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ЕС одобри започването на преговори със СЧГ! Й

пешР
аву I ще

* Преговорите с ЕС по споразумението ще започнат на 10 октомври, когато еврокомисарят по разширяването 
Оли Рен ще представи на властите в Белград проектоспоразумението за стабилизиране и асоцииране.

Министрите на външните работи от 
Европейския съюз одобриха в Пюк- 
сенмбург започването на преговори 
със Сърбия и Черна гора по споразу
мението за стабилизиране и асоции
ране. Това е сигнал, че държавното 
обединение е направило "още една

2005 г. Преговорите по споразуме
нието за стабилизиране и асоциира
не ще се водят между преговорните 
екипи на държавното обединение и 
двете държави-членки, от една стра
на, и представители на ЕС, от друга 
страна. Най-важните въпроси, преди

крачка напред в процеса на европей
ската интеграция", се казва в съоб
щение на канцеларията на правител
ството на Сърбия за евроинтеграция. 
Очаква се първите конкретни прего
вори по самото съдържание на доку
мента да започнат през ноември

всичко в областта на либерализаци
ята на търговията и хармонизирането 
на местното законодателство с евро
пейските стандарти, ще бъдат обсъ
дени на срещи на експертните екипи 
на двете страни през следващите ня
колко дни.

Талия ч и 

Кощушща 

поздравиха 

решението 

на ЕС

Заседание на Националния съвет на българското малцинство в СЧГ

Решението на Европейския съюз да 
започне преговори по споразумението ; 
за стабилизиране и асоцииране със Сър- ) *ПОЛОЖ6НивГПО НЗ 
бия и Черна гора има много голямо зна- родния ни бЗик 6 ПО- 
чение, каза премиерът Воислав Кощуни- добрвНО СЗМО в ба- 
ца. Той посочи, че Сърбия и Черна гора 
навлиза в нова фаза на отношенията си с 
Европа. За нас е важно да приключим | 
възможно най-скоро преговорите и да | 
сключим споразуменито, заяви Кощу- |

Иванатското селоI

ново ^Подкрепа от 
двете гимназии

пица пред журналисти.
Президентът на Сърбия Борис Тадич 

поздрави решението на ЕС и посочи, че ! какво Са Написали 
“това е важна, но само една от първите 
крачки”, предаде агенция Бета,

Сърбия и Черна гора може да изпъл
ни всичко, което зависи от кея при усло
вие, че отстрани пречката, наречена 
Хагски трибунал в близките два месеца, 
подчерта министърът на външните ра
боти на Сърбия и Черна гора Вук Драш- българското малцинство в 
кович. Продължителността па прегово- Сърбия и Черна гора ще се 
риге зависи от нас самите, подчерта обърне към Съвета на Евро- 
той.

от основното учи
лище в Димитров- 

д? Без отговор 
от Звонци, Клисура
гра

и Божица.
Националният съвет па

па и ще поиска мониторинг
ЕС потвърждава своята подкрепа за 

европейските и демократични цели 
страната, каза президентът на държан- | Сзик в образованието и об- 
ното обединение Светозар Марович. ; ществения живот на малции- 
Това е протегната ръка, на която трябва стпото. ~ 
да отговорим с общо усилие, за да из- | взето на шестото заседание 

ползваме пред- па НС, състояло ое миналата 
стоящия период събота в нашето издателство 
възможно 
най-ефикасно и 

приключим 
преговорите ус
пешно, допълни 
гой.

по въпроса за унизителното
положение па българскияпа |

Гова решение беше де констатирано, че въпреки ство на Сърбия няма дей- Националния съвет да мине, а 
усилията на съвета през из- ствителна готовност да се положението на майчиния ни
теклите две години и полови- намери законово решение, език да ме се подобри. Тогава
на, положението на родния въз основа на което бъл- вината за това ще бъде припи

ят 21 членове на съвета при- ни език в училищата, кул гур- гарският език да получи сана иа нас и ще бъдем обвине-
състваха 13, а решението бе нито ведомства и органите статус на майчин език в ни в нскадърпост”, каза прсдсс-
прието е 10 гласа). ^ на управлението и по-иата- образователния процес, датслят на НС д-р Ангел Йоси-

Мнозинството в НС реши .^к с жалко, даже и обидно. “Така че съществува реал- фоп. 
да направи тази стъпка, след д в просветното министер- иа опасност мандатът на 
като в дискусията по въпроса

1.Чда 0350-8X38
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НС ще сезира Съвета на Европа 

по въпроса за езика
Изключителна активност по трансгранични проекти

(От стр. 1) другите фактори да създават об
ществен климат, под чието влия
ние родителите ще искат децата 
им изцяло да се учат на майчиния 
си език.

Отговорът на ПК огорчи мно
зинство от присъстващите членове 
на НС. Те го оцениха като проява 
на цинизъм, подкрепяйки оценката 
си с факта, че в димитровградско
то основно училище българският 
език е зас тъпен с 2 часа седмично и 
се учи факултативно, а оценката по 
този предмет не влиза в общия ус
пех на учениците?!

Отговор от 3, без отговор 
от 4 училища

В рамките на подготовката за 
заседанието на НС е изпратена до
писка до директорите на основни
те училища в нашите краища, за да 
бъдат получени сведения за реали
зацията на решенията на НС от ап
рил 2004 г. Отговор е получен от 
гимназиите в Босилеград и Димит
ровград, както и от Димитровград-

През последните няколко седмици се забелязва изключителна ак
тивност на кметове от крайграничните общини в България, Сър
бия и Черна гора и Македония

чеоки център. Съвместни про
екти ще се разработят и за по
чистване на реките Ерма и Ни-

зам.-кметът на община Влади- 
чин хай Миодраг Стойкович и 
Миряна Маркович, директор 
на Туристическа организация 
“Сурдулица”.

От България присъстваха 
кметовете па: Кочериново, Бо
бошево, Трекляно, Земен, Пер
ник, Радомир, Невестино, Сс- 
парева баня.

Трите страни зададоха мно
го въпроси па представителите 
на Консултантския консорци
ум, начело с д-р Никола Хрис- 
тович и се договориха за сът- 
рудничетво по предстоящата 
програма ФАР ТГС.

Предстои среща 
във Владичин хан

Сръбски и български 
кметове в Перник

В българския град Перник се шава> както и за строежа па нов 
проведе втората работна сре- граничен контролно-пропуска

телен пуикг при село Пстачин- 
ци. I

ското осново училище, но не и от 
основните училища в Босилеград,
Божица, Клисура и Звонци. Двете Малцинствените медии и 
гимназии подкрепят усилията на 
НС и са готови да допринесат да се 
възвърне достойнството на майчи-

ща по транегранично сътруд
ничество между България и 
Сърбия и Черна гора. Кме
тът-домакин г-жа Антоанета подкрепяме инициативата на 
Георгиева посрещна своите ко- община Трън, с която имаме 16 
лети Весна Миялкович - начал- км обФа граница, за изгражда- 
ник на Пиротски окръг, Весе- нето иа фанично-пропус 
лин Величков - кмет на Димит- лен ПУНКТ ПРИ Петачинци”, каза 
ровград, кмета на Пирот Вла- специално за “Братство” кме- 

Васич, Миролюб Йовано- 1ът Ча Бабушница г-н Миро- 
люб Иованович.

“За пръв път съм в Перник и
предстоящата трансфор
мация

Макар че беше една от най-важ
ните точки в дневния ред, темата 
за бъдещето иа малцинствените

пия език на малцинството, като се 
увеличи броят на часовете и се по
добри отношението към него как
то в училищата, така и в малцин- медии след предстоящата тран-

кате-

дан
вич - кмет на община Бабушни- 
ца, кмета на Бела Паланка Аца 
Спасич и делегация на село 
Звонци. Тук бяха и кметовете на 
българските гранични общини:
Александър Ненков - на Търн, ския град Кочериново се про- 
Златко Георгиев - на Радомир, веде среща на кметове от Бъл- 
Христо Миленков - на Брезник гария, Сърбия и Македония в 
и Димитър Сотиров, кмет на рамките на Еврорегион “Мора- 
Земен. На срещата присъства и ва-Пчиня-Струма”. След раз- 
първият съветник в посолство- глеждане дейността на Евроре- 
то на Република Сърбия и Чер- гиона и докладите беше обсъ- 
на гора в България Комнен Се- дено престоящото участие на

Тристранна среща 
в Кочериново

Седмица по-късно в българ-
На 17 октомври 2005 година 

във Владичин хан ще се прове
де оперативна среща по пред
стоящото стартираме на Прог
рама ФАР ТГС. Затова се дого
вориха началникът на Пчински 
окръг Тихомир Милосавлевич 
(домакин на предтоящата сре
ща) и д-р Никола Христович - 
ръководител на Консултант- 
ксия консорциум за подкрепа 
на междурегионалното сътруд
ничество. Ще присъстват кме
товете и представители на об
щините Владичин хан, Сурду
лица, Враня, Босилеград и Тър
говище. България ще е пред
ставена от кметовете на общи
ните Радомир, Брезник, Трън, 
Невестино и Кюстендил.

Тодор Петров

ратлич.
Разделени в работни групи, ФАР Транегранично сътрудни- 

кметовете на българските и 
сръбските общини договориха

трите страни в програмата

Конкурс и инициативи сформация в тази област не прив- 
' лече особено внимание на члено

вете на НС. Както беше изтъкнато

чество.
На срещата присъстваха 

конкретните си съвместни кметовете на макадонските об- 
идейни проекти за сътрудни- щини: Свети Николе, Кратово, 
чество. На срещата стана ясно, Виница, Делчево, Куманово, 
че в най-скоро време ще започ- Чешиново и Зърновци.

От Сърбия бяха: областният

Националният съвет взе решение 
да обяви конкурс за финансиране 
па малки проекти, чиято реализа- в началото на разискването, сега 
ция може да допринесе за възста- МОже да се говори само принцип- 
повяването и развитието на наци- г
аналната идентичност на бьлга- «О, тъй като въпросът не е толкова 
рите в СЧГ. За средства от бюд- спешен.
жета на НС този път ще могат НС е готов да поеме ролята на
да конкурират само ведомства и основател на Издателство “Брат- 
организации, но не и отделни ли-
ца. Конкурсът ще бъде публикуван ство в Ниш’ ДВОЯКОТО Народна- 
в нашия вестник. та скупщина на Сърбия реши да му
НС реши да подеме две инициати- предостави основателските си 

за откриване на Български кул- права. РТВ Цариброд и Радио Бо- 
турен център в Ниш, както и за 
откриване на Консулство на Ре
публика България в същия град.
Първата инициатива бе приета по оповестения конкурс като локални 
предложение на Велимир Костов, а медии. Единственият им шанс е да 
втората бе предложена от Небои- 
ша Иванов.

нат реставрации на историчес
ките крепости “Кракра” в Пер- управител на Пчински окръг 
ник и “Кале” в Пирот. Ще бъде (Враня) Тихомир Милосавле- 
създаден и единен култур- вич, кметът на община Сурду- 
но-информационен туристи- лица Станислав Момчилович,

ви:
силеград не могат да получат 
фрекфенции, доколкото участват вОпозицията в Сурдулица обвинява местната 

власт в нередности кандидатстват като малцинствени 
медии, но за целта е необходимо да 
бъде изготвен елаборат.Едни се укрепват, други 

пекат да ги свалат
отвените среди като цяло. Предсе
дателят на Комисията по образо
вание към НС Пене Димитров ка
за, че в босилеградското основно 
училище броят на часовете по бъл-

Единственото реално подобрение в 
положението на българския език е 
отчетено в... банатското село 
Иваново. За първи път в история
та на селото ни от началото на 
тази учебна година първокласници
те учат български като задължи
телен учебен предмет, заяви пред 
“Братство” Петър Василчин, член

гарски език в първи клас е увеличен 
на 4, но този почин, според него, не 
е за похвала. Напротив. Броят на 
часовете по сръбски език не е на
мален и не е направена учебна и« Комисията по култура към НС. 
програма по български език за 4 Български език учат 8 първолаци, 
часа, така че, подчерта Димитров, ~т[6„X— “Г 
тези два часа представляват само щават курса по бълг 
допълнително бреме за учениците. ганизирс 

В своя отговор, написан на 1/68". В 
ерпеком йезику. Педагогическият българския национален дух сред 6а- - патските българи в СЧГ ние, ова-
холегиум на основното училище в „„ечани, винаги сме били първи о
Димитровград (на събранието бе затова се надяваме, че нашият 
казано, че в училищата не същес- при
твува такъв орган!?) категорично гарите в селата Бело блато и Ско- 
твърди, че в това училище стрик- ^новац, подчерта Василчин. 
тно се прилагат законовите пред
писания за основното образование 
и училище. И всичко, каквото може 
да се промени по въпроса за езика 
в образованието, може да се про
мени само в рамките на допусна
тите от закона решения. Напри
мер, ако в задължителната анкета 
родителите на 15 ученика в един 
клас (паралелка) решат първоклас
ниците им да се учат на български.
Колегиумът подчертава, че бъл
гарският език има статут на май
чин език в училището (йер се иначе 
не би изучавао) и посочва какво е 
направено за неговата реафирма- п 
ция. Нагаря ПК призовава НС и Димитровград.

*Докато властта в Сурдулишка община,, начело със Сръбската радикална 
партия, настоява възможно по-добре да се укрепи и да функционира, 
опозицията я обвинява в нередности. На пресконференция във Враня 
отборници от опозицията са оповестили, че ще свалят властта с всички 
легални средства

След като напуснали последното заседание на 
Общинската скупщина, отборниците от опозицията - 
СПС, ПСС и Група граждани „Село - град” - общо 12 
души, обявили две публични съобщения, едно от които 
предоставили и на журналисти на състоялата се 
неотдавна пресконференция във Враня. Отборниците 
Новица Тончев (ПСС), Зоран Митич (ПСС) и Драган 
Динчич (ГГ „Село-град”) заявили, че опозицията 
занапред няма да присъства на заседанията на местния 
парламент. Те обвинили общинското ръководство и 
ръководителите в някои общински ведомства в 
нередности. Казват, че не са готови да присъстват на 
закритите за обществеността заседания на ОС, че не 
искат да са неми свидетели на социално-икономи
ческите падения на.общината, че общинските фун
кционери получават високи заплати, че за десет месеца

радикалите и техните коалиционни партньори - ДСС, 
ДС, СПО, НС и две групи граждани - са уволнили над 30 
души. Отборниците казват, че на много от тези места 
радикалските челници са назначили свои съпартийци, 
роднини и приятели... В относително малката среда, 
каквато е Сурдулица, се е стигнало до поляризация 
сред гражданите, убедени са те.

