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Съветът за сигурност на ООН по въпроса за Косово и Метохия

>ой излезе на 15 юни 1V©1 =

Чрез преговори до нов статут но обяжш
Съветът за сигурност на ООН одобри препоръката на генералния 
секретар Кофи Анан да започнат международни преговори за опре- 

к '.:2| деляне на бъдещия статут на Косово. В единодушно приета декла- 
ЦУед рация се казва, че 15-те страни в Съвета за сигурност дават пълна- 

та си подкрепа на политическия процес за определяне бъдещия ста
тут на Косово. Страните от съвета потвърждават ангажимента 
си към поставената цел за съществуването на многоетническо и 
демократично Косово, което да подсили регионалната стабилност.

Решаването на Косовския въпрос навлезе в нова фаза чрез препоръката на Съвета за сигурност 
на ООН да започнат разговори за бъдещия статут на сръбската покрайнина под международно уп
равление. С такова становище не се определя предварително нито бъдещият статут, нито кога той 
трябва да се осъществи. (^а стР• 2)
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Георги Димитров е 
новият посланик на 
Република България в 
Белград

В следващия петък

Тадич в 

Димитровград
Според сведения от Общин

ската организация на Демокра- | 
тичната партия, председателят |
на партията и президент на |
Сърбия Борис Тадич ще посети |
Димитровград на 4 ноември т.г. 1

Президентът Тадич идва в м
Димитровград начело на група 
бизнесмени от Сърбия, за да се вЦ 
запознаят с проблемите и с въз- ■ 
можностите да се помогне за И 
икономическия напредък на об- И 
щината. На практика това ще И 
бъде втората част от неотдавна I 
проведения Бизнесфорум с пре- В 
дставители на бизнеса от Бъл
гария. Л.Т.

р

Президентът на държавната общност 
Сърия и Черна гора Светозар Маровнч 
прие в сряда в Палатата на Федерацията
новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република България в Бел! рад г-н I еорги 
Димитров.

Посланик Димитров връчи на президента Маровнч акредитивните си писма, с което официал- 
българската дипломатическа мисия в Белград.
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но пое ръководството с
Нобият извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белград г-н Ге

орги Димиторв откликна радушно на молбата ни и първото интервю на новия си пост 
даде специално за вестник „Братство .

-
щ

(На апр. 2).

Първият бизнесфорулл в Димитровград

Стакообтенът е допече о 

митическите вьзтожност
* Стокообменът между България и Сърбия през 1-

- 270 млн. щатски долара 1 -шпървите девет месеца 
* Добри перспективи открива регионалното 

сътрудичество
* Половин милион сръбски турис
ти са посетили България
* За стопанството единственото 
лекарство е свежият капитал

V. » \

185Н 0350-8838

Посланикът на България в Белград Георги Димитров, кметът на 
Димитровград Веселин Величков и началникът на Пиротски окръг 
Весна Миялкович на откриването на форума(На сшр. 3)
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Специално за „Братство": Интервю на новоназначения извънреден 
мощен посланик на Република България в Белград г-н Георги Димитров Чрези пълно-

България твърдо подкрепя европейското преговори... 

перспектива но Сърбия и Черно гора (От стр. 1)

Съветът за сигурност засе
дава в Ню Йорк, за да обсъди 
доклада на специалния прате
ник на генералния секретар 
ООН за Косово Кай Ейде и да 
вземе решение за началото на 
преговори за бъдещето на об
ластта.

Ейде изрази увереност, че е 
време да започнат преговори
те за бъдещето на областта, 
добавяйки, че този процес е ве
че започнал и не може да бъде 
спрян.

* Ваше превъзходителство, 
Колективът на издателство 
“Братство” Ви честити пое
мане/по на постта извънреден 
и пълномощен посланик на Ре
публика България в Сърбия и 
Черна гора, като Ви пожелава 
много успехи в дипломатичес
ката Ви мисия в полза на. бла
годенствието на нашите 
страни и народи.
Господин Димитров, Вие пое
мате отговорната длъжност 
извънреден и пълномощен пос
ланик на Република България 
в Белград в един, струва ни се, 
доста деликатен момент за 
Европа и за Балканите. Френ
ското и холандско “не” на евро- 
конституцията като че ли 
поразклатиха вярата в спло
теността и единодействието 
на Европейския съ/оз. Прозву
чават дисонантни тонове от
носно утвърдената вече дина
мика по разширяването на ЕС 
в близките години, които едва 
ли са приятни за ухото на 
българина. Брк)ксел открехна 
вратите на преддверието на 
Европа за Белград, а Подгори- 
ца оповестява референдум за 
независимост. Предстои от
криването на разговорите от
носно бъдещия статут на Ко
сово и Метохия.
Г-н посланик, каква е Вашата 
оценка за глоб 
ческа обстановка в Европа и 
има ли място за оптимизъм, 
тъй като всичко това тряб
ва да решава дипломацията?

