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Президентът на Сърбия Борис Тадич отдава почит на жертвите
в Сребреница

Президентът на Република Сръбска Драган Чав ич отдава почит
на жертвите в Братунац

Дда гори ш
В спомен на
яретата в Сребреница жертвите в Братунац
В присъствието на около 50 хиляди ците за злодействията трябва да заетабеГче”^ К^чЖ^Г^ РаД0Ва"
понеделник в

С редица начинания в спомен на вац, президентът на РС Дпаган Чявич
тГТн*
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на Република Сръбска през юли преди че ООН и великите сили частично са на паметниците на сръбските жертви в РС Перо Букейлович минисЛпът «я
мппияГп0ДИНИ- °СН“а порък1от Ме‘ т~ 33 П0ГР0МЗ ИаД М10С10™аните “лата Зилазйс и Биляча, духова акаде- вътрешните работи Дарко Ма™яш1вич
събитията от юли 1995 г. и че виновни-
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,
13 приключителните манифестации в
спомен на убитите 3500 сърби и опустошаване на селата в Подринье и Бирча,
които злодеяния са били ръководени от
Насср Орич, присъстваха челните хора
на Република Сръбска, членът на Председателството на БиХ Борисав Пара-

п™™
гт'
Освен Чарл Пауел, пратеник на високия представител за БиХ Педи Ешлаун
в тези манифестации не е имало други
пердставители на международната общност. От Сърбия са пристигнали Йован Симич, съветник на президента Бо
рис Тадич както и представители на
ДСС, СРС и СПС,
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Първанов проведе консултации
(Стр. 4)
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Уважаеми читатели,
Поради колективна почивка
следващият брой на вестник
„Братство“ ще излезе на 26 август.
Редакцията

От 1 август "ногапопски"
художествен пленер (стР. 4>
Интервю: Проф. Юлия
Кръстева
<Стр 13>
—

73 центъра на вниманието
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Със Стефан Бояджиев, собственик на художествена галерия в Бургас

Пмилна изява от дипломацията
* На 5 юни в Ниш се състоя четвъртата бизнес среша Ниш-Бургас * Собственикът на галерия "Бояджиев е пър
вият човек от духовната сфера, включен в една бизнес делегация от България, посетила град Ниш * Един век на
художествения пленер в Сичево * Град Бургас разполага с най-добрата графична база в България *През десетте
години съшествуване галерия "Бояджиев е организирала 11 пленера по графика

*Г-н Бояджиев, каква е целта на
Вашето идване в Ниш и защо тол
кова дълго в бизнес делегациите
нямаше хора извън търговията?
- Като член на Търговско-промиш
лената палатата в Бургас от 15 години
аз сега за първи път се изявявам като
представител на творческата интели
генция в моя град и то в една търговска
делегация. Това не е случайно, тъй като
вече десет години съм собственик на
една от първите частни галерии в град
Бургас и представлявам изобразител
ното изкуство. Освен това аз организи
рам пленери, работя с художници не са
мо от България, но и от други държави,
включително и от Сърбия и Черна гора.
Вашият сънародник г-н Бранко Нико
лов е участвал в мои пленери по графи
ка, както и в живописни пленери в Мал
ко Търново.
Причината за моето идване в Ниш е
да разширя контактите си, да се запоз
ная на място с част от вашата интели
генция, имам предвид представителите
на изобразителното изкуство, и да се
опитаме да разширим нашия кръгозор,
да установим контакти с нови хора, така че двете страни да разширят своя
обмен - ваши творци да представят
творчеството си в България и наши автори да се представят тук.
Аз работя вече десет години и досега
съм организирал 11 пленера по графика. В тях са участвали турски художиици, вече споменах вашия сънародник
Бранко Николов, художници от Молдова и се надявам тоя кръг да се разширява постоянно - от пленер в пленер. Опитът ми показва, че това е една изява
много по-силна отколкото дипломаци
ята. Имам предвид изкуството и спорта, които са в полза на двата народа.
Културното сътрудничество утвръждава духовната сфера като нещо виеше,

Ненад Живадинович,
и.д. директор на Гале
рията на съвременно
то изкуство в Ниш__
За юбилея в Сичево признат майстор

Милица Тодорович откри изложбата на българския граф ик
Петър Цанев в салон 77 в Ниш
където хората наистина се чувстват в
своя епогей, за което аз се боря, затова
живея, защото аз обичам изобразителното изкуство и обичам творците изобщо.

През десетгодишната си работа досега вече имам една изява във Виена,
четири пъти съм организирал мероп
риятия в Република Турция, а предстои
да направя една изложба и в Молдова.
*След първите контакти трябва
^а последват контракти - конкретни спогодби за сътрудничество. Какви са изгледите да се

- Нашата галерия има богато и
дългогодишно сътрудничество с ху
дожници от България. Това сът
рудничество датира от 1967 годи
на, когато за първи път един бъл
гарски живописец участва в плене
ра в Сичево.
С г-н Бояджиев се договорихме той
да ни предложи автор от Бълга
рия, който тази есен да участва в
юбилейния пленер в Сичево. Уверен
съм, че това ще бъде наистина до
бър художник, тъй като Бургас се
слави с истиски майстори на чет
ката. Освен това се договорихме за
следващата година да уточним ди
намиката на културния обмен
между нас.
Художественият пленер в Сичево
организира една постоянна графич
на база, която предлага услугите
си на всички желаещи автори не
само от страната, но и от чужби
на. Предложих на госта си да за
познае графиците от Бургас, защо
не и от цяла България, с нашите
условия и да се опита да доведе ня
кои от тях в Сичево. Надявам се
така да стане и съм уверен, че ще
сложим началото на една хубава
традиция, тъй като Сичево е наис
тина прекрасно живописно място,
в което художниците, които вед
нъж са го видели, радушно се връ
щат да черпаят вдъхновение и да
творят тук.

стигне до такива договори?
- В Ниш се срещнах с управителя на
Галерията на съвременното изкуство
г-н Ненад Живадинович. Едно от не
щата, за които се договорихме е да из
пратим един художник от България,
който да участва в тазгодишния живо
писен пленер в Сичево. За мен, а преди
всичко за художника, това ще е голяма
чест, тъй като през септември тази го
дина пленерът в Сичево отбелязва един
век съществуване. Тъй като вече изми
на половината от тази година и всички
планове вече са готови, с г-н Живади
нович се договорихме да сложим уда
рение върху следващата година. Ние
планираме през 2006 г. в Бургас да ор
ганизираме една обща изложба на ав
тори от вашата страна, както и двама
художници от Ниш да участват в един
пленер, който аз ще подготвя през есен
та на морето.
* Господин Живадинович предложи
в графическата база в Сичево да
гостуват двама графици от Бур
гас.
- Аз смятам условията за много при
емливи и съм уверен, че това може да
стане една хубава традиция на гостува
не на бургаски графици в Сичево и об
ратно - графици от Ниш да гостуват
при нас, тъй като ние разполагаме с ед
на от най-добрите графични бази в Бъл
гария. Няма никакво съмнение, че в
Бургас живеят и творят графици със
световна известност. Един от най-доб
рите графици Димо Колибаров - пре
подавател в художествената академия,
тези дни има изложба в Сърбия. С така
ва известност се славят и моите съг
раждани - графиците Стоян Цанев и
Светозар Пенев.
В. Богоев

Трети транеграничен форум „Западна Стара планина"

Подписано писмо за намерения
В рамките на пакта за стабилност
през 2002 година стартира транеграничният проект “Западна Стара плани
на” между България и Сърбия и Черна
гора, финансиран от Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество
и изпълняван от представителствата
на Регионалния екологичен център за
Централна и Източна Европа в двете
страни. Целта на проекта е подкрепа
за съвместното управление на при
родните ресурси и устойчивото им
ползване в региона.
В рамките на проекта на 8 юли в
Княжевац се проведе Трети транегра
ничен форум с участието на кметовете
на Белоградчик, Берковица, Вършец,
Георги Дамяново, Годеч, Чипровци и
Чупрене от българска страна и кмето
вете на общините Димитровград, Зай
чар, Княжевац и Пирот от сръбска
страна. Участниците подписаха Пис
мо за намерения и взеха решение да го
изпратят до държавните институции
на двете страни с цел да инициират
подписване на Меморандум за разби
рателство в развитието на транегра-

ничното сътрудничество между Бълга
рия и Сърбия и Черна гора в района на
Западна Стара планина.
След проведените три форума
между представителите на спомена
тите общини, участниците отчитат, че
развитието на района на Западна Ста
ра планина, в контекста на участието
на България и СЧГ в процесите на об
щоевропейска интеграция, има шанс
да осигури просперитета и сътрудни
чеството на общностите, живеещи в
непосредствена близост от двете стра
ни на границата. Кметовете ще се ан
гажират да действат в няколко обласги
I. Политика в областта на устойчи
вото развитие на транегранично ниво,
което подразбира обединяване на уси
лията за устойчиво развитие на регио
на и политика на широк обществен
диалог, като се насърчава участието на
основните заинтересовани страни. А
това са държавните институции, реги
оналните и местни власти, неправи
телствените организации, частният
сектор. Всичките трябва да участват

при обсъждане и вземане на решения
по важни въпроси за развитието на
природосъобразния туризъм и земеде
лие, културата, образованието и спорта.

2. Механизми за сътрудничество. Да
се осигурят условия за създаване на це
леви работни групи, които да изпълня
ват функциите на постоянни коорди
натори по въпросите на транеграничното сътрудничество в различни об
ласти на устойчивото развитие. Един
от механизмите за сътрудничество е и
създаване на транегранична асоциа
ция на общините.
3. Осигуряване на финансови меха
низми и привличане на чужди инвес
тиции. Това означава мобилизиране
на финансови ресурси и съвместна ра
бота за създаване на такива дългос
рочни механизми и привличане на ин
вестиции за устойчиво развитие на ре
гиона.
4. Информация и реклама. За осве
домяване на обществеността в двете
страни в областта на екотуризма и екологичното земеделие е необходимо да

бъдат подготвени съвместни програ
ми, кампании и инициативи, които да
подпомогнат разбиране на връзката
между общините и опазване на приро
дата в транеграничния район, което
означава съвместен календар, интер
нет страници, публикации и др.
5. Образование и обучение. Тук се
има предвид да се търси подкрепа за
програми и възможности за обучение
на местните власти, на неправител
ствени организации и на местните об
щности в обалстта на устойчивото
развитие.
На срещата е избрано двустранно
председателство, което да координира
по-нататъшната работа. За съпредседатели са избрани кметът на община
Димитровград д-р Веселин Величков
от сръбска страна и Милчо Доцов,
кмет на община Берковица от българска страна.
Всички общини са представени на
ниво кметове, само от Пирот е присъствал и подписал писмото председате
лят на Общинския съвет,
А.Т.

Шемп п коментари
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Заседание на Съвета на малцинствата

В рамките на Фонда за Евроинтеграция

В с. Радейна

Учебниии от
държавите топки

Проект за евро-клубове
в Пиратски окръг

Мълния
уби две
крави

На 12 юли в Белград под ръководство на председателя
Съвета на националните малцинства и премиер на Сърбия
д-р Воислав Кощуница представители на 13 национални малцинства се съгласиха с констатацията, че досега е осъщес
твено добро сътрудничество с институциите в зачитане пра
вата на малцинствата. Прието е и решение да се направи про
ектопредложение за бюджета на националните съвети за 2006
година.
От значение е да се подчертае препоръката, че се разреша
ва на националните малцинства в обучението да ползват
учебници от държавите майки и то от следващата учебна го
дина. Приета е и препоръка да се открие Учителски факултет
в Суботица.
На заседанието на Съвета на малцинствата присъства и
председателят на Националния съвет на българското малцинство д-р Ангел Йосифов.
Л.Т.

Активисти на неправителствената организация “Пиргос”
представиха вчера в Димитровград проекта “Промоция на идея
та за европейската интеграция чрез формиране на евро-клубове
в Пиротски окръг”. Проектът се реализира в рамките на Фонда
за европейската интеграция и се финансира от Европейския съ
юз посредством Европейската агенция за реконструкция. На
“Пиргос” съдействат неправителствените организации “Евро
пейското движение в Сърбия” от Белград, “Рацио” от Димитров
град, “Гергьовден” от Бела паланка, както и Народната библио
тека в Бабушница.
В рамките на проекта ще бъдат отпечатани бюлетини, брошу
ри и други материали за пропагиране на идеята за интегриране
на Сърбия в ЕС. Ще бъдат формирани и евро-клубове в общини
те от Пиротски окръг. Преди това на тренировки ще бъдат ръко
водителите и активистите на тези клубове.

В село Радейна, в района
на Забърдието, миналия уи
кенд мълния запали помощ
на сграда на селянина Вели
мир Джунич, в която изгоря
ха гравидни една крава и ед
на юница. В обора Джунич е
имал още две крави, но те
успяли да избягат. От пожа
ра били изпепелени и големи
количества сено. Застрахо
вателната компания “Дунав”
ще навакса щетите на по
търпевшия.
Б.Д.

Б.Д.

Доднодюбатани решиха да възобновят църквата си

Спасеше за
”Свето Възнесеше“

сформиран е Църковен съвет, който ще ръководи работата по об
новлението и Надзорен съвет, който ще контролира харченето на
събраните пари *Долнолюбатският американец Миле Спасов вече
даде 1000 долара, а всяко семейство в селото ще отдели най-малко
по 1000 динара

Навършиха се точно 125 го
дини от построяването на цър
квата “Свето Възнесение” в
Долна Любата и беше крайно
време за ремонт на този пра
вославен християнски храм.
Долнолюбатани осъзнаха зна
чението на този факт и неот
давна решиха да възобновят
църквата си, която през изми
налия период, дори и през без
божните години на комунизма,
изигра незаменима роля в духовния живот на хората от това
село. И не само на това село,
но и на целия Босилеградски
край, защото дълги години та
зи църква беше седалище на
босилеградската енория и в нея
служеше ръководителят иа
енорията протойерей Александър Тпайков
Ня Гпягпопрп «пйтп
нолюбатани се договориха да
■
съберат пари за купуването на
слел тлня^н^Ъпялпмшп лол- необходимия материал и да
вложат немалко труд, за да
спасят църквата си от разрухаВ плана на възобновлението та, която сериозно
„ ,застрашава
е включено подменяне на
съществувапето и. Формиран е
покрива и външната мазил- Църковен съвет, който ще ръки на църквата, изгражда- ководи работата по възобиовне на нова камбанария и са- лението, ще бъде открита бапииране ни подпорните сте кова сметка, на която селяните
ни над и под църквата. Ре
и преселниците от това село
монтни работи обаче са
ще могат да внасят парични
нужни и във вътрешността дареиия, образувай е и Надзона църквата, която за раз
рен съвет, който ще контролилика от много църкви в 1>ора харченето на събраните пасилеградско има балкон и
“ложи” край двете по-дъл ри. Според договора всяко
ги стени, в които някога са долнолюбатско семейство ще
седели по-виднише селяни с отдели за ремонта иа църквата
близките си по време на
най-малко по 1000 динара. ДоЦърковните служби. Краси- колкото всички семейства отепят иконостас е в сравни кликнат на инициативата, събтелно добро състояние, но
раната сума няма да бъде малтопа не може да се каже и ка, тъй като, въпреки миграциза фреските на стените и
свода. Така че след реализа ята, Долна Любата все още е
едно от най-големите села в
цията па външния ремонт
би трябвало да се предприе Босилеградска община. Не е
мат действия и за рестав малък и броят на преселниците
рация на вътрешността на от това село, от които също се
храма.
очакват значителни парични

дарения. Долполюбатапииът
Миле Спасов, който вече четири десетилетия живее в Съедипените американски щати, още
преди повече от една година
дари 1000 долара и по този пачин мотивира съселяни те си да
подемат инициатива за спасявапс на духовния си храм. Някои бизнесмени ог Босилеград,
Враня и Скопие, по потекло от
Долна Любата, вече са проявили желание да подпомогнат възобповлението па църквата в
родното си село също със значителпи парични суми и материали. Немалка сума пари се
очаква и от долнолгабатските
преселници, от които мнозина
живеят в Босилеград, Враня,
Ниш, Крагуевац и Скопие. Зал
ланувано е имената иа всички
дарители да бъдат изписани на
позлатена плоча, която ще бъде поставена до входната врата
на църквата, за да бъде вечен
спомен за техния принос във
възобновлението иа този православен храм.
К. Г.