Общинските съветници смятат, че в ОС се е стигнало 
до конфликт на интересите, понеже общинският 
мениджър същевременно бил и отборник. Новица 
Тончев се съмнява, че е направена далавера и с пода
рения от Австрия камион за боклук. „Общинското кому
нално предприятие "Водовод" е сключило договор с 
един сурдулишки гастарбайтер в Австрия, иначе баща 
на подпредседателя на общината, и за услуги и ад
министративни разходи за возилото е платило 4800 
евро", казва той.

От 35 отборници, колкото наброява Общинската 
скупщина

гарски език, ор- 
“Йвановоа н от КХД

ъв възстановяването на

По повод изпратените до НС 
оплаквания и възражения срещу 
опита за премахване на предаване
то на български език по вълните на 
Радио Ниш председателят на НС 
осведоми присъстващите, че меж
дувременно този проблем е решен, 
тъй като в писмо до Националния 
съвет министърът на културата и 
медиите Драган Коядинович е на
писал, че предаването е възстано
вено, на постоянна работа са вър
нати двама журналисти и са осигу
рени 15 000 динара за ангажиране 
на сътрудници от Босилеград и

*Трудно еда се даде отговор на въироса кой е Прар - 
опозицията шш_власшша. Безоглер на обвиненипша, 
кошио идваш_ош_оПозициоишиие отборници, няма 
сведения, че йрошив сегашните общинскише_ 
ръководители е раздвижено депо за злоупотреба с 
иоеш или за други йреешъйления.

*0видинската Прокуратура не е Приела иска на 
местната власт и не е завела дело срещу Тончев за 
изнасянена неверни данни и обида. Преди няколко 
месеца той каза Пред медии, че общинските челници 
Получаваш Прекалено високи заПлаишг.

двете опозиционни партии и групата 
граждани имат 12 души. Останалите 23 места са на СРС 
(10), ДСС, ДС, СПО, НС и на две групи граждани. На жур
налистическия въпрос как тогава опозицията може да 
прбвземе властта и да удари плесник на сегашните 
управляващи, опозиционерите отговарят, че общи
нската власт ще свалят с легитимни средства. Новица 
Тончев каза, че очакват да им съдействат белградските 
централи на партиите, които оказват помощ на 
сурдулишките радикали.

В.Б. К. Г.
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54 години след голготата 6 Голи оток диллитробградчанинът 
Борис Иоцеб говори за „Братство" Босилеград

грамоти з бьпгарски дипломати о Белград

уРусите шт кщ е голи оток
(Продължение от миналия 

брой )

щ
проявява лоялност към тях, хора, които бяха далеч от фрон- 
уважавайки заповедта им да товете и истинските усилия за 
дойде в участъка. Мъченикът подема на обществото.” Към 
от Голи оток споделя, че нико
га не

Затворниците, които проявя
вали и най-малката храброст, 
били бити жестоко. Борис Йо- 
цев си спомня, че страшен фи
зически

новото време и днешното де- 
му е хрумвало да избяга мократично устройство той не 

през границата. “Къде да бягам гледа с много надежди. Помощ 
и защо да бягам от родния си за бившите “голооточани” Бо- 
край? Тук имах жена и две де- рис очаквал от някогашния си 
ца.”

* ОС 8 Босилеград при
съди благодарствени 
грамоти на досегаш
ния български посла
ник в Белград г-н Яни 
Милчаков и на съвет
ника по политически 
въпроси в посолство
то Николай Караколев

На малко тържество в събота 
босилеградският кмет Влади
мир Захариев връчи благодар
ствена грамота на Николай Ка
раколев, съветник по полити
ческите въпроси в българското 
посолство в Белград, която му 
бе присъдена по случай Деня на 
общината - 21 септември.

- Приемам грамотата като 
признание за усилията, които 
съвместно положиха посол
ството на Република България и 
общинското ръководство в ре
шаването на определени проб
леми и в реализацията на реди
ца проекти, начертани от пър
вия българо-сръбски икономи
чески форум, състоял се проле- 
тес в Босилеград. Тя ме задъл
жава да продължа усилията си, 
насочени към подобряване на 
българо-сръбското 
ческо сътрудничество за благо
денствието на хората от двете 
страни на границата. Сигурен 
съм, че с общи усилия, отноше
нията между Сърбия и Бълга
рия действително ще достигнат 
равнището на приятелски връз
ки между двата съседни народа. 
Убеден съм, че както аз, така и 
колегите ми в посолството, ня
ма да пожалим усилия за пости
гането на тази благородна цел, 
каза г-н Караколев който прие и 
грамотата за досегашния пос
ланик Яни Милчаков.

- Огромни са заслугите на 
българските дипломати в Бел
град за организирането на биз
нес форума през май в Босилег
рад, за поставянето на бюста на 
Васил Левски в нашия град и за 
визите “Де”, които 
студентите от Босилеградско, 
постъпили в български полу
висши и висши учебни заведе
ния, каза кметът Захариев, обос
новавайки присъждането на те
зи високи общински признания 
за българските дипломати.

тормоз изживял зат
ворник, който се осмелил да ка
же: “Русите знаят къде е Голи 
оток.”

Родителите на Йоцев знаели, 
че синът им е в затвор, но не 
знаели, че е в Голи оток. Той 
разказва, че майка му идвала 
при Драголюб Йоцев Буба, 
който по-рано се завърнал от 
Голи оток, но лекарят не пос
мял да каже, че е бил заедно с 
Борис в каторгата. Затворни
ците, които се завръщали у до
ма били инструктирани да не 
казват къде са били и какво са 
преживели. Майката на Борис 
упорствала, но страхът на лека
ря не му позволил да прогово
ри и в един момент той й от
върнал: “Аз не познавам човек, 
който се казва Борис Йоцев!”

След като излязъл от Голи 
оток, Борис най-напред с пис
мо се обърнал към бъдещата си 
съпруга Слободанка. Тя била 
на 26 години, както и Борис, и 
живеела в бедно семейство във 
височкото село Вълковия. Има
ла двама братя и една сестра. 
Баща й починал, когато тя била 
на 5 години, докато майка й се 
поминала 14 години по-късно. 
Слободанка не знаела нищо за

приятел в адриатическия зат- 
В началото на 1961 година вор д-р Драголюб Мичунович. 

Борис Йоцев все пак успява да Според някои сведения Мичу- 
се настани на работа в димит- нович, който нееднократно 
ровградското каучуково пред- пребивавал в Димитровград, 
приятие.
по-късно се преселва със се- рис Йоцев, но станала грешка и 
мейството си в Димитровград, известният политик се озовал 
Във фирмата работил твърде при друг димитровградски “го- 
съвестно и една година ръково- лооточанин”, с когото не били 
дителят на цеха го предложил заедно в мъчилището. Веднъж 
за някаква награда. Партийни- пък Борис разбрал, че Мичуно- 
те инстанции обаче не дали вич е в града, нагласил се и от 
съгласие. Пенсионирал се през квартала “Строшена чешма” се 

рис не можал да се върне на ра- 1987 година. запътил в чаршията, обаче като
бота в метеорологичната стан- Днес Йоцев казва, че полита- пристигнал му казали, че Ми- 
ция, където работил преди да ката му е причииила само вре. ЧуН0Вич си отишъл преди мал- 
бъде арестуван. Курса за мете- ди и добавя: .<Ако не бях член ко. 
оролог той изкарал в казарма- на Комунистическата партия,
та. Десет години съпрузите жи- никой нямаше да ме пита дали казва, че все още се надява “го
веели в Болев дол и се занима- СЪМ за Тито или Сталин. Няма- лооточаните” в Сърбия един 
вали със селскостопански ра- Ше да изживея голготата на Го- ден да бъдат официално реаби- 
боти. Родили им се и две дъще- ли оток” т0й изтъква1 че след ЛИтирани и да получат обезще- 
Ри; БоРис припечелвал, рабо- робуването си не е изпитвал ни- тение за изгубените години и 
теики като наемен работник, какви чувства към Тито - не го е здраве в адриатическия лагер. 
Полицията го държала под обичал, но не го е и мразил. Дя- Борис констатира: “Ако ни реа- 
внимание. Той, както и други дото подчертава, че от полита- билитират, нека това да напра- 
съмнителни хора в селото от ката е тотално разочарован и вят час по-скоро, защото ние 

време на време трябвали да се допълва: “Като млад воювах 
обаждат в полицейския участък 
в с. Каменица. Борис споделя,

Няколко месеца веидъж опитал да намери Бо-

политическите беди на бъде
щия си съпруг. Това просто го 
премълчал. Оженили се, но Бо-

Този 80-годишен височанин

икономи-
сме възрастни хора и от ден на 

срещу окупаторите, рискувах ден сме все по-малко”, 
живота си, а след това дойде - Край -
време, когато властта превзехаче в участъка не го тормозили. 

Достатъчно било това, че той Подготвил: Б. Димитров

Сърбия и нейното МВР окончателно загубиха спора с няколко босилеградски полицаи

Старшините не вярвали на болните
*Преди седем години четирма полицаи не приели наредбата на старшините си и не заминали в ко
мандировка в Косово и Метохия. Понеже официално не били в отпуск по болест, органи на Минис
терството на вътрешните работи ги уволнили. Без оглед, че официално не били в отпуск, лечени
ето им не било завършено и те не били способни за работа в Космет

Държавата Сърбия и нейното 
Министерство на вътрешните ра
боти окончателно загубиха спора 
срещу четирмата уволнени преди 
седем години полицаи от Отдела 
на вътрешните работи в Босилег
рад. Разисквайки по иска на репуб
ликанския обществен правозащит- 
ник за ревизия на присъдите на 
Окръжния съд във Враня и на 
Общинския съд в Босилеград, Вър
ховният съд на Сърбия постанови 
присъда и застана на становище, 
че двете съдебни инстанции са би
ли прави когато са констатирали, 
че полицаите Милорад Николич,
Богослав Стойов, Стоилко Стоя
нов и Александър Веселинов са би
ли незаконно уволнени.

Всичко започнало през ав- 
густ-септсмри 1998 година, когато 
полицаите не заминали в команди
ровка в Косово и Метохия. Дис
циплинарният съд па Секретариа
та на вътрешните работи във Вра
ня. а през октомври 1988 година и 
Висшият дисциплинарен съд па 
МВР на Сърбия констатирали, че с 
отказването си да заминит в ко
мандировка те са нарушили тежко 
трудовите си задължения. Поради 
топа те били уволнени. Понеже 
‘били изчерпани възможностите” 
зп взаимно решение, полицаите 
поискили съдебна защита. В 
Общинския съд в Босилеград било 
образувано дело. един съдия за

почнал да го разглежда, но папката за командировка в Космет. За да 
повече хващала прах в чекмедже- реши тази дилема Общинският съд

ангажирал вещо медицинско лице. 
За незаконното уволняване Д-р Александър Симеонов, спсци- 
на четиримата полицаи дъ- алист по ОРЛ към Здравния цен- 
жавата ще трябва повтор- тър във Враня, уведомил съдебния 
но да развърже кесията. По съвет, че той и други лекари леку- 
техен иск в Общинския съд вали полицаите и въз основа на ме- 
в Босилеград е образувано дицинската им документация кои- 
иово дело - за заплати и за статирал, че лечението на полица- 
всички други парични при- ите не е било завършено и че те, 
надлежности от деня на въпреки че официално не са били в 
уволнението им до повтор- отпуск по болест, не са били спо- 
ното постъпване на рабо- собни за работа при тежки физи- 
та Този техен иск сега чески и психически условия, какви-
“тежи ” около /0 милиона ™ тогааа са били “Косоа° и Мст°- 
дипара.

ите пс си нарушили Закопа за вът
решните работи, понеже “поради 
болест ис са могли да изпълнят за
поведта па старшините си”.

След кито Окръжният съд вери- 
фицира присъдата на първоначал
ния МВР върна полицаите на рабо
та. Според тази присъда МВР за 
съдебни разноски трябва да им 
плати около 147 хиляди динара.

получиха

В.Б. П.Л.Р.

Малцинствените права - 

постоянна грижахия.
Пред съдебния съвет ни първо

началния съд в Босилеград били 
разпитани много свидетели, раз
гледани много документи, “воюва
ли“ адвокати. Съдията Янев два 
пъти постановявал присъда в пол
за на полицаите и налагал на МВР 
да ги върне на работи и да им зап- 

| лати всички парични принадлеж
ности, включително и съдебните 
им разноски, Окръжният съд вън 
Вриия обаче анулирал присъдите и 
изисквал по проблема още да се 
разисква. През ноември миналата 
година тази второстепенна съдеб
ни инстанция със съдия Сливица 
Стоилкович потвърди третата 
присъда на босилеградския съд. 
Същевременно и второстепенната 
инстанция констатира, че полиня*

тата. Едвам през 2001 година тя 
била хвърлена като “горещ кар
тоф“ на тогава младия съдия Дра
ган Янев.

Между уволнените полиции и 
ръководителите им, следователно 
дисциплинарните органи на МВР, 
не било спорно, че полициите били 
в отпуск по болест преди да полу
чат последното нареждане да за
минат в Косово и Метохия. Спо
рът настанал когато представите
лите на МВР твърдили, че полица
ите в този момент не са били в от
пуск по болест. Уволнените обаче 
смятали, че и тогава, когато няма
ли официални документи за бол
нични, са били болни и неспособни

* В Белград е представен "Справочник" за 
прилагането на Закона за свободен достъп 
до информаци, отпечатан на езиците на 
малцинствата

Осъществяването пп малцинствените права, особено на правата, рег
ламентирани със Закона за свободния достъп ло обществено значимите 
информаци беше обсъдено във вторник в Белград на среща на републи
канския повереник Родолюб Шабич е представители на националните 
съвети на малцинствата а Сърбия, В разговорите, на които присъстваха 
и представители на Министерството па човешките и малцинствени пра
ва в СиЧГ участва и секретарят па Националния съвет на българското 
малцинство Николай Маноа.

