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Хърватският президент на официално посещение в СЧГ

•_

-'

* Е-поща: Шь&ШеЬШЖ&
Цена 10 дин.

С указ на Георги Първанов

40-тото Народно
взаимоотношенията събрание ма 11 ши
Йоцебрлвеш@ на

Общата цел на СЧГ и Хър
ватска е по-нататъшиото раз
витие на взаимоотношенията
им и решаването на останалите
нерешени въпроси, съгласиха
се в сряда президентите на
СЧГ и на Хърватска Светозар
Марович и Стйепан Месич,
който пристигна на тридневно
официално посещение в СЧГ.
Отговаряйки на въпроси на
журналисти дали подкрепят
инициативата ] 1 юли да бъде
провъзгласен в СЧГ, Хърват
ска и БиХ за ден. в който ще се
помнят злодеянията в Сребреница, двамата президенти ка
заха, че не са компетентни да
решават за това.
Президентът на Сърбия Борис Тадич след разговорите с
Месич каза, че на 11 юли ще
присъства на комеморацията
на жертвите в Сребреница и
добави, че това ще допринесе
за превъзмогването на последиците от войната и на развитието на регионалното сътрудничество, помирението и отго-

Сесия на ОС
6 Димитровград

Президентът Георги Първанов е подписал указ, с кой
то свиква 40-тото Народно събрание на 11 юли.
След конституирането на 40-ия парламент президен
тът трябва да връчи мандат за съставяне на правител
ство на кандидата за министър-председател, излъчен
от най-голямата парламентарна група в Народното
събрание. Това предвижда Конституцията. Номинирани
ят за премиер разполага със седем дни, за да подготви
списък с членовете на бъдещия Министерски съвет. Ако
опитът за съставяне на правителство се провали, пре
зидентът връчва мандат на следващата по големина
група в парламента. Според основния закон, ако след 7
дни и този опит за съставяне на правителство не успее,
президентът посочва една от останалите групи в На
родното събрание.
При пореден провал държавният глава разпуска пар
ламента, назначава служебно правителство и насрочва
дата за провеждането на предсрочни парламентарни
избори.

Президентите Мссич и Тадич
ворността за злодеянията на
територията на бивша Югославия.
Сътрудничеството
между
двете страни е от изключително
значение за целия регион и неговата стабилност, както и за
реализирането на съвместната

европейска ориентация, оцениха хърватският президент и
премиерът на Сърбия Воислав
Кощуница. Двамата се съгласиха, че откритите въпроси между
двете страни трябва да се решават чРез институциите им.

Босилеград

Ребаланс на I Пак има ток
общинския
бюджет

На Петровден в с. Голеш

Среща на граждани
от три държави
На Петровден 12 юли в босилеградското село Голеш,
разположено до тримеждието
между Сърбия и Черна гора,
България и Македония, се
очаква да пристигнат не само
хора от съседните общини Босилеград, Кюстендил и Крива

рамките на официалното откриване на събора към присъстващите ще се обърнат кметовете на Босилеград, Кюстендил и Крива паланка: Владимив Захариев, Людмил Стоянов и Драги Трайковски. На събора, който за пръв път бе ор-

:
Силният вятър и проливните дъждове, придI ружавани от гръмотевици, които на 30 юни б
: късните следобедни часове сполетяха Босилег| радско, предизвикаха сериозни аварии на електромрежата и спряха електрозахранването в ня
кои части на общината.
От последиците на бурята на следващия ден
* Общинският бюджет е уве
изпадна в авария и главният трафопост в Боси
личен с 49 милиона и сега въз
леград, така че цялата община остана без ток. За
лиза на 309 214 000 динара *
Според ребаланса още 35 мили няколко часа от Електроразпределителното в
она динара ще бъдат отделени Лесковац бе докарай нов, който бе монтиран съ
щата вечер и електрозахранването бе възстано
за комуналаната и пътната
вено. Върху отменянето иа повредите на дале
област, отборниците от ДСС
копроводите към селата екипите от босилегради Г 17 плюс не подкпрепиха на
ската “Електродистрибуция" бяха ангажирани и
чина, по който ще бъдат раз
през уикенда, така че снабдяването с ток в общи
пределени средствата
ната сега е нормализирано.
П.Л.Р.
(На стр. 2)
От миналогодишния събор в Голеш

1ЧНгка Запка а.с±

770350 ИК 3 004

ммаищ

Паланка, но и от останалите
краища на трите държави.
Съборяните от България и
Македония ще минават границата иа определени места само
с документ за самоличност,
Според протокола съборът ще
бъде открит в Ю часа местно
преме, когато иде бъдат питоиирани химиите и издигнати
знамената па трите държави. В

гаиизиран миналата година,
трите общини ще се представят с културни програми. Ще
бъде организиран и турнир по
футбол на малки врата, в който
ще участва по един отбор от
общините, както и един смесен
- “Балкански", отбор,съставен
от футболисти от всичките три
общини,
П.Л.Р.
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Стачка 6 „Пекара" Димитровград
Ребалшжс ма
общинския бюджет Месят хляб, а
нямат за хляб

(От стр. I)
Разискването по ребаланса
на бюджета па ОС в Димитровград през т»рвите пет месеца
на настоящата година бе точка
от дневния ред, която на сесията па ОС в Димитровград мипредизвика
налия
петък
иан-голямо внимание па отборнпците. Решението за бюджета атакуваха отборннцнте от
отборннческата група на ДСС
и Г 17 плюс и то предимно лидерът на 00 на тази партия
Драган Стефанов и един от водачите на 00 на ДСС Тодор
Антов, но ребаланса на бюджета подкрепиха мнозинство от
отборннцнте. Новото е, че чле
новете на Общинския съвет заиапред ще взимат парично въз
награждение за работата си.
Общо 350 хиляди динара са
запланувани за тази цел. Такива възнаграждения занапред
ще получават и членовете на
общинските съвети и комисии,
Според ребаланса, от общин-

дейност на ЦК през миналата
година. Прието бе и решението
за установяване на сътрудиичество па ОС в Димитровград
с ОС в Годеч в Р България, както и програми за сътрудничество на ОС в Димитровград с
ОС в Босилеград, СО Суботица и СО Зайчар. Верифицирапа
бе и оставката на члена на Училищння съвет на ОУ “Моша
Пняде” Зоран Геров, а па негово място бе назначена Биляна
Любенова. Приета бе и оставката на Надежда Стоянович в
Управителния съвет на ЦК. За
нов член на съвета бе назначен
Димитър Илиев,

Дискусия и полемика
Драган Стефанов каза, че отборническата му група не може
да се съгласи заплатите и добавките в общинското управление и в детската градина да бъдат увеличени с 5,8 милиона
динара, като припомни, че преди месеци в разговорите между

,ч|

ския бюджет ще бъдат отделе
ни 381 хиляди динара за об
щинската туристическа орга
низация. Разходите за заплати
те и добавките в общинската
управа нарастват от 13 267 000
на 15 608 500 динара, а в дет
ската градина от 6 943 000 на 8
656 000 динара и т.н. След ре
баланса общинският бюджет
ще “заякне” с 49 милиона дина
ра, като от 261 832 000 ще нарастне на 309 214 000 динара. В
него ще постъпят и собствени
приходи от около 2 300 000 ди
нара. Значително са увеличени
средствата, предназначени за
комуналната и пътна област и
то от 150 483 000 на 185 865 000
динара. По думите на замес
тник-председателя на ОС Васа
Алексов, до края на настояща
та година общинският бюджет
най-вероятно ще претърпи
още един ребалаис.

Стоянов - директор
на "Комуналац”
Общинската скупщина прие
отчета за работата на и.д. ди
ректора на ЯП “Комуналац”
Никола Стоянов за изминалия
шестмесечен период, след кое
то го назначи за директор на
това предприятие за период от
4 години. Скупщината прие и
становището на временното
работно тяло за финансовата

партньори,
коалиционните
сред които тогава бяха и ДСС и
Г 17 плюс, е акцентирано върху
факта, че приблизателно тол
кова пари трябва да се отделят
за развитието на селскостопан
ското производство и малкия
бизнес. Стефанов отправи за
бележка, че заплатите на об
щинските функционери и на
назначените лица са високи.
Това становище подкрепи и
Тодор Антов, който между
другото изтъкна, че след реба
ланса ръководителите иа об
щината ще имат заплати не
по-малки от 70 хиляди динара.
Опроверга го заместник-пред
седателят на общината Васа
Алексов, който изтъкна, че зап
латите вече са увеличени спо
ред уредбата на Правителство
то на Сърбия.
Драган Стефанов остро раз
критикува началника на об
щинското управление Велин
Николов, като изтъкна, че “из
пълнява работи, които не са в
негова компетенция.” В един
момент Стефанов се обърна и
към председателя на общината
д-р Веселин Величков, като му
каза, че очаква от него лично
той или неговият заместник
Васа Алексов да дават отчети
за определни дейности на об
щината, а не началникът.
Председателят Величков каза,

ме няма нищо незаконно в топа
и добави, че ОС няма орсме за
дебати, каквито потепцира
Стефанов, а се нуждае от заем
лена работа.
Изказванията на Стефанов
предизвикаха много реплики.
Така например лидерът па
ДХСС Зоран Николов изтъкна,
че местните организации па
ДСС и па Г17 плюс вместо да
работят за доброто на този
град се занимават сдемогогия.
Коментирайки изчислението
ни Стефанов, че без таксата,
която “Комуналац” събира от
граничния преход и без даре
нията, бюджетът па Димитров
градска община би възлизал
само на 97 милиона динара. Зорап Николов разкритикува
Стефанов, че от общинската
трибуна призовава за отменяне
на таксата. Стефанов го контраатакува, като напомни, че
именно местната организация
па демохристияните се занимава с демагогия, тъй като преди
изоестио орсме тя остро е критикувала работата на ЯП “Комуиалац” и дори е заявявала,
че обстановката в това предприятие е катастрофална, докато сега представителите на
тази партия не говорят лошо
за това предприятие. Зоран
Христов, който беше лично за
сегнат от едно изказване на
Стефанов, понеже бе посочен
като човек, от когото е започ
нала търговията в местния по
литически живот, сподели, че
не е можал и да предположи, че
толкова много е бил важен за
ДСС и Г 17 плюс. Речите на
Драган Стефанов развълнуваха
и лидера на демократите Зоран
Петров, който между другото
каза, че ДСС и Г 17 плюс сега
възразяват, че в някои ведом
ства и в “Комуналац” се назна
чават на работа безработни хо
ра, а преди известно време тези
партии са назначавали лица, за
които са твърдили, че са добри
кадрови решения. Петров до
бави, че настоящото мнозин
ство в ОС и настоящата об
щинска власт няма да отхвър
лят нито едно предложение,
което е в интерес на граждани
те, дори то да идва и от радика
лите.
Б.Д.

Заетите в първото и допреди
няколко години единствено
предприятие за производство
на хляб в Димитровград “Пекара”, от 26 юни са в стачка. Фирмата преди повече от година е
приватизирана, но собственикът Драгомир Геров е на временна работа във Франция.
Дали именно отсъствието на
собственика или несръчното
ръководене създаде проблеми,
довели до стачка, е друг въпрос. Председателят на Стачния комитет Милорад Алексов
и председателят на синдиката
Тихомир Ценков изтъкват
следните искове на стачкуващите:
- да бъдат изплатени пет
заплати на заетите от 2003 година,
- да бъдат изплатени 6 зап
лати за 2005 (от януари насам),
- да бъдат платени данъците
и облаганията за пенсионно и
здравно осигуряване,
- собственикът или работо
дателят да овъзможи да се
продължи континуирано с ра
бота.
Повечето от работниците
заварихме в двора на фирмата,
седнали на сянка. Изтъкнаха,
че от 90 заети в момента на
приватизацията сега са останали 48. Собственикът е уволнил
само двама, които не са се съгласили да подпишат единич
ния колективен договор, но
след намеса на съда те са върнати на работа. Останалите сами напуснали фирмата. Оплакват се, че нямат никакви сведепия за стопанисване на фирма
та, а се съмняват и дали соб-

ттж

ствепикът е издължил финаисовите си задължения към
Агенцията за приватизация,
Както изтъкват работниците,
съмнението идва от факта, че
всички задължения се плащат
от моменталните доходи така
че за тях не остава нищо (една
работничка показа, че за 153
работни часа е взела “заплата”
от 188 динара!),
След приватизацията във
фирмата са набавени някои
нови машини, но те не се ползват, така че файдата е никаква,
Единствено е подменена оградата около фирмата и заетите
предполагат, че тук са направеВ момента производ
ството па хляб пе е спря
но и от фурните излиза
нормално количество
хляб, което се разпределя ! \
по магазинитете на “Пе
кари". Тези обекти обаче
работят така, че да за
доволяваш предвидения
:
минимум по време па
стачка. Също е и със зае- г
шише.