- Искрено се радвам да дам 
първото си интервю като извънре
ден и пълномощен посланик на 
Република България в Сърбия и 
Черна гора пред вашия вестник, 
който носи емблематичното име 
“Братство”.

В този контекст мога да заявя, 
политическите 

между страните ни през последни
те години достигнаха най-високо
то си равнище в историята. Сви
детели бяхме на убедителна проя
ва на човешка близост, за жалост 
по злощастен повод - катастрофа
та с българските деца при река 
Лим. Самият аз бях обграден с 
внимание и приятелство още от 
първите дни на престоя си тук. В 
подобна комфортна обстановка 
работата ми на пръв поглед из
глежда лесна, но това не ме успо
коява, тъй като и пред двете ни 
страни, и пред региона като цяло 
стоят важни политически и иконо
мически задачи, в чието решаване 
дипломацията има съществена

помага с идеи и инициативи отно
шенията между официалните 
власти. Провеждането, през тази 
година, на съвместни бизнес сре
щи в Босилеград и Димитровград, 
многобройните културни прояви с 
участието на творци и изпълните
ли от двете страни на границата 
са свидетелство за осъзнат взаи
мен интерес и общата полза от об
щуването помежду ни. Демокра
тизирането на обществения жи
вот, укрепването на политическа
та и икономическата стабилност в 
двете страни и утвърждаването на 
европейските стандарти на взаи
модействие откриват нови, още 
по-големи перспективи в това от
ношение.
* С включването в европей
ските интеграции през 2007 г. 
ще се наложи България да въ
веде визов режим за граждани
те от западната си съседка. 
Как това ще повлияе върху 
разширяването на взаимоот
ношенията ни?
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Председателката па Коор
динационния център за Ко
сово Сапда Рашкович-Ивич 
заяви, че е много лошо да 
се поставят каквито и да 
било срокове за приключва
не на преговорите за бъде
щия статут на Косово, съ
общи ТАНЮГ. Косово е 
проблем, който продълзка- 
ва 130 години и не може да
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Посланик Димитров пред Палатата на Федерацията
се реши пито за шест, пи
то за осем месеца, заяви 
пред журналисти Р 
вич-Ивич по повод изявле
нието на ръководителя на 
мисията, на ООН в Косово 
Сьорен Йесен Петерсен, че 
преговорите може да прик- 

на европеи- лючат до есента на идна- 
ската граница, да синхронизира ; та го$ина, 
визовата си политика с тази на ЕС. !

Кратка биография на посланик Георги Димитров ашко-
- След приемането ни в ЕС, как- 

то се очаква от 01.01.2007 г., за
падната ни граница ще стане вън
шна на Съюза и България трябва 
да поеме необходимите ангажи
менти по опазването

Роден е на 02.10.1957 г. в и разоръжаване ”
1992- 1993 - МВнР, Ди

рекция за международни орга
низации, главен експерт

1993- 1997 - МВнР, Ди
рекция международни органи
зации, началник на дирекция

1997 - Постоянна мисия 
на Република България във Ви
ена, пълномощен министър 

от 2002 - секретар на 
Президента на Република Бъл
гария за външна политика

Женен, с едно дете. Вла
дее английски, френски, руски 
езици.

София.
Образование:
1983 - Московски държа

вен институт за междуна
родни отношения, Междуна
родно право, магистър 

Кариера:
1983-1988 - Министер

ство на външните работи 
(МВнР), отдел “ООН и разо
ръжаване”, експерт

1988-1991 - Мисия на Ре-

Силно се надявам вашата страна ! 
да напредне максимално бързо в 
изпълнението на изискванията за I 
постигане на безвизов режим със | Петерсен заяви, че запазването 
страните от ЕС, така че да да ни ; на статуквото в Косово е не- 
бъде спестен този проблем или | възможно и изтъкна, че успо- 
той да трае най-кратко време при | редно с разговорите за статута 
минимални затруднения и за вас, трябва да се изпълнят още

много неща. ЮНМИК опреде
ли шест приоритета, които 
трябва да се осъществят в 
близките няколко месеца. 
Първият приоритет е осъщес
твяването на стандартите, 
преди всичко свободата на 
движение и завръщането на 

I бежанците, каза ръководите
лят на ЮНМИК.