- Независимо от представата в света за правата на националните 
малцинства у нос, ние сме длъжни да работим непрекъснато за тяхното 
разширяваме, каза Шабич промовираики “Справочника", отпечатан на 
унгарски, български, румънски, албански и словашки език.
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Основните приоритети на българската външна политика
тях Гергана Грънчарова прибавя, че по 
отношение на българите зад граница 
целта е да бъде постигнато максимал
но доброто им административно об
служване. Що се отнася до сънародни
ците в чужбина, външното ведомство 
полага усилия за провеждане на мероп
риятия с цел съхраняване на българска
та идентичност и културна самобит
ност.

Вицепремиерът и министър на вън
шните работи Ивайло Калфии предста
ви своя политически екип и приорите
тите в работата на ръководеното от не
го ведомство. “Основните приоритети 
са белязани от приемственост”, твърди 
зам.-министър Гергана Грънчарова. 
Според Грънчарова, тристранната коа
лиция подкрепена от широко парла
ментарно мнозинство в хода на работа
та изгражда среда на доверие и стабил
ни отношения и от тази гледна точка

Европа, двустранните отношения със 
САЩ, Русия, Украйна и страните от 
ОНД, двустранните отношения със 
страните-членки на Европейкия съюз, 
участието на България в международ
ните организации и многостранната 
дипломация, както и отношенията със 
страните от Близкия Изток и Арабския 
регион, Африка, Азия и Южна Америка 
- широк спектър са приоритетите, по 
който ще продължи работата на минис
терството на външните работи. Към

заявката за пълна приемственост с ос
новните приоритети, следвани през 
предходните четири години, е ключова 
за съхраняване на динамиката и посо
ките на развитие на външно-полити
ческия курс на страната. Пълноправно
то членство на България в Европейския 
съюз към 1 януари 2007 год., делото 
срещу българските медици в Либия, ко
ординирани действия на България като 
пълноценен и деен участник в НАТО, 
отношенията в региона на Югоизточна

По повод осъдените българки в Либия Българче < приз 

на ЕС за наукаРезолюция на ПАСЕ
Парламентарната асамблея 

на Съвета на Европа (ПАСЕ) 
променя досегашната си поли
тика към Либия във връзка с 
осъдените български медицин
ски сестри в тази страна и това 
е причината случаят да бъде 
внесен за обсъждане от сесия 
на Асамблеята. Това заяви 
председателят на ПАСЕ Рене 
ван дер Линден. Според него 
ПАСЕ и Съветът на Европа са 
положили големи усилия за ос

вобождаването на българките, започна във вторник. В четвър- 
Досега ударението е било пое- тък сесията обсъди доклад, 
тавяно върху “тиха” или парла- озаглавен “Тежки нарушения 
ментарна дипломация. Не каз- на правата па човека в Либия - 
вам, че този подход е бил на- нечовешко третиране на бъл- 
пълно безрезултатен, но той не, гарски медицински персонал”, 
осъществи резултатите, които’ Докладът е изготвен о г британ- 
искахме да постигнем. Затова ския лейбърист и зам.-предсе- 
решнхме да сменим подхода, дател на ПАСЕ Тони Лойд. Ще 
обясни Рене ван дер Линден на бъде гласувана и резолюция на 
пресконференция. Той говори парламентарната асамблея, 
преди началото на тазгодишна
та есенна сесия на ПАСЕ, която

19-годишният абитуриент да изкара едномесечен стаж в 
Петър Тодоров от Варна спече- обсерваторията в Чили - една 
ли голямата награда в 17-ия от най-престижните в света, 
конкурс на Европейския съюз 
за научни разработки “Млади “Млади таланти”, който се про- 
таланти”, който тази година се веде под егидата на Европей- 
състоя в Москва. Петър получи ската комисия в Московския 
наградата на Европейската държавен университет “Бау- 
южна обсерватория в Чили. ман”, участваха младежи от 35 

Българският младеж е защи- страни - членки на ЕС и асоци- 
тил блестящо темата си, която рани към общността, 
е от областта на астрономията.
Наградата му дава възможност

В европейския конкурс

Т. Петров

Трима българи сред 100-те 

най-богати в Източна ЕвропаБългария е трета 

по износ на текстил 

за ЕС * Трима българи са 8 традиционната класация на 100-те най бога
ти 8 Източна и Западна ЕВропа на полското седмично сп. "Впрост".

Новото попълнение е банкерът Емил Кюлев който от началото на чрез регистрирано в Лихтенщайн 
Емил Кюлев, собственик на ДЗИ. 90-те.воден от девиза “Бързай бав- дружество има участие в близо 90 
Той се присъединява към прези- но! ”, последователно строеше пър- фир 
дента на футболен клуб ЦСКА Ва- вата в България финансова група “°— 
сил Божков и Дарина Павлова,вдо- около “Росексимбанк”. 
вицата на шефа на “МО корпора
ция” Илия Павлов.

България е трета по износ на облекла и текстил сред страните вноси
телки в ЕС по данни на Евростат за първите 4 месеца на 2005 г. Това съ
общи Петър Шишков, председател на Българската асоциация на произ
водителите и износителите на облекло и текстил.

От всички страни, които изнасят за ЕС, ръст в стойностно изражение 
бележат Китай с 59% и Индия с 2,6%. Всички останали страни бележат 
много по-сериознен спад в стойностно изражение, каза Шишков.

По данни на НСИ износът на облекло и текстил за първите 6 месеца 
на 2005 г. е достигнал 1,610 млрд. лв., което е спад от 1,9% в сравнение 
със същия период на 2004 г. (1,642 млрд. лв.). За производството на кон
фекция през първите 6 месеца на годината България има'ръст от 4,5%. 
Най-сериозен е спадът в трикотажа -12,9%, изразен най-вече в износа на 
тениски. От бранша очакват до края на годината това намаление да се 
навакса.

ми в България, отбелязва 
Впрост”. Състоянието й се оце

нява на 350 млн. долара, според 
В състава на компанията от ня- проучването на популярния сед- 

колко десетки фирми влиза дру- мичник.
Тази година Божков заема 57-о жеството-майка ДЗИ, като Кюлев 

място по богатство в Източна контролира участието чрез своята шия комунистически блок фигури- 
Европа със състояние, оценявано “Контракт София” ЕООД. Изброе- рат 55 руснаци, 15 поляци,по седем 
на 700 млн. долара. Изданието ни са още банка, застрахователно украинци и румънци,шестима сър- 
споменава, че според икономичес- дружество, лизингова дейност, пен- би, по двама хървати, чехи и лат- 
ките регистри той има пряко учас- сионен фонд. вийци и един черногорец. Общото
тие в 37 фирми,а чрез тях в други На 94-та позиция е 42-годишна- състояние на всички от класацията
96,част от които неактивни. та Дарина Павлова,приела полови- възлиза на 147,6 млрд. долара.

С 0,5 млрд. долара 73-ти изто- иата наследство на Илия Павлов, 
чен милионер е 49-годишният Тя живее в щата Вирджиния, но

Сред 100-те най-богати в бив-

IКабинетът премахва дис- 
криминация по курортите

!тни спомениX Е (]

||

Екшънът 

апвшарк
Общи цени за
ВСИЧКИ!

Едни ще са вече цените в България за чуждите 
и родните туристи. Дискриминацията с двойни
те тарифи ще бъде премахната. Това обяви Ди
митър Хаджиниколов, зам.-министър на култу-

“Ние сме белградчани влюбени в Черно 
море.” Това са думите на група сръбски ту
ристи, с които се запознахме през лятото 
край аквапарка на Златните пясъци. Просто 
ни “задължиха” да напишем, че атракцията е истинско 
приключение и е “най-красивият аквапарк, който са 
виждали...”

“Акваполис”, както му е названието, се намира в ед
на горичка в северозападната част на курорта Златни 
пясъци и има неповторима гледка към морето и към 
целия курортен комплекс. Построен е на площ от 40 
хиляди м2 и съчетава естествена

рата.
Забраната за различното таксуване е записана

мална скорост 60 км/ч. Аквапаркът е разделен на ня
колко зони - за възрастни, за деца и екстемна. В къта 
за възрастни се намира т.нареч. Бавна река, дълга 300 
метра, която минава край воден храм с водопад, вод
ни струи, скали и руини на храм. В тази зона е разпо
ложен голям басейн за възрастни - място за отдих, от- 
където човек може да се наслади на прекрасните глед
ки в парка.

Тъй като нашенци най-често почиват на юг, мнози
на от тях вероятно са видели аквапарка на Слънчев 
бряг.

в проекта за промени на закона за туризма, при
ет от правителството.

В закона за първи път има и санкция за цени, 
делящи туристите на родни и чужди. Нарушите
лите ще бъдат глобявани между 1000 и 15 хил. лв. 
“Глобите ще важат за всички туристически обек
ти и услуги, включително и за тоалетните и музе
ите. Не може за една тоалетна да има цени и от 
един лев, и от едно евро”, коментира Хаджини
колов.

Категорията на хижите пък вече няма да се от- 
беляза със звезди, а с еделвайс, обяви министъ
рът на културата Стефан Данаилов.

Въвеждането на новия символ е по искане на 
Българския туристически съюз.

паркова среда с ре
дица изкуствено създадени красоти - басейни, водни 
пързалки, джакузита, шадравани и водопади, старин
ни кули и руини. В него могат едновременно да се за
бавляват до 3 хиляди души.

Най-вълнуващото преживяване тук е високоско
ростната пързалка тип “камикадзе”. Тя е предназна
чена за имащите тръпка за силни усещания. “Изстрел
ването” става от платформа на височина 18 м с макси-

Както всичко друго и тази наслада си има своята 
цена, за която можем да кажем, че изобщо не е малка 
(става дума за джоба на обикновения нашенец, оти
шъл на Черно море). Входът е 24 лева!? Па, както каз
ват сърбите: “Ко воли - нек изволи!” Т. Петров



Ъостег^адска хроника

Осем години от откриването на босилеградския филиал на К1/1Ц „Цариброд"

•.................. У октомври "2ГО5 5Шав>

Уегасната ооооа за м
По повод 8 години от откриването си Културно-ин- летина”, Великденския фестивал по чупене 

формационният център “Цариброд” - филиал Боси- на яйца, паметника на Васил Левски в Боси
леград през изтеклия уикенд организира редица кул- леград, увеличаване на интереса на млади- 
турни мероприятия и спортни състезания.

Тържествената програма започна на 30 
тември вечерта, когато в голямата зала на Цен
търа за култура Новият драматичен театър 
“Сълзи и смях” от София изнесе комедията “Фе- 
нове”.

На следващия ден в помещенията на КИЦ бе 
открита изложба от фотографии на знаменитос- ЕзгжЦ-й 
ти в България, чийто автор е Тодор Янков от 
Дупница. Програмата продължи с великолепния 
концерт на известната българска певица на на- 1* '■'.'Зм 
родни песни Поли Паскова и фолклорния ансам- 
бъл “Нашенци” от София. Преди началото на В 
концерта, към присъстващите се обърна Иван *|
Николов, председател на Програмния съвет на а. I 
босилеградския филиал на КИЦ, който в поздра- ^т|Яа~т1

те да следват в България, приноса в облас
сеп-

щ‘■Vвителното си слово между другото изтъкна:
“Зад нас са осем години непрекъсната и дено- { 

нощна борба за възстановяване на българската *• ттн-пг 
култура в Западните покрайнини. Осем години ,С
безкомпромисно отстояване на интересите на & 
българското малцинство. Осем години пропаги- V, 
ране на ценностите на гражданското демокра- ^ •
тично общество и европейския начин на мислене Победителлите в спортните състезания 
и поведение.”

Като най-големи постижения на КИЦ през из
теклите осем години Николов посочи доверието на туване на българското Черноморие и др.
българските държавни, културни и други институции Николов особено изтъкна, че “решаващата битка за туризма 
и на цялото българско общество, печатането на “Бю- КИЦ и за всички нас, е биткта за българския език в Фия 11 дР- 
_____________________________________________ училищата ни. Без това, цялата наша борба се обез

смисля. Именно заради това, аз използвам момента и 
ви позовавам масово да подпишете петицията, която

Комедията ”Фенове
&

На тържеството по повод осмата годишнина 
от откриването на КИЦ присъстваха и бройни 
видни личности от България, като Надежда За
хариева, заместник-министър на културата, Ге- 
орги Юруков, представител от Външното мо- 
нистерство, Николай Караколев, съветник по по
литическите въпроси в Посолството на Републи- 

тта на информирането, увеличаване на интереса за ле- ка България в Белград, представители на Посто
янната комисия за децата, младежта, спорта и 

към Столичния общински съвет в Со-

завоюва ”Сурдулица 1", а третото - “София 2". При 
по-възрастните състезатели шампиони станаха бас
кетболистите от отбора на ”Сурдулица 1", на второ 

организираме в подкрепа на маичиния език и която място С(, к а ^офия г а на трето . -София 2". В 
| досега подписаха над 400 босилеградчани.
1 В рамките на ознаменуването на 8-годишнината от 

откриването КИЦ организира международни състе- 
I зания по баскетбол и футбол на малки врата за учени- 

По покана на организатора Белградския фонд за , ци, които се проведоха в училищния двор. В състеза- 
политическа извънредност на събранието “Сърбия | нието по баскетбол участваха 16 отбора от Босилег- 

1 след пет години”, което на 4 и 5 октомври се прове- рад, Кюстендил, София, Сурдулица, Лесковац и Ско-
| де в Център “Сава” в Белград, присъства и Алек- пие. Отборите бяха разпределени в две възрастови ка-

сандър Димитров, представител на босилеград- тегории: ученици от IX и X клас и ученици от XI и XII 
| ския филиал на КИЦ. ! клас. И в двете възрастови групи се състезаваха по

П.Л.Р. | осем отбора. Първо място в групата на ученици 
;------------------- --------------- ---------------------------------и х клас спечели отборът на “София 1", второ място

На събранието „Сърбия 
след пет години"____

Представител на КИЦ
състезанието по футбол на малки врата участваха два 
отбора от основното училище в Босилград и два от 
футболния клуб “Триадица” от София. Най-успешни 
бяха футболистите от отбора “Босилеград 2", на вто
ро място се класира "Триадица 1", третото място спе
чели “Бсилеград 1", а четвъртото - "Триадица 2".

За най-успешните отбори и състезатели Постоян-

I

ната комисия за децата, младежта, спорта и туризма 
към Столичния общински съвет подсигури купи, ме
дали и спортни съоръжения.от IX П.Л.Р.