1

ни определени машинации с
парите, които е трябвало да бъдат инвестирани в производството. Продадени са един камион с ремарке и доставно во
золо, а е купен на лизинг нов
микробус,
И така 48-те заети, макар че
месят хляб, нямат пари да си
купят хляб. Въпреки това твърдо са решени да продължат със
стачката докато не получат
заплатите си.
А.Т.

(Не)европейски тип поведение
За “Босилеградската среща 2005", състояла се
в края на юни в Скопие, инфорирахме в миналия
брой без да навлизаме в подробности и да даваме оценка.
Нека да припомним само, че председателката
на сдружение “Босилеградско” Гордана Иванова
тогава подчерта надеждата си, че “поколенията,
които ще дойдат, достойно ще продължат да тачат традициите на предците ни и с гордост ще
посочват босилеградското си потекло, тъй като
нямаме причини да се срамуваме от него, а напротив...
Като представител на водещата държава в
Югоизточна Европа в сферата на евроинтеграциите, от която съседите трябва и могат да черпаят опит и доверие, българският посланик в
Македония Александър Йорданов добави, че
“само заедно можем да успеем да се сбъднат
мечтите на всички ни...” и изказа уверението си,

че “този модел на дружества на хора, родени в
един регион, ще помогне на всички европейци да
видят Балканите по нов начин, да ни видят като
добри хора, които тук споделят същите ценности, каквито споделят всички останали хора в
Европа”.
Наистина хубави думи, вдъхващи оптимизъм
в толкова желаното ни европейското бъдеще. За
съжаление обаче те не бяха чути на място от посланика на Сърбия и Черна гора в Македония, понеже не бил поканен. Причините за това не са ни
известни, но постъпката на организаторите на
срещата никак не може да се подведе под европейски тип поведение. Още повече като се знае,
че, само броени дни преди това, в Димитровград
външните министри на България и на СЧГ Соломон Паси и Бук Драшкович подписаха европейският по дух документ “Балканите без граници”.
В. Богосв

Швмп п комтпмфн;
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Председателят на ОС в
Димитровград за газифицирането

Газопроводът стига
до три години
Председателят на ОС в Димитровград д-р Владица Димитров тези дни запозна обществепостта със същността
на разговора, който той, народният депутат от Димитровград Донка Банович и представителите на местните самоуправления в Пирот и Бела палаика са провели в Белград с
№

.... .

Овещници
Божурище

директора на фирмата НИСЕнергогаз. Димитров сподели,
че газопроводът през територията на посочените три общи
ни със сигугрност ще бъде построен през следващите три години и че общините ще трябва
да изготвят програма, в която
между другото да изчислят
икономическите и други ползи
от газифицирането. По думите
на Димитров, Пиротска общи
на още сега е взела решение за
газифициране на града. Голяма
част от разходите за тази цел
ще поеме тамошната каучуко
ва промишленост “Тигър”.
Фирмата вече е изготвила
предварителна програма, спо
ред която след 6 години от га
зифицирането тя ще започне да
печели първите икономически
дивиденти.
Според Димитров Димит
ровград би можал да се прика
чи на газпоровода, при условие
да се появи някой стопански
субект, който ще понесе немал
ка част от разходите, както то
ва е случаят в Пирот.

Д-р Владица Димитров

На международния събор на
Пет ров д ен в Голеш
__

Привършва реконструкцията и възстановя
ването на църквата “Св. Илия” в с. Звонци. След
като вече е завършено уреждането на вътреш
ността (освен иконописа и подовата настилка с
врачански камък, подарък от община Враца в
България), миналия петък пак пристигна даре
ние.
Именно кметът на Божурище край София от
името на общината дари на църквата седем
свещници от месинг. Представители на общи
ните Годеч и Ихтиман пък донесоха 500 кг боя
за фасадата на черквата и около 200 книги за фи
лиала на КИЦ “Цариброд” в Звонци.
Както е известно църквата в с. Звонци се ре
монтира благодарение на с даренията от общи
на Мездра — България. Местният вестник, кой
то се печата там пише, че “църквата “Св. Илия”
е един от 45-те български храма.в Западните
покрайнини, които с Ньойския мирен договор
преминават под юрисдикцията на Сръбската
православна църква. Построена е през 1896 г.
През лятото на миналата година по инициатива
на общинската администрация и съвета в Мез
дра бе организирана дари
тел ска акция за подпомагане
на нейния основен ремонт.
На родолюбивото начинание
се отзоваха 11 фирми, които
Б.Д. осигуриха
безвъзмездно
строителни материали — ци
мент, арматура, вар, дъски,
цигли. Наскоро към тях се
присъединиха още две дру
жества
Цветина”с управител Цветан Тодоров и “Свет
лина” с управител Николай

Меморандум за откриване
на граничен преход?
Босилеградска община вече
няколко години изисква да бъ
де открит граничен пункт край
Голеш, но досегашните опити
останаха безрезултатни. В на
вечерието на международния
събор в Голеш, който ще се
проведе на 12 юли (Петровден)
въпросът за откриването па
прехода отново става актуален.
- На предстоящата среща с
представителите от общините
Кюстендил и Крива паланка,
нашата община ще предложи
сключване на меморандум, с
който за пореден път да раз
движим инициативата за от
криване на граничен преход
между СЧГ и Македония в Го
леш, заяви кметът на Босилеградска община Владимир Заха
риев и подчерта, че откриване
то на пункта ще има огромно
значение за населението в
крайграничните райони на
СЧГ, България и Македония.
Сключения меморандум ще
предоставим до официалните
власти на трите съседни дър
жави и дано инициативата даде
положителен резултат, под
черта гой.
По думите на Захариев, ос
новната пречка за откриването
на граничния преход е лошата
пътна мрежа. Той заяви, че Босилеградска община може да
финансира и то само частично,
реконструкцията на определе
ни отсечки, но тя не разполага

Привършва реконструкцията на църквата в с. Звонци
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Панчев, закупили 1,5 тона цимент и 1 тон гипсо
ва шпакловка. До края на май са обезпечени и
240 кв.м. врачански камък за облицовка на по
да”.

Местният вестик от Мездра още пише, че
фирмата “Чистота” от този град се е ангажира
ла да построи в селото детска площадка. От ръ
ководството на Звонци пък се оплакаха, че в та
зи насока имат определени проблеми, тъй като
те искат площадката да бъде в двора на основ
ното училище, но оттам пък
не са много склонни да бъде
направено така.
Да напомним, че освеща
ването на църквата е заплану
вано за 2 август — Илинден,
когато концерт ще изнесе исвестният български певец
Илия Луков, а е възможно и
иц:,«ц участието на също така из11шЯ8 вестната певица Николина
1 Чакърдъкова.
А.Т.

В Общинския съд в Босилеград е прекратено едно нео
бикновено дело___________________________________

аа

с финансови средства за про
карване на нов път от Горно
Тлъмино до границата. “И за
напред ще полагам усилия да
подсигурим средства за реали * Един алексинчанин дал 500 евро на босилеградчанин да му намери
зацията на този проект, който е невеста. Той му намерил не една, а три (!), но младоженецът ги връ
от изключително значение за
щал обратно. Миналата година той беше завел дело в съда и поис
Босилеградско", оповести той.
Инициатива за откриването кал да наложи на "наводжията" да му върне парите. Понеже на пос
на прехода миналата година са ледното насрочено разглеждане не дошли нито едната, нито дру
раздвижили и преселници от гата страна, то било прекратено.
Босилеградско в Крива палан
В Общинския съд в Босилег склонило. Заминало при мла изключително до младожене
ка. Гордаиа Иванова, предсе- рад с прекратено делото за “не доженеца, било при него три ца...
обогатяване”, дни, но той го убедил да се вър
основателно
Съдията в Общинския съд в
Докшпо управляващите
както в тъжбата си го квалифи не при родителите си, докато Босилеград Драган Янев три
търсят възможности за
цирал М.М. от Алексинац. той пс се завърне от чужбина. пъти насрочвал и отсрочвал
откриване на граничен пре Подсъдимият босилеградча Невестата чакала хабер от мъ
разглеждането на делото, поне
ход, хората са минаваш
границата край Голеш пеша нин И.С. и адвокатът му напре- жа си, по поръчението отишло же алексинчанинът не се отзо
в
друга
посока.
мего
обаче
бяха
изтъкнали,
че
вавал пред съда. Преди няколко
с лични карта. 'Гони става
не става дума за никакво обога
- Тази мома не ми хареса, на месеца делото било спряно вре
въз основа на “премълчан”
тяване,
а
за“уговорка
за
женит
мери
ми
друга!
порачал
опекдоговор между граничните
менно, а когато неотавпо отно
власти на СЧГ а на Репуб ба”, за която бил виновен из- синчанинът на босилсградчани- во бнло задвижено и насрочено
лика Македония.
на. Посредникът отново стегнал разглеждането му, на него не се
ключител но алексиичанинът.
Приказката е нова, но започ ботушите. Една жена кандисала, отзовали нито тъжителят, нито
дагел на сдружението “Боси ва като народна.
по я сполетяла съдбата па пър подсъдимият пито пък адвока
леградско” в Скопие заяви, че
... Преди няколко години вата. М.М поръчал на И.С. да му тите им. Прилагайки законополагат усилия инициативата един алексинчанин, в случая намери трета невеста. Тъй като разписаиията съдията прекра
да подкрепят и нашите пресел М.М., който не можал сам да босилеградчаиииът вече имал тил делото, а съдебната служба
ници в останалите части па си намери невеста, дал 500 ев опит, изпълнил му и третото же го архивирала.
Македония. Тя подчерта, че от ро па босилеградчапииа И.С. лание. Но и този пъг станало
В архива на всекидневието
криването на пункта ще е об да му намери някоя от Боси как то с предишните две невести. обаче още не е съхранена же
лекчение не само за нашенци леградско и да му я заведе. След два-три дни и тя се завър нитбата с посредници. С по
те, които живеят до самата гра “Наводжията” взел парите и нала у дома си. Понеже трите пе мощта па тях много девойки от
ницата, но и за останалите пре макар че в неговия край няма му “харесали", М.М. започнал Босилеградско се омъжиха във
селници в Македония, които по ло много моми, започнал да да иска парите си. Посредникът вътрешността. Затова в общи
този начин ще имат възмож обикаля селата. Едно момиче, обаче и пе помислял да му ги ната, особено в селата, остана
ност много по-бързо да дойдат което ме искало като баба му и връща. Нс само, чс имал разнос ха много дърти ергени. Някои
в родния си край.
майка му да се мъчи по каме ки докато обикалял селата и уго от тях все още търсят невеста,
П.Л.Р. нистите синори, повярвало, че варял сделките с бъдещите не даже и с лъч, но - безуспешно.
му сс усмихнало щастието и - вести, но бил убеден, чс вината е

Срани" ш да се съдя?
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Коалиция между
БСП, НДСВ и ДПС не
е (формирана
Лидерите на БСП, НДСВ и ДПС - Сергей Стаиишев, Симеон
Сакскобургготски и Ахмед Доган разговаряха насаме близо 2 ча
са. От изявленията след срещата стана ясно, че тримата не са
постигнали договореност за общо управление и съставяне па
правителство с мандата на БСП.
Надеждите, че срещата на тримата лидери ще донесе ясен от
говор на въпроса как ще изглежда следващото управление, не се
сбъднаха.
Сергей Стаиишев, който п неделя очерта 4 възможни формата
на бъдеща коалиция, а ден по-късно посочи най-предпочитания
на “Позитано” 20, а именно коалиция БСП-НДСВ-ДПС, в сряда
заяви, че пито един от вариантите не е затворен:
“Форматът на коалицията не може да бъде ясен докато тя не
се формира.”
“Най-добрият вариант е да има широко болшинство и стабил
ност, оттам нататък да даваме оценки за една или друга коали
ция, мисля, че предстои тепърва да видим възможностите”, каза
Симеон Сакскобургготски, министър-председател и лидер па
НДСВ.
Стаиишев повтори позицията па БСП, че час по-скоро трябва
да бъде формирано правителство. Сакскобургготски пък обяс
ни, че “понякога бързането може да доведе до някоя грешка”.
Официално така и не бе заявено къде точно са се разминали
лидерите и защо не постигнаха сългасне.
“Първият проблем, който ние трябва да решим е да гаранти
раме стабилно парламентарно мнозинство от парламентарните
групи на трите политически сили и едва след това да мислим
конкретна схема за съставяне на правителство”, поясни Ахмед
Доган, лидер на ДПС.
Участниците в срещата заявиха, че въпросът кой ще е следва
щият премиер не е бил обсъждан.