Главният администратор на 
ООН в Косово Сьорен Йесен

алната полити-

публика България в Женева, 
аташе и трети секретар 

1991-МВнР, отдел “ООН
и за нас.
* Мнозина наши сънародници 
тук отправят забележки от
носно продължителността на 
процедурата при придобиване- \ 
то на българско гражданство 
и задграничен паспорт. Ще се 
съгласите, че 2007 г. не е чак 
толкова далече. Има ли изгле
ди за промени в това отноше
ние?

Географската близост е мощен 
фактор за развитие на бизнеса, за 
активни контакти в областта на

страните в региона. България 
твърдо подкрепя европейската 
перспектива на Сърбия и Черна 
гора и е готова да оказва пълно 
съдействие в тази насока, със съз
нанието, че това е добра инвести
ция и в двустранните отношения, 
и за стабилизацията на региона 
като цяло.

туризма, културата, спорта и т.н., 
за по-тясно общуване на хората от 
двете страни на границата. Всичко 
това не може да се случи обаче без 

инфраструктура.отношенияче разгърната 
Строителството на магистралата 
София-Ниш, модернизацията на 
железопътната линия Драго- 
ман-Димитровград-Ниш, откри-Инфраструктурата - 

необходима 
предпоставка за 
разширяване на 
икономическите 
връзки

- По-продължителният срок за 
разглеждане на подадените молби 
за българско гражданство се дъл
жи на две причини. Първата е не
обходимостта от прецизно проуч
ване на основанията на кандида
тите и на това, дали те отговарят 
на законовите изисквания, които 
безусловно трябва да се спазват. 
Това изисква време и не може да 
бъде извършено в желаните от 
всички нас кратки срокове. Второ, 
по линия на БНМ са постъпили 
голям брой молби за придобиване 
на българско гражданство, което 
допълнително натоварва адми
нистративния апарат в България. 
Междуведомствената 
разглеждаща молбите за българ
ско гражданство, прави всичко 
възможно за ускоряването на този 
процес.

В заключение искам да кажа, че 
поемам поверения ми пост с енту
сиазъм и оптимизъм. Използвам 
това първо мое появяване на ва
шите страници, за да засвидетел- 

уважението си към редакци
ята на “Братство” и ви пожелая ус
пехи в утвръждаването на нацио
налното самосъзнание на съна
родниците ни в Сърбия и Черна 
гора.

Сръбският премиер Воислав 
Кощуница заяви пред бри
танското Радио Би Би Си, 
че в предстоящите прего
вори за Косово ще настоява 
да се зачитат границите 
на бившите югославски ре
публики. Редица междуна
родни документи сочат, че 
решение трябва да се тър
си стриктно в рамките на 
границите на държавите, 
които сега съществуват на 
Балканите, със съответна 
степен на автономия за 
Косово, което трябва да 
бъде предмет на договор на 
всички страни, заяви Ко
щуница.

Премиерът на Сърбия Во
ислав Кощуница каза на засе
данието на Съвета за сигур
ност, че на Косово е необходи
мо мирно, договорно и ком
промисно решение под фор
мата на истинска автономия 
при зачитането на суверените
та и териториалния интегри- 
тет на Сърбия и Черна гора, до 
което да се стигне чрез преки 
преговори на представители 
на двете страни.

ването на нови гранични пункто
ве, възстановяването на авиовръз- 
ката между столиците, свързване
то на газопреносните мрежи са не
обходима предпоставка за рязко 
нарастване на търговския стоко
обмен и туристическия поток, за 
реализиране на взаимния инвести
ционен интерес. Двигатели на па
зарните процеси, разбира се, ще 
бъдат частните предприемачи, но 
в осигуряването на благоприятен 
политически климат за техния 
бизнес от страна на държавата не
малко ангажименти падат и върху 
дипломацията.

* След “нежната” револ/оция в 
България и демократически
те промени в СЧГ на лице е 
еволкзция във взаимоотноше
нията между двете съседки, 
особено на политическия 
план, което трудно може да се 
каже и за икономиката. Как
во според Вас е сегашното ниво 
на взаимните връзки и какви 
са перспективите?

- Както вие забелязвате, така и 
политическите кръгове на двете 
страни съзнават, че икономичес
ките отношения между нас не са 
на нивото на политическите. Ра
ботата за преодоляване на този 
дисбаланс ще бъде едно от основ
ните професионални предизвика
телства пред мен и колегите от по
солството, което ръководя. Убе
ден съм, че в това отношение ще 
имаме пълно разбиране и съдей
ствие от почитаемите домакини.