В Здравния дом в БосилеградПродадено е Автотранспортното предприятие

Нов собственик и нови автобуси Седмина <е съгласиха 

да напуснат работа
* В срок от една година трябва да се инвестират най-малко 12 
милиона динара.

Любиша Младснович от ред конкурса за продажбата впечатления за състоянието в 
Зайчар е купил АТП Босилег- на предприятието, обявен от АТП не са лоши. За начало е 
очл зт 1 930 000 динара на страна на Агенцията, е опре- най-важно да се предприема!

който Аген- делено, че в срок от една го- мерки фирмата да започне да 
дина от купуването новият работи легално, а останалите 
собственик трябва да иивес- проблеми ще решаваме нос- 
тира най-малко 12 308 000ди- ледователно. Ще се стараем 

да въведем доходни автобус-

Седсм работници, от общо 93- циците, приели социалната прог- 
ма, в босилеградския Здравен дом рама, са предоставени на Здрав- 
подписаха социалната програма за ния център във Враня, в чийто 
доброволно напускане на работа, състав е и босилеградският Здра- 
която на заетите в здравните ве- вен дом. Тези документи ще бъ- 
домства в Сърбия предложи ре- дат предоставени в Министср- 
публиканското министерство на ството на здравеопазването, кое- 
здравеопазванс. Сред приелите со- то ще реши кои лица ще бъдат 
циалната програма са две меди- провъзгласени за излишни и ще 
цински сестри, три лица от помощ- получат определените средства 
ния персонал и двама администра- от социалната програма, 
тивни работници. На шестима от 
тях липсват по няколко години босилеградското ведомство,зая- 
стаж до пенсии.

третия аукцион, 
цията за приватизация орга
низира на 29 септември в 
Белград. Той е бил единстве
ният участник в аукциона и с нара. 
купил фирмата по началната 
цена, предложена от страна на 
на Агенцията. Младенович Младснович заяви

собственик па 70% от “Братство”, че първите му от автотранспортни пред-
приятия, понеже вече 25 го
дини работя в такива фир
ми”, подчерта собственикът 
на АТП и добави, че наскоро

След първото посещение ни линии във вътрешността, 
фирмата на 2 октомври за което щс са ни необходими 

пред нови автобуси. Аз имам опит
Д-р Крум Накев, управител на

ви, че предложените условия са 
Срокът за подаването на искове били приемливи за заетите, на 

за напускане па работа изтече па 25 които им липсват по няколко го- 
ссптември тази година и всичките дини стаж до пенсиониране или 
необходими документи на работ- са вече осъществили едно от ус

ловията за излизане в пенсия.
На работните места, на тези 

които са приели сциалната прог
рама, няма да могат да бъдат 
назначени нови работници в срок 
от 6 месеца.

сега е
капитала на АТП, а остана
лите 30 процента са разпре
делени чрез акции на сегаш
ните и бивши работници в

Поради продажбата па 
АТП, ще бъде препра тен 
вторият тур от социал
ната програма, ш който ще бъде проведено заседание 
вече са кандидатствали на Основателската скупщина 
десетина работници. Не 
е известно дали на тези 
работници държавата 
ще даде пари за приемане
то ни социалната програ-

предприятието.
Новият собственик е нас

ледил и всички дългове на 
фирмата. До края на минала
та година тс са били изчисле
ни на 17 884 000 динара, но от 
началото на годината до днес 
тази сума е увеличена. Спо-

От над 2000 заети във Здрав
ния център във Враня, в чийто 
състав са и здравните домове 
в Босилеград, Буяповац, Пре
пита и Търговище, социалната 
програма са приели 06 работ
ници.

па акционерите, на което щс 
бъдат сформирани и управ
ляващите органи във фирма
та.

П.Л.Р.П.Л.Р.ма.
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Днес продължава заседанието на ОС

Малка Богородица 

■ пак празник сътрудниците му, между които 
заместник-министрите на 

капиталовложе-

По повод първия “Фестивал лов. 
на бошняшката ссвдалинка”
миналата седмица в Нови Па- Йосифов и Николов били прие- просветата и 
зар пребивава председателят ти ог председателя на община нията. 
на Националния съвет д-р Нови Пазар и председател на
Ангел Йосифов и членът на Националния съвет на бошня- водени разговори за сътрудни- 
Общииския съвет Зоран Нико- ците д-р Сулейман Углянин и чество, въз основа на които

възникнало предложението да 
се организират Дни на българ
ското малцинство в Нови Па-

По време на посещението и

да ги информира за случилото 
се в общината между последни
те две заседания и посочи кон
кретно, че трябва да се каже на 
отборниците и на гражданите 
какво се случва с Дома за стари 
и пенсионери, с военния отдел, 
гимназията, ГИД, “Свобода” и 
“Пекара”. Отговори се опита да 
даде началникът на общин
ската управа Велин Николов, 
но не за всичките посочени ве
домства и фирми. Това все пак 
отне почти 45 минути време в 
ненужни разправии.

След това отборниците е 
доста похвали приеха програ
мата за работа на предучилищ
ното заведение “8 септември”.

С похвали за добро начина
ние бе прието решението за 
конкурса за студентски стипен
дии.

Когато отборниците на 
Общинската скупщина в Ди
митровград започнаха девето
то редовно заседание, никой не 
подозираше, че то с предвиде
ните 13 точки от дневния ред 
ще трае толкобва дълго, дори 
че ще бъде прекъснато и ще 
продължи следващия петък, 
т.е. днес.

Че заседанието няма да про
тече гладко, показа самото на
чало, когато председателству- 
ващият не се съгласи предло
женията на отборническата 
група на Демократичния блок 
(ДСБЮ и ДХСС) и отборника 
Синиша Рангелов да бъдат 
приети като допълнителни точ
ки от дневния ред. Той ги ока-

Гфада — Цариброд. <в име и

Годишно събрание на ДСС
зар и обратно - Дни на бошня- 

Редовно годишно събрание на Общиския отбор на Демокра- ците в Димитровград. В облас
тни пата партия на Сърбия в Димитровград ще се проведе утре в тта на стопансхвото акцент бил 
залата на ОС с начало 12 часа. Както ни информира председате
лят па отбора Синиша Ранджслов, на събранието са поканени да 
присъстват председателите на всички отбори на политическите 
партии в общината, отборниците от редовете на ДСС в предиш- Нови Пазар за купуване на гое
ния местен парламент и всичките кандидат-отборници от листа- толничарско-туристическото 
та на тази партия за миналогодишните местни избори, както и предприятие “Балкан” от Ди- 
изтъкиати членове па ДСС от общините в Пиротски окръг. По- митровград. На срещата 
кана е отправена и до кмета на Димитровградска община д-р Ве
селин Величков. От името па Изпълнителния отбор на ДСС при
състващите ще бъдат приветствани от политическия координа
тор на партията за Пиротски окръг Зоран Николич.

сложен върху заинтересова
ността на някои бизнесмени от

е пос
тигнат договор д-р Сулейман 
Углянин със сътрудниците си в 
най-скоро време да посети Ди-Отборниците с мнозин

ство от 16 “за” и един въз
държан се приеха предло
женото от кмета решение 
21 септември — Рождество 
на Просвета Богородица ( 
Малка Богородица) да бъде 
официален празник на об
щината. Освен че това е и 
патронният празник па 
местната църква този ден 
е бил празник на града от 
1895 година.
Подкрепяйки предложение
то, д-р Ангел Йосифов из
тъкна, че с приемането на 
повия (или връщане па ста
рия ) празник на града, е 
необходимо час по-скоро да 
се върне и старото име на 
града — Цариброд.

митровград и на място да се 
запознаят с възможностите за 
съртудничество, преди всичко 
в областта на стопанството. 
Това посещение най-вероятно 
ще бъде реализирано до края 
на този месец.

Б.Д.По-нататък отборниците 
приеха измененията па Градо
устройствения план, отнасящ 
се до зеления пазар, решение 
за потвърждаване на конкурса, 
с който за инвеститор на тър
говския център на мястото на 

управителна сгра
да на “Сточар” е избран Иван 
Донков и то на срок от 99 годи
ни. На площ от 1940 м2 той 
трябва да построи занаятчий
ски център съгласно вече прие
тия проект. Отборниците обаче 
не приеха предложеното реше
ние за продажба на общински
те помещения — обущарницата 
на главната улица и складовите 
помещения до някогашната 
мелница в града. Срещу това 
решение доста жестоко се про
тивопостави председателят на 
ОС Владица Димитров, защото 
споменатите помещения вече 
са продадени без да са приети 
необходимите решения на 
скупщината, а Общинският съ
вет няма такива правомощия.

До прекъсване на заседание
то дойде след като се стигна до 
допълнителните точки от днев
ния ред. Оказа се, че те не са 
подготвени както трябва и по 
предложение на един от пред
лаганите - Синиша Рангелов, 
заседанието бе прекъснато, за 
да продължи днес от 10 часа.

А.Т.

КХД в Александровац 

Жупски
Първият фолклорен ансам

бъл към димитровградското 
културно-художествено 
жество, оркестърът и няколко 
солисти тези дни гостуваха в 
града-побратим на Димитров
град - Александровац Жупски. 
Димитровградчаните изнесоха 
целовечерна културна програ
ма и впечатлиха тамошната 
публика. След завръщането си 
от Александровац Жупски, къ- 
дето е в разгар беритбата на 
грозде, фолклористите разказа
ха, че ги пленила тамошната 
публика, която повече от един 
час следила културната им изя
ва, без оглед, че била изнасяна 
на открито и при това по дъжд.

***
Александровац Жупски тези

дни посетиха и 50 ©име нап; ■ ^
на димитровградския Съюз на | ОТЗОВЗХЗ СВ 15 
пенсионерите. Домакините им ■
от тамошната организация на '• КОЪВО ДЗО1/1Т0Л1/1 
пенсионерите проявили голямо ■ ” Мг*
гостолюбие. Димитровградча
ните обиколили тамошната 
фабрика “Виножупа” и пиели 
вино от единствения в страната 
винен фонтан. При завръщане
то си те се отбили и до колегите 
си в Лесковац, с които заедно 
ходили на мероприятието 
“Роштилияда” и посетили Па
наира на селскостопанската 
механизация.

някогашната А.Т

дру-

Тези дни в Димитровград 
се проведе осмата за тази го
дина акция по кръводарява
не. На нея се отзоваха 10 уче
ници от местната гимназия 
и 5 работници от желюшка- 
та фирма “Пелцледер фаб- 
рик”.

честви като инициативи и пред
ложи да се разисква за тях като 
за предложения на отборници
те. Става дума всъщност за ос
вобождаване от длъжност и 
назначване на нови членове на 
училищните съвети в гимнази
ята и в основното училище.

Това доведе до там няколко 
пъти да се гласува дали е нару
шен протоколът за работа на 
скупщината (чл.45 и чл.47). 
Най-после се стигна до реше
ние, с което предложените точ
ки се приемат като допълнение 
на дневния ред.

Цветко Иванов, отборник от 
Демократичния блок, предло
жи, преди да започнат разис
кванията по дневния ред, някой

Деветата акция по кръво
даряване ще се проведе през 
декември. Д. с.

Б. Д.

вьзмшомжж§
■ЙЖмшшшша

1нш№на пашяишт
Преди една седмица обгци- 

!«! пата започна определени ак- 
тивиости за въстановяване на 
паметника на върха Нешково 

!,.] край Димитровград. Идеята е 
{(да се спре по-нататъшното 

[М рухване на паметната костница 
от братоубийствената сръб- 
ско-българаска война през 
1885 г., в която са събрани кос
тите на загиналите тук войни
ци от двете страни.

В рамките на тези активнос-

Похвала от 

германците
-

7 ж

--

Германската донорска организация ОТ2 похвали органите 
на местното самоуправление в Димитровград за изготвения 
План за процедура с отпадъците. Освен нашата община, таки-

налното предприятие. През 
миналия уикенд обаче от резер
воара му е източено горивото. 
На пръв поглед може би ще си 
помислим, че и не е нещо ново,
тъй като и досега е имало поти е прокаран път до паметни- до6ни случаи (при строеж

ка, почистена е околността му,
а предстои изпадналите камъ- обаче и самата машина е дем0. 
ни от пирамидата, която доми- л и тря6ва -‘дебела" поп- 
иира, да бъдат върнати на мяс- за да се оспособи за ра„
то, както и кръстът на върха на бота. 3атова и въпросът 
пирамидата. 1

За прокарването на пътя бе 
ангажиран булдозер на кому-

Дали и те ще останат неизвес
тни (и ненаказани)? Които и да 
са, би трябвало да знаят, че то
зи паметник е символ на една 
безсмислена война, че в него са 
костите на невинни войници не 
само от една държава или на
ция, а от двете воюващи стра
ни. И трябва да знаят, че въз
становителните работи се про
веждат не по волята на един 
или двама... души от общината, 
а със съгласие на Института за 
защита на паметниците 
Ниш.

ва планове на организацията са предоставили още няколко 
общини в Сърбия. Специалистите от ОТ2 решили, че планът 
на Димитровградска община е най-добрият. В резултат на то
ва представители на общината ще участват в Конференцията 
на мрежата от сдружените местни самоуправлния в Югоиз
точна Европа, която ще се проведе на 17 и 18 октомври в При- 
щина. Специалист от местното самоуправление в Димитров
град ще представи досегашните опити на общината по отно
шение на стратегическото планиране и интегралното управ
ление с отпадъците.

на
пътища особено). Този път

от заг
лавието: кому пречи въстано- 
вяването на паметника? Кои са 
хората, направили това нещо?

отБ.Д. А.Т.
1Ш1ИП)' — ЧИ||||Ш|Я
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В Босилеград 500 души останаха без работаКрамода вДирекцията за строителни площи в Сурдулица

Можеше да бъде 

по-тежкоНачалникът бие, а 

работникът симулира От 2002 година, когато в Боси- ством централата на ДСС общи- 
леград започнаха подготовките за ната е установила контакти с ита- 
съживяване и приватизация на ня- лианската покрайнина Гориция, 
колко цехове и предприятия, досе- която досега им е дарила шест ав- 
га без работа останаха над 500 ра- тобуса втора употреба. Тъй като 
ботници. Те бяха провъзгласени за един от основните проблеми на ав- 
излишни, но след като взеха пола- тотранспортото е липсата на вози- 
гащите им се пари, почти никой от ла, общината му ги предоставила 
тях не намери друга работа, нито на ползване, 
пък успя да задвижи собствен биз
нес.