Вътрешните министри на
България и Румъния
подписаха протокол за
сътрудничество
Министрите на вътрешните работи на България и Румъния
Георги Петканов и Василе Блага подписаха в София протокол
за сътрудничество, който ще има практическо значение за съ
действието между службите на двете страни. Министър Блага
заяви за БТА, че се надява и е убеден, че България и Румъния
ще влязат заедно в Европейския съюз.

Наблюдатели от България
и Румъния в Европейския
парламент
Социалистите в Европейския парламент изразиха възмуще
нието си от маневрата в последната минута на десни депутати да
попречат на изпращането на български и румънски наблюдате
ли в Европейския парламент през септември, както бе планира
но. Заместник-председателят на групата на ПЕС отговарящ за
въпросите, свързани с разширяването на ЕС Ян Маринус Виерсма заяви, че групата се противопоставя на опита да се прераз
гледа решението наблюдателите да отидат в парламента на 26
септември. Той подечрта, че пратениците на България и Румъ
ния ще помогнат на Европейския парламент да подготви финал
ната фаза от присъединяването на двете страни към ЕС.

Шанс за 1000 младежи в
държавната администрация
Чрез програмата “Старт на кариерата” могат да намерят
своята реализация на пазара на труда, младежи, които не са
навършили 29 г., завършили през 2004-2005 г. виеше образование в държавен или частен университет.
Заплатата е 250 лева на месец.
Молби за участие в програмта “Старт в кариерата” могат
да се подават до 15 юли в бюрата по труда.
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Новини ш Ъъмфш
Продъл>ка6ат възстановителните работи в
засегнатите от пороите райони

Порои и наводнения
Я Гражданска защита продължават
Екипи на
работата за преодоляване на последствията от
пороите, напеели щети в много селища в Бълга
рия.
Най-силно засегнати са районите около Русе,
Хасково, Търговище, Велико Търново, Шумен,
Варна и Стара Загора. Повече от 4000 жилищни
и обществени сгради са наводнени ог дъждове
те. Повредени и разрушени са 50 моста, пад 120
улици са с нарушени и затлачени пътни пастил-

ки. По пътната мрежа са се активизирали мно
жество свлачища. Прекъснати са шосейни и жп
линии. Временно е било прекъснато електрозах
ранването на над 40 населени места и водоснаб
дяването на 13 селища. Все още най-сложна ос
тава обстановката в Шуменско.
В русенското село Копривец са наводнени
десетки къщи и са разрушени мостове.
Селото Черни вит е в тежко състояние. Уни
щожени са мостове. Три махали са откъснати
от селото, удавени са животни, наводнени са къ
щи и обработваеми земи.
Тежко е положението в село Обручище, об
щина Гълъбово. Наводнени са над 50 къщи.
Наводнени къщи има и в село Мусачево, както и в град Гълъбово. Залята е железопътната
линия между Каспичан и Варна в района на село
Могила.
Движението на влаковете за Варна е пренасо
чено през Комунари. Най-силно засегнати от
проливните дъждове са общините Нови пазар и
Каспичан.
В град Велико Търново река Янтра е излязла
от коритото и е заляла много домове, църквата
“Свети 40 мъченици” и мостове.
Нивото на някои реки обаче спада и положе
нието се нормализира.

Отпуснати са средства за покриване
на щети от наводненията
Правителствената Комисия за защита на на
селението при бедствия, аварии и катастрофи в
България е одобрила на извънредното си засе
дание I 884 146 лева за авансово заплащане на
дейностите по отстраняване на щетите, причи
нени от последните наводнения. Средствата ще
бъдат преведени до края на седмицата на бед
стващите общини, за заплащане на най-неотложните разходи, съобщи правителствената ин
формационна служба. Очаква се до 30 юли
всички искания от страна на засегнатите общи
ни да пристигнат в комисията, за да се разгле
дат нуждите за допълнително финансиране. На
местата, където сумите са високи, ще се прави

проверка на място от експертите на комисията.
Комисията е взела решение да предостави
средства за възстановяване на домовете на ос
таналите без подслон хора. Конкретният раз
мер на помощта ще бъде уточнен след провер
ки на информацията, подавана от общините в
бедстващите райони. По предварителни изчис
ления става въпрос за около 40 напълно разру
шени къщи и за сума около 500 000 лева. Комсията е възложила на Министерството на регио
налното развитие и благоустройство в срок от
една седмица да проучи възможностите и да
представи становище за изграждането на домо
ве на хората без подслон.

София ще се
кандидатира за
зимна олимпиада
София ще се кандидатира за домакин на
зимните олимпийски игри през 2014 г. Това
решиха министрите на България на последно
то си заседание преди изборите, месец преди
крайния срок за внасяне на документите в
централата на МОК в Лозана на 28 юли. На
118-ата сесия на организацията през 2007 г.
ще бъде определен и домакинът на игрите.
Олимпиадата ще е от 10 до 26 февруари 2014
г. По време на игрите ще бъдат раздадени 84
титли и общо 246 медала, очакваните учас
тници ще са 2500.
Предвижда се състезанията да са на зимни
те съоръжения на Витоша и Боровец, както и в
Банско, за което е необходимо завършването
на пътя до Кулата. Официалните гости на
спонсорите ще са около 10 000 и още толкова
ще са журналистите, прогнозира спортният
министър Васил Иванов.
Председателят на Международния олим
пийски комитет Жак Рох смята, че България
има голям шанс да получи кандидатурата.
Бюджетът на софийската кандидатура се
очертава да е около $5 млн., изчисли преди

Боровец
време организационният комитет, начело на
който е космонавтът Александър Алексан
дров. Игрите реално ще излязат около $1
млрд. Конкуренти на София са Пьонгчанг,
Залцбург, Мюнхен, Йостерсунд, Харбин и
Боржоми. Това ще е третата кандидатура на
българската столица, която загуби битката
само с два гласа от Албервил за игрите през
1992 г. и с 16 от Лилехамер през 1994 г.
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Землячески срещи: Рашко Стаме
нов, икономист от Кавадарци, по
потекло от Доганица___________

В КОБОС

Затоада изплащането
Изявен бизнесмен
на яъяга
и политик

На 465 бивши и сегашни работиици в “Кобос” миналата
седмица е изплатена първата
вноска от натрупалия се дълг
за неизплатените им гарантирани заплати за 2002 и 2003 го
дина. Стойността на вноската
възлиза на 5050 динара или 61
евро.
Миналата година бившите и
сегашните работници в “Кобос” сключиха с компанията
“Юмко” договори за изплащане на неизплатените им гарантирани заплати за 2002 и 2003
година. Въз основа на тези договори работниците трябва да
получат по 98 658 динара или
по 1 465 евро (в момента на

сключването на договорите, 1
евро е възлизало на 67,31 динара).
През 2002 и 2003 година заводът гне е работил. По едно
време бил даден под наем на
частното предприятие “Носталгия”, обаче и тогава машините не се задвижили.
Въпреки че в договорите е
било предвидено изплащането
да започне от началото на 2005
година и да се реализира чрез
24 месечни вноски, първата
вноска е изплатена едва сега.
Запазена е обаче клаузата за
стойността на месечната вноска от 61 евро, изплатена в динари по курса в деня на изплаща-

■ Крумов казва, че тези дни
5 са изплатена заплатите за
'фтрил и май па 120 работШири, които са били на работа през този период. Те
1уа повече от мизерии и
| средно възлизат па около 3
500 динара за месец.
|- Тези дни в “Кобос” ще бъде възстановено производсигвошо, което бе спряно
\ още в края на май. Ще бъ. дат ангажирани 120 от общо 145 работници, колкошо
<з момента наброява заво| дът - оповести той.
мето.
Директорът на “Кобос” Никола Крумов заяви, че очаква
през юли “Юмко” да изплати
на заетите още две вноски,
П.Л.Р.

Функционери от ДС посетиха Босилеград

ДС Е/ша сили да управлява Сърбия
Функционери на Демократичната партия на 5
юли посетиха общинската организация на партията в Босилеград. В състава на делегацията
бяха Горан Чирич, кмет па Ниш в периода от
2000 до 2004 година; Желимир Попов, заместник-министър на просветата и спорта в правителството на покойния премиер Зоран Джинджич, и Добрица Янкович, депутат в сръбския
парламент от Смедерево.
Представителите на ръководството на ДС запознаха колегите си с дейностите и плановете
на партията и на ресорните й съвети. Според
тях Демократичната партия има потенциали и е
готова да изпълнява главната роля в бъдещото
управление след нови парламентарни избори в
Сърбия.
- Рейтингът на ДС, начело с председателя Борис Тадич, постоянно се увеличава и гражданите ни имат доверие, подчерта Добрица Янкович, депутат в Републиканския парламент. Надяваме се, че па следващите избори ще спечелим най-голям процент от гласовете и ще получим възможност ние да избираме политическите си партньори за сформиране на бъдещото
правителство. ДС има свое ясно становище, ко
ето подразбира включването на Сърбия в европейскиге интеграционни процеси.
Горан Чирич изтъкна, че една от основните
цели на посещението им в Босилеград е засилването на връзките между общинските организации на ДС в Югоизточна Сърбия.
- Целта на ДС е европейска интеграция и създаване на условия за интензифициране на връзките между общините от съседните държави.
Това ще осъществим чрез Еврорегиона

През август

Еко-етно
къмпинг
В организация на Центъра за ра звитие ма
науката, стопанството и културата “ПИНУС”,
през август в Босилеград ще се проведе международен ско-стно къмпинг, в който ще учас
тват около педесетина деца до 16-годишна
възраст от СЧГ, България, Македония, Гър
ция, Румъния и Албания.
По време на къмпинга, който ще продължи
около десетина дни, всекидневно ще бъдат
организирани излети с цел запознаване на де
цата с прекрасната природа и с културното и
историческото наследство на нашето Краи
ще. Участниците в къмпинга ще изготвят хср-
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“Ниш-София-Скопие”, където е включена и Бо
силеградска община, както и чрез други видове
трапсграничио сътрудничество. В рамките на
акцията за борба срещу бедността наскоро
Американската агенция за развитие и УНДП ще
финансират проекти в общините в Югоизточна
Сърбия, а в това начинание ще бъде включена и
вашата община.
Отговаряйки на въпросите, свързани с липсата на образованието па майчин български език в
основното училище в Босилеград, Желимир
Попов изтъкна, че в тази насока не трябва да същестуват пречки, понеже законът разрешава на
малцинствата да имат обучение па майчин език.
ДС винаги е била за зачитане па малцинствспите права и доколкото спечели властта, ще положи усилия този проблем да се реши.
П.Л.Р.
барий от билките, които са най-разпространсни в Босилеградско.
Председателят па Управителния съвет па
“ПИНУС” Микица Василев подчерта, че със
съдействието на професори по екология от
Ниш, по време на къмпинга ще бъдат прове
дени и научни проучвания па водите в Боси
леградска община.
Всяка вечер да бъдат организирани концер
ти и други културни мероприятия на открита
та сцена в училищния двор, в които ще учас
тват ансамбли ог вътрешността па Сърбия и
от България.
Въз основа па предварително изготвения
проекг за организация на този своеобразен
къмпинг в “ПИНУС” очакват републиканско
то Министерство на науката, технологията и
защитата на жизнената среда да им отпусне
около 240 000 динара. Организаторите се на
дяват да получат и финансова подкрепа от ре
публиканското Министерство па културата,
както и от Министерството на човешките и
П.Л.Р.
малцинствени права па СЧГ.