Инициатива за възобновяване на
манастира „Св. Кирик и Юлита"

Да помогнем п ние
Живописните склонове на
Видлич с векове пазят единствената светиня в СЧГ, поеветена на светите мъченици
Кирик и Юлита. Манастирът
е на около 4 км от с. Смиловци и години наред е в окаяно
състояние.
Нека сега ние да не позволим да пропадне един такъв
паметник. След като 40 години манстирът е бил безлюден, игуменката Харитина
Сурдилович е решила да започне акция за ремонт на манастира, за която всички
трябва да дадем своя принос,
Храмът е под покровителство на Завода за защита на
паметниците на Сърбия, койМанастирът “Св. мъченици
Кирик и Юлита” е построеп "Рез XIV в., а за последен
пьт е оьзоб"овсп "реди стошина години. Той винаги е
бил женски манастир. Поеледното сестринство е наб^имно°рускини<1(^ред елено
"^С’~
време тук е обитавала и известната руска подвижниМирил, конто земния си
живот е скончала в манастира “Св. Петка" край София.

то определя и разрешава какви работи ще се извършват,
Заводът настоява да се запази старият вид. Този месец
трябва да започне реставрация на черквата, а извършител на работите ще бъде час
тното предприятие “Ваша
къща” от Димитровград, което преди година подмени
покрива на конака. Сред
ствата за ремонта отдели общината. Конакът е в окаяно
състояние и се нуждае от
спешни поправки, още повече, че има хора, които идват и
би желали да останат по няколко дни, обаче няма условия. Събраните досега пари
са недостатъчни за ремон
тните работи. Заводът е от
пуснал средства за реставра
ция на черквата, докато об
щината е обещала този ме
сец да направи оглед и след
това да помогне възстановяването на конака,
Нека за наша полза и в
полза на бъдещите ни поко
ления да помогнем възстано
вяването на този Божи дом.
Паричните помощи се
внасят на банковата сме
тка 160-135204-21 в Дел
та банка.
Д.Х.
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Гет Първанов проведа кош упацни о
ларшентарно предотавените подитичеоки сини
Президентът на Бълга
рия Георги Първанов про
веде консултациис парла
ментарно представените
политически сили в 40-то
Народно събрание. Обса
дени бяха вижданията за
възможностите за съста
вяне правителство и него
вата парламентарна под
крепа. Това се посочва в
съобщение до БТА от
прсссскретариата па пре
зидента. По време на всич
ки срещи държавният гла
ва изрази своето разбиране, чс на България й е необ
ходимо правителство, подкрепено от широка коали
ция. Според него съгласието по формирането на но
вото българско правителство трябва да се постигне
още преди официалното връчване на проучвателния
мандат. Президентът Първанов вижда широкото
парламентарно мнозинство не само като възмож
ност за бързо съставяне на кабинет, но и като гаран
ция за навременното и безпрепятствено приемане на
всички закони, свързани с членството на страната в
ЕС. В хода на консултациите президентът настоя от
ново за приемането на декларация на парламента,
подкрепена от максимално широк кръг политически
сили, в която да се очертаят приоритетите на бъде
щото управление, се казва в съобщението.

Симеон Сакскобургготски:
В преговорите всички страни би
трябвало да отстъпят
Лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски
заяви, че в преговорите за
всички
правителство
страни би трябвало да от
стъпят, за да е солидна ко
алицията. Сакскобурггот
ски каза това след консул
тациите на НДСВ при пре
зидента Георги Първанов
за предоставяне на ман
дат за правителство.
Всеки би трябвало да
I отстъпи, за да е солидна
! коалицията и да се усети,
че партиите търсят не са
мо решението, но най-вече да има една оператив
ност, която да е уравновесена, каза Симеон Саксобургготски.
На въпрос какви отстъпки би направило НДСВ той
каза, че това може да бъдат попитани и дургите по
тенциални членове на коалицията. На отстъпки раз
бира се сме готови. Както се спекулира толкова мно
го и с поста на премиера, това ще зависи тъкмо от на-

Браншовите организации
за цените на хляба

чина, по който ще се развият преговорите, каза Сакскобургготски.
Не би трябвало да се изключи каквато и да е алтер
натива за доброто па страната ни, коментира лиде
рът на НДСВ, след като бе попитан дали е обсъждан
въпроса той и Сергей Стаиишсв да са премиери на
ротационен принцип до членството на България в
Европейския съюз и след това.

Сергей Станишев:
Не е обсъждан
вариант за
ротационен
премиер
Според лидера на Коа
лиция за България Сергей
Станишев при консулта
ции с негово участие не е
обсъждан вариант за ро
тационен премиер на БСП
и НДСВ. Станишев каза
това след консултации
при президента Георги
Първанов за предоставяне
на мандат за съставяне на
правителство.
Не става дума за нечия лична амбиция, а за това, че
трябва да се гарантират политическата стабилност и
отговорност и да се действа в рамките на европей
ските политически правила, каза Станишев. Попитан
дали има четвърта политическа сила, която е готова
да участва в правителството, Станишев каза, че от
Български народен съюз са поискали да се запознаят
с рамковия договор, постигнат на този етап между
левицата, НДСВ и ДПС.
Независимо от окончателния форум на коалиция
та, резултатите от парламентарните избори и волята
на гражданите изискват от политическите сили нова
коалиционна култура, каза Станишев. По думите му
една коалиция, ако е тристранна или четиристранна,
трябва да функционира много внимателно и с убеж
дение към позицията на всеки от партньорите, както
и с ново отношение към опозицията.
Лидерът на Коалиция за България заяви, че леви
цата е готова да продължи разговора за формиране
на правителство в много конструктивен тон във все
ки един момент. Той изрази убеденост, че има всички
реални възможности преди връчване на проучвател
ния мандат да има политическа рамка, за да стане яс
но, че бъдещата коалиция ще е достатъчно стабилна,
ще управлява страната с ясни приоритети и програма
и с носене на ясна политическа отговорност.

Ахмед Доган е оптимист за
стабилност в парламента

Финансова помощ за
пострадалите от
наводненията

По-скоро сме оптимисти за постигането на ста
билност в Народното събрание и за правителството,
заяви лидерът на ДПС Ахмед Доган след коснултации с президента Георги Първанов за възлагането на
мандат за съставяне на правителство.
Нямам опасения, че има сериозни проблеми за
консолидирането на стабилен кабинет, щом вече сме
постигнали съгласие за стабилно праламентарно
мнозинство, добави той. Ръководството на ДПС е
потвърдило пред президента, че условието за стабил
на политическа ситуация в страната е стабилното
парламентарно мнозинство. Най-добрият модел,
според Догап, е тристранна коалиция - БСП, НДСВ и
ДПС. Може да се очакват и други политически сили,
допълни той.
Според него трябва да се направи всичко възмож
но да се състави правителство в първия мандат. В от
говор на въпрос за коалиция между БСП и ДПС
Ахмед Доган посочи, че това е по-рискованият вари
ант защото двете политически сили имат 116 депута
ти, но има и други политически сили извън НДСВ, ко
ито проявяват интерес към стабилна коалиция.
На въпрос дали премиерът ще бъде надпартиен
или ще бъде излъчен от първите две политически си
ли Ахмед Доган каза, че в момента нито едно кон
кретно име за премиер не се обсъжда и не иска да ко
ментира, за да не изглежда, че се предрешава въпроса.

Надежда
Михайлова:
НДСВ, БСП и ДПС
формират ново
мнозинство

г\:

Гласуването за предсе
дател на парламента е
7
показало, че НДСВ, БСП и
ДПС формират ново мно
зинство, което ще подкре- I
пи новия кабинет, заяви
? %
лидерът на Обединените I 5%.
демократични сили На- ]
дежда Михайлова след
консултации с президента Георги Първанов. От ОДС
са изразили притеснение, че подобен начин и стил на
правене на политика води до радикализация на об
ществото, хората се чувстват предадени, че вотът,
който са дали, е подменен.
От ОДС заявиха, че е необходимо час по-скоро да
се даде мандат за съставяне на правителство и да се
пристъпи към открити и явни консулатации за каби
нет. На въпрос как ще коментира тройната коалиция,
която ще подкрепи бъдещето правителство, Надежда
Михайлова коментира, че след като НДСВ и ДПС
пуснаха БСП през задния вход в управлението, сега
социалистите им връщат жеста.

Деца работят легално

При проверките от инспекцията в региона
са установени само три нарушения. От об
Съюзът на мелничарите и федерацията
ластната инспекция заявиха, че повечето от
на хлебопроизводителите и сладкарите в
учениците са наясно с изискванията за рабо| България ще представят данни за цените на
Комисията за защита на населние та и вече все по-рядко рискуват да работят
при бедствия и аварии ще се събере, за без разрешителни.
! брашното и хляба и реколта 2005.
Освен голямото желание на учениците да
От Браншовата камара на индустриал да реши каква финаносва помощ да
ните хлебопроизводители прогнозираха, че окаже на хората, които загубиха домо- работят през лятната ваканция, в последните
години е паднала и възрастовата граница.
поскъпването на брашното и на горивата вете си при наводненията.
Очаква се от бюджета да бъде от“Прави ми впечатление, че вече възрастта
вероятно ще доведе до по-високи цени на
хляба. Но увеличението няма да е драстич пусната обща сума от 500 000 лв. за пада и има доста желаещи - 15-годишни, да
строителство
на
нови
жилища
в
работят
и нека го правят”, заяви Павлин Васно. Според производителите поскъпването
най-пострадалите селища. Екипи на I ков, директор на Областна инспекция но труще е с около 10 стотинки за хляб.
Председателят на Асоциацията на хле- . “Гражданската защита” разчистват да Бургас,
бопроизводителите Георги Бекяров каза, че пораженията от природното бед-|
15 годишният Лъчезар Албов е ученик
производители в сивата икономика под- ствие. Те се обърнаха към представи- ПЪРВИ КУРС в бургаската гимназия по туридържат ценитена хляба ниски ипод реал- телите на бизнеса да помогнат за въз- зъ‘м> специалност Готварство. През лятната
ните им стойности.Според него вмомента становяването на засегнатите райони. вака,,Дия Лъчезар си е намерил работа като
цената на хляба не е реална, защото не Все още не са направени изчисления стажаит-готвач в ресторант към хотел,
включва увеличението на отделните компо- на щетите, които последните наводне- |
Аз уча в такова училище, реших да рабоиенти, които я формират - като брашното и ния нанесоха в различните сектори на
33 да си изкаРам някой лев, да си купя
икономиката.
компютър,
а и ще ми трябва стаж за другите
горивата.
години , сподели Лъчезар.

м

“Стремим се да подготвим своята база и сме
дълбоко убедени, че това е начинът младите хора
да се приучат на труд да работят, да придобият со
циални, практически и професионални умения”,
посочи Георги Мицов, изп. директор на х-л “Бъл
гария” - Бургас.
Мицов заяви, че в хотела работят още шест уче
ника. Той допълни, че някои от тях са вече за втора
и трета година. Единственото изискване обаче е
всички те да имат необходимите документи за ра
бота.

Почина актьорът Асен Кисимов
Почина известният български актьор Асен
Кисимов, познат като Бате Асен. Актьорът е из
дъхнал внезапно в Благоевград, където е бил, за
да открие изложбата на свой близък приятел.
Обичаният актьор от филмите “От нищо не
що”, “Рицарят на бялата дама”, “Бронзовата ли
сица", “Бягащи кучета”, “Понеделник сутрин”,
“Хора отдалече” посвещава целия си живот на
работата с деца. След няколко месеца той тряб
ваше да навърши 70 години.
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Ще се подобрят ли условията за превоз на пътници?

Републиканската дирекция за
пътища отпусна 20 милиона динара

Асфалт на 4 км
Автотранспортното
пред
приятие в Босилеград получи
втора поредна субсидия на
стойност 2 милиона динара от
Министерството на стопан
ството на Република Сърбия.
За разлика от първата, която бе
предназначена за възстановя
ване на фирмата чрез купуване
на основни средства, сегашна
та е отпусната за подсигурява
не на постоянни оборотни
средства.
Миналата седмица във фир
мата се проведе поредно засе
дание на заетите, на което от
ново присъства кметът на Босилеградска община Владимир
Захариев. По негово предложе
ние новата субсидия АТП ще
ползва за купуване на нефт за
редовно поддържане на авто
бусните линии. На заседанието
е прието и предложението му
скоро да бъде възстановена ав• тобусната линия към Скопие,
па която автобусът от Босилег
рад ще потегля в 6 часа сутрин
та и ще се връща обратно на
същия ден вечерта.
- Смятам, че новите мерки
ще дадат положителни резул
тати. Очаквам наскоро да бъде

премахнат данъкът добавена
стойност върху донации, така
че разходите на АТП за регис
трация на четирите автобуса донация от Италия, ще бъдат
много по-малки. С тези четири
возила до голяма степен ще се
подобри превозът на населени
ето, заяви кметът след заседа
нието.
Захариев се надява, че досе
гашните активности на общин
ското ръководство и на репуб
ликанското правителство ще
допринесат за възстановяване
на предприятието и ще се създадат условия за по-ускореното приватизиране на АТП.
За да бъде ускорена прива
тизацията,
правителството
разреши да продължи прилага
нето на социалната програма,
с което допълнително ще се
съкрати броят на заетите, каза
той и добави, че никак не може
да се пренебрегна факта, че
дълговете в предпиятието в
момента са около 45 милиона
динара.
От друга страна другата ав
тотранспортна фирма в Боси
леград, частното предприятие
“Тасе турс” полага усилия да

Отново автобус
през Бесна кобила
След пауза от две години босилеградското автотранспор
тно предприятие миналата седмица възстанови автобусната
линия Босилеград - Враня през Бесна кобила, която е от из
ключително значение за жителите на селата от Любатски ра
йон.
По този маршрут автобусът на “Автотранспорт” ще движи
три пъти седмично. В сряда и петък рейсът от Бослеград
тръгва в 5 часа, а от вранската автогара на същия ден в 14 ча
са. В неделя автобусът от Босилеград потегля в 14, а от Враня
в 5 часа сутринта в понеделник.
Инициативата за възстановяване на тази автобусна линия
раздвижи кметът на Босилеградска община Владимир Заха
риев на едно от заседанията на заетите във фирмата. Въз основа на приетото предложение АТП купи един автобус втора
употреба “Дубрава”, който след определени ремонти е пуснат
в движение.