*Игор Костич тВърди че директорът го набил, а Миле Велкович 
отговаря, че работникът Всичко е измислил. Костич останал и без 
работа

В общинската Дирекция за други работници, казва Игор 
строителни площи и пътища в Костич.
Сурдулица стана крамола, в коя-

тази констатация или ще се вло
ши здравословното ми състоя- 

Директорът Величкович оба- ние, казва Костич и подчертава, 
то главни герои са директорът че категорично отхвърля това и че срещу Величкович е подал за- 
на фирмата Миле Величкович и подчертава, че всичкото това явка в СВР, че в Общинския съд 
нейният финансов ръководител Костич е измислил.

Костич, който преди месец -Той тогава нарочно направи работно му 
в 1В предаването “Стани богат” сцена. Сам падна и започна да се Узнаваме, че полицаи са нап- 
спечели )Ь хиляди динара. Дока- преструва като че ли наистина го равили проверка за сведенията 
то финансовият твърди, че пре- бия. Вярвам, че това той направи на Костич. Те разпитали някол- 
ди петнадесетина дни директо- с намерение да ме дисквалифи- ко работници, които, както узна- 
рът го набил, Величкович — 
чертава, че Костич всичко е из-

- С намерение да съживяваме 
предприятията и да привличаме 

Владимир Захариев, председа- инвеститори отстрани, преди три 
тел на Босилеградска община, по- месеца в Босилеград организирах- 
яснява, че положението в стопан- ме бизнес-форум. Казахме на заин- 
ството е могло да бъде много тересованите бизнесмени от вът- 
по-зле, а някои предприятия и нап- решността на Сърбия и на Бълга- 
раво да фалират, ако не са били рия, че общината е отворена за ка- 
предприети конкретни мерки от питаловложения и ги запознахме с

е завел дело за злепоставяне на 
място.

под- цира като ръководител и човек и ваме, казали, че “побой не е има- 
. да ме опетни пред съграждани- ло”.

мислил с намерение да му нане- те. Това видяха и няколко работ- Как ще се решава случаят 
се вреда и да го опетни пред съг- ници..., казва директорът. “Костич-Величкович” още не е
ражданите. След “побоя” Костич отишъл известно. Съвсем обаче е извес-

Преди да ме набие в канце- в болницата в Сурдулица, където тно, че по него ще решават съди- 
ларията си, директорът се закан- останал три дни. Той казва, че му ите. Освен другото и поради то- 
ваше, че ще ми направи някое издали медицинско удостовере- ва, че преди броени дни Костич 
зло. Бяхме сами, когато той за-

страна на управителните им орга- какви природни ресурси разпола 
ни, общинското ръководство и съ- гаме, преди всичко за производ 
ответни републикански органи и ство на екологична храна и за бути

лиране на вода. Същото това нап 
Предприятията “Бор“ и равихме и на бизнес-форума в Пер 

“Автотранспорт” например бяха ник, а такава среща наскоро ще се 
пред фалит, първото нямаше пари проведе в Благоевград. Надявам 
да задвижи производството, а вто- се, че бизнесмени ще решат не са- 
рто - ни за набавка на гориво. Все мо да сътрудничат с наши фирми, 
пак успяхме да ги спасим от пропа- но и да откриват свои в Босилег- 
дане и да ги подготвим за привати- радско. 
зиране. Аз лично раздвижих ини
циативата и с пари от републикан- ев, работниците в строителното 
ски източници на работниците в предприятие “Изградня“ винаги да 
тези две предприятия бяха запла- имат работа. Това предприятие 
тени дълговете за пенсионно-инва- спечели търга и наскоро ще започ- 
лидна осигуровка до края на 2003 
година, а миналата и тази година 
(до приватизирането им) от репуб- ското Електроразпределително, за 
ликански източници им бяха от- която са подсигурени осем милио- 
пуснати субсидии от по 4,5 милио- на динара, 
на динара.

Кметът пояснява, че посред-

институции.

ние, в което трима лекари пот- остана без работа. Директорът 
почна да ме удря по главата и върдили, че в болницата е бил Величкович 
навсякъде по тялото ми. От уда- поради леки телесни повреди, 
рите паднах. Престана да ме бие

му изпратил реше
ние за уволнение поради 

— Още съм в отпуск по болест сетина дисциплинарни наруше- 
и не е известно дали ще остане ния”.

де- Полагаме усилия, казва Захари-
когато в канцеларията влязоха В.Б.

На Международния панаир 6 Пловдив
не да строи делова сграда за нуж
дите на тукашния отдел на лесков-

]декоративни камъни от 

Босилеградско В.Б.

„Нишекспрес" превозва бабушничаниНа Международния панаир за - Целта на нашата презентация тността Манастир - Долнолисин- 
техника, иновации и автомобили, беше да запознаем заинтересова- ско, съществуват находища на де- 
който от 27 септември до 3 октом- ните фирми и лица за експлоата- коративни гранитни стени, вид ам- 
ври се проведе в Пловдив, бяха ция на декоративни гранитни ка- фиболит, които се ползват в строи- 
представени десетина мостри на мъни на територията на Босилег- телството и в архитектурата. Лю- 
гранитни декоративни камъни, на- радско, което всъщност представ- бен Захариев, инженер по миньор- 
ходищата на които са на територи- лява първата крачка за евентуално- ство, оглавяващ съответния ресор 
ята на Босилеградско. Презентаци- то осъществяване на делови кон- в общинското управление, подчер- 
ята на декоративните гранитни ка- такти с чуждестранни инвестито- та, че понеже досега не са вършени 
мъни на панаира организирало об- ри, заяви Александър Алексан- изследвания, не е известно за какво 
щинското ръковдство с посредни- дров, заместник-кмет на община количество става въпрос и какво е 
чеството на Камен Димитров, Босилеград, 
представител на германската фон- В районите на селата Църноок, 
дация “Хайнс Зайдел”. Ярешник, Гложйе, както и в мес-

Въз основа на постигнатия договор между председателя на община 
Бабушница д-р Миролюб Иованович и представители на “Нишекспрес”, 
от 3 октомври тази автотранспортна фирма започна да превозва 
ците в Бабушнишко. По такъв начин ще бъдат решени проблемите, 
то няколко години вече измъчват жителите на тази община, особено ра
ботниците и учениците, които ежедневно пътуват. С представители 
община Пирот е договорено да се възстановят обиколните маршрути за 
превоз на пътници от Пирот до Бабушница, през Звонска баня и в обрат
на посока. Автобусите от Пирот и от Бабушница ще тръгват по същото 
време.

По думите на Йованович ще бъдат предприети мерки и за подобрява
не на превоза до Велико Бонинце, т.е. направлението към гр. Лесковац.

пътни-
кои-

на

качеството на тези ресурси.
П.Л.Р.

Д. С.

Седмицата на детето 6 Димитровград и Босилегра;

Москенбал, рисуване на ттт
Седмицата на детето в Димитровград по традиция най-активно се отбелязва в основното 

училище и в детската градина. Тази година бе организиран маскенбал, в който участваха 
учениците от основното училище. Наблюдателите истински се въодушевиха от богатството 
на маските и спонтанността на децата.

Малчуганите от детската градина “севтосаха” новата асфалтова настилка на улица Хрис
то Ботев”с рисунки.

В рамките на детската седмица и тачи година учениците от Основното училище 
“Георги Димитррв” в Босилеград, под ръководството на Снежина Жижова, препода
вател по изобразително изкуство, рисувахи о разноцветни тебешири върху асфалта в 
училищния двор, отправяйки по този начин послания за защита на детските права.
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Конгрес посветен 

на несекомите
Реагиране

Феноменът Зденка Тодорова
* Или как да плюеш Върху собствения си род и народност Екологията не прави разлика между важни и неважни или 

по-малко важни живи същества. Но запитаме ли се в що се със
тои важността на насекомите, водещ факт в отговора несъмнено 
ще заеме числеността на видовете им. Броят на видовете насеко
ми толкоз надмощно надминава числото на всички останали ви
дове животни и растения общо, че те сякаш са окъпани в насеко-

Стига съм мълчал! Налага се беии ад хок оценки за Издател- ба" си присвоява правото да
ство “Братство”, самозалъг- съди и да отсъжда за нашата 

Няколко години вече фрус- вайки се, че единствено тя е из- институция? И то точно сега, 
трираната госпожа, която се брана от Бога да обгрижва бъл- когато се очаква основатслски- 
представя като Зденка Тодоро- гарското малцинство в Сърбия, те ни права да поеме най-легал-

След всичките отминали го- пият и най-легитимен малцин-

да кажа дума-две.

ва, се опитва да дръпне поне- 
щичко лично за себе си, сиреч дини, през които лично аз очак- ствеи орган - Националният съ- 
за едноличната си неправител- вах, че ще се вразуми, такова вет на българското малцин
ствена организация, която нас- нещо пито бива, пито може да ство!?! 
тоява да представи пред бъл- се допусне на тази "особа"! Раз- 
гарската общественост за няка- бира се, не па вреда на българ- принуждавам такава "особа" да 
къв си Хелзинкски комитет.

мен океан.
Към гази констатация конгресът “Ентомофаунага на Сърбия - 

природен ресурс и обект на охрана”, състоял се от 25 до 29 сеп
тември, не случайно в Байина Баща, получи интересно допълва
не. От встъпителния доклад на академика Божидар Чурчич - поз
нат и проверен приятел на Царибродско и на Издателство “Брат
ство” - узнаваме, че в Западна Сърбия са открити толкова много 
ендемични (обитаващи ограничен ареал) и реликтни (потичащи 
от незапомнено геологическо минало) насекоми, щото - както 
казва Чурчич - “според богатството на такива видове, целият ре
гион, естествено и цяла Сърбия, се нареждат между най-изтъкна- 
тите световни центрове на биологическото разнообразие”.

Като типичен пример на ендемореликтно насекомо от Запад
на Сърбия посочваме безкрилния нелетящ скакалец 
РугеотогрЬеИа зегЬюа. Установил го Й. Панчич още 1881 година 
на Мокра Гора. Дълго време след това владеело мнение, че този 
вид завинаги е изчезнал. Едвам през 1995 г. отново го намира 
белградският биолог Сергей Матвейев и потвърждава находката 
на Панчич. Рц§отогГе1а зегЬ1ка не е усамотена знаменитост на 
сръбската насекомна фауна.

Далеч съм от помисъла да

млъкне. Напротив! Нека да 
Много добре ми е известно Издателство “Братство" е продължи да плюс не само 

какво е истинският Хелзинкски нашата единствена малцин- “Братство”, Парламента и 
комитет, който има свои седа- ствена институция и полувско- Правителството па Сърбия, лс- 
лища и в Белград, и в София, вен лидер в информирането на галпо избраните органи па 
Но Зденка Тодорова се опитва сънародниците ни на майчин властта в нашите общини - Ди- 
да се представи за уж техен български език. То е основано митровград и Босилеград, но и 
представител, макар че те от Парламента на Сърбия, още по-често да се явява свиде- 
изобщо не са чували за нея.

Много пъти досега, тази, тирани със специален Закон и ка поне много българи ще на
пипат занданите!

ского малцинство в СЧГ.

компетенциите му са регламен- тел пред съдебните органи. Та-

лично за мен, непозната "осо- получава държавни субсидии, 
ба", е давала истерични и озло- С какви основания тази "осо- Валимир Костов

Представена е 9-а книжка на сп.„Градина" Сп. Кр.Варна
Космополитизъм и 

аншглобализъм
Лиляна Петрова в 

антология
Аплодисменти 
за нишките 
кукленици Тов-1 са во ните ми с които Двадестина стохотворения на Лиляна Петрова Ита са печата- 

бар-код? Хубава работа: по-лесно редаГтор^/^рТн^Пеши^Си™“ ™ в книгвта “Поетична плитка”, която представлява антологи- 
получавате виза, минавате дър- представи иай-новият брой на сп. чески подбор на поетичното творчество на няколко десетки пое- 
жавните граници, сложните проце- “Градина”, чиито ударни страници ти от Сърбия в началото на 21 век. Антологията има над 1000 
дури на летищата прелитате като са предоставени на текстове, в кои- страници и е издадена от Литературния клуб “Мирослав Антич 
куршум... Няма да стоите на опаш- то критически, полемически и па- Мика” от Инджия. В този град се провежда поетичното меропри- 
ка пред банковите гишета, на ле- родийио се разглеждат глобализ- ! ятие “Мургавият сокак”, което отпреди няколко години е с меж- 
кар, в търговското заведение, на мът и неговото въздействие вьрху дуНароден характер. Лиляна Петрова години наред участва 
кино...Достатъчно е да си подадетс човека, сърцето и душата му. Пр0Явата, в резултат на което миналата година нейна поетичнаръката и лазерът да разгадае поре- В редовните си рубрики този 1 р р ^ -
дицата от усправни тънки и дебели брой предлага изобилие от белет- творба бе печатана в антологическия соорник на международни-

От | те срещи на поетите в Инджия.
Лиляна Петрова Ита е родена през 1964 година в димитров-

Имате ли тетуаж с личния си
Ансамбълът на Кукления 

театър от Ниш се представи 
добре на поредния Световен 
фестивал на куклениците 
“Златният орфей” в българ
ския град Варна. С представ
лението “Магьосникът от 
Оз” нишките кукленици в не
деля измамиха дълготрайни 
аплодисменти на изпълни
лите докрай Централната 
фестивална зала варненци, 
които много добре знаят 
какво е куклен театър.

Куклениците от Ниш са 
единственият ансамбъл от 
нашата страна с официална 
покана за “Златния орфей”.

в

ристика, поезия, есета, критики.черти - вашият единствен код...
Съгласяваме се, без много да му всички помалко, за всекиго поне- | 

мислим, с всички нови технологии, шичко. Разбира се. според предно- ; градското село Лукавица. Живее и твори в Димитровград, 
всяка теоретична новина, концеп- читанията. Б.Д.Предизвикателни са и илюстрация, политическа стратегия, лите
ратура... Стига лично да ни е удоб- циите в тази книжка - фотографии 
но. Историята на модерната циви- на скулптури от Звонимир Костич 
лизация е разширяване на концен- Палански -необикновен сплав от 
тричните кръгове па уютността, поетичното и библейското, напра- 
Богатството и силата ни се измер- вени от грубото желязо, 
ва с количеството удобност, при
добита само за себе си.