Ратко Стаменов е един от
многобройните успешни биз
несмени от Босилеградско в
Македония. Собственик е на
фирмата “Ас - Импекс”, която
се занимава с продажба на ед
ро на селскостопански маши
ни. Седалището на предприя
тието му е в Кавадарци, а фир
мата има свои складове в Росоман и Тетово. Освен продажба
та на македонския пазар, “АС Импекс” осъществява и успеш
ни делови контакти с партньо
ри в Сърбия, Словения и Хър
ватска.
Стаменов подчертава, че доколкото се създадат възможности, той е готов да разшири
бизнеса си и в Босилеградска
община.
- Миналата година направих
определеии контакти с цел да
купя &осилсградския цех за
преработка на зеленчуци и овощия, който е в състава на припредприятие
ватизираното
“Здравле” от Лесковац. Поиеже не успях да получа достоверни информации, засега
спрях да действам в тази насока. Надявам се, че в бъдеще ще
се създадат условия не само аз,
но и други нашенци извън Босилеград, които се занимават
със собствен бизнес и възнамеряват да инвестират в родния
си край, да разширят бизнеса
си в Босилеградска община.
През 1976 година заедно с
родителите си и двамата си
братя Ратко Стаменов се преселия в Росоман. След дипломирането си в Икономическия
факултет в Скопие през 1985
година постъпил па работа в
Кавадарци. Женен е и има две
деца. Съпругата му Драгица
също е икономист. Тя е дирекгор на данъчното управление в
Кавадарци. Майка му Гина и
братята му Андон и Любен със
семействата си живеят в Росоман. Понеже работата му е таква, той всекидневно е и в Росомай, и в Кавадарци.
Освен че е успешен бизнесмен, нашенецът се занимава и с
политика. Вече трети пореден

път Стаменов е председател на
Общинския съвет в Росоман,
председател е на Либерал
но-демократичната партия в
Кавадарци и регионален съветник на тази партия за Тиквешка
област, в която освен Кавадарци и Росоман са включени и
общините Градско, Демир капия и Неготино.
Стаменов изтъкна, че редовно поддържа контакти с нашите преселници в Кавадарци,
Росоман и в останалите части
на Централна Македония.
- Когато имам възможност,
винаги оказвам помощ на нашенците в Кавадарци и в Росоман. Според броя на населението тук има най-много наши
преселници. От общо 4 600 жители в Росоман, над 600 са от
нашия край.
Стаменов казва, че наистина
съжалява, че вече двадесетина
години не е идвал в родната си
къща в доганишката махала
Метажевци. Все пак редовно
поддържа контакти с родния
си край, понеже ежегодно идва
в Босилеград, Райчиловци и
Радичевци, където има родиини.
- Без оглед на това, че на ба
щиното ми огнище дълги го
дини вече няма никой, доколкото се открие граничен преход край Голеш, планирам там
да си построя една къщичка, в
която да си отивам на почивка,
надява се нашенецът.
П.Л.Р.

На Пабловден на Църноок

оистига и „ ард

В
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На събора на 13 юли (Павловдеп), който ежегодно се про
вежда на планината Църноок, тази година ще присъстват и
членове на гражданската асоциация за рекреативен спорт
“Гард” от Скопие.
Пребиваването на членовете на “Гард” е договорено на сре
щата между кмета на Босилеградска община Владимир Захариев и заместник-кмета Александър Александров с председателя на асоциацията Гоце Илиевски в Скопие. На срещата
присъства и Стамен Арсенков, преселник от Църнощица в
Скопие, член па Съвета за ревнтализация на Босилеградско
при сдружението “Босилеградско”, който е инициатор па тази
идея.
- Намерението ми е чрез посещението па спортистите-любители па рскреативпия спорт от Македония, сред които ще
има хора от различни професии и специалности, да афирмирам нашето Краище, изтъкна Арсенков.
П.Л.Р.
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Временното работно тяло за финансовата дейност
на Центъра за култура
_______________________

През лятото

Свръхкомунаяна
Некомпл светни
решения и свенения активност

Временното работно тяло,
което бе сформирано с цел да
проучи финансовата дейност
па димитровграския Център за
култура през 2004 г., тези дни
предостави мнението си на
Общинската скупщина. Работ
ното тяло съзряло, че в Отчета
за финансовата дейност са би
ли регистрирани средствата за
разходи
представителните
(репрсзентацията) с около 66
хиляди динара по-малко. Спо
ред анализа па работното тяло,
реалната стойност на тези раз
ходи е била над 120 хиляди ди
нара. Разходите за хранене по
време на командировките в от
чета са над 77 хиляди динара,
докато работното тяло устано
вило, че реалната им стойност
е около 29 хиляди динара. Когато става дума за разходите за
ад м и н и стр ат и в н и м ате р и а л и,
работното тяло стигнало до
извода, че действителната
стойност на този разход възли
за на 66 774 динара, докато в
отчата на едно място е пред
ставена сумата от 28 659, а на
друго стои сумата от 90 774 ди
нара. По мнението на тялото, в
отчета е представена по-малка
сума и когато става дума за
разходите за горивото - изхразходвани са над 170 хиляди ди
нара, докато в отчета е вписана
сумата от 74,5 хиляди динара.
Във връзка с разходите за
командировките в чужбина е
констатирано, че решенията за
тях, които взима Управителни
ят съвет на ЦК, трябва да съ
държат програма и предвари
телна книга за разходи с ко
мандировъчните и добавя, че
са предоставени непълни ре
шения, в които са били вписани
само сумите, но не и тяхното
предназначение. Тези, които
били на командировка в чуж
бина, получили сумите, набе
лязани в решенията на УС. Тя
лото констатира и това, че
сметките за пътуването не съ
държат отчети за пътувайията,
че не са заверени от съответно
лице и че работниците с нито
една сметка за изразходване на
средства (за хотел, ресторант,
телефон...), нито с подпис не са
издължили командировъчните

Центърът за култура в Димитровград
за командировките в чужбина. “Баи-комерц” и “Комисиои
Разисквайки във връзка ин Дис” от Димитровград.
Когато става дума за кабел
формацията, че повечето ог
членовете на КХД са давали но-разпределителната система
собствени средства при реали между другото е констатирано,
зирането на турнетата, тялото че от пея ЦК лапи е инкасирал
се опитало да намери сведения 178 840, докато от сметките й е
за това в счетводството, но бе събрал 816 418 динара. Според
счетодоводната документация,
зуспешно.
За приходите на ЦК се стиг ЦК миналата година е регис
нало до извода, че в отчета за трирал разходи във връзка със
финансовата дейност са вписа системата на стойност 140 338
ни 17 хиляди динара по-малко, динара и то за поправки и под
съответно приходите на ЦК са държане - 108 522, за такси въз
били 1 393 765, а не 1 376 763 основа на трудов договор - 26
317, за останалите специализи
динара.
Временното работно тяло рани услуги 5000 и за горивото
констатира, че през миналата 500 динара. По мнението на тя
година ЦК не е имал Правил лото, сумата от 676 080 динара,
ник за обществени набавки. Ве която представлява разлика
домството нямало и План за между събраните приходи на
обществени набавки за 2004 г., стойност 816 418 и общата су
Отчет за извършените общес ма на разходите на стойност
твени набавки с малка стой 140 338, е похарчена без пред
ност за 2004 г. и Отделен отчет назначение.
Временното работно тяло
за извършените обществени
набавки за 2004 г., които доку на ОС е работило в състав:
менти според закона е трябва Драгица Ангелова, Слободанло да притежава. Ведомството ка Цветкова, Ратко Манчев,
не е имало и съответни реше Иванчо Стоянов и Цветко Ива
ния на комисиите, които проведжат процедурата на общес нов. На сесията на ОС Драгица
твените набавки, както и съот Ангелова оцени отчета за фи
ветна конкурсна документация нансовата дейност на ЦК през
за проведените процедури за 2004 година, като “сбор на ком
обществените набавки за ав плектно погрешни сведения”.
тотранспортната
фирма
Б.Д.
“М-601" и “Мустанг” от Пирот,

Напоследък в Димитровград се развихри значителна
комунална дейност. Ангажират се финансови средства не
само от общинската хазна, но и
от донори. Какво на този етап
се работи? - питахме ръководителя на службата за комупално-жилищиата дейност при
община Димитровград г-н Михаил Иванов.
- На този етап реализираме
много активности, някои от които са започнати още минала
та година, примерно канализа
цията в село Желюша. Това
трябва да се завърши, понеже
става дума за крайградско селище, което има водопровод,
съвременни жилищни помещения, но няма канализация.
В самия град започнахме
наи-напред с реконструкция на
водопроводиата мрежа. В момента тя се подменя по улица
“Борческа” с дължина около
500 .метра, а наскоро трябва да
приключи до края на улицата.
След нея ще продължим в
следващата прека, а това е улица “Христо Смирненски”, след
нея на улица “Бора Станкович”, “Десанка Максимович”,
“Вук Караджич”. Вече са договореии работите за уреждане
на пространството около спортната зала в Спортния център
Става дума за път около зала
та, чиято стойност е малко над
3 милиона динара. Приключ
ват работите върху свръзването на спортната зала с водоп
роводната мрежа и с канализацията.
* Кои са работите върху път
ната инфраструктура на те
риторията на общината? Доколкото е известно, получено
е съгласие значителна част
от асфалтовите стърготини
от магистралното шосе да бъ
дат дадени на общината за ло
кални пътища.
- Да, предоставени са ни значителии количества от този
материал и вече е насипан пътят между Височки Одоровци и
Гуленовци. Също така с този

Йосифов и Младенов (не)сговорни по въпроса за езика

Може български, а може и испански

След като на няколко сесии на Общинската скупщина водеха остри разпри предимно във връзка с българския език, лидерът на ДСБЮ д-р Ангел Йосифов и лидерът на СРС в Димитровград Кирил
Младенов на последната сесия на ОС
прекъснаха да спорят помежду си. Дискутиранки по една тема, която нямаше
връзка с езика, д-р Ангел Йосифов заяви,
че с Кирил Младенов може да спори по
въпроса за езика, но това не му пречи да
го уважава като човек и да работи с него в

ОС. Веднага се обади и водачът на радикалите, който заяви, че неговите становища във възка с българския език изобщо не
се различават от становищата на д-р
Ангел Йосифов и допълни, че не би желал
повече да се потенцира този въпрос. “И
аз се застъпвам за това български език да
се учи, но и да се научи, а не да се напъваме, докато го говорим”, заяви Младенов,
Лидерът на радикалите информира отборниците, че междувременно е започнал
да изучава испански език, тъй като по

време на посещението на българския министър-председател в Димитровград Симеон Сакскобургготски стигнал до извода, че с него човек по-добре би се разбрал
на този, отколкото на български език. Дали Младенов само се шегува или наистина ще става полиглот, остава да се види.
Във всеки случай недоразумението между него и д-р Ангелов по въпроса за езика
май приключи благополучно.
Б.Д.