роля.
В рамките на своите междуна

родни приоритети и стратегичес
ка ориентация като член на НАТО 
и предстоящ член на ЕС, Републи
ка България обръща особено вни
мание на процесите в Югоизточна 
Европа. Въпросът за бъдещия ста
тут на Косово и Метохия безспор
но е един от най-актуалните днес и 
аз се надявам, че той ще бъде ре- 
шен по начин, удовлетворителен 
за заинтересованите страни и в 
интерес на стабилността и сът
рудничеството в региона, 
по-широк план, споделям разби
рането, че най-ефикасният способ 
за трайно решаване на проблеми
те на Балканите е европейската и 
евроатлантическа интеграция на

комисия,

Българското 
малцинство - активен 
посредник и участник
* В този контекст каква е ро
лята на българското малцин
ство?

- Българското национално мал
цинство, чрез историческите си 
корени в България и битието си в 
Сърбия, е естествен мост между 
двете страни и може да бъде акти
вен посредник и участник в кон
тактите между деловите кръгове и 
гражданските структури, да под-

ствам

В

Интервюто взе: 
Ванче Богосв
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Публична дискусия за Шенгенското споразумение Писмо на НС до Съвета на Европа

Мониторинг върху 

Закона за 

образованието
Към бялата Шенгенска листа

Представители на белград- 
правителствена орга

низация “Група 484”, която де
сет години се занимава с проб
лемите на имигрантите по при
нуда и следи общите имигра- 
ционни течения в СЧГ, тези 
дни в Димитровград организи
ра публична дискусия под наз
вание “Към бялата Шенгенска 
листа”. Говориха активистите 
на организацията Миодраг 
Иванович, Миодраг Схреска, 
Владимир Петрониевич и дру
ги. Гости бяха представители 
на правосъдните органи от Ди- 
митрвоград и Пирот, предста
вители на Министерството на 
вътрешните работи, на непра
вителствената 
АСТРА и на УНХЦР.

“Група 484” получава сред
ства за реализация на проекти
те си от Европейския съюз пос
редством Европейската аген
ция за реконструкция и в сът
рудничество с Европейското 
движение в Сърбия. Тя се опит
ва да оказва възможно по-сил
но влияние върху политически
те структури в СЧГ по отноше
ние на критериите, въз основа 
на които се преценява дали ня
коя държава изпълнява услови
ята за причисляване към пози
тивната листа на Европейския 
съюз въз основа на Шенгенско
то споразумение. Критериите 
се отнасят до: нелегалните 
имиграции, държавната поли
тика и сигурността, отношени
ето на Европейския съюз със 
страната, която е заинтересо
вана да подпише Шенгенското 
споразумение и импликациите, 
които се отнасят до регионал
ната хармонизация и реципро- 
цитета. Преценката дали една 
страна е изпълнила условията 
във всеки конкретен случай 
върши Европейската комисия.

ската не

На последното заседание на Националния съвет на българ- 
бе прието решение той да се обърне към Съ

вета на Европа по въпроса за изучаването на български език. 
Това решение е реализирано на 25 т.м., като до канцеларията 
на Съвета на Европа в Белград е изпратен иск за провеждане на 
мониторинг върху Закона за образованието на Сърбия и върху 
неговото прилагане.

В иска между другото се казва, че от самото сформиране при
оритетен проблем, с който Националният съвет се занимава, е 
образованието, т.е. опитът в училищата, в които предимно се 
учат децата от малцинството, на българския език да бъде вър
нат статусът на майчин език и в крайна сметка да се изучава с 
толкова часове, с колкото се изучава и сръбския. По въпроса 
доста време е водена преписка с Министерството на просветата 
и спорта на Сърбия, но според оценка на НС то има несъотве
тен подход към решаването на този проблем. Тъкмо това е при
чината НС да търси мониторинг от Съвета на Европа, се казва в 
иска. Накрая от името на НС председателят д-р Ангел Йосифов 
напомня, че “с оглед на факта, че НС няма изпълнителна нито 
някоя друга власт над училищата, а само морално задължение и 
отговорност пред малцинството, търси чрез мониторинг и 
след това с отчет да посочи дали искът му е оправдан и дали по 
въпроса с изучаване на майчин език са нарушени правата на 
малцинството”.

ското малцинство

Тя дава предложение на Съве
та на ЕС да раздвижи процеду
ра за отменянето на визовия 
режим към третите страни. То
ва означава, че решението за 
преминаването на трета страна 
от черната към бялата листа е с 
дискретен характер и се взема 
от Съвета на ЕС.

Гражданите на страните, ко
ито са в бялата Шенгенска лис

та могат да пребивават в “шен- 
генската територия” до три ме
сеца без виза. Те обаче там не 
могат да постъпват на работа. 
В Европа в черната шенгенска 
листа са страните СЧГ, БиХ, 
Албания, Македония, Турция, 
Украйна, Беларус, Молдова и 
Русия.

организация

Б.Д. А.Т.