Аюбиша МИТРОВИЧ
В памет па Гена Димитрова, 

българска оперна примадона0В. Бог ос в
Пътувай спокойно 
Във вечността 
Оперна исполинко 
Ти, сестра на Орфей 
Заслужи място на Парнас 
Всред безсмъртните поети 
На звездния престол 
Всред боговете 
Небесна царице.

Твоят глас 
Вечно ще живей 
В нашите сърца 
Като небесна симфония 
Ще се надпреварва 
С птиците 
И звездите 
С изящността си 
Ще милва нашето ухо 
С мелодията си 
Ще разхубавява 
Космическата градина.

Изложба на Нина Тодорова в Ниш аа,Бита -
вдъхновение и 

предизвикателство

т
©
ЕПоредната изложба на икони и миниатюри на художничката 

Нина Тодорова на 1 октомври в Галерията “Култ” откри Сла- 
вица Попович Филипович. Бъв вдъхновеното си слово тя изтък
на, че художничката изцяло е обзета от изкуството и че най-мно
го обича творческото усамотение и неспокойствие. Образите и 
духовните корени са трайното й поетическо вдъхновение и 
творческо предизвикателство.

Нина Тодорова експонира икони, от които лъха силата и духа 
на средновековните шедьоври. От изложените й миниатюри се 
чувства спонтанност, чистосърдечност и красота.

Приятното културно събитие обогати с участието си извес
тният царибродски певец, поет и художник Петър Гигов Пепи, 
който рецитира свои стихове и изпя няколко песни. Изложбата 
почетоха многобройни ценители на изобразителното изкуство, 
сред които и голям брой нашенци.

о
«у*
0т>о

Превод Д. Р-
Д. Рангелов
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Веди 120 години, на 12 номеври тин Иречек от 1883 г.).
На снимката, вероятно заснета някъде 

иброд станало третото голямо към 1912 г., е семейството на Сотир Кос 
сражение от сръбско-българската война. тов. Двамата съпрузи имали четирима си 
След битката царибродчани се съгласили нове и дъщеря - Васил, Крум, Борис,^ и 
на полесражението да повдигнат белег за кола и Верка. Сотир викали Църни , за 
незабрава - обща костница на изгиналите щото бил тежък човек с автократично по- 
воини от двете страни. В комитета за пое- ведение. Запазените анегкдоти за него пот 
трояване на паметника като член бил вклю- върждават посочения му характер. Напри 
чен и видният гражданин Сотир Костов мер Сотир имал адет, след като съпругата 
(сведение от частния архив на Б. Николов), му Параскева на обед напълвала неговото 
Инак Сотир бил пришълец от пиротското блюдо с месо, да плюне в тенджерата, 
село Извор и в Цариброд кметствувал вед- Едвам тогава домочадието сядало около 

^ нага след изгонването на османлиите. Кога- паралията и поднасяло паниците към до 
то боят на Нешково заглъхнал, в градчето макинята. Веднъж Сотир се сблъскал със 
пристигнал княз Александър Батенберг от своя съсед Тодор Царибродли, с който би-

5^ 1885 г., на върха Нешково над Ца-

<5

София и вечерта преспал в дома на Сотир, ли скарани, върху трупа над воденичната 
Къщата и стаята (с вградени старинни до- вада, разделяща имотите им; дълго време 
лапи в източната стена), в която Батенберг никой не отстъпил, докато Царибродли не

собственост изгубил търпение и извикал: ‘ Проговори,нощувал, са запазени и днес са 
на Митко, бивш работник в “Циле”. Иите- кучко Сотире, жлъчка ми пуче! По време 
ресно е, че няколко дни по-рано в Цариброд 
нощ прекарал и сръбският суверен Милан ложили, че неговите кози навлезли и бръс-

тили шума в забранено общинско брани-
И кметуването на Сотир поляците му до-на

Обренович, което научаваме от записките 
на санитарния полковник Владаи Джордже- ще. Ни пет, ни шест Сотир като кмет сам

на себе си наложил назидателно наказа-вич, обаче не в частна къща, а в гостилни
цата “Видлич”, която имала номерирани ние.

Б. П.стаички (според “Дневника” на Констан-

Щаиште селаБребебница (5) Млекоминци (5)

Манастирът "Св. Димитър" I Димите мшммрш п
то си и Ратка и Тимко Христови със семей
ството си.

В махала СЕЛИЩЕ живее само 80-го-

В Бребевница няма черква. На Магьер) от с. Милойковац - Пъска- 
около 2 км на юг от центъра на село- шия, В 1919 г. той заминал за Бълга- 
то, в една прекрасна котловина с два рИЯ> но в 1941 г. се върнал в мансти- 
бунара (извора) се намира манасти- ра и наскоро починал. Погребан е 
рът “Свети Димитър”, посветен на бли30 д0 манастирската абсида, но 
Св. Димитър Солунски. Не се знае на това МЯсто няма никакъв белег, 
кога е построен този манастир - ве- След него в магерницата не е живял 
роятно по време на турското роб- никой. 
ство, но може би и по-рано. Няколко 
пъти е обновяван, последен път пре- ранено и името Гьена Магьер, за ко- 
ди 2 години (още се провеждат за- гото се смята, че е живял в магерни- 
вършителните работи). До манасти- цата Преди Анта Гелев. В докумен- 
ра има камбана и голяма магерница тите на Николич веднага след тур- 
- постройка за поповете и за подслон ското владичество се споменава ка
на посетители и случайни пътници, то “магьер” Анта Гьелич. Дали се ка- 
Магерницата е построена с матери-

Според данните от официалните преб
роявания след Втората световна война се
ло Млекоминци не може да се причисли
към голямата група босилеградски села с Дишната Добринка Николова, 
рязка миграция на населението. В 1948 г. в Махала КОСТЕНЕЦ Александър и 
това село са живеели 154 души, в 1981 г. - Пенка Тончеви със семейството си, Иван- 
145, в 1991 г. - 135 жители в 46 домакин- и Станка Митови, Цеко и Виторка Ди- 
ства. Сведенията, които миналата година мови' Еленка Георгиева (сама), Петрунка

Георгиева със семейството си и ДаринкаВ паметта на бребевничани е съх- получих от няколко селяни, сочат, че по
настоящем млекоминчаните са 125 и живе- Андонова (сама).
ят в 37 домакинства. Махала РЕЧАНЬЕ: Стойна Иванова,

В ГЬОРИНА махала живеят: Стана Драга Иванова и още една Драга Иванова- 
Арсова (сама), Никола и Лалка със семей- пенсионерки, Станка Иванова със сина и 

Борка Трайкова (сама), Воислав дъщерята си, Боянка Иванова със семей
ството си и Васил Иванов със семейството

ството си,
Димитров и съпругата му Мария (пенсио-

си.сае за същия човек 
(Анта Гелев - Гье
лич) или някой 
друг, който е жи
вял в края на тур
ското владичество

Махала
РЕКА: Славчо Стойнев със се
мейството си, Богослав и Донка 
Христови, Атанас и Натка 
Анастасови със семейството си, 
Петър Васев със семейството

БУЦАЛЕВСКА

и в първите годи
ни след освобож
дението, не успях 
да разясня. Ако 
става дума за един 
и същи човек, то
гава Анта Гелев е 
слугувал в манас
тира не от 1881 го
дина, както пише 
на корицата на 
книгата, а от ня
колко години по-

инци е имало немалко хора, 
се занимавали с разни заная- 
ути терзии (шивачи) са били 
аиков, Вене Трайков и Вече 
който шиел много хубави 
саи. Тенекиджии: П<

Гроздан Андонов (работили в
етър

овее и Асен Ананиев 
за били известни ка

то много добри колари). Известни ме
ханици са Винко Петров, Ратко За
рее, Добри Венев и други.

тоине

През последните години някои 
млекоминчаии слсзоха от баирите 
и се заселиха край пътя 
Босилеград - Кюстендил

Манастирът “Св. Димитър” в Бребевница 
(вляво от него се вижда магерницата)

рапо.
От запазеното

си, Борис и Лиляна Стоименови 
със семейството си, Гроздан и 

пери), Павлина Стоева (сама), Темелко Славка Андонови - пенсионери, Лидия 
Станков (сам), Ангел и Верка Илиеви със Андонова със семейството си и Бранко и 
семейството си, Павле и Даринка Яневи Оливсра Андонови със семейството си. 
със семейството си, Александър и Встка Обща е констатацията, че миграцията 
Арсови със семейството си, Петър и Мит- на населението от село Млекоминци в дру- 
ра Йоневи и Захари Спасов със семейство- ги места не е изразителен процес. Все 
то си. Тази махала е най-многолюдна: в по-интензивно обаче е слизането на мле- 
иея живеят 28 жители. коминчани от баирите и заселването им

КОВАЧЕВА махала: Йорданка Зарева Край Пътя и реката. Така че в близкото бъ- 
(сама) и Драган и Миряна Христови. деще може да се случи цялото село да бъде 

Махала ШУТАРЦИ: Параскева Трайко- ш,куп Край реката, както е било в далечно- 
ва (сама), Владимир Трайков със семей- то минало, 
ството си, Винкаи Димитрова със семей
ството си, Васил Йорданов със семейство-

засвидетелство
ала от турската кула, която била раз- свет0 кръщение на един човек от с. 
рушена след отиването на турците мъзгош се вижда, че енориен свеще- 
през 1877 г. Манастирската камбана ник в ма„аСтира в 1944 година бил 
е малка и има слова за потеклото си. свещеникът Спас Глигоров. 
Изработена е в Пловдив, в леярната По време на Информбюрото в 
за камбани и свещници на Л, Д. Ве- манасТирската магерница са преби- 
литанов, основана 1872 г. вавали войници-граничари от Югос-

Според едно предание някога в лавоката армия. Тогава имало гра- 
манастира живели 6 попа с прислуж- нични застави в местностите Бучу- 
иици, а на Забърдската река имало мет и Краище. От няколко месеца 
манастирска воденица. Върху кори- заставаха “Сретен Младенович Ми
дата на една стара черковна книга е ка„ иа ^учумет е напусната както и 
записано, че от 1881 до 1893 година в д_уГИТе гранични застави в мерата 

Анта Гелев от с. - Край -манастира служил 
Славния. След него в магерницата 

като Мана
на селото.

Богослав ЯНЕВ■ Продължава -
живял Мана (известен Цветко Иванов
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След шестия кръг 6 ЮФД Шахмат
IIМладост" заседна на върха Александров 

^чсяства на 

европейското
първенство

* Босидеградчани оглавяват временното класиране заедно с "Топли- 
чанин” и "Злочудово". И трите отбора имат по 15 точки (5 победи и 
1 загуба).

В рамките на 6-ия кръг “зелените” завоюваха
четвъртата си поредна победа като домакини, играха много силно и напълно заслужено стиг
ай като се наложиха с 5:2 срещу “Ястребац” от маха до нова победа. В 57 минута Мирослав Ге

оргиев направи силен пробив отдясно и центри-

През втората част на мача босилсградчаии

Блаце.
Самото начало на двубоя не предвестяваше, ра топката в наказателното поле, ог която уме- 

че “зелените” ще стигнат до убедителна победа, ло се възползва резервата Михайло Йоич и из- 
понеже гостите от Блаце още в 22 минута имаха веде отбора си напред в резултата. В 67 минута 
преднина от 2 гола! В 19 минута централният съдията Далибор Момчилович оправдано отсъ- 
нападател на Ястребац” Маряи Василевич из- ди дузпа в полза на “зелените” след нарушение в 

пряк свободен удар, топката рикошира наказателното поле срещу Даниел Сгошич. 
от гредата и измами отличния вратар на боси- Дузпата реализира вратарят Горан Величкович. 
леградчани Горан Величкович. Три минути Крайният резултат 5:2 в полза на домакините 
по-късно Василевич отбеляза ново попадение оформи Мирослав Георгиев мигове преди иос- 
след една добре организирана контраатака на ледния съдийски сигнал.
своя^отбор. Преди головете на гостите “Мла- В рамките на 7-ия кръг на 8 октомври “Мла
дост” пропусна няколко голови положения, а дост” ще гостува на МСК в Манастирище, 
изстрелите на Мирослав Георгиев и Даниел ФК "Младост": Г. Величкович, Б. Илич, И. 
Стошич завършиха в страничния стълб на вра- Василев, В. Стамеикович, Д. Димитров, Г. Игня- 
тата на “Ястребац”. В 33 минута на срещата ка- тович, М. Васев (от 46 мин. М. Йоич), Д. Сто-

шйч, М. Георгиев, Л. Димов (от 88 мин. С. Дам- 
си. Младият Мирослав Васев отправи страхо- нянович) и В. Владимиров (от 73 мин. Й. Григо- 
тен изстрел отдясно във вратата на "ястребите" ров).
и записа първия си гол със зелената фланелка. ФК "Ястребац": В.Токович, Н. Бошкович (от 
Няколко минути след първото попадение Ми- 79-мин. М. Вучетич), Ж. Речевич (от 82 мин. Н. 
рослав Георгиев уцели с глава напречната гре- Вукмирович), М. Спасич, М. Судимац, М. Спа
да на вратата на гостите, а в 44 минута Любо- сич (от 80 мин. И. Икич), Д. Судимац, И. Гавран, 
мир Динов отбеляза и второто попадение за М. Василевич, А. Райкович и Н. Груич. 
“зелените”, така че на почивка се замина с ра
венство - 2:2.

Митко Александров, член на 
ШК “Младост” от Босилеград, 
участва на Европейското първен
ство по шахмат за младежи, което 
през втората половина на септем
ври се проведе в хотел “Плажа” в 
Хсрцег Нови. Състезавайки се в ка
тегорията “Младежи на възраст от 
16 до 18 години”, талантливият бо- 
силсградчанин спечели 3,5 точки (3 
победи и едно равенство) и се кла
сира във втората част на таблица
та. Александров победи шампио
ните на Швейцария и Естония, как- 
то и представителя на Турция, а за
върши наравно със състезателя от 
Румъния.