разшири бизнеса си и да от
крие автобусна линия Босилег
рад - Ниш и обратно. Тази ли
ния сега поддържа “Автотран
спорт”.
- Преди десетина дни поис
ках от Министерството на
транспорта и връзките да ми
разреши откриване на автобус
на линия, но досега не получих
отговор, казва Тасе Илиев, соб
ственик на фирмата. - За тази
цел неотдавна купих един авто
бус втора употреба, марка
“Сетра”. Автобусът е в отлич
но състояние и е оборуден с
най-съвременни съоръжения.
Доколкото получа положите
лен отговор от министерство
то, ще назнача на работа още
двама шофьори.
Фирмата “Тасе турс” същес
твува отпреди 2 години и през
този период тя редовно под
държа автобусните линии към
Караманица и Горна Любата,
така че жителите от Тлъмински
и Любатски район са доволни
от услугите й.
- Разходите за поддържане
то на споменатите линии са
твърде високи, а печалбата е
малка. Затова няколко пъти се
опитвах да получа субсидии, но
Общинският съвет не ми раз
реши, оплаква се Илиев. Бих
изтъкнал, че допреди няколко
години, когато АТП превозва
ше пътниците към Карамани
ца и Горна Любата, ОС редов
но му отпускаше субсидии.
След изказванията на Илиев
попитахме кмета защо Общин
ският съвет не иска да помогне
на “Тасе турс”. Захариев отго
вори, че планира да предложи
на ОС в първия ребаланс на
бюджета за 2005 година да бъ
дат включени финансови сред
ства за субсидии на АТП и на
“Тасе турс”, както за местните,
така и за поддържането на
междуградските автобусни ли
нии. Той обаче не уточни техната стойност.

Миналата седмица започна частичен ремонт на пътната отсечка
от Граничния пункт към Босилеград и асфалтиране на пътя Бранковци - Рибарци. Проектът, чиято стойност възлиза на около 20 милиона
динара, включва поставянето на нова асфалтова настилка в дължина
от по 2 километра и на двете пътни отсечки. Работите ще приключат
в срок от около две седмици.
Асфалтирането на регионалния път към Горна Любата е отмене
но, понеже в местността около Глошки дол е нужно да се минират
стени, което в момента не може да се извърши, поясни кметът на Босилеградска община Владимир Захариев.
По думите на Захариев слагането на асфалтовата настилка на ре
гионалните пътища е договорено миналата година с представители
на Републиканската дирекция за пътища, в които разговори е учас
твал и премиерът Воислав Кощуница.
Кметът подчерта, че с представители на Дирекцията за пътища
договаря тази есен да продължи асфалтирането на улиците в града и
село Райчиловци, както и на регионалните пътища в общината.
П.Л.Р.

На 20-ата поосдиа културно-туристическа манифестация
“Власина 2005", в която от няколко години участват и гости
от чужбина, се състезаваха 38 оркестъра от Югоизточна Сър
бия. 18 от тях бяха от категорията на професионалните оркес
три, а 20 от категорията млади състави. Сред гостите и ансам
блите бяха и представители на община Трън и фолклористи
от този крайграничен град.
По преценка на журито 15 най-успешни оркестъра - девет от
категорията на професионалните музиканти и шест групи на
млади състави - ще/участват в тазгодишния 45-и пореден Съ
бор на тръбачите в Гуча.
Д.М.

П.Л.Р.

Ш

На Петробден 6 Голеш

Братска среща

На Щ юли на Петровдсн в Голешкото плато, на тримеждието между СЧГ Македония и България се проведе вторият пореден събор на граждани от трите държави под название “Краище 2005" Покрай жителите от трите съседни обшини Босилеград, Кюстендил и Крива паланка, на събора
бяха дошли и многобройни гости.
Съборът бе открит с интониране на химните и издигане
на знамената на трите държави. След това кметовете на Босилеград Кюстендил и Крива паланка - Владимир Захариев, д-р Людмил Стоянов и Драги Трайчевски поздравиха
съборяните
’ В поздравителното си слово кметът на Босилеградска
община Владимир Захариев изтъкна, че е “ходил по целия
свят, но никъде не е срещал такива хора, каквито са гражданите от нашите три съседни общини". - Миналата година го
На събора се проведе и турнир по малък фут
бол, па който участваха отбори от Босилег
рад, Кюстендил и Крива паланка, съставени от
Футболисти набор 1988/89. Първо място спече
лиха босилеградчани, на второ се класира от
борът от Кюстендил, а трети бяха футболис
тите от Крива Паланка.

казах и сега отново повтарям, че с този събор показваме на
правителствата на СЧГ, на България и на Македония, че тук
трябва да има преход. Те трябва да си отворят очите и да
позволят на хората свободно да минават границата. Целта
на всички ни е да влезнем в Европа, да махнем границите и
Да живеем като същински братя.
Поздравляваики присъстващите, кметът на Кюстендилско Людмил Стоянов изтъкна, че искрено се надява тази
среща да стане традиционна, - Радостни сме, че днес символично ще бъдат премахнати границите и хората от трите
страни ще се обединят чрез песни, танци и спортни изяви.
Да се хванем на голямото общо хоро, в което да ни свързват
хубостта и веселбата. Трябва да съхраняваме своята култура, традиция и идентичност, подчерта Стоянов и покани съборините да дойдат на международните събори в Жеравино
и Бобсшино през август и септември, на които домакин ще
бъде Кюстендилска община.
Кметът на Крива паланка Драги Трайчевски изтъкна в
поздравителното си слово, че срещата се провежда в знак
на добросъседски отношения, приятелство, разбирателство
и толерантност. - Срещата представлява задължение за
трите съседни общини да положат усилия за изграждане на
пътна мрежа и откриване на граничен преход, за да могат
хората свободно да се движат и да комуницират помежду

си. Съвместно трябва да ползваме средства от междуна
родните финансови институции и да се включвам в евро
пейските интеграционни процеси. По този начин ще уско
рим развитието на трите съседни общини, от което хората
тук ще се чувстват сигурни, спокойни и щастливи.
След официалната част на откриването програми изпъл
ниха културно-художествени дружества от трите общини.
За доброто настроение на съборяните се погрижиха соб
ствениците на многобройните палатки-кафенета, които, за
разлика от миналата година, този път бяха много повече.
П.Л.Р.
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Кметът д-р Веселин Величков:

Заседание на Общинския съвет

Рейсове за
отдалечените села
Миналия петък се проведе
заседание па Общинския съвет
в Димитровград с повече от 20
точки на дневния ред.
Между другото бе прието ре
шение общината да вземе два
автобуса, които да превозват
пътници до отдалечените села
на общината. Рейсовете, които
имат по 32 места, са дарение от
хуманитарна
швейцарската
организация "Повлен". Те са
втора употреба, марка “Мерце
дес” и са в отлично състояние.
Тъй като община Димитров
град няма свой собствен пре
возвач, то рейсовете ще бъдат
предоставени па АТП Пирот
със специален договор, според
който собственик си остава об
щината. Това е необходимо, по
неже само АТП е регистрирана
фирма, която върши превоз па
пътници на територията на ця
лата община. Всички останали
превозвачи имат регистрирани
само по едно или две направле
ния, така че няма друг избор.
Най-вероятно един автобус ще
бъде използван за линията към
село Сенокос.
Общинските съветници при
еха решение, с което се сформи
ра работна група, която има за
задача да подготви План за ин
тегрално управление с отпадъ
ците на територията на община
Димитровград. Както е извес
тно Правителството на Сърбия
преди две години прие Нацио
нална стратегия в тази област,
според която изработката на
посочения план е задължение
па всека община. От друга
страна всички донори, които
подпомагат набавка на контей
нери, санация па сметища и пр.
дават предимство на общините,
които имат тези планове. Въп
реки че Димитровград се вклю

чи в изграждането па окръжна
депония, до реализирането на
проекта остава да сс ползва съ
ществуващата па Козарица. Тя
трябва да се уреди, да се рекултивира и съгласува с изисквани
ята, за което са необходими
средства тъкмо от донори.
В изработката на плана трябва да бъдат включени всички
заинтересовани като местната
власт,, обществеността, медиите, образователпо-възпитателпите заведения, неправител
ственият сектор и т.п. Затова в
работната група от 15 члена са
включени представители па
всички области, заведния и пр.
Въпреки обилните дъждове и
сравнително студеното време
за този период от годината,
жътвата трябва да започне ско
ро. И тази година най-важната
работа през лятото - прибира
нето па реколтата, ще коорди
нира общинският щаб за жътва,
който бе сформиран па заседа
нието.
Членовете на Общинския съ
вет разискваха и върху редица
искове, касаещи се главно за
средства от общинската хазна.
Някои бяха приети, някои ие,
някои частично. Констатирано
бе, че в началото на работата
на съвета може би са направе
ни грешки, като са приемани
искове, които може би не е
трябвало. Това е довело до там,
че сега ОС е “затрупана” с раз
ни искове, най-много от частни
лица, които търсят пари за
най-различни неща, дори и за
уреждане иа частни дворове.
Понеже парите са почти изчер
пани, то се налага с досегашна
та практика да се спре и да се
приемат само оправдани и доб
ре аргументирани искове.

Кримките но П7 иЬс
н НСС и неоснователни
Първият човек на Димитровградска община д-р Веселин Величков тези дни коментира атаките на местните лидсри па Г 17 плюс и ДСС, че някои важии общински работи
изпълнява не той, а началникът
на общинската управа Велин
Николов. На последната сесия
на ОС Величков каза, че въобще не се сърди па представите
лите на двете посочени партии
затова, че го обвиняват, че е
пренесал големи компетенции
на началника Николов, тъй ка
то тези обвинения са неоснова
телни. Той поясни, че според
новия Закон за местното само
управление той има правото да

упълномощи сътрудниците си
в местните органи на властта,
които да работят по определе
ни въпроси, Кметът напомни,
че той по професия е лекар-епидемиолог и че не при
тежава адекватни знания от областта на икономиката и пра
вото, но затова такива знания
притежават сътрудниците му заместник-кметът Васа Алексов, който е икономист, и на
чалникът Велин Николов, кой
то е юрист с дългогодишен
труд ов опит.
13 името на общината аз
вземам и подписвам важните
решения, но преди това се кон
султирам с тях. Те са длъжни
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да присъстват на разговори,
които водя с определени деле
гации и тогава вземат отноше
ние по въпроси от икономичес
ката и юридическата сфера”,
изтъкна Величков.
В едно предаване по местна
та радиостанция кметът Ве
личков също коментира обви
ненията на общинските отбори
на ДСС и Г 17 плюс във връзка
с пренасянето на компетенции
те и между другото изтъкна, че
в случай той да изпънява всич
ките обищински работи, от
страна на ДСС и Г 17 плюс ве
роятно би бил обвинен в абсолютизъм.
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В Димитровград неотдавна
пристигнаха 50-те контейнера, които Местната общност получи от
американската донорска организация ЦХФ. Въпреки че контейнерите получи МО в Димитровград,
част от тях ще бъдат поставени в
крайградските селища Белещ, Желюша и други. Жителите на тези
селища ще бъдат запознати какъв
боклук в контейнерите ще могат да
хвърлят, а какъв не.
Б.Д.

А.Т.

Акционният фонд е нов собственик на „Металац"

Имат и работа, и заплати

Александър Димитров от
село Градинье вече не е соб
ственик на димитровградската
фирма “Металац”. Новият соб
ственик е Акционният фонд на
Сърбия.
Новият директор на фирма
та Любиша Гюрич каза, че до
сегашният собственик Димит
ров не е издължил задължения
та, които е поел при покупката
и договорът с него е невали
ден. Статусът на фирмата не е
променен и “Металац” и занап
ред си остава акционерно дру
жество. Разликата е само в то
ва, че сега фондът има повечето от акциите - около 70%. С
този капитал поне засега, с
мълчаливо съгласие на фонда,

ръководи директорът на фир
мата. За да могат акциите на
фирмата да се намерят на бор
сата, необходимо е тя да се ре
гистрира в Агенцията за сто
пански регистър (бившия търговски съд). Необходимата документация от страна на фирмата вече е подадена и след ка
то акцинерното дружество се
пререгистрира, акциите ще бъ
дат дадени на някоя брокерска
къща, която от име на “Металац” ще продава и купува акции.
Що се отнася до задълженията на предишния собственик
към “ Металац”, Гюрич казва:
-Парите, които той е дал досега за фирмата пропадат, а то-

ва е първата вноска. Какво
още трябва той да плати, не ми
е известно, но то и не е важно
за нас. Ние продължаваме да
работим както и досега и може
би ще звучи нескромно ако ка
жа, че в общината все пак сме
във върха. Заплатите се изпла
щат редовно, може би поняко
га се случи да закъснеят, но то
ва е нищо. Закъсненията
най-често са по вина на нашите
партньори, които не ни плащат
редовно.
* Кои са тези партньори?
, -Ще звучи нелогично, но е
Фак^ че межДУ ™х са ХТИГЬР„
от Пирот и Филип Морис
или тютюневата промишле
ност от Ниш. Бих се похвалил,
че с перфектна документация
к^нДиДатствахме за работа във
Филип Морис и спечелихме,
^ мога да кажа, че цялостно
сме доволни от сътрудничес^вото с тази фирма. Тук обаче
бих изтъкнал нещо, което за
мен е неразбираемо: как е възможно на територията на об
щина Димитровград работа да
получават фирми, които пред-

лагат цени под стойността на
суровините, с които работят.
Единственото обяснение е, че
не се работи с качествени ма
териали.
* Намерихте ли стратеги
чески партньор?
-Трябва да намерим такъв, а
това може да стане в случай да
дадем сугестии на някои фир
ми да купуват нашите акции.
Разбира се, тук подходът тряб
ва да бъде твърде предпазлив.
Препоръка за нас е самият
факт, че договорът със соб
ственика е невалиден, а фир
мата продължава да работи ус
пешно. От приватизацията до
сега никой не е напуснал фир
мата или да е уволнен, даже та
зи година назначихме на рабо
та трима нови работници.
* А заплатите?
-Средната нето заплата е
около 9500 динара, незачитайки заплатата на директора. Но
веднага да кажа, че хората, кои
то са били в командировка са
заработвали и до 30 хиляди ди
нара. При това напомням, че
там всичко им е платено.