I '120 години от раждането на Емануил Пои

Потомци на поета в родния му край
кът Александър.

В рамките на посещението си на Босилеград, гостите посетиха 
Груиици, родното село на Емануил Попдимитров, както и извор
ската черква “Света Троица”, фермата-музей на Здравко Георги
ев в Белут. Участниците в научния форум бяха приети от кмета 
Владимир Захариев и се срещнаха с просветния инспектор Дежка 
Георгиева.

Гостите от България подариха няколко комплекта книги на 
босилеградския филиал на КИЦ “Цариброд” и на Народната 
библиотека, а КИЦ дариха и с бюст на Емануил Попдимитров.

П.Л.Р.

В съдействие с Посолството на Република България в Белград 
в края на миналата седмица в Босилеград пребиваваха участни
ците в научната конференция “Емануил Попдимитров и българ
ският модернизъм”, която по случай 120 години от раждането на 
великия български поет и общественик се проведе на 20 октом
ври в София. В работата на конференцията, чийто организатор 
беше Софийският университет “Св. Климент Охридски”, учас
тваха изявени специалисти от областта на литературата и об
ществени дейци. Председател на конференцията беше доц. д-р 
Яни Милчаков, доскорашен посланик на Република България в 
Белград.

Стокообменът е далече от икономическите възможности
селско стопанство, отделно в областта на скотовъд- 
ството. Тук са и туристическите потенциали и гра
ничният преход, където е запланувано изграждане на 
стоково-транспортен център. Надявам се, че това, ко
ето ще ви предложим, ще предизвика интерес в биз
нес средите в България.”

Успешна работа на форума пожела и началникът 
па Пиротски окръг г-жа Весна Миялкович.

На пресконференция след форума икономически
ят съветник при посолството на България в Белград 
г-жа Красимира Янкова изрази висока оценка на ор
ганизацията на форума и изтъкна убеждението си, че 
“фирмите, които участваха във форума ще бъдат в 
Димитровград и в бъдеще и не само те, но и много 
други. Въпреки огромния напредък в комунициране- 
то между хората от бизнеса (интернет и пр.) непос
редствените преки контакти са най-полезни и плодот
ворни. Убедена съм, че това не е и последна среща 
между представителите на бизнеса от България и 
представители на Община Димитровград.”

Тъй като поради определени причини изостанаха 
представители на бизнес средите от Сърбия, в нача
лото на следващия месец предстои организиране на 
втора част или продължение на бизнес форума в Дн-

представитслитс на област Монтана, Перник и Со
фийска с представителите на община Димитровград 
ще намерят пови начини за разнообразяване на двус- 
трани връзки. В областта на транспорта България и 
Сърбия имат също много добри перспективи, както 
в енергетиката и в други области на инфраструктура
та. Изграждането па магистралата Ниш-София ще 
допринесе за установяване па контакти в много об
ласти. Тук не мога да не отбележа оспособяваието на 
жп гарата в Димитровград като обща гранична гара. 
През последните години активно се развива и туриз
мът и само за първите девет месеца 410 000 сръбски 
туристи са посетили България. Днешната среща ще 
даде реални възможности да се идентифицират инте
ресите на бизнеса и оттук нататък да се създадат 
преки икономически връзки, защото всички знаем, че 
много по-лесно е да се контактува със съседите от- 
колкото да се търсят икономически интереси далеч 
зад границите. Надявам се, че тази среща ще 
първата и че ще даде резултати.”

В речта си по случай форума кметът на Димитров
град Веселин Величков между другото изтъкна, че 
“мотивът да се съберат тук представители на бизнес 
средите от България е само един: на потенциалните 
инвеститори да се представят природните и стопан
ски ресурси на общината. А както 
всички страни в транзиция има и трудности. Един- 

лекарство (като лекар така го наричам) е 
свежият капитал за стопанството, което е в лошо със
тояние или изобщо не работи. Въпреки че става дума 
за малка община, Димитровград все пак има какво да 

потенциалните инвеститори. Освен сто-

(От стр. 1)

На 21 октомври в Димитровград се проведе пър
вият бизнес форум, организиран 
общината, в който участваха фирми от България и 
от Димитровград. Имайки предвид, че между фир
мите от България е и Асоциацията на индустриалния 
капитал, в чийто състав са редица предприятия, мо
же да се констатира, че в работата на първия форум 
са взели участие почти 50 фирми.