Със спечелените 3,5 точки 
па Европейското първенство 
Александров вече придоби 
“ЕЛО коефициент ” над 
2000 и е на крачка да се 
включи в Световната лис
та на шахматистите.
През средата на ноември 

I той ще участва на откои- 
\ тото първенство на Ооре- 
: новац, на което ще му бъде 
I необходимо да спечели поне 

66 една точка, за да “влезе” в 
! Световната ранглиста на 

шахматистите.

пълни

то че ли нещата започнаха да идват по местата

Витюгов от Русия, а трети Виктор 
Лужничка от Чехия. Талантливият 
босилеградчанин бе втори сред 
петте шахматисти от СЧГ. Пред 
него се класира само Бобан Бого- 
савлевич, шампион на страната в 
тази категория.

Участието на Митко Алексан-

П.Л.Р.

НфЗ-шести кръг ШК „Цариград“ 
= ШК „Кондива 
3:3

дров на това престижно състеза
ние представлява пореден успех 
както лично за него, така и за шах
матния клуб “Младост” от Боси
леград, който успешно ръководи 
треньорът Новица Божилов.

Разноските за участието на

^Балкански” загуби
фК "Напредък" - фК "Балкански" 2 : 0

В тази категория се състезаваха 
66 шахматисти от около 40 евро- Александров на Европейското

първенство изцяло е поела ОС в
В четвъртия кръг от първен

ството на Втора сръбска лига - гру
па “Юг” димитровградските шах- ! пейски страни, включително и 
матисти играха наравно 3:3 като I всички шампиони на държавите. Босилеград, 
домакини срещу силния отбор на Първото място спечели Павел 
“Кондива” от Жбевац. Чарнота от Полша, втор бе Никита

Резултатите:
Александар Делчев - Момчило 

Антич 1 : 0, Драгана Пеич -Рандже 
лович - Мирослав Милкович 0 : 1 
Сърбислав Мончич - Стеван Джу 
кич 0:1; Георги Петров - Саша Ву 
кашинович 1 : 0; Драган Илич 
Александър Ничевски 1 : 0 и Дра 
гиша Ионич -

Алексинац, 1 октомври 2005 г. Игрището на “Напредък”, зри
тели - около 100. Главен рефер: Милан Джокич от Ниш. Голмай
стори: Стоянович в 31 (от дузпа) и Милкович в 82 минута. Жлъти 
картони: Николич, Здравкович и Войнович от “Напредък”, а В. 
Пейчев от “Балкански”.

П.Л.Р.

Отборът на “Балкански” игра в следния състав: Андонов, 
Бошкович, Глигориевич, М. Георгиев, В. Пейчев, М. Пейчев, Ива
нов, В. Георгиев, Чирич (Ценков), Зекович и Ценич.

Отборът на “Балкански” побеждава на своя, но губи на чужди 
терени. Играта, която показаха димитровградчани в Алексинац 
не бе лоша, но те не

Сдружена шахматна дивизия на 
Пчински и Ябланишки окръг

реализираха
В следващия кръг “Балкански” е домакин на “Йединство” от 

Бела паланка. Мачът ще се играе утре от 15 часа в СЦ “Парк”.

своите шансове. Стартова победа па
босЕ/шеградчанм е Лесковац

Миомир Терзич 0 :1 
В петия кръг ШК “Цариброд” 

гостува в Долна Янина край Лес-Д. с.
ковац.

Втора сръбска 
лига -група 
Изток
Заслужена
победа
БК "Димитров
град" - БК "Ико
номист" (Ниш) 
87 : 75 ( 22:21; 
23:14;
25;26; 17:14)

В изостаналия мач от първия 
кръг на тазгодишното първен- отбор започна тазгодишното 
ство в Сдружената шахматна ди- първенство с шампионски амби- 
визия на Яблани шки и Пчински ции. Тимът разполага с десетина 
окръг босилеградска “Младост” опитни играчи, сред които са и 
спечели с 6:2 срещу “Ром” в Лес- четиримата млади шахматисти 
ковац. Покрай новите попълне- от Враня, които преди началото 
ния в босилеградския отбор - Не- на първенството подсилиха редо- 
бойша Ристич, Марио Ливая, вете на “Младост”: Небойша Рис- 
Милан Ристич и Александър тич, Марио Ливая, Милан Ристич 
Трайкович, победа за “Младост” и Александър Трайкович. Небой- 
записа и Йован Стоилкович, до- ша Ристич и Марио Ливая са но- 
като Новица Божилов и Митко сители 
Алксандров спечелиха по поло- “кандидат-майстор”, 
вин точка. Единствената загуба 
за босилеградчани в този мач до
пусна Драголюб Величков.

Тазгодишното първенство в 
Сдружената шахматна дивизия, в 
която се състезават 9 отбора, 
стартира на 25 септември. След 2 
изиграни кръга, начело на вре
менното класиране са “Радан” от 
Лебане и “Беса” от Буяиовац, ко
ито спечелиха по 2 победи. След 

нареждат 4 отбора с по ед-
рад)°б“Пуста*Л река” (Войник? °ъщо гостУваха “ Бабушница и по-

й*01”" "2 01 >р«- «. -ж.“™.- с.
к Вра.нЕеи . ,?аняг от свободни, докато "Балкански" с 

иранска баня и Брест от Брес- домакин на съответния отбор на 
товац са без точки. "Напредък" от с. Извор. Мачът е

В рамките на 3-и кръг на 9 ок- насрочен за утре в 10 часа. 
томпри (неделя) "Младост” 
реща “Брестовац”.

Триумф на
младите
баскетболисти
БК "Димитровград" (пио
нери) - БК "Ергоном 
2"(Ниш) 88 : 49 ( 18:13; 25 
: 15; 21:10; 27 :11)

Босилеградскиятд.с. шахматен

Пирошска общин
ска лига

"ЖелюшеГ
гази рецм

Във втория кръг от пионерското пър
венство на регион Ниш младите баскетбо
листи на “Димитровград” стигнаха до 
втората си победа като домакини срещу 
“Ергоном 2” от Ниш. Най-добри в отбора 
бяха Стефан Лукич с 31 и Андрей Еленков 
с 30 точки.

на шахматната титлафК"Младост" (Полска 
Ръжана) - фК "Желюша" 
1 : 4 (0 : 1) П.Л.Р.

Полска Ръжана, 2.10.2005. г 
Игрището на “Младост”, зрители 
около 100, съдия Джордже Петко- 
вич от Пирот. Голмайстори за 
“Желюша": Глигориевич - два, Ве
личков и Миладинов. Жълти кар
тони: Николов и Димитров от “Же- 
люша”. Червени: Димитров (Же
люша") и Иванов (“Младост'')

Гостуващият отбор бе по-добър 
през целия мач и се наложи убеди
телно над домакините. Победата 
можеше да бъде и по-восока, ако 
бяха използвани всички голови по
ложения.

В следващия кръг “Желгаша” е 
домакин па “Слога" от Велико се
ли. Мачът ще се 
15 часа в СЦ "Парк

бемнг^дигазапи- 

онери ________ _
Пред стотина зрители в 

залата на Педагогическата 
академия в Пирот димит
ровградските баскетболис
ти като домакини победиха 
"Економист" от Ниш. “Ди
митровград" бе по-добър 
през цялото време на мача 
и заслужено стигна до две 
точки. Най-добри сред ди
митровградчани бяха Ми
лан Радованович, новото 
попълнение в отбора, с 31 
точки и Васил Андреев с 25 
точки.

Във втория кръг “Димит
ровград" гостува в Бор па 
едноименния отбор. Д.С.

В следващия кръг димитровградчани 
са свободни. Д.С.

В организация на босилеград
ския филал па КИЦ “Цариброд” 
група от двадесетина босилеград
чани миналата седмица присъства 
на мача от първия кръг на тазго
дишните състезания за Купата на 
УЕФА между “Леиски” и “Оксср” 
в София. “Сините” спечелиха сре
щата с 1:0 и се класираха за по-на- 
тъшиата част от състезанията за 
Купата на европейската футболна 
федерация.

Петлетата на ФК “Желюша" 
сразиха с 5 : 0 връстниците ся от 
бабушнишка “Лужница" па техен 
терен. Пионерите на "Балкански"тях се

играе в неделя от
нос- Д. с.Д.С.
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Гургусовац
* ® ® (Продължение от миналия брой)

Министерството на вътрешните работи 
___  ____ на Сърбия

Войводите били на група, когато откъм Тимок се задал конник. 
Това бил един от момците на Вълчан. Дояхал до тях и каз

конници. Начело на групата
обявява

“Откъм Вратарница пристига група 
яха на бял кон кършен момък, след него яха една жена иДн^ен0 
с бяло знаме. Групата е доста голяма, какво да правим. Но всич 
ко личи, че това е моят приятел Велко от Крайна. Доявили са му, че 
тука се случва нещо и той идва на помощ”, казал великият Вълчан 
войвода, когото народът от голяма обич наричал Старопланин- 

Хайдутин Велко пристигнал с групата си и попитал: 
“Абе, братя, какво става тука? Къде е Каракерим да ме посрещне 
със своя полк?” “Ех, Велко, скъпи братко, Каракерим се разсърди 
снощи и заедно със своя полк отлетя при Алах на изповед... , отго
ворили войводите и му разказали какво се случило.

Но ето че пристигнал още един конник. “Маноле, какво има, за
що дойде?”, попитал Велко. “Войводо, откъм Видин идват два пол
ка конница. Хванаха пътя за Дълга ливада и Чука...” “Отиваме да ги 
посрещнем хубаво”, казал Велко. Тогава се намесил Мартин войво
да: “Велко, позволи ни да тръгнем с вас. Повече хора ще сме, 
по-добре ще ги дочакаме.” Със същото желание се обадили и Па
найот Хитов и Панайот Волов. “Добре, братя, всеки, който иска, 
може да тръгне с нас!” Изкачили се на Чука и Велко им показал 
Дълга ливада, към която се придвижвали турците. “Иване - казал 
Мартин - вземи командването и направи засада.” “Войводи, казал 
Иван, вие ще слезнете до ливадата да посрещнете юзбашиите, аз 
ще бъда с няколко дружини вдясно, а Вилип и Пена ще поведат ос
таналите дружини вляво от Дълга ливада. Войводи, вашата стрел
ба ще ни бъде знак и ние да стреляме...”

Слънцето се изкачило високо. Силен пек. Пристигала турската 
войска - начело юзбашии и знаменосци, след тях музиката, след нея 
войниците на конете си. Хайдутите заели местата си и чакали тър
пеливо изстрелите на войводите. Когато започнала стрелбата, вой
ниците от края на колоната обърнали конете си и започнали да бя
гат, но веданага били убити. Коджабашиите повели своите булюци 
в атака към гората, но оттам ги посрещала ожесточена стрелба и те 
падали мъртви. Дълга ливада се превърнала в страшна картина: 
объркани и изплашени турски войници безцелно тичат насам-на- 
там, а от две страни хайдутите стрелят по всичко, което се движи...

Както започнал боят, така и престанал - отведнъж никой вече не 
стрелял. Няколко турци се изправили и тръгнали в посоката, откъ- 
дето били дошли. Никой не ги закачал...

- Край -

за приемане на кандидати в школата на 
вътрешните работи - Курс за погранична полиция

ския вълк.

Условията за кандидатстване са:
В школата на вътрешните работи - в Курса за пограничната полиция (в по-нататъшния текст: Курс) може 

да бъде приет кандидат от мъжки или женски пол, който изпълнява следните условия, залегнали в член 6 от 
49|99На34|П0,Т”Те отношения в държавните органи (Държавен вестник па РС, номер 48|91, 66|91, 44|98,

1. да е гражданин на СЧГ;
2. да е пълнолетен;
3. да има обща здравна способност;
4. да е завършил средно училище;
5. да не е осъждан за углавно дело с наказание затвор от най-малко шест месеца или за наказателно дело, 

което го прави неподходящ за изпълняване на работа в държавните органи;
и отделни условия, произлизащи от член 34, алинея 1 и 2 от Закона за вътрешните работи:
1. да не е осъждан за углавни дела срещу определено с Конституцията държавно устройство и сигурнос

тта, срещу въоръжените сили, срещу стопанството и имуществото, срещу служебните задължения и за углав
ните дела, извършени с мотив користолюбие или нечестни подбуди;

2. срещу него да не се води процес за углавни дела, за които се гони по служебна длъжност и да не му е заб
ранено с присъда да изпълнява професии, дейности или длъжности, докато съответната забрана е в сила;

3. да няма повече от 27 години.
Освен това, кандидатът трябва здравно и пснхо-физически да е способен за работа в полицията и, ако ус

пешно издържи Курса, да се съгласи да работи в Управлението на пограничата полиция в някой от участъци
те на пограничната полиция за контрол на преминаването или охраняването на държавната граница към Ре
публика Унгария или Република Румъния, според нуждите на министерството.

Начин на кандидатстване:
Заявки за конкурса кандидатите подават в полицейскйя участък в местожителството си, на формуляра, 

който получават в участъка. Със заявката, кандидатът предоставя:
1. Акт за раждане;
2. Удостоверение за гражданство;
3. Диплом за завършено образование;
4. Извлечение от здравния картон на лекаря ординатор и то във формуляра, който получават в полицей- 

1 ския участък;
5. Удостоверение, че срещу него не се води наказателен процес за дела, за които се гони по служебна длъж-

6. Свидетелства за завършените класове в средното училище - за проверка и
7. Доказателство за изкарана военна служба.

Драган Кузев

1 пост;
Тъжен помен

На 29 септември 2005 г. се пресели в света на вечното 
спокойствие милата ни майка и баба

ДЕСАНКА СИМОВА 
преподавателка в пенсия 
от с. Горна Любата

Милата ни покойница бе погребана на 30 септември 2005 г. в горнолю- 
батските гробища.

ДЕВЕТДНЕВНАТА панихида ще отслужим на 7 октомври в 10 часа. 
Каним роднини и приятели да ни придружат.