Производствената програ
ма на “Металац” си остава съ
щата, но настоянията са колкото се може повече да се анга
жират в областта на строител
ството. Разбира се, не се изос
тавя металната галантерия и
подобни.
И докато в самата работа,
според директора, няма никак
ви проблеми, един все пак го
измъчва от самото му идване в
града. Това е пазарът в петък,
когато улицата, по която се
стига до “Металац”, се задръс
тва от хора и сергии и едва ли
някое возило може да дойде до
фирмата. В миналия петък се
случи така, че метални гарде
роби и други произведения
трябваше да се носят през ли
нията, за да бъдат натоварени в
камион. Колкото и да има пла
нове за изместване на пазара,
Гюрич е песимист, че това ще
стане през тази година. Че на
истина пазарът е проблем го
вори и снимката, която ни даде
за илюстрация.
А.Т.
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|С6ето6ен фестивал на ромската
музика

Ориентировка на „Комуналац"

Ще се н;
броят II
"на\1па

“Ром - Цариброд”
в Стара Загора

и

В списъка на димитровградчани, които Зоната
плащат "паушално са залегнали имената на 214
души, собственици на се
мейни къщи, и са набеля
зани 16 жилищни сгради
или общо около 900 жи
тели на града.
“Паушалците” плащат по
3000 литра вода месечно за
всеки член на домакинството.
Както пред нашия вестник заяви председателят на Надзорния съвет ^в предприятието
Комуналац Цветко Иванов,
фирмата ще положи усилия до
края на годината да намали
броя на гражданите, които водата плащат по този начин. На
тях ще им се наложи да сложат
водомери или да поправят вече
съществуващите. Няма да бъдат засегнати само онези граждани, които поради извънредни технически условия не са в
състояние да сложат или да

В половината от сградите в Димитровград водата
плащат паушално
поправят водомерите си. Спо
ред сведенията на Иванов, някои ХОра плащат водата паушално от 1995 година.
Като председател на Над30рния съвет в “Комуналац”
Цветко Иванов сподели ориентировката на фирмата във
всички сгради в Димитровград
да се сложат водомери за всяко
жилище поотделно, както и занапред да се изчислява точно
колко вода е похарчило всяко
жилище, а не както досега да се
отчита водата за цялата сграда> а след това сметката да се
разделя с броя на жителите.

По думите на Иванов, в комуналнатафирмасарешилида
помогнат на потребителите с
големи сметки, като са им дали
възможност да се издължат на
няколко вноски,
От него узнахме и това, че
според новите законови разпоредби комуналното предприятие в близко бъдеще ще трябва
да отдели средства за вграждане на уреди, които отчитат количеството на водата, която се
пуска в градската водопроводна система,
Б.Д.

Къмпинг < участие на сръбски
и български деца
От 3 до 8 юли в Пирот бе проведен еко-към- и др. В мероприятието взеха участие 40 деца от
пинг, посветен на старите занаяти в райнона на 7 общини в България - Белоградчик, Берковица,
Стара планина - килимарството, грънчарството Годеч, Георги Дамяново, Вършец, Чипровци и
Чупрене, и четири общини в
Сърбия - Зайчар, Кияжевац, Ди
митровград и Пирот.
Организатор на проявата бе
организацията Регионален цен
тър за жизнена среда (РЕК), ко
ято има канцелария в Пирот и
Сдружението на общините в
Понишавието. Къмпингът се
проведе за втори пореден път.
Както заяви активистът на кан
целарията на РЕК в Пиро: Сер
гей Иванов, организацията ще
положи усилия къмпингът да
стане традиционен.

Със съдействието на посолството на България в Белград, дружеството на ромите
“Ром —Цариброд” е поканено
на Първия световен фестивал
на ромската музика, песен и
танц, който ще се проведе в
гр. Стара Загора от 9-13 август т.г. На фестивала ще
участват представители на
ромските общности от 22
държави.
Както ни осведоми Борис
Адамов, председател на дру“Ром-Цариброд”,
жеството
организаторите поемат разходите за транспорт на всички
участници от София до Стара
Загора и престоя им там.
Участниците ще бъдат наетанени в курортен комплекс на
Старозагорски минерални бани, намиращ се на 15 км от
Стара Загора. Групата, която
ще вземе участие, трябва да
наброява до 15 члена.
Международно жури ще
оценява участниците за: из-

майсторство,
пълнително
стилово разнообразие, костюми, съвременна интерпретация и оформяне на програмата. Предвидени са и значител
ни награди за песен и инструментално изпълнение първа
награда 2500 евро, втора 2000
и трета 1500 евро.
Тъй като димитровградското дружество няма достатъчно собствени средства, те са
отправили иск до Общинския
съвет за помощ от 50 000 динара за подготовка, набавка
на носии и път до София, както и правене на паспорти (13
бройки). Разисквайки върху
иска и оценявайки го като
обоснован и реален, членовете на ОС решиха да помогнат
на дружеството “Ром-Цариброд”, като отпуснаха търсените пари. Така в началото на
август сред ромите от 22 държави в Стара Загора ще се намерят и димитровградските
роми.
А.Т.

Пенсионерки формираха
певческа група
Група пенсионерки, които членуват в димитровградския
Съюз на пенсионерите, неотдавна формираха певческа група.
В състава на групата са Миряна Коцева, Оливера Петрова,
Мика Божкова, Цветанка Станчева, Спаска Каменова, Станика Иванова и Йевра Кръстева. Съставът изпълява български,
сръбски и мекедонски староградски и стари народни песни.
Понастоящем в репертоара на този певчески състав са залег
нали песните: “Брала мома къпини”, “Пошла Троянка на воду”, “Когато бях овчар”, “Защо питаш колко му йе лета” и др.
Първата си изява женската певческа група имаше неотдав
на по време на изложбата на старите фотографии в Градската
галерия в Димитровград. Те имат репетиции всяка сряда по
два часа под ръководството на димитровградския музикант
Асен Коцев. Членките на групата изтъкват, че и други заинте
ресовани пенсионерки могат да ги придружат.
Освен в Димитровград, певческата група ще има изяви и по
време на гостуванията на димитровградските пенсионери в
страната и в България. Много пенсионерски организации от
България имат такива певчески групи, което бе мотивация и
димитровградският Съюз на пенсионерите да сформира свой
състав.
Б. Д.

Б.Д.
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Всяка снимка е информация, но от някои едва ли
можем да узнаем нещо по-конкретно, докато пък от
други черпим множество информации. Пример е
тази фотография или по-точно картичка с изглед на
някогашния Цариброд.Първото нещо, което узнаваме от снимката е че това е най-старата фотография-панорама на градчето ни. От пощенските печати може да се разбере, че тя е изпратена от Цариброд тогава в границите на Царство България, до
Пирот, който е бил в границите на Кралство Сърбия. Годината е 1901, което означава, че е заснета в
края на 19-я или в самото начало на 20-и век.
Втората информация, която получаваме от снимката е най-очевидна, а това е названието, отпечатано в горната част “Град-ь Цари - Брод”.
^
Третата информация се отнася до градоусгройството на градчето, т.е. изграждането на първите об! 'дествени сгради след освобождението от -гурците.
| Това са: 1. Църквата “Рождество Богородично", 2.
Театралният и кино салон, 3. Прогимназиалното
I училище, 4. Основното училище и 5. Околойского
управление

Най-старата снимка на Цариброд?
Притежателната на тази картина докторка Борка Цекич от Пирот ни разказа, че
картичката е изпратена от някои си търговец от Цариброд, чието име не може да се
разчете, до нейния прадядо Любиша Бо
жилович, също търговец. Те двамата си
поддържали приятелски връзки дълги години.
Как снимката е върната обратно в Димитровград? След като е пазена повече от
един век в семейството на Божилович, т.е.
от неговите наследници - лекарката Борка
Цекич я подарила на своя колега Никола
Цветков ог Цариброд,
Снимката публикуваме и поради това да
разясним някои неща, защото в един брои
на “Братство” бе допусната материална Щ.
грешка, когато сградата на Околийското
управление бс посочена като сграда на основното училище.
Срешел Игов
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По м(о4 проиношон м
пенсионм-анбомвн отуро1ш
Босилеград
Бе оповестено, че в проектозакона за пенсионно и инвалид
но осигуряване е запланувано да се намалят пенсиите в репуб
ликата, Попитахме някои пенсионери как реагират на тези
предложения.
Гопе Григоров, председаттел на Оби/инската организа
ция па пенсионерите: Не бих искал в момента да коментирам
тези предложения, понеже ръководството на нашата органи
зация през следващата седмица ще организира срещи с пен
сионерите в местните организации в селата, на които ще се
разисква и по този въпрос, а след това ще се произнесе и
Управителният съвет. На срещите ще запознаем пенсионерите и със съдържани
ето на писмото, което председателят на Съюза на пенсионерите в Сърбия д-р
Йован Къркобабич е отправил до премиера Воислав Кощуница. Нашият предсе
дател иска да не се приема новият закон, докато по проекта не се изкажат пенсио
нерите.
Владимир Стоилков: Депутатите си увеличаха заплатите, а
сега искат да съкращават пенсиите. Въпреки че пенсионерите
им нямат доверие, все пак се надяват, че при управляващите
ще победи разбирателството и няма да бъде приет закон, кой
то да навреди на тях.
Радомир Йоич: Новото предложение на
закона е една голяма неправда към 2,5 ми
лиона пенсионери в Сърбия. С тези пред
ложения повечето от половината пенсио
нери в Републиката ще станат социални
случаи. Не съм съгласен с поясненията на
министър Лалович, че поради изискванията на ММФ за нама
ляване на обществените разходи е нужно да се намалят пенси
ите. Понеже тези разходи не подразбират само пенсии, смя
там, че държавата трябва да намалява раз
ходите в другите сфери. У правляващите не
трябва да съкращават пенсиите, а да съз
дават условия за увеличаване на производ
ството и за откриване на работни места за младите.
Стоичко Ангелов: Управляващите трябва да водят сметка
за нас старите. Затова се надявам, че ще се приеме закон, кой
то няма да навреди на статуса и на материалното положение
на пенсионерите. Тук в Сърбия е много по-различно от Запада
и не бива да се прилагат същите закони, понеже жизненият
стандарт при нас е много по-различен.
П.Л.Р.

Димитровград
Рангел Петров:
“Работил съм пове
Станко Йованоче от 40 години и
вич: “Винаги съм
сега имам около 8
бил за това да се
помага на бедните.
хиляди динара. Как
може да се живее с
Бих се съгласил да
толкова пари? А
ми вземат пенсия
властите оповестя
та, за да биха живе
ели по-добре ми
ват, че пак ще нама
ляват
пенсиите.
нистърът за соци
алната политика и
Грозно!”
народните
пред
Чедомир НикоЩ•'^&П лов: “Намалението
ставители. Част от пенсията ми би
■Т:
ре
1 на пенсиите е беха можали да вземат и за онези в Ха
I зобразие. Ние пенга!”
Ч:
Петър Андонов: ЖИ
' ( | сионерите ли сме
виновни за това, че
“Не мога да се при
г
е изпразнен пенси
миря
с рЦ
онният фонд, че
евентуалното нама||
ММФ търси ре
ление на пенсията В
форми?”
ми. Работил съм 40 *
Риста
Илиев:
години и три месе- : 1
“Пенсиите не тряб
ца. Пенсиите не би
ва да се намаляват,
трябвало да нама- Щ
а да се увеличават в
ляват. Те и без това В
съответствие с уве
са малки. Цените се Ц
личението на битоувеличават. Това,
което за пенсиите си можахме да ку
вите разходи, а не
веднаж или два
пим лани, сега вече не можем. Ако
пъти годишно. Ние
вече са решили да реформират сис
имахме пенсионен
темата, нека тогава да намалят ви
фонд и въобще не
соките пенсии. Има хора, които
сме виновни за то
имат по 40, 50 и повече хиляди дина
ва, че средствата от този фонд са
ра пенсия”.
похарчени.”
Е-Д-

И

I
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Димиш ровградско
Л сен
Коцев,
гимназиален
учител по исто
рия:
“Десетина
дни ще прекарам
със семейството
си в българския
курорт Несебър.
През останалата
част от почивката
ще “летувам” в
родното ми село Пъртопопиници”.
Мая Матова,
частник:
“Със
съпруга си ще хо
дим в Созопол
през
септември,
тъй като през юли
и август ще имаме
работа. Няколко
години отиваме в
Созопол, хубаво е
и сме
свикнали
там да почиваме”.
Неша Гошев, безработен ико
номист: “Няма да ходя на море.
През лятото няколко пъти ще отида
до Звонска баня и Ерма. Определено време ще прекарам в селото на
баща ми Височки Одоровци, но ще

навестя и басейните в съседния
Пирот.”
Мария и Митов, безрабо-

тен: “Море - не.
Не са проблем
парите, а фактът,
че не обичам морето. Много ще
съм зает през то
ва лято. Възмож
но е някой път да се отбия до Звон
ска баня.
Коля
Кузев,
специалист
по
компютри: “Не
съм планирал да
>
ходя на летуване,
тъй като с жена
ми имаме 9-меI.
сечно бебе. Къде
на летуване с малко дете и със ста
Н
ра “лада”?”
|вд!
Б.Д.

Ш

Босидеградско
Малцина са босилеградчаните, които това лято ще почиват на море.
Поради липса на финансови средства
повечето наши съграждани ще си останат вкъщи или ще отидат на село.
Крумча Мила
нов,
безработен
младеж: Въпреки
че имам желание
да отида на летува
не на Черно море,
все пак няма да ус
пея, понеже не ми
стигат парите. И
това лято ще си ос
тана в Босилеград,
ще се занимавам със земеделие и ще
ходя на плаж на Любатска река.
Мирияна Мла
денова, служител
в босилеградската
служба за социал
ни грижи: И тази
година няма да ходя на море, поради
липса на финанси.
Децата ни ще лету
ват на Черно море,
а аз и съпругът ще
си гледаме пчелите и ще изпълняваме
всекидневните си домашни задължения.
Стамен Спасов,
шофьор в пенсия:
Няма да ходя на
море. Въпреки че
парите не ми представляват проблем,
смятам, че почивката на море е за
по-маладите. През
лятото ще ми дойдат на гости внучките от Сурдулица, а планирам да ходя малко и в бащинията ми в Долна
Любата.
Сандра Миленова, ученичка: Ще

ходя на море в Равда в организация
на
Националния
съвет на българите
в СЧГ и на Минис•Ц
терството на обра- ■ .
зованието и науки- ■«
те на Република ”
България. Аз и ня
у '-и
колко мои прия
телки успешно из
държахме теста, който организираха
НС и Матицата на българите в Сър
бия и се сдобихме с правото на без
платно летуване. Много сам щастлива и се надявам, че ще си прекарам хубаво.
Владимир Сто
янов, служител в
общинското
управление: Годиш
ната почивка ще
прекарам у дома си
в Горна Любата,
където ще помагам
на родителите ми
да съберем сено за
добитъка, както и в
другите селскостопански работи. Освен тези задължения, които са основната пречка да
отида на море, другата причина са
финансите.
Елена Жижова,
магистър по философия,
безработна: Ако имах
финансови
възможности бих заминала на Хаваите
или в други престижни курорти. Но
това са мечтите ми,
реалното е през това лято да отида в
някой от курортните центрове на
Черноморското крайбрежие.
П.Л-Р-

И

(

..

--

...

'

'

‘

-

.

щ

^15 юли 2005 9

Затудена история

13 000 югославски деца са приютени
в България през 1945 г.
Проф. д-р Драгослав Войчич е
започнал профе
сионалната си
кариера като
учител в с. Топ
ли дол под връх
Миджор, а в
пенсия е излязъл като професор в Белград
ския[университет. По специалност е педагог и
е преподавал ме
тодика на обучението.