материал бе насипан пътят под
линията от града до село Гра*
динье, което значително облекчи движението на леките автомобили към границата нрез уикенда, когато магистралното
шосе е задръстено от тежкотоварните камиони. Насипани са
и няколко местни махленски
пътища в Градинье, в Гоин
дол, пътят до гробището в Желюша. След завършването на
пътя между Одоровци и Гуленовци ще се прехвърлим в
Смиловци и в останалите села
в Забърдието. Определена акция ни предстои и в село Пъртопопиици, където жителите
на селото искат помощ от нас.
* Жителите на Белеш каз
ват, че връзката им с гроби
щето в село Луковица е невъзмоокна. Обещанието пътят да
се поПра@и $се 0ще не е реализирано. Защо?
- Пътят от църквата в Лукавица към Белеш и Желюша е
заплануван и ще бъде направен. Причината за отлагането
ох месец може би е във факта,
че в една част има застояла вода> което усложнява работите,
Това ще бъде завършено след
като почвата изсъхне.
* Да се върнем към Спортната зала. Урезкда се простран
ството около нея, но без да се
активира вадата, като че ли
нещо ще остане недовършено?
- Няма нищо да остане недо
вършено! Преди да започнат
работите върху пътя около за
лата, ще бъде почистена вада
та и пусната вода по нея. Вече
са положени бетонни тръби с
голям диаметър, с помоща на
които е направено съединение
на вадата с реката, при така на
речения “Савак”. Сега предстои почистване на вадата от
боклуци, а най-вероятно е не
обходимо и повдигане височи
ната на бента, с помоща на
който да се насочи водата от
реката във вадата. Предстои и
разширяване на моста, който
води към Спортната зала. В
рамките на уреждането на
пространството около залата и
той ще бъде разширен. В мо
мента привършават работите
върху проекта за този мост. Ко
гато става дума за мостове, не
ка да кажа, че се завършава про
ектиране на мост над Нишава
при базата на “Градня”. Това е
което се отнася до реализация
та на комуналната програма в
самия град.
Извън града трябва да се
направи мост в Поганово и
мост над Ерма при основното
училище в Трънски Одоровци.
Всичко това се очаква да бъде
реализирано тази година.
А.Т.
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„Ником" започна да изкупу6а малини

33 цшшра за килограм

Селата Драговита и Погаиово са най-известните производители на малини в Димитровградска община. Всека година
малиноберът, по-точно плас
ментът на малините представлява огромен проблем за производителите, понеже няма кои
да изкупи реколтата.
Тази година най-вероятно
това няма да се случи. Изпъл
нявайки едно след друго пре
дизборните си обещания, коа
лицията Демократичен блок
(ДХСС и ДСБЮ) тези дни по
сети село Драговита заедно с
представители на фирмата
“Ником” от Ниш. След про
дължителни преговори, от
стъпки от едната и от другата
страна, бе постигнато споразу
мение фирмата и тази година
да изкупува малините в района
на тези две села. Договорено е
цената да бъде 33 динара за ки
лограм на място и плащането
да става веднага. Според изяв
ленията на местните произво-

дители и представителите на
“Ником” очаква се тазгодишната реколта да е около 30 тона.
Според договора след като
свърши беритбата на малини
района ще посети директорът
на “Ником”, който, освен за

Тихомир Виденов - майстор за
велосипеди__________________

Няма тайни за
майстор Тика

малини, е заинтересован и за
френско грозде и други подобни овощия. Трябва да се дого
вори и поставянето на хладилник, но преди това би трябвало
В Димитровградска община има няколко майстори, които
да се поправи пътят до с. Драговита, за да може да се стигне поправят велосипеди, но за Тихомир Виденов Тика хората казват, че е най-добрият. Шестдесетчетиригодишният пенсиониран
до там.
А.Т.
служител казва, че занаята изучил от някога известния димитровградчанин Лаза Нововереца. Той имал работилница за поп
равка на велосипеди в чаршията и Тика като младеж често идвал
Беритбата на вишни
при него. Той казва, че днес поправя велосипеди преди всичко
в плантациите на „Сточар"
заради развлечение и предимно на приятелите си. Ценоразпис за
поправките няма. Просто, ще бъде благодарен, ако някой е благоволен да го почерпи. Може да се плати и с някоя биричка... “Не
поправям велосипедите, за да спечеля богатство, а за да помог
на на хората. Времената са трудни. Да се кара автомобил е скъ
по. Велосипед обаче всеки може да си купи”, споделя Тика.

Набрани само 240
килограма
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В местността
Изворище край
с. Сенокос

От албума на наш читател

Отбелязан
7 юли

С развитието на занаятчийството в Цариброд през първата половина на миналия век
се създават условия и за оргапизирапс на еснафи. Един ог
по-виднитс е бил еснафът па
дърводелците. Това се вижда
и от гази снимка, направена
по време иа техния празник.
Както му е редът, централпо място на снимката са заели
най-изтъкнатите
майстори
дърводелци по това време,
Сред тях са Мапча Шонкьин,
пети от дясно в средния ред,
седнал до масата (с мустаци),
Човекът до него не пи е познат, най-вероятно е бил гост,
понеже е заел централно място. Вторият от Мапча (с високо подигнагото бомбе) е
Влайко Иванов, майстор, кой-

Членовете на димитров
градския Съюз на бойците
вчера отбелязаха 7 юли Ден па бойците. В местнос
тта Изворище край с. Сено
кос, където през 1944 годи
на е сформиран Царибродският партизански отряд те
положиха цветя на паметна
та плоча, която припомня за
това събитие.
Димитровградската орга
низация на бойците тези
дни получи от общинския
бюджет 40 хиляди динара за
дейностите си.
Б.Д.
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Беритбата на вишни в плантацията на земеделската коопе
рация “Сточар” в с. Желюша приключи. Ангажираните от ко
операцията берачи набраха 240 килограма вишни. Тази годи
на много жители на село Желюша и други граждани нелегал
но влизаха в плантациите и браха вишни за собствени нужди.
В “Сточар” преценяват, че са можали да наберат поне 3-4 тона
вишни, при условие гражданите да не са ги ограбили. Събра
ните 240 килограма вишни бяха продадени на пиротската
фирма “Хладияча” срещу само 16 динара за килограм.
Б.Д.
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По негооите думи, най-голямо удоволствие при поправката
на велосипедите му продоставят именно нещата, които за другите майстори са най-трудни. Едно от тях е и центрирането. “Много хора си мислят, че това е лесно и сами го правят. Когато видят, че се изисква умение, велосипедите карат при “майстори”,
които уж знаят да го направят. След като те оше повече ги развалят, докарават ги при мен”, казва майстор Виденов.
Тика оценява, че старите велосипеди, които навремето са се
произвеждали в Суботица. словенския “Рог” и още някои известни фирми са били по-качествени и добавя, че при велосипедите,
които се произвеждат днес по принцип има части, които се чупят
бързо.
Майстор Тика твърди, че не съществува повреда на велосипеда, която той не може да поправи, или от повече счупени да направи един за употреба.
Б.Д.

Ес&-з€аф1з.-г шш йързоделцше
то е обучавал и оставил след
себе си много известни дърводелци. Елегантно облеченият
господин в преден план. седнал па края отляво, е майстор
Рангел, баща иа известния поп
Никола. На снимката е и
Алекса, трети от дясно, седнал в средния ред, брат на
Вуждара, известния царибродски кафеджия. Трудовия
си век той е завършил като
един от майсторите, поддържали стадиона па “Левски” в
София. Тук е и оркестърът,
съставен от двама музиканти,
от които с цигулката е Младен, а с контрабаса Гара - двамата известни цигани - музиканти.
От младите дърводелци по
това време на снимката са
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Мика Лазаров Милев, Пера
Гуленовски, Тодор Тотев,
Всцко Давитков и други,
Фотографията е заснета
през тридесетте години па
миналия век и е от албума па
отдавна починалата Снежана,

дъщеря на известния майстор-дърводелец Мапча Шонкъип, дълги години бил собствеппк иа дърводелска работилиица на мястото на ссгашмото кафене “Больн живот”.
Срстси Игов
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ченик, и не само това!

пуска сред завършилите осми
клас е Ваня Рангелова. Родена
е през 1990 г. в Димитровград,
От началото на обучението си
единствената оценка, с която
тя е доволна е петицата. Така
на края на основното образование единствените бележки в
книжката й са петици.
Но както изтъкнахме в началото, за да си иай-иай ученик
не е достатъчно да имаш само
петици по всички предмети.
Ваня е активна в много други
области. За това свидетелстват
получените шест диплома на
края на основното образова
ние. А те са по химия, матема
тика, сръбски, история,геогра
фия, физика. Тя е единствената
ученичка от тази генерация,
участвала на републиканско
съревнование по химия и то
два пъти — в седми и в осми
клас.
* Защо точно химия?
- Не зная, но просто я оби
чам повече от останалите
предмети или дето се казва,
“химията ми върви”.
Тези дни приключиха при
емните изпити за записване в
средните училища. Ваня вече
осъществи максималните 40
точки и сега чака да види къде
ще бъде разпределена. Убеде
на е, че ще запише онова, което
желае — средното училище по
фармацевтика в Лесковац.
:!:Защо не Царибродската гим
назия?
- С удоволствие бих се запи
сала, защото знам какво обра
зование ще ми даде гимназия
та. Но има една пречка, поради

сегашното положение, когато
и брат ми е студент по встернпарна медицина, когато майка
ми работи в Сточар , а баща
ми отскоро започна да преподава български в училището в
Звоици, едва ли мога да си позволя това. Пък и дано нещата
дотогава сс оправят.
* Освен ученето имаш ли пя
кое хоби, което да ти. отвлича
вниманието от книгите?
Обичам да играя баскстбол. Това ми върви, защото във
фамилията ни е имало извее-
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И тя Приключи първият
художествен пленер

баскетболисти, а и ръстът
ми е подходящ. Обичам също
да рисувам карикатури и да че
та книги.
Така казва Ваня, ученичката
на випуска на малките абиту
риенти, която вече си е избрала
професията. Със спечелените
40 точки от приемния изпит ня
ма съмнение, че ще успее. Дано
докато завърши средно обра
зование “нещата се оправят”,
за да може да продължи и
по-нататък.
А.Т.
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Ийтотортретг
Белосах своето платно със четка,
следа оставих със три пръста,
намерих се - нищожна клетка
замислена само пред кръста.

Във всяка мида стих че огън
и две очи като стихии
задават ми тъга, тревога
-прицелват ме като мълнии.
Готово е с. автопортрета!
Обличам своите модели.
Следа оставям за поета
и неговите акварели.
3денка Тодорова

Босилеград
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Автопортрета свой чертал
със старите си акварели.
Затворена във прашна стая,
рисувам миди нежно бели.

1
>-л-1г—
ДмциВЦаимиЬ Д* - »■—**--- >
" ...... .
—й.Ш"!:: !Н!
НГ!::
НП1ГШ... "11Г
§Ъ
||| II! =!««=*
Ш Ш Ш"1!= Ш
Щ%. %$Ш ’ Ш Ш:г: !!1 НГШ
......................................................................................
Снарядът, който в миналата торжепо пред Ройтсрс Дон Ио- хвърлените парчета ще пре
неделя сс отдели от американ маис от лабораторията на достави информация за здра
ската сонда “Дийп импакт”, сс НАСА в Пасадена, щата Кали вината на кометата. Астроно
сблъска следващия ден с коме форния. Снарядът издълба в мите се надяват по този начин
тата “Темпел-1”. Така за пръв кометата кратер е размер на да съберат данни за произхода
път в историята комета бе уда футболен стадион и достигна на Слънчевата система. Досега
рена от творение на човешка нейното ядро. Това ще позволи единствените описания на ко
на специалистите да анализи- метите са правени въз основа
ръка.
Това стана на 4 юли - Деня рат вътрешността на “Тем- на наблюдения на тяхната по
върхност и на опашката им от
на независимостта на САЩ- на пел-1”.
“Дийп импакт” трябва да из- газове и прах. Според специа
134 милиона километра от Зсследва състава и структурата листите обаче кометите се про
мята.
Операцията бе извършена на “Темпел-1”, като направи менят, докато следват елипсо
изцяло според предварителни снимки и измервания на из видната си орбита. “Темпел-1”
те планове на уникалната ми хвърления материал от коме е открита през април 1867 г. от
сия на американската косми тата. Самият снаряд също има немския астроном Ерист Вилческа агенция НАСА. 372-ки- камера, с която правеше сним хелм Леберехт Темпел в Мар
лограмовият снаряд попадна ки до удара. Тя запечата силия, Франция. По тази при
точно в целта в ядрото па най-близките възможни кадри чина тя носи неговото име.
Орбитата й е между планетите
“Темпел-1”. "Улучихме я точно от повърхността.
Размерът па кратера и на из- Марс и Юпитер.
там, къдсто искахме”, каза въз-

* Участваха 8 художници от СЧГ, България и Македония. Реализа
цията на проекта финансово подкрепиха Националният съвет на
българите в СЧГ, който отпусна 95 000, ОС в Босилеград с 15
000 динара и частното предприятие "Ибер" от Босилеград
Първият Международен художествен пленер в Босилеград приключи па 1 юли с излож
ба на творбите, нарисувани по време па плепера, която бе открита в хола на Центъра за
култура.
Изложбата откри кметът на Босилеградска
община Владимир Захариев, подчертавайки,
че сега Босилеград духовно и културно е много по-богат от далеч по-големите градове.
След като благодари на “Пннус” за успешната
организация на мероприятието, той изтъкна,
че прекрасната изложба и самият пленер
представляват първи стъпки в развитието на
изобразителното изкуство в Босилеградско.
На изложбата бяха поставени 35 платна на
осемте художници от СЧГ, България и Маке
дония, които предизвикаха възхищение у лю
бителите на изобразителното изкуство в града.
Както вече писахме, организатор на плене
ра бе Центърът за развитие на науката, стопанството и културата “Пинус” от Босилеград
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а по идеята на поетесата Милка Христова
Стаиоевич от Ниш. На всички участници в
пленера поетесата подари книги със своя пое
зия.
Въпреки че според договора между органи
заторите и участниците в пленера всеки хуД°жник бе длъжен да подари по 2 рисунки на
организаторите, почти всичките подариха по
повече от две творби.
Липсата на ток в петък
вечерта в Босилеградско
попречи да бъде организи
Членовете на младежката сцена към театъра “Христо Бо
ран концертът от народни
тев” във вторник изпълниха представлението си “Буболечка”
песни и танци с участие на
на открита сцена в градчето Ресавица. Първият димитров
ансамбли
фолклор н ите
градски театрален ансамбъл получи покана да изнесе пиеса
“Нестия” от София, “Абрата си “Нишан” в рамките на културното лято в Ресавица, но в
шевич” от Лесковац и тантеатъра прецениха, че не е подходящо да изпълнят това
цовия състав към Центъра
за култура в Босилеград.
представление на открита сцена.