Новоназначеният посланик на България в Белград 
г-н Георги Димитров, поздравявайки присъстващите 
изтъкна: “Надявам се, че в резултат на съвместните 
усилия на общината и на посолството на Р България, 
а също така и отклика на бизнес средите от България, 

инициатива на кмета г-н Величков за

по инициатива на

прекрасната
организиране на първия по рода си бизнес форум в 
Димитровград, ще намери своята реализация. При
съствието на не малко фирми от двете страни е дока- 

осъзнатия интерес. Такива срещи са 
икономическо об-

е само
зателство за
идеални за взаимно запознаване и 
щуване, за набелязване и осъществяване на съвмес
тни проекти в интерес на развитието и просперитета 
на двата народа. Както е известно търговските отно
шения между България и Сърбия имат дългогодиш
на история и са се развивали в много насоки. Само за 
първите девет месеца от годината двустранният об
мен е достигнал 270 милиона щатски долара и той 
нараства постоянно. Но всички ние си даваме смет
ка, че този обмен е все още далеч от икономическите 
възможности на двете страни. Неизползван остава 
потенциалът в областта на инвестициите. Добри пер
спективи открива регионалното сътрудничество и 
този форум е свидетелство за това. Убеден съм, че

митровград.
Да напомним, че по време на срещата на предста

вителите от България бе показан филм за община Ди
митровград и стопанските й и други потенциали. 
Отделни фирми, обществени и частни, както и час
тни производители, се представиха с видеоматериа
ли. Осъществени са и непосредствени контакти меж
ду отделни фирми от двете страни.

е известно във

ственото

предложи на
папски индустриални обекти, налице са и природните 
ресурси па общината, които могат да се използват за

А.Т.
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Великобритания

{№28 октомври 2005

В Европейския парламент представени докалади

Жьпт картон’ зо бщаи и шииВ

Българският министър-председател Сергей Станишев посе
ти Великобритания, където участва в работните сесии на неофи
циалната среща на високо равнище на държавните и правител
ствени ръководители на страните-членки на ЕС.

На срещата присъства и делегация от Румъния. Лидерите ра
зискваха предизвикателствата от глобализацията.

В посолството иа България в Лондон премиерът Станишев 
разговаря с представители на британските политически и дело
ви среди и на българската общност там.

По покана на британския си колега Тони Блеър българският 
мипистър-председател беше на вечеря на “Даунинг стрийт” 10 
заедно с лидерите от Партията на европейските социалисти.

Шансът на България и Румъния да се присъе
динят към Европейския съюз през 2007 г. “не е 
загубен”, но на двете страни предстои много 
работа, заяви Оли Рен. В Страсбург той пред
стави мониторинговите доклади за готовнос
тта на двете страни за членство в рамките на 
пленарната сесия на Европейския парламент. 
Изказването му е публикувано на усб-страница- 
та на Европейската комисия. Комисарят призо
ва България и Румъния да се съсредоточат вър
ху най-сериозните проблеми, посочени в докла
да. Той припомни, че през пролетта на 2006 г. 
Комисията ще реши дали да препоръча отлага
не на членството на двете страни и предупреди, 
че ако има сериозни пропуски, топ самият не би 
се поколебал да активира предпазните механиз
ми. Според Рен в над половината от общо 140 
области, наблюдавани от ЕК, няма затрудне
ния, които да не могат да бъдат преодолени, 
ако сегашният ход на подготовката па Бълга
рия и Румъния продължи. В около 10 процента 
от областите обаче степента на подготвеност 
на двете страни буди сериозна тревога. Ако в 
тези области Букурещ и София не предприемат 
незабавни и решителни мерки, те няма да са го
тови в предвидения срок, изтъкна комисарят.

Сред тези области са борбата с корупцията, 
пълното усвояване на средствата, получени от 
ЕС, функционирането на вътрешния пазар, кон
тролът на външните граници.

Мониторинговите доклади за Румъния и 
България, представени в Европейския парла
мент, представляват “жълт картон” за двете 
страни, който им дава възможност да наваксат

изоставането си, но посочва и някои много важ
ни проблеми, които се отнасят както за гражда
ните на Румъния и България, така и за гражда
ните на ЕС, заяви във вторник пред Европарла- 
мента председателят на комисията по външни 
работи на законодателния орган Елмар Брок. 
Той е добавил, че ако България и Румъния ис
кат да се присъединят на I януари 2007 г. към 
ЕС, тс трябва да сс боря т с корупцията и да по
добрят съдебните си системи. Брок говори не
посредствено след представянето на докладите 
от еврокомисаря по въпросите на разширява
нето Олн Рен.

Георги Първанов:
Препоръките са 

допълнителен импулс

Българите в Чикаго 

искат грижа от 

държавата
Българската страна ще проучи внимателно | 

Доклада па Европейската комисия. Изводите и 
препоръките в него трябва да придадат допъл
нителен импулс на усилията пи за пълноправно 
членство в Европейския съюз, каза българският 
презндент Георги Първанов при връчването на 
мониторинговия доклад за България от ръко
водителя на Делегацията на Комисията на 
Европейския съюз в България Димитрис Кур- 
кулас. Според президента изпълнението на 
препоръките изисква максимална мобилизация 
на институциите и консолидация на българско- | 
то общество.