След две публикувани монографии за основното образование в Пиротския край проф. д-р
Драгослав Войчич подготвя и третата, която се
отнася за периода от 1941 до 2001 година. В първите две монографии проф. Войчич е обработил
периода от освобождението от турското робство
до Първата световна война и годините между
двете световни войни. По време на изследването
си за пиротските основни училища след Втората
световна война професор Войчич намерил интересни документи за престоя на сръбски и югославски деца в България.
- В Музея на Сърбия и Югославия намерих материали за приютяването и временния престой
на наши деца в България през 1945 година. За съ
жаление, в архивите, каквито са югославският и
сръбският, документацията е непълна, но аз успях да събера доста данни за това. Веднага след
влизането си в съюз с антифашистката коалиция

*Сред тях са били и около 150 деца от Пиротска околия *Юаославските де
ца са се школували в българските училища или са изучавали занаяти, а бол
ните са получили необходимата медицинска помощ *Мнозина от тях
по-късно са станали високообразовани хора
българите са искали да помогнат и по своеобразен начин да се откупят за това, че представители на техния народ са били окупатори и са нанесли определени загуби и щети на нашата страна,
Затова са решили да приемат 10 000 югославски
деца, които да пребивават в България една учебна година. В България обаче са изпратени много
повече деца от запланувания брой - към 13 000.
Вместо 100, колкото са запланувани първоначално, от Пиротска околия са отишли около 150 деца на възраст от 6 до 17 години, заяви д-р Войчич
пред пиротския вестник “Слобода”.
Според документите, които е изследвал Драгослав Войчич, било е запланувано в България
да бъдат изпратени деца без родители и социално застрашени деца. Имало е обаче и родители,
които са изпратили децата си, въпреки че не са
изпълнявали тези критерии. Смятали са, че в
България, която не е била във военно положение
и не е претърпяла толкова щети както нашата
страна, децата могат да се школуват или да изучат занаят при много по-добри условия. Изпратени са и болни деца, за да се лекуват там. Децата са били настанени в детските домове към училищата.
- Условията за живот и учене на децата са биЛи доста добри, особено в началото на престоя
им. По-късно е имало и недоразумения, но всички> които са били там, имат положително мнение

Избори за българо-сръбските отношения 6 миналото (2)

Ши метох В Ниш

В писмото от 1864 година
четем: “Ваше Всеблагоговйейинство, Отец Попа Иккономе,
братолюбезнейе во Христйе
воспривйетствуйем и благо
дарно прияхме братското Ви
поздравително к нам писмо и
предварително се радваме за
драгоцйено нам Ваше добро
здравийе, когато от души желайемо, Всеблаги Бог да Ви го
приснаодйева со всичките благоприятности на любовта
премнога и спасительна. Радвайемея и приносиме Ви общобратствено искренитйе свои
благодарности, защого обича
те брата нашета Дух. Синесия и
предстоявате за ползягя
свещеному нашему Монасгирю. И за следующем прочейе
пак Ви умоляваме да предстоя
вате за Монастир колкото Ви
возможно, за койето святи
Отец и Предстатель Йоани с
благоприятните свойи пред
Бог молитве ще Ви вознагради
пребогато, нас дължитево
всегдашнийе к Вам признательиости и благодарности. Като
Ви поздравимо прочейе так
всички общебратегвено с ду-

ховним во Христйе цйелованийем остайеме во взайнна к Вам
братска любав и доброжелательство. Вашего братската и
Всеблагоговйейства во Христйе братия и всесдсердни Игумен священия обительи рилския Неофит и Епитруп Арсении со веем о Христйе братством. ..”...
За по-нататъшната съдба на
рилския метох в Ниш протоерей Гагулич разказва, че нишкият парох свештеиик Младей

Попович около 1880-1882 година заедно със своята съпруга с
конски коли заминава за Рилски манастир и от манастирската управа купува манастирската къща на метоха в Ниш за
25000 гроша. Оттогава името
на рилския метох сред народа
потъва в забрава и изчезва, а
сградата се споменава като
собственост па иишкия парох
Младен в духа на типичен нишки жаргон като поп Младенова
къща.
Ето и описание на имота
според поп Гагулич.
Къщата се намирала на улица Хилапдарска. Разполагала е
с голям двор и била построена
от приземие, среден етаж и

за този период. Благодарение на това и не само
на това, по-късно, в Югославия, те са завършили
различни училища и занаяти. Сред тях има го
лям брой хора с виеше образование и военни.
Общо взето, мисля, че това е било добро за нашите деца, подчертава Вуйчич.
Той е открил около 60 лица, които са се школували в България и е успял да разговаря с двадесетина от тях.
- Не беше лесно да ги намеря, но с помощта на
приятели успях да ги открия. Може би половината от този брой намерих благодарение на сведе
нията от архивните материали, а останалите ми
бяха посочени от лицата, които са били заедно с
тях. Разказаха ми твърде интересни неща. Например един военен лекар, полковник, ми разказа,
че от България не успял да се свърже със семейството си, докато останалите деца от неговото
село успели да се обадят на родителите си. Той
бил заедно с деца от други краища на Югославия. Казва, че по време на целия си престой не
успял да се свърже с родителите си, въпреки че
заедно с учителката си написал и изпратил две
писма. Неговите погребали дрехите му според
всички православни обреди и го прежалили. Когато децата започнали да се връщат, върнал се и
той. Срещата била изключително трогателна и
за него, и за семейството му, разказва проф. д-р
Драгослав Войчич.
ЧУ

......

чардак. В приземието се намирал зимник, три стаи и коридор. Помещенията били разделени от широк коридор поетлан с четвъртити тухли. От
коридора в приземието чрез
дървени стъпала се отивало
иаправо върху балкона на чардака, който бил подаден навън
един метър над приземието и
имал стъклени прозорци. Терасата била завардена с издаден
полуизпъкнал покрив. Наблюдавана от улицата,
къщата
изглеждала твърде господствено и пространно. От балкопа се влизало в продълговат
коридор също постлан с тухли,
а от него в четири големи стаи.
Едно ог помещенията било ус-

троено като параклисче с
множество икони. Къщата е
била построена от слаб материал, обаче е притежавала
комфорт. В стаите таваните са
били обзаведени с художествена резбария. Вратите са били
дървени, но твърде масивни, с
железни окови. В двора бил
подслон от разрастнал лоз.
След упокоението на поп Младен в този дом са живеели нетавите наследници. През 1940
година те продават имота на
инженер Йован Цанич. Той
срутва къщата и вместо нея изгражда триетажна палата.
По такъв начин изчезва всяка следа от нявгашното духовно средище, посредством което старите нишлии се свързва
ли с един велик манастир, на
който всячески спомагали на
шите славни предшественици,
ръководени от любов към све
тителя и към братския народ
по родствена близина - зак
лючва протоерей Гагулич.
В списъка на използваната
литература и други извори ав
торът протоерей Петър Гагу
лич съобщава, че споменатите
писма са частно притежание,
обаче за съжаление, не посочва
името на собственика.
Подготвил:
Спас Крумии
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От 1 до 10 август край Погановски В предучилищните заведения в Димитровград
манастир
_____________

13 художници
в 13-ия пленер

В 13-ия пореден художествен пленер “Погановски манастир” ще участват 13 живописци. Сред тях ще бъде и нашенецът Ценко Величков от с.
Звонци, завършил Художествена академия в София. В същата
академия се е дипломирала и
художничката от Ниш Милена
Миланович, чиято майка по
потекло е от димитровградското село Поганово. Останалите
участници в пленара са: Славко Станкович и Ивана Савич от
Ниш, Радмила Лиздек от Требинье, Милош Попович и Зо
ран Илич от Крагуевац, Анто
нио Милошевич от Пирот,
Баптиста Скарлет от Бомбай
(Индия), Морена Бърнчич и
Миомир Милошевич от Рийека, Христо Дюлгеров от Топо
ловград и Явора Петрова от
София.
По традиция пленерът ще се
проведе от 1 до 10 август, а художниците ще творят в двора
на манастира Св. Йоан Ьогослов”. Засега още не е решено
дали мъжете ще нощуват в конака в рамките на манастирския комплекс. Разговорите
между организаторите на про
явата и старшините на правослявния храм още не са завър-

шенн. Както е известно, художничките няма да могат да нощуват в конака тъй като манастирът е мъжки. Те ще бъдат
настанени най-вероятно в с.
Трънски Одоровци отдалече
ното 3-4 километра от манастира.
В навечерието на пленера в
Градската галерия в Димитровград ще бъде открита изложба на картини на участниците в миналогодишния пленер. Ще бъдат експонирани 24
картини на 12 автори,

Учебни помагала от Българка
Г------- ------------------------

Преди да предаде учебните
помагала на представителя
на Националния съвет,
Стапкулов сподели огром
ното съчувствие към жер
твите от терористичните
нападения в Лондон, като
при това подчерта, че с
тероризма можем да се
справим само действайки
заедно без оглед па нация,
вяра, раса... Единствено
изчезвапето на границите
и обединяването на хората
около едни нормални човешсветовпо зло
От името на Националния
съвет на Стапкулов и на
посолството благодари Николайча Манов, секретар
па съвета

Б.Д.

Латиноамерикански
танци по невлянски
За Георги Ненков от Горна Невля нашият вестник писа в един от
предишните броеве.
Този път ще напишем нещо за
ВНуЧКата Му Зорица. Тя е десетгоДИШНо чернооко момиче, което летните ваканции прекарва при дядо и
баба в Горна Невля. Родена е в Прищина. Сега е ученичка в пети клас в
едно основно училище в Прокупие,
където сега живее с родителите си.
Майка й е дъщеря на споменатия
Георги Ненков.

;

По инициатива на Нацио- ИРгШвк:
калния съвет на българското
малцинство в Сърбия и Черна
гора и със съдействието на по
солството на Р България в Бел
град, Министерството на прос
ветата и спорта на Сърбия се
съгласи от догодина в преду
чилищните заведения в Димит
ровград да се използват учебни
помагала от България,
Какго изтъкна аташето по
култура при посолството па
България в Белград Стоян
Стапкулов, Националният съ
вет успя да обезпечи съгласие
за ползване па поредицата

Малката Зорица Славич е отличничка в училище, но освен това е и отлична танцьорка на латиноамерикански танци. Вече шест
години се състезава посредством
клуба “Степ” и има 12 медали от
републикански и съюзни състезания. Освен танците свири и на пиано. Има братче на 9 години, което много обича и с което заедно
идват в Горна Невля.
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Стапкулов предава учебните помагала
“Ръка за ръка” на българското
издателство “Просвета” , така
не от следващата учебна година децата в детските градини в
Димитровград ще използват
помагала, кои ползват връстниците им в България.
“Надявам се, изтъкна Станк лов че това ще Д0ПрИнесе
българският език да в^езе в
съзнанията на децата от наймалка възраст и да остане там
за дълги години, разбира се,
тъй като българският език е
част от самосъзнанието и част
от бъдещето на децата, живее
щи в Димитровград.”

Пратката съдържа 50 комплекта от споменатата поре
дица “Ръка за ръка”, за която
министерството на Сърбия е
дало положителна оценка.
Освен помагалата за детска
та градина, Станкулов предаде
на КИЦ “Цариброд” и определен брой учебни помагала за
кандидат-студенти в българските висши учебни заведения.
Интересно е, че има и три двуезични издания на студенти по
българска филология в Белградския университет,
А.Т.

Фолклористи ще
летуват в Каварна
По покана на кмета на община Каварна
Цонко Цонев, четиридесетина членове на пър
вия и втория състав на танцовия ансамбъл
към Центъра за култура в Босилеград, в края
на юли или в началото на август, ще заминат
на десетдневно безплатно летуване в Каварна.
Кметът Цонев направи този жест за босилеградските фолклористи поради успешното
им представяне на традиционния Общобъл
гарски младежки фолклорен фестивал “С Бъл
гария в сърцето”, състоял се през май т.г. в Каварна.
Центърът за култура в Босилеград ще пое
ме само разноските за транспорта на танцьо
рите. Планирано е по време на летуването босилеградчани да изнесат няколко концерта в
П.Л.Р.
Каварна, Русалка и Добрич.

Съвременна българска проза

I;

Копърка, коняк и блян
Първите си истински дънки, в смисъл вносни, получих някъде в срелата на 80-те срещу няколко български консерви копърка. Ето как стана това. Едно приятелско семейство прошушнало на родителите ми, че
в Гърция имало голям дефицит на рибни консерви и си умирали конкретно за нашата копърка. Бях свидетел на споделянето на тази малка
външнотърговска тайна и помня скепсиса на баща ми, защото по онова
време, пък и сега копърката беше най-низвергнатата консерва. Пък и
кой да предполага, че точно в Гърция ще са петимни за риба. Но мъжът
от онова предприемчиво семейство извади доста доводи, че гърците
по принцип имат слаба консервна промишленост, а прясната риба им
излизала солено. Намеси дори липсата на планова икономика, което
води до подобни кризи на копърката. Но мисля, че това, което натежа в
негова полза, беше споменаването на евтини дънки, които могат да се
купят оттам срещу спечелената от копърката валута. На това място с
брат ми ревнахме, че всички деца вече имали вносни дънки, а само ние
ходим с “Рила” и “Панака”.
Месец по-късно жигулата на онова семейство заедно с родителите
ни влязла в Гърция, натъпкана с копърка. Предварително си били взели две пити кашкавал, за да не посягат към стоката, като огладнеят
през тези два-три дни. Според по-късния и пълен с ирония разказ на
родителите ми копърката наистина вървяла. Спирали по открити пазари и села, отваряли багажника и хората купували. Пръв пробив на мал-
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Георги Господинов

кия семеен бизнес зад граница. В края на третия ден на самите продава
чи страшно им се прияло копърка (щом така се харчи, не може да е чак
толкова лоша). Обърнали багажника с главата надолу и едва открили
една изтърколила се под седалките консерва, която веднага била споделена с благоговение. Не е лесно да караш три дни на кашкавал като
партизани в мандра, оплакваше се баща ми. Така с брат ми получихме
първите си вносни дънки, като обещахме на никого да не казваме по какъв начин и с каква (копъркова) валута са придобити. Дънките не миришат, нали?
Слушал съм много такива частни външнотърговски истории. За ексурзии в разрешената част от света, закъдето ти разрешават да закупиш валута в размера на 5 (словом пет) долара. И какво правиш с тази
огромна валута? Вървиш, зяпаш и се чудиш дали изпиването на една
малка водка ще увеличи бюджетния ти дефицит дотам, че да не можеш
да купиш тенджерата под налягане, която си обещал на жена си. Поради което се принуджаваш да търгуваш с две скрити бутилки евтин коняк “Слънчев бряг”, които магически се преобразуват в тенджера , сифон за газирана вода, ютия или сервиз за хранене.
Н
Хубаво е, че всички тези истории могат да бъдат разказвани смешно
и самоиронично. Но под тях винаги дреме една неизговорена тъга неловкост и лека омерзеност. Поради копърките и коняците с които тайно си купувахме блянове. По принуда, на черния пазар
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Зелллячески срещи: Раде Димитров
от Скопие тачи традициите
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След 25 години Стефча Младенов се завърна
в родния си край

;
;:

р
За нашенеца Раде Димитров
от Скопие, родом от с. Мусул,
свободно може да се каже, че е
истински пазител на традицията
на Босилеградско. Този педесет
и двегодишен нашенец, препо
давател в средно машинно учи
лище в Скопие, най-вероятно е
единственият кеменджия сред
многобройните наши преселни
ци в македонската столица.
Роден е през 1953 година в
мусулската махала Кекеринци, а
през 1961 година, заедо със семейството си, се преселил в

Скопие.
- Бях много малък, когато на
пуснах родната си къща в Му
сул, споделя нашенецът и под
чертава, че винаги по време на
летните и зимни ваканции е ид
вал при баба си Олга и дядо
Митко в селото. - Любов към ке
менето изпитвах още като уче
ник в основното училище. По
това време на седенките в Мусул
на кемене свиреше дядо Мано,
който и сега е жив. С изключите
лен интерес слушах изпълнения
та му и въпреки огромното ми
желание да опитам да свиря, то
гава не го направих.
* Кога започнахте да сви
рите?
- С кеменето другарувам над
30 години. Като 20-годишен бях
на гости при моя приятел Симе
от Плоча, който живее в скопския квартал Бутел и на стената
в стаята му забелязах едно кеме
не. Той ми разказа, че това кеме
не било подарък от дядо му
Тимча, който бил кеменджия и
който сам си го направил. Поис
ках го, за да се опитам да свиря и
той ми го даде. Тъй като любов
та ми към този наш традицио
нен инструмент бе огромна, се
риозно се постарах да се науча
да свиря. Отначало ми бе труд
но, но по-късно все повече осъз
навах нещата и започнах да ов
ладявам техниката на свиренето
на кемене. Сетне Симеон ми по
дари това кемене и до ден дне
шен аз не се разделям от него.
Нашенецът казва, че старият
кеменджия Тимча направил ин
струмента точно преди 63 годи
ни. Малко е нетипичен, понеже е
изработен с две камари, но
всъщност това му дава възмож
ност да произвежда прекрасни
тонове.