„Буболечка“в Ресавица
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Български медии в чужбина

Извори за българо-сръбските отношения в миналото

Българо-хърватското Рилски метох в Ниш
списание „Родна реч“
От 2003 година в Хърватия
излиза двуезично списание
“Родна реч”, финансирано из
цяло от Съвета за национални
малцинства в тази страна.
Списанието се печата в 500
екземпляра, излиза четири пъ
ти годишно и се разпространя-

:

Ели Лазарова Сладич
ва безплатно. Главният редак
тор Ели Лазарова Сладич из
тъква, че списанието е предим
но културно ориентирано, но
колкото е възможно има и актуални информации от други
области.
“Опитваме се да провокира
ме българите в Хърватия мал
ко носталгично, малко патрио-

тично, за да не забравят, че са
българи, да им припомним за
празниците и традициите. Щото новите поколения почти и
не знаят български език.
Българската общност в
Хърватия е твърде малка. Спо
ред данни от последното преб
рояване българите са около
300 души. В предишното преб
рояване бяха 500 и това е мно
го тревожен факт. Младите ве
че не се пишат за българи, но за
хървати, макар че държавата
признава малцинството и то
има всичките права, както и ос
таналите
по-многочислепи
малцинства.
Целта да се пробуди чувство
на принадлежност към българ
ската култура и история е част
от ролята на списанието “Род
на реч” понеже частично е ори
ентирано и към хърватите. За
това се списва и на двата езика.
С помощта на хърватски сту
денти, които следват бълга
ристика в Загреб, превеждаме
литературни произведения, те
от български на хърватски, а аз
обратно”, каза за “Братство”
Ели Сладич, по професия жур
налистка.
М. Т.

След относително щателна
историческа екскурзия из сръбско-българските отношения,
нишкият протоерей ставрофор
Петър В. Гагулич в своето съчинение “Метох на манастир
св. Йоан Рилски в Ниш” (1969,
Ниш, стр. 20), изтъква: “Следователно, по време на възобновлението на Ипекската патриаршия, както и през ияколкото
последвали столетия, на
Балканите е владеело пра
вославно единодушие и то
гава не са се чувствали силно
изразени национални разли
ки, между сърби и българи,
както се случи по-късно. То
ва чувство на православно
единство и междусобно родинство между сърби и бъл
гари по онова време и
по-сетне е било толкоз заду
шевно, че ние не можем да
си го представим и приемем
като истина.”
Тръгвайки от тази конста
тация, протоерей Гагулич
като пример на сплотеност
между двата братски народа
посочва съществуването на
Рилски метох в Ниш (метох=клон от манастир в ня
кой град). За съжаление,
твърди авторът, не са запазе- ни никакви писани документи,
въз основа на които би могло
точно да се установи от кога
потичат и до кога продължават
връзките между град Ниш и
Рилския манастир. В прочути
те тефтери на нишкия митрополит Георгие Попович от

1727-1737 не намираме нито
дума за съществуването на
рилски метох в града. Затова
пък, според видния сръбски историк Милан Г. Миличевич,
нишкият митрополит Макарий
Втори през 1815 година квартирувал в зданието на рилския
метох.
Обаче най-веродостойни доказателства за присъствието на
ПРИЛЯТ НСП>ГИ)И 1ТАДЛ НИШЛ И ШШ1КЕ ППЛГХИ)С

МЕТОХ МАНАСТИРА
СВ. )ОВАНА РИЛСКОГ
У НИШУ
са прсписном

II ГАГУЛИТ.,

рилски метох в Ниш са, според
Гагулич, две запазени оригинални писма на известния народен будител и рилски игумен
Неофит Рилски, отправени към
Иован Марянович-Попович,
известен нишки свещеник-иконом. Едното е с дата 7 юли

1861 г. (точно преди 144 години!), а второто е от 30 юни 1864
година. И двете се отнасят за
смяната на рилски свещени лица, завеждащи манастирския
имот в Ниш. Даваме извадки и
от едното, и от другото писмо:
В писмото от 1861^година се
казва: “Всеблагоговйейнйешему Отцу Икоиому Господину
Попа Иоану, дражайшему нам
о Христйе Брату в Ниш.
Всеблагоговйсийийсишии
Отец Икономе! Братолюбезнйе Вас о Христйе привйетствуйем. Прежде проводени
в Ниш наш таксидиотин,
дух.(овник) Теофилакт по
негде си дойде пак в Монастир по неизвйесна нам при
чина, за това нийе общебратственим совйетом предизбрафме тогово во Христйе
брата нашето духовника Синесия Архимандрита, когото
и испровождаме сега в богоспасаемо Ваше Отечество
за духовник и таксидиотин
от страие священаго монастира нашего. Затова умоля
ваме Вашу дражайшую нам о
Христе любав да имате реченаго нашего брата и любав
си, и като доброжалатель и
благодйетель Монастирски
да му предстоявате за всяко нещо що му е потребно и полезно
и нему и священому монастиру
нашему. За исто ми остаемо на
братската Ви любав..."...
-продължаваПодготвил: Спас Крумип

“Дл се злвърнеш в
кащинлтл къща”
Заглавието на следващите
редове е от великолепното
стихотворение на именития
български поет Димчо Дебелянов. Факт е, че и през това
лято многобройни нашенци,
пръснали се из цял свят, ще
дойдат в родните си села. Си
гурен съм, че ще прочетат и
тази статия, защото, както в
моето така и в почти всички
други наши села, освен “Брат
ство” други вестници не прис
тигат!? А това, което ще напи
ша за Звонци (въпреки че
Звонци се слави за едно от
най-развитите ни села) може
да бъде казано и за което и да
било друго село във Висока и
Забърдието, в Бурела и Дерекула или пък за селата в Боси
леградско и Сурдулишко.
Родното ми село Звонци,
згушено в гнездото между
Руй, Влашка и Гребен плани
ни, е щедро надарено от при
родата с красиви местности и
две реки — Беринска и Ракитска, които по-нататък, сливай
ки се, оформят река Блатъшница.’Тлавната улица” е ас-

фалтираиа в едно по-щедро
време, в сегашното само се
слагат кръпки на дупките. Жи
телите
са
трудолюбиви,
най-трудолюбивитс почиват
под кръстовете в гробището
отвъд Блатъшница... Повечсто от младите заминали кой
накъдето му било удобно,
сватби отдавна не е имало и я
се роди дете през годината, я
не. В родното си село винаги
се завръщам с обич и вълне
ние. Със сигурност същото го
изживяват и многобройните
нашенци от Босилеградско и
Царибродско, които за поре
ден път това лято ще се завър
нат в бащините си къщи.
Всеки един от нас, ако вни
мателно се загледа, ще си за
даде въпроса: Боже, възможно
ли е толкова много безлюдни
и рухнали къщи да има?! Нас
ледниците си заминали и къ
щите стоят заключени, със
закнижени прозорци и ръждя
сали катинари по портите.
Мисля си, че ако някои хора,
да речем от равна Войводина,
решат да си купят такава къща

в нашите планини, те наисти
на ще се затруднят докато из
дирят стопаните им из страна
та или в чужбина...
Напират ми тъжни мисли за
къщите и стопаните им.Стро
или ги бащите, мислели, че ще
останат за децата им, а излезна, че наследниците им изос
тавиха къщите, строени с тол
кова любов и намериха друга
де покрив над главите си...
А то — времето - разпиля
хората, изскуба ги от корени
те! Баща ми мълчеше, по ма
ма, като понавлезе в години,
веднаж ми каза: "Не ми е мъч
но, че един ден ще си отида от
тоя свят. Мъчно ми е, че няма
да си виждам децата, нали ка
то пораснахте, се пръснахте и
цял живот съм жадувала за вас
и на чужди деца съм се радва
ла. И за къщата ще ми е мъч
но, особено ако я продадете
кой знае на кого...” Нещо ме
стисна в гърлото и не знаех
какво да й кажа...
С много труд си строеше
нашенецът къща преди време.
Събираше във вързоп пари,

сам си сечеше мертеците, сам
си правеше тухлите, сам си зидаше.Та нали строиха къщи из
цяла (вече бивша) Югославия.
След като взеха да припечел
ват малко повечко, започваха
да купуват готови тухли от
тухларницата па дядо Ратко
Сотирович. Дюлгерите от
време па време спускаха отвеса да проверяват прави ли са
степите и стигнеха ли до пок
рива, сковаваха на кръст две
летви, на които окачваха кена
рени ризи и кърпи и още даро
ве, донасяни от роднини и
близки, и ги забиваха в гредо
реда. И най-гласовитият благославяше:”Да са живи и здра
ви и честити стопаните, да им
се пукат от зърно хамбарите и
да им се множат децата и ста
дата...”

Така се строеха къщите ба
щини, бащини още майчини,
сега изоставени, които в самотата си ослушват стъпките на
стопаните, които и през това
лято ще дойдат от Ниш, Пи
рот, Лесковац, Сурдулица, Бабушиица,
Белград,
Со
фия...Очакват родните ни къщи да ги отключим, да свалим
ръждясалите катинари от пор
тите, да окосим тревата по
дворовете, хванала корени и в
праговете им. Очакват родни
те ни къщи, поне за малко, жи
вотът в тях да продължи...
А когато лятото отмине,
пак същото... - старите къщи
отново ще запустеят и търпе
ливо ще чакат своите стопани
от далеч.
Т. Петров
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Царибродско спортно лято 2005"

Промоция на нова книга

П

“Царибродският храм на
баскетбола” ________

42-1/1 турнир по малък
футбол

Тези дни и Димитровград бе представена мо
нографията “Царнбродският храм на баскетбо
ла”, автор на която е журналистът и публицист
от Ниш Слободии Кръстим. На промоцията в
голямата зала на Цен търа за култура присъства
голям брой посетители, сред които и много
бивши и настоящи баскеболнсти.
Своите впечатления за книгата и за баскетбо
ла в Димитровград споделиха известният бъл
гарски специалист по спортна медицина и ор
топедия д-р Димитър Шойлев, чийто покоен
брат Александър след Втората световна война е
дал голям принос за развитие па баскетбола в
Димитровград, след това някогашните димит
ровградски баскетболисти Йеленко Вмдапович,
Георги Иванов Буза, Васил Милев, Иван Симов,
както и Зоран Геров, който още е активен бас
кетболист.
Говориха и изтъкнати гости - Душан Пропович от Баскетболния съюз на Сърбия, Иван Ценев от Българската баскетболна федерация и
Маряп Цанков от Министерството за младежта
и спорта на България. Представителите на две
те баскетболни организации връчиха барелеф
на председателя на БК “Димитровград” Васил
Велчев.
Авторът благодари на всички, които му по
могнаха да напише монографията и особено на
Баскетоблння съюз на Сърбия и ОС в Димнтровград, които му оказаха финансова подкрепа.