Над 100 българи се събраха в хотел “Уинджам” в Чикаго, за да 
се срещнат с българския президент Георги Първанов. Сънарод
ниците ни в Чикаго, които са между 70 000 и 100 000 души, обра
зуват най-голямата българска общност на американска земя.

Държавният глава разговаря с журналисти от 6 български ме
дии в града - вестниците “Старт”, “България”, “България сега”, 
“България XXI век”, списание “Златорог” и “Чикаго”. Те поиска
ха държавата да прояви по-голям интерес към българите зад 
граница. България е дължник на своите граждани, съгласи се 
президентът.

Първанов откри фотоизложба на фондация “Васил Левски” и 
на Националния музей “Васил Левски”. Той заяви, че Апостола 
на свободата е идеолог на модерната българска държавност и 
припомни неговите думи - “Ще дойде времето да бъдем равни с 
другите европейски народи”. Според държавния глава това е го
лямата европейска идея, която сега се реализира за България.

“Сънародниците ни тук ме питат най-често какво може да ги 
мотивира да се върнат в родината”, обясни президентът. 
Най-подходящият отговор е, че България става добро място за 
бизнес, инвестиции и работа.

Световният шампион по шахмат

"Много съм герй за Еългария^
Световният 

шампион 
шахмат Веселин 
Топалов се поя
ви на изхода на 
летище София с 
купа в дясната 
си ръка под бур
ните аплодис
менти на мно- 
гобройните пос
рещани. Едно от 
първите изрече
ния на новия 
крал на чер
но-белите квад
рати на родна 
земя бе: “Много
съм горд за България”. Международният 
гросмайстор Веселин Топалов разказа пред 
гората от микрофони за триумфа си в аржен
тинската провинция Сан Луис: “Отидох в 
Аржентина с идеята да играя и да спечеля. В 
началото още не разбирах какво се случва.
Първите четири партии от турнира бяха ре
шаващи, а след това всяка точка ме прибли
жаваше към титлата. Един кръг преди края

по Властта свали шапка пред 
Веселин Топалов. Първо 
държавният глава Георги 
Първанов, а после и преми
ерът Сергей Станишев при
еха световния шампион. 
Топалов бе приет от дър
жавния глава в Гербовата 
зала на “Дондуков” 1. Пър
ванов връчи Почетния знак 
на президента на Топалов и 
на неговия мениджър Сил- 
вио Данаилов.

станах шампион, но все пак май радостта ми 
бе по-голяма, когато всичко свърши след пос
ледната партия”. На въпрос ще играе ли мач 
със смятания от някои за световен шампион 
по класически шахмат Владимир Крамник от 
Русия, гросмайстор Топалов отговори: “Едва 
ли ще има мач с Крамник, който в последно 
време не показва особени резултати. Но по 
принцип аз на две години трябва да защища
вам титлата си”.

По случай 1 ноември - 
Деня на народните будители

Прием в 

българското 

посолство е® 

Белград
Новоназначеният извънреден и пълномо
щен посланик на Република България в СЧГ 
Георги Димитров ще устори във вторник 
прием в българското посолство в Белград 
по случай 1 ноември - Деня на будители
те. На приема са поканени видни общес
твеници и културни деятели в страната, 
както и представители на учреждения и 
ведомства на сънародниците ни в Сърбия.

Първи ноември е официален празник на Република Бълга
рия. Това е денят когато се извикват спомените за българите, 
допринесли за развитието на българската култура, за запазва
нето на българския език, религия и история по време на тур
ското робство, за събуждането на националното съзнание на 
българския народ и създаването на съвременния български 
език и култура. Сред тези личности са Климент Охридски, 
Черноризец Храбър, Презвитер Козма, Евтимий Търновски,’ 
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон! 
Неофит Рилски, Раковски, Чинтулов, Каравелов, братята Ми
ладинови, Петко Славейков и много други.

Този светъл празник продължава да живее и днес. Съвре
менните будители с гордост вграждат достиженията на бъл
гарската култура и национален дух в съкровищницата 
ропейската цивилизация.