* Какво за вас представля
ва кеменето?
- Просто казано, кеменето ми
е повече от музикален инструмент- С него си другарувам пос
тоянно. Без разлика дали съм ве
сел или ядосан, аз с него просто
си успокоявам душата. Всяка
струна ми разказва нещо раз
лично, а тоновете ми напомнят
за родния край и ми възвръщат
хубавите спомени за безгрижноТези дни в Димитровград
т0 ми Детство, прекарано там.
срещнахме един стар (нов) жи
* Освен своята успокоявател.
Това бе високият (191 сан
те ли душите на други натиметра), строен и силен мъж с
мустаци и брада Стефча Мла
денов. Този 43-годишен мъжага е от димитровградското се
ло Верзар. Дълги години той
живял и работил в Словения
предимно като готвач. Там до
ри пет пъти се женил и има че
тири деца. В Иесенице има къ
ща. Като готвач работил в ня
колко градове в Словения, сред
които са и известните курорти
Блед и Бохин. Определено вре
ме работил и в Австрия и Ита
лия. Добре говори немски език,
а и с италианския не е зле.
С определена сума пари и
след почти 25 години Стефча
преди 3-4 месеца решил да се
шенци в Скопие?
- Редовно поддържам контак завърне и да започне някакъв
ти с преселниците от нашия бизнес в родния си край. Тъй
край, не рядко се съберем при като обича скотовъдството (и в
мен или при някой друг. Тогава Словения отглеждал дребен
взимам кеменето и изпълнявам добитък), опитва се да оформи
ръченицата, селското и народ голямо стадо овце. За само ня
ните песни от Босилеградско... колко месеца стадото му е наТова обикновено става през зи растнало на около 130 овце.
мата. Пийнем си варена ракия и Понеже във Верзар няма усло
в спомените си поне накратко вия, животните отглежда при
обиколим родния си край.
един приятел в съседното село
Димитров вече 4 години не е Било. Предприемчивият наше
идвал в родния си край, каза ни, нец сега се нуждае от финансо
че ще се постарае това лято със ва подкрепа. В момента я тър
семейството си да дойде в Му си от местното самоуправле
сул и в Босилеград, където има ние. Както казва, засега не мо
много роднини и приятели.
же да констатира дали в общи
П.Л.Р.

ната проявяват интерес да му
помогнат. Разказа ни, че в Сло
вения не е така. Там общините
се притичват на помощ на скотовъдите, като им предоставят
пасбища, предлагат им без
платни ветеринарни услуги,
дават им кредити, субсидии и
др. Но тук в Сърбия заинтере
сованите да получат помощ за
започване на някакъв бизнес,
от който ще има полза и об
ществото като цяло и по-ната
тък трябва да идват от офис в
офис и да търсят подходящите
служби и служители.
Стефча има намерение да
вземе под наем фермата на зе
меделската кооперация “Сточар” в Боровско поле, която
допреди няколко седмици уж
бе взел под наем някакъв биз
несмен от вътрешността на
Сърбия, но се оттеглил. Понас
тоящем фермата и помощните
обекти около нея рухват. Несъвестните хора полека-лека ог
рабват всичко, което може да
се вземе. Няколко пъти гонил
крадците, но след това вдигнал
ръце, като си помислил защо
той да ги гони, когато нищо не
предприемат хората от “Сточар” или пък органите на реда.
Оплака се и от един ръководи
тел на кооперацията, като ни
разказа, че той веднага след ка
то разбрал, че Стефча иска в
Боровската ферма да отглежда

Богосдав Янев издаде втората си книга

овце го попитал има ли 300 хи
ляди евро да я купи? “Ако имах
тези пари едва ли бих си по
мислил да отглеждам овце”,
сподели Стефча.
Верзарчанина го измъчва
още един проблем - едвам на
мерил овчар. Това е възрастни
ят дядо Сокол от с. Лукавица,
на който му плаща 110 евро,
плюс ядене, пиене и цигари.
Овцете доят и двамата. Преди
да намери дядо Сокол, Стефча
сам пазил овцете, сам ги доил и
сам правил сиренето.
От разговора ни с този на
шенец пролича, че желанието
му да развие скотовъдното
производство в родния си край
е силно. Той има намерение да
увеличи стадото на 600 овце, в
който случай ще му трябват
поне 10 работници. В скоро
време ще се регистира като
селскстопански производител,
за да може да иска кредит от
държавата. Един негов прия
тел италианец има верига кла
ници и месарници в Италия и е
готов да вложи средства в ско
товъдното производство в Ди
митровградска община, стига
да се увери, че тук то наистина
има перспектива. В случай ра
ботата да потръгне, Стефча
казва, че тук ще се завърне и
брат му, който от години живее
и работи в Белград.
Дали нашенецът ще реали
зира плановете си, времето ще
покаже. “Димитровградският
змайчек” впечатлява като чо
век, който не се отрича тъй лесно.
Б.Д.

—■

Незабравими учителски години
т

РОМАНОВЦЕ
и
МОИТЕ УЧЕНИЦИ

♦Книгата е и своеобразна монография на кумановското село Романовце, в което е учителствал на
шенецът
учител
Пенсионираният
Богослав Янев от Куманово,
родом от босилеградското
село Гложие, продължава да
пише и да издава книги за учи
телските си години. Неотдав
на бе отпечатана втората му
книга “Романовце и моите
ученици”, в която Янев е уве
ковечил учителстването си в
това кумаиовско село в пери
ода от 1956 до 1960 година.
Авторът е посветил произ
ведението си не само на своя
та учителска работа и общес
твена дейност през тези годи
ни, но и на учениците, които
са учили от пети до осми клас

в романовското основно учи
лище “Кирил и Методий” св
споменатия период. В цялата
трета част на книгата Богослав
Янев е посочил основните биографични данни на около сто
ученици, проследявайки и житейския им път след основното
училище.
Книгата е и своеобразна монография на Романовце, тъй
като в нейната първа част около 70 от общо 260 страници
- Янев описва миналото, положението и развитието на селото от 1780 година до днешни
дни.
Нека да напомним, че в пър-

вата си
книга
“Когато
бях учител”, която
бе Богослав Янев
издадена
през 2004
година, Богослав Янев е съхранил спомени за учителстването
си в периода от 1948 до 1960
година. В началото на учтелската си кариера Янев е работил в няколко босилеградски
училища - в Долна Лисина, Ду
кат-Дудина махала, Ярешник и
Горна Лисина.
К. Г.
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Танцьорите на ансамбъл “Българче” на концерта във Велико Търново

Де тският състав па Културно-художествения ансам
бъл “Икарбус” па концерта в Земун

Културно-художественото дружество "ЬСкарбус" от Зеллун и
Т)етско-юношеският ансамбъл "Ъългарч.е" от &елик.о с/Кърново

Сътрудничество и приятелство
повече
от
ТО

години

Част от оркестъра на фирма та "Икарбус"

За последните две седми
ци стари приятели от
България и Сърбия се
срещнаха два пъти - първо
в Земун, после във Велико
ТърноВо и за пореден път оркестърът на "Икарбус" учи българско хоро от дидните, прекарани заедно, ригента на ансамбъл “Българче” Митко Димитров
отлетяха като миг. Ръко
водители и десетки деца
от различна възраст по
вече от 10 години си раз
менят гостувания и учас
тват заедно на концерти
и фестивали в България,
Сърбия и в други страни.
Едно дългогодишно прия
телство, в което са вклю
чени родители и приятели
на приятелите. Многобройни пътувания, екскур
зии, културни програми,
летувания и много весе
лие. "Виновникът" и вдъх
новителят на тази тра
диция е г-жа Ценка ИВано- Хорът от ансамбъл “Българче”
6а, която 6 Земун наричат
"майка Бугарка".

Оркестърът на ансамбъл ‘Българче на концерта в Земун

Стари приятели отново заедно

%'фежтв
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Интервю: Проф. Юлия Кръстева, френски философ и психоаналитик

* Проф. Кръстева, заглавието на последния ви роман,
който току що се появи на
български, е повече от ем
блематично: “Убийство
във Византия”. В него има
ме всичко: Византия и ла
тинска Европа, разделение,
смърт, война на религии
те, между “тях” и “нас”.
Такъв ли е вашият зами
съл?
- Книгата си поставя много
амбициозни цели. Надявам се
читателят да ме следва по пътя
към тях. Това е опит да се опише трудността, но и щастието
да бъдеш чужденец - участта на
днешните мъже и жени. Мнозина успяват да останат при ко
рените си, в своите страни, аз
обаче не, затова трябва да пре
косявам граници. Но някой ден
всички ще се окажем чужденци
в един глобализиран свят. И
това е една от пистите в романа.
Друга писта, както казахте, е
“те” и “ние”, Византия и кръс
тоносните походи,която ни от
праща към актуалността. Пре
живяваме “война на религии
те”, живеем в “часа на религии
те”. Джордж Буш заговори за
“нов кръстоносен поход”. За
почнах да пиша този роман в
един ^самолет от Торонто до
Ню Йорк. Самолетът кацаше
бавно, земята вече се виждаше
и внезапно у мен нахлу усеща
нето, че съм мигрантка, че ня
мам страна. Че самолетът е
страната, която кръстосвам.
Спомних си и че татко нашега
казваше, че Кръстеви идва от
кръстоносци. И че сме наслед
ници на участници в кръсто
носните походи, които не само
са си носели кръста, тоест са
страдали и са разнасяли хрис
тиянството, но са били стран
ници, помади, кръстосващи из
Европа, за да стигнат до Гроба
Господен.
Внезапно си казах: “Ами ако
е така? Ако не е само легенда?
Татко може би е бил прав?"
Романът започна да се из
гражда така. Един от героите,
който прилича доста на мен,
макар да е малко луд, а аз, на
дявам се, още не съм, е историк
на миграцията в университета
Сайта Барбара. А за мен, при
помням ви, Сайта Барбара, е
планетарното село - това бИ
могло да бъде София, Москва,
навсякъде. Санта Барбара е
навсякъде, където има “Найк”
или “Кока-Кола”. Този госпо
дин, който се нарича Крест Джоне (а Крес г също означава
Кръст), внезапно открива, че е
потомък на кръстоносците,

както мен, и изпитва желанието да разбере откъде са корените му. Минава през древна
България, през Пловдив, после
през Охрид и т.н., и все се пита:
а откъде съм тръгнал? Оказава
се, че води потеклото си от
Франция, понеже първият
кръстоносен поход тръгнал от
Везеле. Той стига до корените
си и до решението, че не иска
повече войни, че иска да скъса
с насилието на кръстоносците,
разбирайки как неговият прародител Ебраб е уседнал край
Пловдив, пускайки корени тук.
Тук изниква проблема за религиозните войни, тъй като г-н

но както изглежда “не’ -то мо
же да вземе връх.
* Това не ви ли притеснява? Какво ще остане, ако
“не”-то вземе връх в Европа?
Доста съм притеснена.
Смятам, че “не”-то взема връх
поради вътрешни причини жизненото равнище, безрабо
тицата и т.н. Не трябва да забравяме, че Франция е страна
твърде горда със себе си, която
сега се оказа изложена на интернационализация, на глобализация. Много имигранти
дойдоха от Северна Африка,
сега пристигат и хора от Изто
ка. Левицата, която е чувстви-

ва манифестации. Исках обаче
да дойдем в България с екипа
на телевизия “Арте”, който
снима филм за мен тъкмо на
тази дата, на 24 май. Да видим
какво става и да види светът, че
България е държава на книжовността. За мен това е много
важно. А никой не го знае на
Запад. Аз го казвам, писах го
няколко пъти, всички се учуд-.
ват и ме питат вярно ли е и защо никой не го знае... Да го научат, да се повтаря... Сега всичко е медиатично. Не знам дали
българските власти знаят, че
трябва да се прави - думата може и да не е красива - пропаган-

Юлия Кръстева (1941) е френски философ и психоаналитик от български произход. От 1956 г. живее
във Франция. Там тя работи с Ролан Барт и Люсиен
Голдман, присъединява се към структуралистите.
Понастощем тя е професор в VII парижки университет и има частна практика като психоаналитик.
Гост-професор в Колумбийския университет, където
преподава семиология заедно с Умберто Еко и Ц ветан Тодоров. Тя е и изпълнителен секретар на Меж
дународната асоциация по семиология. През април
1997 г. Юлия Кръстева получи едно от най-престижните отличия във Франция - Почетния легион. Норвежкото правителство й връчи през 2004 г. Холбергова награда (“нобелова” награда за хуманитарни
дисциплини). Автор е на множество книги, сред ко
ито “Черно слънце , “Любовни истории”, “Женски
ят гении”, “Старецът и вълците”, Самураите",
“Обладание”.
Буш говори за “кръстоносен
поход”.
Митологията на този блян
се превърна в политическа реалност. Виждате, че съм написала политически роман за историята на Европа, която се
опитва да се обедини, но това
се проваля през 11-12 в. покрай
кръстоносните походи, както и
за сегашното, повторно обединение на Европа. Дали обаче
това е възможно? Можем ли да
изградим Европа? Отново коснстатираме, че зейва пропаст
между “тях” и “нас”. Но “те”,
този път съм и аз, защого жи
вея постоянно във Франция. В
книгата присъствам и като
един втори георй - журналистката Стефани Дьолакур
двойствено съществуване между този малко налудничав историк и журналистката, която
1
прави
разследване. Романът е
живятТзапади ЕвропаТ^нас”,
хората от земите на Византия,
обединени под името Източна
Европа. Хората от Изтока и За
пада обаче т рудно се разбират.
Както знаете, сега във Фря нция
се води дебат, аз съм за “да” в
полза на Евроконституцияга,

телна към тези неща, не иска да
говори за национализъм, тя
казва: “нека бъдем по-човечни,
по-социални”. Евроконституцията е мислена в този смисъл,
тя позволява по-социален прочит. Моето притеснение е дали
гласувайки с “не”, не правим
Европа по-трудна? Ще се върна към романа си “Убийство
във Византия”. Византия е пример за империя, която помръква и се самоунищожава. Тя е
пример за голяма сила между
Запада и мюсюлманския свят.
Дали Европа, изправена днес
между САЩ и арабския свят,
няма да се унищожи във “ви
зантийските си игри”? Затова
мисля, че романът ми е актуален.
* Вие идвате в България
тъкмо на 24 май. Какво е
значението на този празпик за вас във връзката
Изток-Запад?
' Значението на този ден за
мен е много голямо. Спомням
си как манифестирахме като
деца, всеки имаше по една бук
ва на гърдите си. Аз като от
личник носех и специална леита... Преди три години, когато
бях тук на 24 май видях, че пак
се празнува, но вече няма таки-