Поредният 42-и турнир по футбол ма малки врата в Димит
ровград ще се проведе от 16 до 30 юли, реши организационният
комитет на турнира на първото си заседание.
Организатор е Спортният съюз на града, а покровител
Общинската скупщина, която се постара да обезпечи солидни
награди — за първо място при юношите старша възраст 150 хи
ляди динара, за второ 75 хиляди и за трето 40 хиляди динара. Же
лаещите да участват трябва да платят по 6000 динара на отбор. В
останалите конкуренции наградите ще бъдат в екипировки.
Ще се играе в четири категории: юноши старша възраст, ка
дети, пионери и ветерани.
Организаторите решиха тази година входът да бъде свободен.
Освен футбол, посетителите ще имат възможност да видят и
други спортни манифестации, между които и митинга по скоко
ве, концерти и пр.
Последен срок за заявки за участие е 16 юли до 20 часа.

Той и другите говорещи па промоцията с пие
тет припомниха за покойните димитровградски
баскетболисти Влайко Маринков, Миомир Милнч Шабан, Георги Стаиулов Таса, Иван Васнле1! Маля и др.
Водещ на промоцията бе директорът на библиотската “Делко Петров”, която е издател па
монографията, Иван Иванов, а о гъкси от книга
та четоха местните акьтори Слободап Алексич
и Александър Златанов.
Д. С.

Босилеград

----

Турнир "Лято 2005
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В организация на ФК “Млана 2 юли в Босилеград стартира традиционният турнир по
футбол на малки врата “Лято
2005”.
На турнира участват 8 отбора:
“Апотска Ико”, “Дъга”, “Пинк”,
“Квиско”, “Орище”, “КИЦ Босилег
рад”, “Пума” и “Омега”. Според
регламента в първата част от тур
нира отборите щс се състезават по
бодсистемата (всичките отбори ще
играят помежду си). Четирите първокласирали се след края на първа
та част от състезанието ще играят в
полуфинала. Полуфиналните мачо
ве ще се изиграят на 10, а финални
ят сблъсък е насрочен за 11 юли.
Въз основа на досегашните ре
зултати, най-големи шансове за
класиране в полуфиналите имат
“Дъга”, “Квиско”, “Апотека Ико” и
“Пиик”.
И тази година спонсор на тур
нира е Общинската скупщина в Бо
силеград, която ще подсигури купи
и медали за най-успешните отбори
и футболисти.
П.Л.Р.

дост”

Завърши младежката лига
В организация на Спортния съюз на Димитровград тази сед
мица завърши лигата по футбол на малки врата за пионери и
юноши. При пионерите участваха осем отбора, а класирането е
следното:
Пионери: !. “Лъвове”, 2.СК “Плус”, 3. “Балкански млади”
Юноши:I. “Наис”, 2. “Делийе”, 3. “Челзи”
Спечелилите първите три места са наградени с тениски. Лига
та всъщност бе подготовка за предстоящия 42-и турнир по фут
бол на малки врата.

Спортен риболов - общинско
състезание

Ненад Младенов най-успешен
На 30 юни на езерото “Сават 1” се проведе общинско състеза
ние по спортен риболов в организация на рибарското дружество
“Нишава” от Димитровград.
На това традицонно общинско състезание участваха триестина рибари, разделени в няколко категории.
В пионерска конкуренция се състезаваха 9 души. След два ча
са най-успешен бе Дарян Соколов, втори Дарко Гюров, а трети
Саша Костов.
При юношите старша възраст е се състезаваха 16 рибари, кои
то ловеха три часа. Първо място и общ победител стана Ненад
Младенов, който бе награден с въдица (блинкер), диплома и без
платно разрешително за риболов з^а 2006-а година.
Второ място спечели Милош Иованович, а трето Любиша
Гюров. Спечелилите се класираха за междуобщинско състеза
ние, което ще се проведе на Завойското езеро. На състезанието
участва само една жена и двама младежи.
За всички участници организаторите обезпечиха безплатен
превоз до езерото, сандвичи и безалкохолни напитки.

д.с.

Ветераните на ФК Пърчевац гостуваха в Северозападна България

11 Имштавга кат® у д©ма
През юни беше написана
още една страница на една хубава спортна приказка. На
празника Св. Дух футболните
ветерани на Пърчевац и Монта на изиграха традиционния
си мач и още веднъж показаха,
че спортът не признава границата между добрите съседи.
Този път мачът бе игран в
Расово на около 30 км от Монтана, на игрището на местния
третодивизиоиен отбор. Приветствайки гостите от Пирот,
президентът на ФК Расово Румен Макавеев каза, че срещата
на старите футболисти е голямо спортно събитие не само
за всички членове на клуба, но
и за местните жители. Зрите-

лите видяха хубав мач, който
завърши без победител — 1:1.
В 4 минута Славиша Стоилков
опъна мрежата зад гърба на
Кирилов, а в 78 минута изравни Альоша Петров, бащата на
българския нациопал Стилиян
Петров,
Първият ден приключи с
вечеря при президента на Расово, а на следващия ден ветераните играха на “малки голове” в залата на “Фанс клуб” в
Монтана, където бе изпълнена
културно-художествена програма. Гостите бяха приветствани от кмета на Монтана
Злати Живков и получиха подаръци. Домакините поведоха
с 1:0 с попадение на Райко Ге-

оргиев, след това резултатът
се променяше често, а в последните секунди Слободан г
л
Станкович изравни на 4:4.
Освен Георгиев голмайстори
за Монтана бяха Боци Ангелов, Владо Николов и Иван
Иванов, докато автори на първите три гола на Пърчевац бяха Славиша Стоилков, Милан
Стоянович и Боян Илич.
Гостуването на ветераните
на Пърчевац в Северозападна
България приключи с веселба
в хотел “Монтана”. На раздяла домакините и гостите се
договориха да се срещнат отново на 28 август в Пирот,
Слободап Йовапович ®Утболистите-ветерани от Монтана и Пърчевац на
тазгодишната среща в България
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Предание от шопските краища

Скърбна вест
Осведомяваме роднини и приятели, чс на 6 юли 2005 година почина
нашият баща, тъст, свекър и дядо

Първите учители в село НеВля (2)

Мария Иванова
“Мария ли е учителка”, по
питал Алил. Попът отговорил
положително и продължил:
“Аз я учех и тя сега знае да чете
и пише и да смята с големи
числа. Разбира гръцки, турски,
влашки и руски. За нея сега
почти няма тайни. По-добра
учителка от нея едвам ли ще
намериш. Ако тя иска и ако ба
ща й Стоян Иванов й разреши,
нека да идва с теб в селото, в
което си субашия.” Алил се
обърнал към Стоян: “Чичо
Стояне, ще разрешиш ли на
Мария да тръгне с мен и да
стане учителка?” Стоян му от
върнал: “Алиле, аз те смятам
за мое дете. С тебе тя ще бъде
като с брат си. Само и нея
трябва да питаме иска ли да
тръгне.” Мария нямала нищо
против. Дори много се зарад
вала и благодарила на Господ,
че й е подарил щастие.
Следващия ден Алил и Ма
рия потеглили към Невля. Ми
навайки през София, те купили
нужните неща за училището моливи, таблички, графити, те
бешири, тетрадки, няколко

(Продължение от миналия брой)

книги с интересни приказки.
Щом пристигнали в Невля,
Алил веднага изпратил бировина да извика всички домаки
ни. Когато се събрали в местната механа, Алил чукнал в
масата, застанал и заговорил:
“Хора мои, аз се завърнах при
вас и ви доведох и учителка.
Тази мома ще учи вашите деца,
за да знаят да четат, пишат и
смятат.” Един селянин се про
викнал: “Алиле, ние нямаме
училище!” Тогава станала Ма
рия и казала: “Ако някой от вас
има голяма и светла стая, коя
то би можал да предостави за
тази цел, ще е достатъчно. Ако
имате добър дърводелец да
направи пейки и чинове, ще бъ
де отлично.” Тогава станал
Младен Муромец: “Аз имам
стая за училище. Голяма е и
светла. Утре с Алил ще отидем
до Ненко дърводелеца, за да
направи каквото трябва. И за
учителката имам стаичка с лег
ло, печка и маса. Нали и тя
трябва да има свой дом. Тя се
га е нашата учителка.” Просъл
зили се очите на Мария и тя от-

върнала: “Алил ми каза, че сте
много добри, трудолюбиви и
честни хора. Сега виждам, че
не ме е излъгал. Моля ви утре
да доведете децата си, за да ги
запиша в училището. След из
вестно време училището за
почнало да работи. Мария
Иванова десет години учила
децата преди обед, а вечерта
учила техните родители. Почти
всички жители на селото ста
нали грамотни.
Един ден в Невля пристигна
ли търговци от Пирот и пиротските села, за да купят кашка
вал, сирене и яйца за бакалниците си. Те били учудени как в
селото всички знаят да мерят с
кантар и с аршин и всички зна
ят да сметнат колко струва
стоката. Започнали да се инте
ресуват как е станало това чудо
и няколко селяни ги завели при
учителката Мария. Питали я
търговците дали може в Пирот
и в тамошните села да се нап
рави нещо подобно. Учителка
та ги завела в учебната стая и
им показала какво всичко им
трябва. Сред търговците бил и
пиротският бакалин Гароти,
който попитал: “Всичко ще
направим, но учители как да
намерим?”
(Край в следващия брой)
Подготвил: Драган Кузев

Дни на европейското наследство 2005
Общински организационен комитет
Димитровград

ОБЯВЯВА

Съставил: Драга* Петров

Водоравно: 1. Ловък индий
ски фокусник. 6. Птица, която
при опасност слага главата си
в пясък. 10. Река в Европа. 11.
Изпращане на умиротворител
ни сили и пр. (мн.ч.). 13. Трета
та нота. 14. Обезправен човек.
15. Град в България. 17. Гла
вен отрасъл на стопанството.
19. Голяма жп спирка. 21. Шес
тата нота. 22. Поет, който пише
лирика. 23. Река в България и
Сърбия. 25. Историческа об
ласт в Сърбия. 26. Част от жилище. 28. Гвоздей. 29. Модел
ски от Словения. 30. Ехо, екот.
31. Държава в Африка. 32.
Място за кацане или излитане
на самолети. 34. Подслон за
трамваи. 36. Апарати. 38. Ко
раби за превозване на петрол.
40. Цвят на карта за игра. 41.
Палеж, неконтролируем огън.
42. Порода папагали.

ИЛИЯ ЙОСИФОВ
(1921-2005)
и бе погребан на гробището в Димитровград на 7 юли т.г.
Поклон пред светлата му памет!
Ссмсйствата: Йосифови, Псцсви и Псткович

Тъжен помен
На 27 юли 2005 година сс извършават 40 ТЪЖНИ ДНИ
от смъртта ма нашата мила съпруга, майка, сестра и баба
ВЛАЙИНКА МИКОВА
от с. Желюша
С много обич и тъга щс носим спомена за твоето бла
городно и голямо сърце. Дълбок поклон пред светлата ти
памет. Почивай в мир!
Панихидата щс се състои на 27 юли от 10 часа на гробището в с. Же
люша. Каним роднини и познати да ни придружат.
Опечалени: съпругът Милан, дъщерите Славка и Дслка, братът
Иван и техните семейства

Тъжен помен
На 20 юни 2005 година сс навършават шест месеца от смъртта на на
шата мила майка, тъща, свекърва и баба
МАРИКА ИВАНОВА
ОТ С. Борово

ИгТ

и шест години от смъртта на милия ни баща, тъст и
свекър

ДИМИТЪР ИВАНОВ
от с. Борово
_4 -

Награден литературен конкурс за стихотворение, разказ :
или есе на тема “Земя”.
т
.
Участие в конкурса могат да вземат всички автори, които ■
пишат на български или сръбски език.
:
Творбите могат да се изпращат до 1 септември 2005 година •
на адрес: Народна библиотека “Детко Петров”, Сутйеска 2и, ■
18320 Димитровград, с обозначение ЗА КОНКУРСА.
:
Напечатани, творбите се подписват с шифър, а отговорът \
на шифъра, с данни за автора и неговия адрес, се изпраща в ;
отделен плик.
\

1'^и*
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По този повод на 16 юни 2005 година на гобището в се
ло Борово (старо село) щс дадсм панихида. Каним родни
ни и познати да ни придружат.
Поклон пред светлата им памет!