Опечалени: син Мирослав, дъщеря Таня, снаха Аница, зет Добри
на, внучки Милица. Анджсла и Йована и внук Даниел

*шшПрава и задължения на канд|
Курсът ще продължи 53 седмици. Преди началото на теоретичната част, кандидатите са длъжни да минат 

полицейско-тактическо обучение според отделния План и програма в продължение па 3 седмици. След това 
в продължение на 25 седмици ще се провежда теоретичеиата част на Курса, която ще се реализира в един от 
Центровете за обучение на Министерството па вътрешните работи па Р Сърбия. След теоретичното, пред- 

25-седмично практическото обучение в полицейските участъци на обща компетенция в рамките па Сек
ретариатите на вътрешните работи, както и участъците па пограничната полиция за контрол на преминава
нето или охраняването на държавната граница. В участъците на обща компетенция обучението ще се провеж
да 12 а в участъците на пограничната полиция - 13 седмици. Преди да бъдат изпратени на Курса, кандидати
те трябва да минат лекарски преглед, с цел установяване на здравните им и психо-физически способности за 
работа в полицията.

Курсистите, които успешно завършат полицейско-тактическото обучение и теоретичната част па курса, а 
след това успешно минат и практическото обучение, ще бъдат назначени па работа в Министерството па вът
решните работи за определено време и ще бъдат разпределени па работното място полицай и то в качество
то на стажант в Управлението па пограничната полиция - участъка па пограничната полиция за контрол па 
преминаването или охраняването на държавната граница, в съответствие с нуждите на министерство го. Ста
жантската практика продължава шест месеца, след което стажантът е длъжен в срок от шест месеца да из
държи стажантския изпит, в противен случай ще бъде прекратено трудовото му отношение. Стажантът, кои
то издържи изпита ще бъде назначен па постоянна работа на съответно работно място.

По време па провеждането па теоретичната част па Курса па курсистите ще бъде обезпечен престои и хра
на униформа облекло, обувки, учебници, здравна и инвалидна осигуровка (доколкото не я притежава по дру
га основа) За курсистите, които с упех завършат теоретичната част и които бъдат изпратени па практическо
то обучение ще бъде осигурена униформа, облекло, обувки, учебници и здравна и инвалидна осигуровка (до- 
колото не я притежава по друга основа), както и разходите за обучението в съответствие с Плана и програма
та на специализираното обучение па курсистите в школата вътрешните работи - Курса за погранична поли-

СТОИ

Възпоменание
ЧЕТИРИ ГОДИНИ без нашия мил син и брат

НЕДЕЛНА ВАСОВ - БЕБА
С много обич и признателност сс прекланяме пред 

светлата му памет.
Г/ 1 Майка Виктория и брат Спас със семейството си

ция

изпит Ир^п1у^^;П^^р 1̂я^да^,а1Шкс!Гразходите<зГкурса^е.ИсГумата0^тмаленаЛпрог10рц!Ю[1алпо за периода 
ПР Числящи,Реасе°към полицията - мезета! който рабозлткато полицаи най-малко четири години, ще бъдат
освободени от военната служба. 1Ям1М|ПМ

Срок за подаване на заявки е 8 дни от обявяването на конкурса.

Тъжен помен
На 9 отомпри 2005 година се иавършават ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил и безкрайно обичан съпруг и баща
Шк НЕДЕЛНА ВАСОВ - БЕБА 
Ш&н от Димитровград, по потекло от Долни 

I, Криводол
■.\ШИР/Г- ! Времето минава, но тъгата и болката остават вечно в 

нашите сърца. Благодарим му за всичко.
*—311 Съпругата Димитричка и дъщерята Виктория

жен на

Тъжен помен
На 09.10.2005 год. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смърттаМалка

обява
на

Изминаха ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия обичан 
и нспрежалим брат

БОРИС КИТАНОВ 
(1914 - 2004) 
от ДукатПродавам къща в 

село Власи в отлич
но състояние. Има 
вода, ток и дворно 
място от 700 м' 
близо до реката. 

Телефон за сведе
ния: 010/ 362-318

ПЕТЪР (11ЕЦИ) ТОДОРОВ
Панихидата ще бъде отслужена на 04.10. 2005 г. от 11 часа 

на гробищата а Дукат. Каним роднини и приятели да ми прид- от Ниш, родом от с. Смиловци
С много обич пазим а сърцата си спомена за таоя бо

дър дух и голяма доброта. Почивай в мир!
братята Томислав а Стефан, сестрите Станка и Добринка 

II техните семейства

ружвт.
Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: синове Симеон и Лиани и дъщрн Василка 
със семействата си



%т(ф - Сашра - Забава
Манчин рабуш

12 7 октомври 2005

Истината за нас Ж; Лмтк: ■аз Кумът ме прегърна и целуна, след 
това повика келнера и направи поръч
ка, счупи чаша, щиппа певицата...

- Куме, недей, ако знаеш за Бога - 
моля го, по той само вдига чашата и 
“ха, наздраве”.

Музиката трещи, певицата крещи, 
наливат се питиета... Потъваме все 
по-дълбоко.

Само истината за нас изплува.

Получих заплата със закъснение от няколко 
месеца. Сложих парите па една, а сметките, 
пристигнали за плащане, на друга страна.

Първото купче малко, второто голямо. Ако 
платя тока, ще ми изключат телефона, ако платя 
телефона, ще ми отрежат тока. Ако издължа ед
на вноска от кредита, ще остана и без ток, и без 
телефон. Ако върна дълга па моя кум Пера, бан
ката ще ме даде на съд...

Повиках кума си на чашка в едно заведение. 
Показах му заплатата и всички сметки.

- Куме, такава и такава работа... Кажи какво 
да правя? .

ш
V . Изгле- мисле дека йе вулкан и гле- 

Манчо, даю час по-скоро да се изгу- 
ни бе. После пойди над Болни-

сз «аг 11Ш* наи-после
дойде акъл у главу- цуту, к'ъмто Нешково. Или 

ту! - съв цъвнул заступи ме къмто Къндину бару. Гюб- 
некня Планерко Кулата. рища колко очеш. А за ваде-

- Е-е-е? те да ти не говорим... Я мис-
- Сечаш ли се кико се бейо лим дека това йе подиграв- 

разярил преди некою годи- ка...

ос:т Борислав Мишрович
- Чекай, Манчо, видим де-

- Е, йедно ли йе да се се- ка не си ме разбрал. Там не 
тим. Айде подсети ме...

- Нали знайеш кикве дебе- смо решили с боклуците, а 
ле паре дадомо на белосвет- кикъв план имамо за боклу- 
скьи “стручняци” и “специ- ците, демек кико че реши- 
ялисти”?

ну?

ВИЦОВЕ ни окаю да ни питаю кико

Блондинки фотомодсл с на сни
мане. Фотографът й казва:

- А сега, миличка, направи за- 
мислена физиономия.

- ?!?
- Ок, ок, ще ти помогна: колко е 

седем но девет?* * *

МО...
- Истина йе, ужкьим смо - Алал вера! Еве педесе го- 

най-дебелата сиромащия, а дине се натезамо куде че ис-
каруйемо боклукат. Оти

- А кво ни продавайоше, буньището на Козарицу за- 
зиайеш ли?

- Мислим дека ни продава- цело полье...
йоше некикви планове: кико - Кво си бре запел, Манчо, 
да будемо по-убав град

- Продавайоше ни, Манчо, - Добре де, а кико тия пла- 
ветър и мъглу! Айде кажи нове че видимо на живо? 
ми кво се напрайи от тъ- - Е, за това нека му мисли

: гай...
- Имамо баремка планове! Нийе смо платени само за
- Е, тува те чекайо! Имамо плановете...

плачамо кико...

сипуйе и усмради цел град и

Па международен конкурс за 
амблема па любовта победил бъл
гарин, който се ииил с казанлъшка 
роза, противогаз и презерватив.
Журито се мотивирало така: роза- I 
та - символ па стремежа към кра- , 
сота в любовта; противогазовата I 
маска - символ па борбата против \
въоръжаването; презервативът - \ планове, кажеш. А тия пла- 
символ на борбата против СПИН. | нове су куле у въздухат...

На тръгване лауреатът на пър-

я ти оратим за планове...

некой друг кой йе платен.

- Кига вечимка идете да
продавате мъглу или плано-

- Чуди ме що оратиш про- ве кико гьи ти окаш, защо 
вата награда им се присмял през | тив КуЛе у въздухат кига, тъгай не понесете и плано-

извинявай, ама баш затова вете за регулациюту на Ни- 
те и окаю Кулата?

- Па бъш затова ти ора- плановете за вадете, плано- 
тим, дека най-после ни дой- вете за тротоарите или го
де акъл. Защо нийе да пла- рете, а!? 
чамо за ветър и маглу кига - Е, ти га па дибидуз за- 
може нийе да гьи продава- пържи! -ядоса се Кулата.

- Запършката йе на тия 
що седу и само прайе плано-

- Еве тия дни ни окаю у ве, а с пърс не мърдаю. Ако 
Прищину да им покажемо има само малко акъл, нема 
кико нийе имамо най-убав пет-шес пути реката да за- 
план за гьубрето. Може тъ- сипуйе бунарйете при 
гай да га продавамо и на Ивкове воденице, стеоше да

замене цевкьете на Пърто-
на един ученик, дал му пари и му " Чекай- неЩ° не ми йе яс~ попинскьият водовод и да 
рекъл. но: кажеш имамо план за исвърлье азбестат и млого

- Иди до съседния магазин и им гьубрето, а смо утънули у другье работе, да не ти гьи 
кажи да ти дадат 100 грама акъл! ! гюбре до гушу. Я пойди само изредуйем...

Ученикът отишъл, но бързо се I къмто Козарицу, на свакьи - Е Манчо, я ти оратим за 
I кьилометар гюбрище. А планове, а ти си се запел: за-

- Господин учител, парите не | онова на върат пуши и дъ- що, па защо! -дуну Кулата
стигат! Продавачът казва, че за вас I ням и ночням, па йебанджи- низ улицуту. 
трябвало цяло кило! 1 йе що се върве по аутопутат

рамо:
- Тия нищо не разбират! Аз ис

ках да кажа: “Да оправяш жеиа с шаву, демек за рекуту, па
презерватив, е все едно да мири
шеш роза през противогаз!”* * *

Пияница се качил в пълен авто
бус. По едно време повърнал върху 
стоящия насреща му пътник.

- Как ме ви е срам! Свиня такава! 
- развикал се ядосаният пътник.

Пияният възразил спокойно:
- Поогледайте се добре и ще ви

дите кой от двамата ни прилича на 
свиня!

мо...
- К-е-е?

другьи...Учител се ядосал от тъпотата
>• • и

•_л’ ____ и'.____

Пословици и 

поговорки от 

Босилегридско

върнал и казал:

Мачча

Нашенци на море*Що требе у къщи, не носи се у иръква. 
*Що е попово, оио е готово.
*А дума дал, а душа дал.
*Юнак без рана не бива.
*Едии предполага, друг располага. 
*Женьило - црънило.
*3ли очи иикага добро не видуят. 
*Злото е по-старо от свето.
*Беше що беше, нещо шумеше.
*Що е речено на глава, на кория не иде. 
*Без здравйе нема богатство.
*3амън Мара лепа, на Великден слепа. 
*Кой е под крушата, тай яде круши. 
*Дръвото се свива додека е младо. 
*Скрати язико.
*Не връляй прашище у очи.

Жената го гледа навъсено и 
продължава да мрънка:

- Един сладолед не сме изяли 
още на плажа!

- Сладоледът тук струва все ед
но го ближеш с Лепа Брена бе, ми
ла! Как да си го позволим? Ще ти 
купя семки, щом искаш занимавка! 
- нервничи той.

- Тиквеното семе ти си го яж! 
Дебелокора кратуна като теб това 
обича! - сопва се шумно госпожата 
и му обърща гръб.

Все пак има нещо хубаво и на 
Черното море - плажът е пълен с 
непознат народ! Можеш да се ка
раш с жена си на воля - никой няма 
да ти обърне внимание. Не е като 
вкъщи, където всички съседи всич
ко чуват и после клюкарстват.

Разговора подслушал 
Тодор Петров

Един нашенец се бе прострял с 
по-хубавата си половинка под сян
ката на опънат на клечки чаршаф, 
щото нямат пари за чадър. Слу-

вословна...
- Не ми обяснявай кое е здра

вословно и кое не е! Бъбреците ми
изстинаха в тази мизерна квартира, 
дето я нае ти! Толкова исках при
лична стая в хотел, но кой да ме 
чуе!

шам ги как се карат:
- Поне веднъж да ме беше завел 

на ресторант. Омръзна ми тази су
хоежбина! - нарежда благоверната.

- Защо да харчим грешни пари 
бе, Гоцо? Нали ще ни трябват да 
си купим нещо в “Метро” в София 
като се прибираме. А на границата 
ще трябва да купим и цигари за 
шверц - стараеше се да успокои 
топката

- Какъв хотел, бе? Две преспи- 
вания и няма да ни останат пари за 
бензин! Тук ни третират като чуж
денци, а уж сме бугари. А знаеш, че 
в хотелите чужденците плащат 
двойно. Абе, кво ти пука! Като се 
върнем, ще излъжем, че сме спали 
в хотел. Да не мислиш, че Славчо и 
жена му в Гърция наистина спят по 
хотели? Лъжат бе, Гоцо, лъжат ка
то нишки цигани. Та оная, неговата 
дрисла, преди десетина години го
вореше, че били на море в ... Охрид 
- успокояваше съпругът жена си.

Многонашенецът, 
по-вкусни са консервите, дето ги 
купихме. Малко ли ни дерат с но
щувките, с паркинга, с плажната 
такса, та още да им пълним джобо
вете! Пък и домашната храна, дето 
си я носим от Цариброд, е по-здра-Записал Александър Младенов

Директор: Велимир Костов. Редакция: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко Божилов, Ванче Богоев, Кирил Георгиев, Момир Тодоров 
М о п я ря ’ (И-Д-ГЛ| редактор), Петър Рангелов, Никола Цветков (технически редактор и комютърен дизайн). Даниела Христова (лектор-коректор).

14 телефони: директор (тел., факс) (018) 46-454, редакция (018) 513-862, комерсиала (018) 513-861. Вестникът излиза всеки петък
Излателство "Братство" Ръкописи не се връщат. Годишен абонамент за 2005 г. е 550 дин. (За чужбина: 35 евро). Джиро-сметка: Бюджетни средства:

Н ,, « К _ п - 840-540664-73, Ниш; Собствени приходи: 840-540668-61, Ниш. Валутна сметка: 54430/3-Уа-7888/3 Делта банка АД.
Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ Е-поща: п1иЬ@тес11ап1$.пе1 Печата;"врбаек°мерц",«арламаркса47,ниш,телУфакс(018)576-283; 1981 666.