да за българската култура, да
се изтъкне важността й. Затова
искаме да направим интервю с
премиера Сакскобургготски в
Бояна, да се види Боянската
църква, да се види как още през
1259 г. има такива реалистични
фрески, каквито няма никъде
на Запад. Да отидем в Несебър,
да се види тази византийска
култура. Да не се мисли, че сме
страна, коя го само е била подтисната от турците, вид турска
колония, и сега ще стане европсйска колония. Трябва да се
покаже другото.
* През 1995 г. написахте
есето “България, страда
ние мое”. Сега, десет години
по -късно, какво заглавие
бихте сложили на едно ново
есе?
- България ми се вижда про
менена, започва да се говори за
нея, но всс още сме много да
леч. Очакваме 2007 г.
* Ако допълните заглавие
то с една дума?
- “България, моя надежда”,
Или “България, моя гордост”.
Вижте, имаме празник на пис
меността, на културата, уникален в света, а никой не го знае.
Трябва да намерим начин да го
кажем, да мобилизираме пре
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Вестник на българите в Гърция

сата, световните медии. Европа приема България, договорът е подписан, нека се възползваме от това. Нека кажем ясно
кои сме. Не съм против културата на образите. Но културата
на образите трябва да бъде
компенсирана с културата на
писменото слово, то е в основата на образа. То е смисълът
на образа, питане за него. Ние,
българите, вървим в тази посока и демонстрираме своята
загриженост за културата,
* Кои обаче са враговете на
Обединена Европа? Ако се
върнем назад, говорихме за
хората, които искат да ка
жат “не” на европейския
проект. Сред тях откриваме троцкисти, комунисти,
както и ЛъоПен. Не е ли
странно това обединение
крайната десница?р“щу
Европа?
- Крайно е смайващо. Онзи
ден гледах едно събрание по
телевизията, на което хората
на Льо Пен б яха редом до националистите на Вилие, кому
нистите на Мари-Жорж Бюфе
" троцкистите на Безансно.
Крайностите се докосват. При
състваме на нещо като “съвет
ско-германския пакт Молотов-Рибентроп” срещу Обеди
нена Европа. А тя е твърде сла
ба, понеже използва демокра
тични средства. Всичко е мно
го измамно - крайната десница
и левица не могат да предло
жат никакъв алтернативен ев
ропейски проект. Те просто са
срещу сегашната Евроконституция. Нямат алтернативна
програма. Тяхното единство е
само емоционален бунт. Те не
са доволни и затова са заедно.
* Появиха се и нови евро
пейски врагове - полският
водпроводчик или българският гипсаджия, които
идват да вземат работни
места...
- Така е. Има ксенофобия и
корпоративни антиевропейски
интереси. Всеки го е страх. Мо
ят шофьор ми каза: “Знаете ли,
мен ме е страх. Ако дойде ня
кой полски или български
шофьор с тарифа от едно-две
евро, аз нямам никакъв инте
рес”. Казах му: “Тези тарифи
ще са довреме, после ще се
вдигнат. Освен това няма да
дойдат толкова много шофьо
ри от Изтока, после пък вие ще
ходите нататък”. Те не мислят
така. Отказът не се базира на
разсъждение, това е емоциоанален бунт.
Интсрвюто взе
Тони Николов, РФИ София
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През лятото в Босилеград

Турнири по футбол
на малки ората. во
лейбол и баскетбол

____________Спфт
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Завърши босилеградският традиционнен летен
турнир по малък футбол „Лято 2005"

"Аптека Ико" е шампион

Победител на традиционния летен
турнир по футбол иа малки врата в Боси
леград е отборът “Аптека Ико”, чийто
спонсор е Тодорка Христова, собственик
на аптеката “Ико” в Босилеград. Футбо
листите на този отбор спечелиха финал
ния мач срещу тима на “Квиско” с 3:2
след изпълнение на дузпи. На трего мяс
то се класира “Дъга”, която в полуфинал
ния мач се наложи срещу “Пиик” с 4:2.
Любителите на футбола в Босилеград
на 10 юли в късните вечерни часове бяха
свидетели на изключителен финален мач.
В редовното време срещата приключи
наравно 1:1. Владица Владимиров бе гол
майсторът за “Аптека Ико”, а попадени
ето за “Квиско” отбеляза Йордан Глигоров. Победителят не беше излъчен и след
двете продължения от по 5 минути, поне
же и в този период и двата отбора си раз
мениха още победно попадение. Най-нап- Съставът на “Аптека Ико”: Ивица Пенев,
ред Михаило Йоич изведе “Квиско” нап Деиис Йоваиович, Владица Владимиров,
ред, а мигове преди последния съдийски Борис Чипев, Желко Насев, Сладжан Дисигнал Борис Чипев изравни резултата и мит ров, Горан Васев, Лазар Стойнев и Бодаде шанс на отбора си да търси победа бан Яиев.
та от изпълнението на дузпи. Въпреки че
тимът на “Аптека Ико” е съставен пре
димно от ученици в тукашната гимназия, те роля в изпълнението на дузпите изигра младият
по-добре се справиха при изпълнението на дуз вратар на “Апотека Ико” Ивица Пенев, който
пи отдалеч по-опитните си съперници от съста успя да предотврати два удара на противника.
Две попадения за третокласиралия се отбор
ва на “Квиско”. Борис Чипев отново бе точен за
своя отбор, докато играчите на “Квиско” не ус “Дъга” отбеляза Любомир Динов, а по един път
пяха да реализират нито една дузпа. Решаваща се разписаха Дарко Димитров и Стевица Стой
ков. Голмайстори за съперническия отбор от
този мач “Пинк”, който след края на първата
част на играта имаше преднина от 2:0, бяха Ми
За най-добър футболист на турнира е из
На 25 юли 6 Димитровград
бран 38-годишният Йордан Григоров от
рослав Георгиев и Иван Василев.
отбора на “Квиско", докато за най-добър
Покрай отборите на “Аптека Ико”, “Квиско”,
вратар е провъзгласен Димитър Николов
“Дъга” и “Пинк”, в турнира участваха и тимове
от “Дъга”.
те “Орище”, “КИЦ”, “Омега” и “Пума”.
Спонсорът на турнира Общинската скуп
И този турнир предизвика особен интерес
щина в Босилеград на трите първокласисред босилеградчани, така че всяка вечер три
се отбора, както и на най-добрия
Десетият юбилеен митинг по скокове — “Джамп 2005” ще се рали
буните около стадиона на Пескара бяха изпъл
футболист и вратар на състезанието
проведе на 25 юли в Спортния център “Парк” в Димитровград. присъди купи и грамоти.
нени почти до последно място.
Вече е сформиран организационен комитет, който усилено вър
П.Л.Р.
ши подготовки.
На митинга ще участват пионери и пионерки (родени през
1992-ра и по-млади) и родени през 91-ва и 92-ра год., както и
С решение на УО на Пиротския
Шахмат юноши старша възраст. Състезателите ще се надпреварват в
мъжка и женска конкуренция в дисциплините скок на височина,
футболен
съюз
първенство за
овчарски скок и троен скок.
Покровител е община Димитровград, а организатор АК “Бал
кан”. Средства са обезпечени, а се очаква участието на състеза
тели от Белград, Нови Сад, Крагуевац, Ниш и Цетинье от СЧГ,
от София, Пловдив, Бургас, Враца, Плевен , Видин и Червен Бряг
от България.

И това лято ФК “Младост"
ще организира редица турнири
на терените в спортния ком
плекс “Пескара” в Босилеград.
Покрай турнира по футбол на
малки врата за юноши старша
възраст “Лято 2005", който
приключи тази седмица, люби

телите на спорта в града през
юли и август ще имат възмож
ност да следят и състезания по
волейбол и баскетбол за юно
ши старша възраст, както и
турнири по футол на малки
врата за деца до 12-годишна
възраст и за юноши младша
възраст.
Спортните състезания през
Ош 20 до 30 юли ФК “Мла лятото предизвикват голям ин
дост ” ще бъде домакин иа
терес сред босилсградчани, ко
млади таланти от Мла
ито всяка вечер от трибуните
дежкия футболен клуб
“Враня”. Този отбор се за подкрепят своите любимци.
Спонсор на всички състеза
нимава единствено с обуче
ния и тази година е Общинска
ние на малки футболисти
от територията на Пчин- та скупщина в Босилеград, коя
ски окръг. В продължение
то ще осигури купи и медали
на 10 дни, двадесетина
за най-успешните отбори и
футболисти на възраст от състезатели. Както и досега,
10 до 14 години, под ръко
отборите ще участват без да
водството на треньори от
заплащат котизация.
Враня, ще провеждат тре
Треньорът на ФК “Мла
нировки на “Пескара”. За
едно с тях ще упаржняват дост” Владица Манасиев заяви,
че за разлика от предишните
и двадесетина млади та
години, това лято състезанията
ланти от Босшзеград.
на “Пескара” ще приключат до
По време на подготовките
футболистите от вътреш началото на август, когато ще
ността ще бъдат настане стартират подготовките на от
ни в ученическото общежи бора за новия сезон.
тие.
П.Л.Р.

^Джамп 2005” за
десети път

жени
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Младият димитровградски ветроходец Марио Ставров се подготвя
за Европейското първенство, което ще се проведе от 15 до 22 юли в сло
венския крайморски град Изола. През изминалите две седмици Ставров
участва в две регати и то на БРИЗ регата в Бургас и “Калатис Тропи ре
гата“ в Калати (Румъния). На първото състезание Ставров спечели вто
ро място в класата “Ласер Радиал” и пето място в класата “Ласер Стан
дарт”, докато в румънския курорт той се състезава в класата “Ласер Ра
диал” и спечели 6 място.

***

На юношеското първенство на СЧГ, което се проведе в Крагуевац
през миналия уикенд, димитровградският лекоатлет Джордже Гогов
спечели второ място и сребърен медал в дисциплината скок на височи
на. Гогов скочи 201 см и подобри личния си резултат с един сантиметър.
Първото място спечели Вукичевич от отбора на “Раднички” от Крагуе
вац с резултат 204 см, а трети бе Ранджелович от “Железничар” от Ниш
със 185 см.

***

След доброто си представяне на първенството на СЧГ за юноши ди
митровградският лекоатлет Джоржде Гогов получи покана да участва в
Балканското първенство за юноши, което ще се проведе през това лято в
гръцкия град Триполис. Покана за участие в първенството получи и
треньорът му Александър Марков.

*

*

*

В Димитровград утре започва 42-ият турнир по футбол на малки вра
та. Организационният комитет заключи, че са обезпечени всички необ
ходими условия. Теренът в СЦ “Парк” е с нова асфалтова настилка и но
во осветление. Организарите на турнира и на мероприятието “Царибродско културно лято” се стараят да обогатят програмата и с добри кул
турни прояви. На 20 юли в рамките на мероприятието ще пеят младите
звезди на “Гранд” продукция от Белград.

Д. с.

"Желюша" в<е пак

Драгана
раздели в Окръжната лига
първо
място

Членките на женския от
бор на ШК “Цариброд” Дра
гана Пеич Ранджелович,
Анита Алексова и Бояна
Алексова участваха в пър
венството по шахмат за
Централна Сърбия, което се
проведе в град Кюприя в на
чалото на този месец. Дра
гана, която е с титлата жен
ски майстор на ФИДА, съб
ра 7,5 точки и раздели първо
място с шахматистката от
Ниш Сандра Джукич. Нишлийката обаче имаше по-до
бър бухолц коефициент и
грабна купата. Женският
кандидат-майстор
Анита
Алексова събра 5,5 точки и
се нареди от 4-о до 7-о мяс
то. Бояна Алексова събра 3
точки и се класира в долната
част на таблицата.

Д. с.

Въпреки че бяха второкласирани в Пиротската общинска ли
га, футболистите на “Желюша” през следващия сезон все пак ще
играят в Окръжната футболна лига. Това решение взе Управи
телният съвет на Пиротския футболен съюз на последното си за
седание.
Съюзът обоснова решението си с факта, че тази година нито
един отбор от Нишка футболна зона няма да се върне в Пиротска окръжна лига. От нея пък само един отбор минава в Пирот
ската общинска лига. По този начин се освобождава едно място,
което според правилата принадлежи на второкласиралия се от
бор в Пиротска общинска лига.
Д.С.

Реагиране

Каменов е рецензент

В последния брой на вестник “Братство” прочетох статията - Про
моция на нова книга “Царибродският храм на баскетбола” от вашия
кореспондент Д.С. от Димитровград. Тъй като лично присъствах на
промоцията бих искал да дам едно допълнение. В статията си Д.С.
наброява всички лица, които говориха или както той казва “споделиха
своите впечатления за книгата”, но, дали случайно или нарочно, про
пуснал е да спомене, че рецензент на книгата е известният димитров
градски интелектуалец Васил Каменов, специалист по немска и ан
глийска филология, който през ученическите си години също е бил
баскетболист и член на БК “Асен Балкански”. Той прочете част от
прекрасната си и вдъхновена рецензия, от която всички присъстващи
бяха силно впечатлени, каза много хубави думи за книгата, като топло
я препоръча на читателите.
Благой Стоянов
Димитровград

0едант - Шетт ЩЦ
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ГПредание от шопските краища

Ин мемориалл: Татяна Илиева
Виденова__________________

Първите учители в село Невля (3)