_

Продавам нива в мес|
тността Топила, близо до
?
центъра на село Градинье, с |
Опечалени: синовете Цветко, Тацко и Милорад, дъщерята Виоле
повърхнина 3743 м2. Цена
та и техните семейства.
на 1м2=1евро.
За справки на телефон
011 227 2 318 всеки ден
след 20 часа.
Тъжен помен
—тштшшншнвшня1
На 16 юли 2005 година сс навършват 6 МЕСЕЦА от смъртта на наша
та мила и непрежалима съпруга, майка, свекърва, баба и прабаба
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ПЕНКА СПАСОВА
(1933 - 2005)
от Райчиловци
На този ден от 10 часа щс отслужим панихида на гро
бищата в село Райчиловци.
Незабравими са твоите добрини. Трудно е без теб и без
твоя мил лик. Почивай в мир! Поклон пред светлата ти
памет!
Опечалени: съпруг Доситей. син Христо, дъщеря Борянка, снаха
Стана, зет Бранно, внуци Мария, Адрияна и Бобан и правнук Жарко
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На 16 юли тази година сс навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на на
шата мила и незабравима майка, баба, свекърва, тъща и прабаба

1 29

*
1“ "!

33

I

1
А

37

38

%

У/’

}

X

*

}

изреждат възможности. 18. над 100 градуса. 29. Част от
Сгъстен със захар плодов сок сграда. 30. Област в Гърция.
Отвесно! 1. Зидана или елек- (мн.ч.). 20. Египетски бог на 31. Един инструмент. 33. Тритрическа пещ за печене на слънцето. 23. Гръцка буква. 24. цифрено число. 35. Голям пехляб. 2. Положителен полюс на Водач. 26. Замръзнала вода. риод от време. 37. Първата нобатерия. 3. Столицата на Афга- 27. Орган на зрението. 28. та. 39. Кирил Радев,
нистан. 4. Името на певеца Агрегатно състояние на водата
Монтан. 5. Специалист по фи-_________________________________
Решение не кръстословица 248 - Водоравно;
зика. 6. Град в Македония. 7.
Гранична река между Мексико
1. Либия. 5. Кота. 9. Мис. 12. Еро. 13. Трабант. 16. Ми. 17. Наем.
ИмеАто на'композитОпа0рЩав1л 19- Идол. 20- Аман- 22- ЧелтеР- 24’ Ален- 25' Не' 27■ Бо,п- 20'
12 Растение 1Гл«жавм1в' Юбилей. 30. Стела. 32. Своге. 33. Анали. 34. Арена. 35. Ом. 36.
Митологично мноДго?лаво съ Сал. 37 Горила. 39. Есе. 40. фагот. 41. Витамин. 43. Ниш. 44.
щество. 17. Дума, с която ое Нос- 45' Ривал'

АСКА ЯНЕВА, по баща СТАЙКОВА
от с. Долна Лисина
Поменът щс сс състои на 14 юли 2005 г. от 11 часа в
долнолисинскнтс гробища.
Майчице, никога няма да забравим твоята човещина,
доброта и любов, която щедро ни раздаваше.
Поклон пред светлата ти памет!
Скърбящи: син Драган, дъщери Верка и Милинка
със семействата си

Тъжен помен
На 4 юли 2005 г. сс навършват ЧЕТИРИ ТЬЖНИ ГОДИНИ от смър
тта на нашия мил и пепрежалим татко и спъруг
ДРАГАН КОСТОВ
от Димитровград
(по потекло от с. Мъзгош)
Въпреки чс тс няма, ти винаги щс бъдеш с нас. С болка
и мъка ти казваме, чс обичта ни по теб никога няма да
угасне.
Съпруга Оливсра, дъщери Милена и Дияиа и зет Сашо

Хумор - Сатфа - Забава ШШШ
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Нашетам негорим
Кво правиш,
куме?
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ПС. На училището ще се върне
и старото хубаво име:
Смесено, замесено и усукано училище
"Св. Св. Св. Йосив Цс Висарионович Тунг — Тито".
Новица Младенов
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Как ловуват лекари
Четирима лекари — диагпостик, психолог, хирург и патоанатом, отиват на лов с една
пушка.
Пръв взема пушката диагностикът. Изскача отнякъде
една патица, той се цели в нея и
си мисли: “Патица! А може би
и не е патица? На патица прилича... Ама... ако все пак не е па-
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Десетото дете на Рапча било
син - глезен и “луд ко конь”.
Веднъж синът направил голя
ма беля и баща му тръгнал да
го бис, но той хукнал да бяга.
Тъй като Рапча вече бил стар
човек, неговият син бързо на
правил стотина метра преднина. По едно време застанал, :
обърнал се към баща си и се |
провикнал:
- Стой, Ранчо!
Изненадан, Рапча спрял.
- Седи, Ранчо! - пак викнал
синът му.
Изморен, Ранча веднага изпълнил “командата” и седнал
на земята.
- Те тека, Райчо, седни да се
одморимо, па после пак че се
гонпмо!
Цветно Иванов

смешни примки
тица?” Докато тон се чуди,
патката отлита,
След него пушката взема
психологьт. Отнякъде пак излиза патица. Психологът се цели и мисли: “Патица! Сигурен
съм, че е патица! А тя знае ли,
че е патица? Как ли се чувства
някой, ако знае, че е патица?”
Докато се чуди, и тази патка
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отлита,
Пушката взема хирургът.
Отнякъде изскача патица. Хирургът моментално вдига пуш
ката и без да се цели — бам! —
удря я право в главата и я сваля. Обръща се към патоанатома:
- Я идц да видиш дали това
беше патица!

Как е установена военната йерархия
Първобитните хора тръгват
на лов. Виждат стадо мамути,
всички се уплашват, само един
казва:
- Какво се чудите, скачаме с
викове към тях, те се разбягват,
отделяме един от стадото и го
убиваме.
Така се появили командирите.
Скачат, викат, отделят един
мамут от стадото, но той се

скрива в гората. Стоят и се чудят какво да правят. Един казва:
- Какво стоите? Дайте да обградим гората, ще стесняваме
все повече кръга и ще го намерим.
Така се появили началник-щабовете.
Намират те мамута, обграждат го, но той беснее. Всички ги
е страх да се приближат. Само
един замахва силно, хвърля ко-

пието, улучва слона в окото и
го убива.
Така се появили сиайперистите.
Щастливи,
първобитните
ловци нарамват мамута и го
носят в пещерата. Нарязват го
и уморени от лова, лягат да
спят. Стават сутринта и какво
да видят — месото липсва!
Така се появили старшините.

Издава:
Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ

Е-поща: пшЬ@тесИап13.пе(
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Ранча Русимов и Васил от
Поганопо се закумили. Васил
бил богат, имал хубав имот, а
Рапча бил бедняк с много деца
- имал 9 сина и една дъщеря, и
с големи мъки успявал да им
осигури някаква прехрана.
Една есен Рапча влезнал във
Василовата нива с царевица,
започнал да бере класове и да
ги слага в торбата. Отнякъде
“изникнал" Васил и учудено го
попитал:
- Кво правиш, куме?
- Од муку, куме, од муку кър
шим какалашкье - отговорил
посраменият Рапча.

След сто години
Смесеното средно училище
"Се. Кирик", оклия Смиловац (код Пирати),
настойнико продължава своето учебно
дело на майчин вавилонски език,
заяви известният вивилопец и директор
Младеноф тхе Карачи-Бугарачи.
Благодарение на Националния съвет
и на надлежното министерство,
вавилонският език е задължителен,
а езиковедите (дивиденти) ще се наказват
с изучаване на лужки и месопотамски
с по пеш часа седмично,
напомни неговото превъзходителство
благородният, честит и много учен (намъчен)
Иларионисис, председател на съвета —
"иди ми, дойди ми, Боже, помогни ни!"
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Манчин рабуш

Ньекня сречам Малю Големанова,
издокарал се, ц-ьвнул целият.
- Е, засвадби ли га?
- Море, ква ти свадба, пошъл съм на изборйе!
- Я стани, кви са изборйе, я колко знам йоще не смо
дошли до там?...
- Е Манчо, денъска че гласую ония с двойните пасоши!
- А, значи кротката ягнища що сисаю двете маикье...
- Кво те сисанье спопадло. От празна вимена сиса ли
се? Са йе дошло време да покажемо кикво може да
напрайи мънечкото камиче!
- Па кво може да направи?
- Нали знайеш: “Не претура колата големият камик,
а мъничкото камиче”.
- Значи, пошъл си да претуриш и българската кола!
Не ни ли стидза що смо заглавили нашата, па ни навам, ни натам, с триста мукье се напинямо да гьи измъкнемо...
- Слушай Манчо, я убаво знайем дека ти свакига
тражиш под бика теле и све мочаш уз ветар, ама кво
ти смита ако йе некой решил да гласуйе? При нас има
много теквия що ни на йедни изборйе несу излезли, а
после критикую све и свакога. И ти ли си от ньи?
- Недай боже! Щом може - нека гласуйе, само ме
глодже това мъничко камиче. Нали знайеш: кига се
загньете у опънак, и богу йе досадно! А и само йедно у
сто милиона или илядо милиона мъничка камичетия
може да напрайи белюту...
- Ма знайем и я това! Ама све очу да се извукам и да
виде комшийете дека не съм само “Маля” а и “Големанов”...
- Кига рече за комшийете, нещо се сети... Па че дойДу ли КОмшийете от Пирот и они да гласаю? Колко съм
поначул они су тройно повече от нас с двойни!
_ А-а-а, не веруйем!
- Е оти?
- Па ньиньите двойни им служе само за йедън бизние, ко що йе са модерно да се орати...
- Къв ти йе па тия са “йедън бизнис”?
- Млого прост: ако цариброджанин пренесе "през
границуту йедън бокс цигаре, пирочанье пренесу де
сет...
- Кико може това?
- Може-може! Нали све с човеци се решава!...
- Я знам Мальо, дека ни се питуйе, ни се казуйе, ама
че те питам, а ти ако очеш кажи ми: знайеш ли за койи
че гласуйеш?
- Верно йе - не се казуйе, ама я че ти кажем, оти пос
ле изборйете че се знайе кико смо гласували. Я че гласуйем за Царатога!
- Ещо?
- Па нали смо ЦАРИброд, демек царското ни
най-прилега!
- Море прилегаю ни кърпкьете на дупето!...
- С кърпкье или без кърпкье - теквия смо...
- Язък за пирочанье с двойнити, они су “по-царскьи”! Нали знайеш за онуя с кьилимат ка су носили
при цар Бориса...
- Знам-знам, ама айде да не закъсневам!

Американски виц

Избор
Починал американският прези
дент и пристигнал при Свети Пе
тър. Светецът му се усмихнал лю
безно и казал:
- Тъй като си ръководил
най-силната държава на земното
кълбо, давам ти правото да си из
береш къде да те настаня - в рая
или в пакъла.
- Благодаря, но за да мога да из
бера, трябва да видя и рая, и пакъ
ла - казал президентът.
- Разбира се - съгласил се Св.
Петър и му отворил и рая, и пакъ-

ла. Президентът надникнал първо
в пакъла и се очудил: уютна атмос
фера, богати трапези, чудесна му
зика, радост и веселие... Сетне над
никнал в рая, а там - всички рабо
тят усилено и мълчат.
“Чудна работа”, помислил си
американският президент, но не се
двоумил много и избрал пакъла.
Св. Петър го въвел там, но този
път президентът бил ужасен: нав
сякъде казани с кипящ катран, на
жежени камъни, неописуеми мъки
и патила!
- Свети Петре, какво става, къде
е пакълът, който видях?! - изпищял
той.
- Пакълът, който ти видя... Ами
това беше предизборната кампа
ния!
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