Райна Томова
(Продължение от миналия брой)
“Учители имаме. Колкото училища откриете, толкова учители ще ви изпратим, само нег
рамотността в този край да изкореним", отговорила Мария Иванова на бакалина. Героти
споделил идеята в Пиротско да бъдат открити
три училища и попитал Мария може ли да осигури трима учители. “Да, ще ви изпратим тримата мои най-добри ученици - Сокол Вилипов,
Нена Вилипов и Белча Пенев. Ако ги слушате,
те ще ви научат много неща, които досега не
сте знаели. Минали още десет години. Учили
щата в Пирот, Манов чифлик и Кьопин чифлик
получили нови учители. Децата, които в тези
училища били най-добри ученици станали
учители, докато Сокол, Нена и Белча се завър
нали в родното си село и си гледали домашни
те работи.
Всяко лято учителката Мария си отивала в
Свиленград. На път към родния си град тя се
отбивала в София, където от еврейски търго
вец купувала дарове за родителите си. Когато
през юли 1713 година си тръгнала вкъщи, си
нът на еврейския търговец я поканил да се
омъжи за него. “Не мога сега”, отговорила Ма
рия, аз съм учителка. Децата наесен ще дойдат
на училище и ще бъдат разочаровани, ако мен
ме няма там.” Ешок, така се казвал синът на
търговеца, й казал: “Марийо, кажи ми само ис
каш ли да се омъжиш за мен ? Учителка ще намерим.” Мария се малко позамислила и каза
ла: “Искам”. На следващия ден яхнали и след
няколко дни минали Шипченския проход и от
един хан до друг, от едно село до друго стигна
ли до град Свищов. Там Ешок и Мария започ
нали да се интересуват за учителка. След ня
колко дни една жена им казала: “Моята съсед
ка Райна Томова е учена жена. Тя може да бъде
добра учителка. Остана сама. Починаха и ба
ща й, и майка й. Аз ей сега ще я извикам да си
поговорите с нея.” Райна дошла и Ешок й ка-
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зал защо я търсят. Тя веднага се съгласила да
стане учителка.
Когато пристигнали в Невля, Мария ги завела най-напред при Алил. Обърнала се към
него 0 думите: “Алиле, имам две радостни новини за те^ и за жителите на Невля. Първата
новина е> че се омъжвам. Това е моят бъдещ
СЪПРУГ Ешок. Втората новина е, че имате нова
Учителка ' Райна Томова.” Алил отвърнал:
“Хубави и радостни новини наистина. Нека да
ви е честита женитбата. Пожелавам ви да има
те много щастие и деца. На новата учителка
желая успех с нашите деца.” Отвели Райна в
училището и й показали нейната стая. Две сед
мици по-късно при Райна дошли двама селяни
за съвет. Те се били скарали за градина. Райна
търпеливо ги изслушала и накрая ги попитала:
“Мария ми разказа, че всички умеете да пише
те и да четете. Вярно ли е това?" “Да, вярно е!”,
отвърнали селяните. Райна тогава им дала по
един лист хартия и по един молив и започнала
да им диктува следните изречения: “Лакомията няма граници. Ако се скараш с някой човек,
недей да кажеш нещо, от което по-късно ще се
разкайваш. Не е щастлив този, който има мно
го имане и пари. Щастлив е този, който е дово
лен с това, което има и който е доволен с къс
мета си.” Райна завършила диктовката и каза
ла на селяните: “Това, което сте написали добРе г0 наУчете и Учете така да се дъРжат и деца'
та, и внуците ви.” Селяните били доволни и
благодарили на учителката за умния съвет.
Райна Томова била учителка в Невля години
наред. Остаряла и се завърнала в родния си
Свищов. Там намерила печатница, чийто соб
ственик се наел да отпечата десет нейни книги
със стихотворения, които тя написала, докато
учителствала в Невля. Днес в град Свищов ед
но основно училище носи нейното име.
- Край -

Живя тихо, почи
на незабелязано
Обикновено, когато загубим някой бли
зък, тогава си спомним за неговите човеш
ки качества. Това винаги се случва с хората,
У*
живяли достойно своя живот. Такава бе и
т
1 - ш |I
Татяна Илиева Виденова.
Таня е родена през 1948 година в Цариб
Ж“
род, където завършва основно и средно
училище. Полувисше образование и звание
преподавател по сръски език получава в
Ниш. Като просветен работник работи в
Урошевац (Косово и Метохия), Височка
Ръжана и пиротското основно училище “Свети Сава”, откъдето излиза в пенсия по болест.
Като педагог Таня винаги радушно е приемана от своите
възпитаници, а като такава е била и най-желаната преподава
телка. Тя умееше да печели симпатиите на децата със своята
усмивка, сърдечност и родителски подход. Към всеко дете тя
се отнасяше еднакво, просто не умееше да им заговори с ви
сок глас. Така го правеше и в непосредствените контакти - ти
ха, умерена, с богата педагогическа подготовка, тя умееше да
пренесе своите знания по най-пряк начин. За постигнатите ре
зултати в образователно-възпитателната сфера е получила
множество признания.
Таня не се отделяше от учениците си и когато болестта я
прикова за леглото. Тя все пак намираше сили да им помогне
и в по-нататъшното им образование. Много са учениците, ко
ито Таня подготвяше и които по-късно успешно се записваха
и завършваха полувисши и висши училища. Тя продължаваше
да се интересува за съдбата на всеки един от тях.
Ние, които я познавахме, знаехме, че тя със своите възгледи
просто не бе подготвена да живее в една хаотична атмосфера,
във време на вражди, недоверие, алчност и безперспективност. Това бе и основната причина за болестта, от която тя по
чина. Таня си отиде, зад нея останаха нейните дела, доброта,
хуманност и човечност. Тъкмо заради това нейните най-близ
ки трябва да се гордеят, че сред тях е живяла една такава неж
на и с нищо неопетната личност.
Тя си отиде неразбрана. Може би нейната душа и дълбока
интимност ще бъдат разкрити в ръкописите й, които поради
скромността й все още не са публикувани. Ние, приятелите й,
вечно ще жалим, че почти с нищо не откликнахме на любовта
на Таня, с която тя даряваше всеки един от нас, особено в
най-трудните й моменти, преди кончината.

Подготвил: Драган Кузсв

Крънгитюмщ
■‘■'А
1
Съставил: Дигам Петлов

Шию(

ВОДОРАВНО: 1. Вид памучен
плат. 6. Салони. 10. Гръцки
футболен отбор. 12. Планина в
Турция и Армения. 14. Управи
тел на факултет. 16. Сгъстен
със захар плодов сок. 18. Па
рична единица в САЩ. 20. Част
от каруца. 22. Голям плавате
лен съд. 24. Белградска изда
телска къща. 25. Мярка за еле
ктрическа мощност. 27. Маши
на за производство на ток. 29.
Името на нобелиста Андрич.
30. Гръцки бог на войната. 32.
Град в Южна Сърбия. 34. Стил
в архитектурата и изкуството.
36. Политическо убежище. 37.
Модел на “фиат”. 38. Зла съд
ба, участ. 41. Събиране и ко
лекциониране на пощенски
марки. 43. Атлетическа дис_
циплина. 45. Женско име. 46. рисунка на стена. 19. Съпер- тката Марич. 35. Стратегичес
Улица в парк. 47. Заплащане за ник- 21. Вещество съдържащо ка точка. 38. Повик при тореа
временно използване на нещо. ев в морковите. 23 Покрайни дорите. 39. Вид връхна дреха с
на в Германия. 26. Вид мекси- ръкави. 40. Един спорт. 41.
ОТВЕСНО: 1. Руски чайник. 2. канск0 алкохолно питие. 28. Четвъртата нота. 42. френско
Мярка за земна площ. 3. Дъл- рИМска област на Балканския модно описание. 44. Мярка за
бока медна паница. 4. Името ПОЛу00тров. 31. Дебела тояга електрическо съпротивление.
на френския футболист Канто- за бой 33 Името на шаХматисна. 5. Нация. 7. Пакъл. 8. Зам
Решение на кръстословица 250 - Водоравно:
ръзнала вода. 9. Рисуване на
1. факир. 6. Щраус. 10. Дунав. 11. Мисии. 13. Ми. 14. Роб. 15.
икони. 10. Изследване. 11. Го
Созопол. 17. Индустрия. 19. Гара. 21. Па. 22. Лирик. 23. Ерма.
лям дарител на църква или ма
25. Рас. 26. Стая. 28. Пирон. 29. Елан. 30. Ек. 31. Чад. 32. Пионастир. 13. Град в Италия. 15.
Телефонен повик. 17. Голяма та. 34. Депо. 36. Уреди. 38. Танкери. 40. Каро. 41. Пожар. 42.
Ара.

Сретен Игов
Тъжна вест
Осведомяваме роднини, близки и приятели, че на 8 юли тази година
почина нашата мила и непрежалима
ТАТЯНА ИЛИЕВА ВИДЕНОВА ТАНЯ
преподавателка от Димитровград
(1948-2005)
Смъртта нс пита кой с млад и кой с стар. Изгаря всеки
в нейния пожар. Остапа въглен да гори, където падне веч
но да боли. Винаги ще бъдеш с нас.
Отправяме благодарност към всички добри хора, които ни помогнаха в трудния момент. Отделно благодарим на целия персо
нал на Здравния дом в Димитровград, който с години ни помагаше.
Опсчслени: майка Бранна, син Петър, братя Димитър и Георги,
снахи Цена и Даниела, внучка, племенници и останали роднини

Тъжен помен
На 22 юли се навършават ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от
смъртта на нашия мил баща и дядо
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ
(1921-2005)
На този ден в 10 часа на димитровградските гробища
'А
ще дадем панихида.
Липсват ни голямата ти обич и закрила. Бяхме щастли
ви с теб. Ще останеш завинаги в нашите сърца. С много тъга и уважение
се прекланяме пред светлата ти памет. ,
С

I• Ш

Опечалени: дъщеря Невена и син Васил със семействата си
На 22 юли 2005 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на
МЛАДЕН ДИМИТРОВ
пенсионер от Димитровград
С много обич и тъга носим спомените за твоя светъл
лик и благородно сърце.
Твоите най-блиски: съпруга Йелица, син Тоца, сна
ха Весна и внук Сърджан
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Афоризми

Басня

Орелът и змията

*С6едохме десетте
Божи заповеди до
разумно ниво.
Змията .пожела да лети и помоли орела да я научи.
- Ти не можеш и да ходиш, а искаш да летиш!? - упрекна я * Децата не се лъжат
той.
лесно. Затова нямат
- Защо да не мога?! Погледни колко пълзящи се изкачиха
право на глас.
високо!
- Да, но те са безопасни. Ти и като влечуго можеш да убиеш *Веригата на
с отровата си и най-силния, а какво ли би станало, когато би се криминала е
издигнала високо - възрази орелът.
- Тоя, който ме издигне високо, няма защо да се бои - ще му пресечена. Едната
половина е в затвора,
бъда благодарна! -упорстваше змията.
- Височината бързо замайва главата и всичко се забравя. За а другата е на власт.
това, ако искаш да полетиш високо, трябва да оставиш отро
вата си на земята и да бъдеш както и останалите пълзящи - посъветва я орелът.
Стремежът на змията към височините беше толкова силен,
че се съгласи с условията, които й предложи орелът. Когато я
повдигна от земята, орелът я клъвна два-три пъти по главата.
Безсилна и безпомощна, змията отначало помисли, че от ви
сочината й се върти в главата, но скоро след това разбра, че
доброволно е станала обяд на орела.
(Нравоучение: Тия, които издигат високо други, имат нена
ситен апетит.)
Симеон Костов

Нашенски исто

Защо ти е
този камък
б колата?

$

V

«Г Сп

ИЖЛЯК...

- Чекай, па не напрайи ли ти къщуту преди двайесе
године?
- Напрайи, ама тека си га карамо... Нали ти кажем:
за све требу човеци...
- Па само ли ти плачаш тека паушално?
- О-о, да си ми жив и здрав, колко я знам има ни над
иляда и петстотин. Знайеш ли дека къмто двайестина сграде с подесетина апартамента плачаю пау
шално, при ньи да ме простиш тече и дъньом и ночом, а под терасете им не смейеш да минеш, че те
окупу, толкова млого посипую цвекье...
- И они плачаю кико и ти, нали?
- Също, йеднакво за сви...
- Блазе си ви, па вийе сте улезли вечимка у комуни
зъм!
- Не споминьи туя думу, Манчо! Съга не йе на цену,
йедно време само да речеш дека си комунист, сва
врата се отвараоше пред тебе, а съга само ако намиришу дека си бил текъв, сва врата се затвараю... Са
само требе да кажеш дека си демократ, а нейе лоше и
да кажеш нещо лоше за комунистите, например дека
су те гонили...
- Па гонили ли су те?
- На тебе, Манчо, че кажем: несу! Кико су ме гони
ли кига бео йедън от ньи. Ама за другьи: ем су ме го
нили, ем су ми претили...
- Бравос бре Страшо, видим знайеш да си наредиш
животът!
- Затова немой да се жалиш на времето. Времената
су си времена. У свако време може добре да се живейе, стига да знайеш кико да си наредиш работете...
- Най-добре паушално, а?
- Бъш тека: паушално!

' Нашенката Пена отишла в града. От зяпане по витрините изпуснала и последния автобус към селото си.
Решила да преспи в един хотел, но там й казали, че
няма свободни легла. През сълзи им казала, че ще
стои във фоайето цяла нощ, защото няма къде да отиде. Тогава администраторът й казал:
- В стая с четири легла три са заети от мъже, които
вече са заспали. Ти влез тихо и утре стани рано, да не
те усетят.

ЛШ Ш

II Паушалъц

лч

Некня свърну при бай Страшу на
каве.
- Айде, айде Манчо, кво се огъжняш?! поче ме дърпа за рукав. - Че пинемо по кавенце и че си пооратимо. Откига не съм с некога седъл да си пооратим на раат...
- Кво да ти кажем Страшо, теквая времена дойдоше. Йедно време се карайемо у “Гациното” кой да
плати пийеньето, свак сака да се покаже да йе ара
бия, а съга щом понаближиш познатога, гледа да
Весна Депчич свийе у друг сокак да не те среча... А камо ли некой
да те дърпа за рукав, дома да те води на каве!
- Прощавай Манчо, текъв ми йе навикът...
*От държавата
- Нищо, нищо! Знайеш ли от сабале немамо воду, та
очаквах повече: да
бабата не можеше да направи кавето...
взема по-малко.
- А-а-а, при нас вода колко очеш, може и да се изку*В църквата няма
пеш, ако очеш!
Бай Страша има широк двор. Гледам насадил и пикриминал, защото е
перчък, и патлиджанье, градина за приказ.
отделена от
- Видим, видим, щом имаш толкова голему градидържавата.
ну, требе и вода за ню! Само нейе ли малко скупъчМиливое Йозич КО?
.
- Нейе Манчо, я съм ти паушалъц! Може и сто и
двеста кубика воду да поарчим на месец, плачам
колко йе тамо прописано: четири пет кубика, не
знам!
- Па кико това може, Страшо, не траже ли ти да ку
пиш водомер?
- Ма имам си я водомер! Ама си имам и приятелье,
воде ме кико паушалъц откико поче да прайим тия

Един долнотлъминчанин, мъжага на сред
на възраст, пристигнал с колата си в Босилег
рад. Позавършил заплануваните работи и си
тръгнал обратно, но преди да излезе от гра
да, се спукала една от гумите. Извадил резер
вното търкало, “дизалицата” и ключа, за да
премахне дефекта, но възникнал неочакван
проблем. Приспособлението за вдигане не
било за тази кола и макар развъртено докрай,
не допирало земята. Долнотлъминчанинът
почнал да търси някаква подглавка и наскоро
се оказало, че едно паве, захвърлено тук още
по времето на отдавнашния ремонт на босилеградските улици, е отлично решение за
проблема.
Когато сменил търкалото, нашенецът се
сетил, че това паве може да му потрябва и
друг път и го сложил до предната седалка.
След известно време той пак тръгнал към
града и на една от попътните спирки другоселска невеста го помолила да я вземе в кола
та си. Той се съгласил на драго сърце, защото
невестата била тарикат. Когато седнала, тя
видяла павето и попитала долнотлъминчанина:
- Абе, защо си турил този камък в колата?
- Камъка ли?... Когато кача в колата такава
невеста като теб, ако не я “оправя”, да вземе
този камък и да ми строши главата!
К. Г.
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Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ

:

Влезла Пена в стаята, но мъжете още не спели. Те й • Минали се два дни, а нито Пена, нипредложили:
; то мъжете излизали от стаята. Учуден,
- Ще ти кажем една гатанка. Ако я отгатнеш, лягаш I администраторът отишъл да провери
! да спиш, ако ли не - очаква те любов. Какво е то: мъ- какво става. Надникнал в стаята и как| ничко, червеничко, сладичко, със зелена шапчица, в ■ во да види: Пена седи в леглото, а три, градина расте?
мата коленичат край нея:
- Домат!
- Молим ти се, Пено, кажи ягодка!
- Не е, Пено! - казали мъжете и започнали с изпъл
Я. Т.
нението на уговорката.
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