Чрез инвестиции! д® 

конкурентна емоеойноет
България трябва приори- ническия университет (ТУ) в ят глава изрази уважението си 

тетно да инвестира в науката и София. Без ТУ не можем да си към работата на преподавате- 
висшето образование, за да бъ- представим развитието на лите, изследователите и слу-

българската индустрия, посо- жителите на ТУ. Според него 
Европа и света. Това каза пре- чи президентът. Той определи ръководството и преподавте- 
зидентът Георги Първанов в ТУ като виеше училище, чиято лите са успели да постигнат 
приветствието си на тържес- история е неразривно свързана добро взаимодействие между 
твеното събрание по повод 60 с историята на модерната бъл- бизнес, наука 
години от създаването на Тех- гарска държавност. Държавни- ституции.

конкурентноспособна вде

на ев-
и държавни ин-
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IIиII II (§ ИИ занапред ще има 

бензиностанция?
* След приватизацията на "Беопетрол", ко- 
ято се проведе преди повече от една годи
на, Лукойл" стана собственик и на част 
от босилеградската бензиностанция, коя- 
то беше в състава на белградската фирма.
Лукойл" тогава стана притежател и на 

резервоарите, помпите и другите съоръже
ния, докато останалото имущество 
АТП.

е на

Намерението на компанията зиностанцията е, че тя е рабо- 
да закрие бензиностанцията в

Обекти на ”Слога"
тила на загуба и те нямали ин- 

Босилеград предизвика огром- терес да я поддържат. От друга 
но недоволство сред жителите страна, бензиностанцията е по- 
в общината. Разрешаването на местена наблизо до реката, ко- 
този сериозен проблем зае цен- ето е противно на европейски- 
трално място на извънредното те стандарти и рано-късно на 
заседание

В ход е процедурата за при- обекти, ще стане собственик на даването под наем на една част 
съединяване на общественото складовете и на други обекти от обектите си, ще бъдат в сила 
предприятие “Слога” към об- на “Слога”, където ще помес- до обединяването й с “Услуга”, 
щинското комунално предпри- тва машините си, съоръжения- подчерта Димитрова и добави, 
ятие “Услуга”, което ще прев- та и материала за работа, а ще че след това “Услуга” ще реши 

рава и задълже- си осигури и помещения за дали ще ги удължи или не. 
ния на “Слога”. Двете фирми офиси. От друга страна “Сло- Тя изтъква, че в момента 
вече изготвиха проектопредло- га” няма да бъде продадена на “Слога” няма дългове към дру- 
жение на договора за обединя- безценица и цялото й имущес- ги фирми, а единствените за- 
ване и се очаква до края на го- тво ще остане в ръцете на об- дължения се отнасят до незап- 
дината Министерството на щината. В момента предприя- латените сметки за изразход- 
стопанството на Република тието не притежава търговски ван ток в хотела, за периода, 
Сърбия да вземе решение по магазини, а почти цялото дви- когато там са били настанени 
този въпрос. Инициативата по- жимо и една част от недвижи- бежанци от Косово, както и за 
лучи подкрепа и от ОС в Боси- мото му имущество са прода- незаплатените сметки за ток в

дени. Някои от обектите на някои обекти в селата, където 
Без оглед, че още през 2003 предприятието са дадени под преди са им били магазините, 

година “Слога” е включена в наем, а във фирмата има само За незаплатените сметки вече 
процеса на приватизация, Дър- един зает - Мирияна Димитро- се води дело в общинския съд в 
жавната агенция е спряла про- ва, която е изпълняващ длъж- Босилеград, 
цедурата и е дала съгласие за ността директор. Преди то да
присъединяването на фирмата фалира (1998 година) е имало Кметът Владимир Захариев 
към комуналното предприятие, над 100 заети, притежавало е заяви, че ще се ангажира да бъ- 

В двете фирми и в общин- търговски магазини в Босилег- де решен проблемът с незапла- 
ското ръководство подчерта- рад и в почти всички села в об- тените сметки за ток в хотела, 
ват, че присъединяването със щината.
сигурност ще им бъде от полза. - Договорите, които “Слога”
“Услуга”, която няма свои е сключила с частни фирми за

Общинската това място няма да може да съ-на земе всичките п
ОС прие и решение за измененията в бюджета за 2005 го
дина. Правителството на Сърбия е отпуснало на общи
ната 4 милиона динара, така че тазгодишните планира
ни приходи в общинския бюджет от 65 732 000 динара се
га са увеличени на 69 732 000 динара. Част от тези сред
ства - 3 милиона динара, ще бъдат изразходвани за под
мяна на азбестовите търби в градския водопровод и 500 
000 динара за поддържане и почистване на местните и 
некатегоризираните пътища в общината.
ОС ще финансира 40% от проекта за подмяна на азбесто
вите търби, чиято реализация ще започне през тази есен. 
Останалите 60% ще подсигури Дирекцията за водите при 
Министерството за селското стопанство, горско и водно 
дело. ОС ще отдели допълнителни средства и за почис
тване и поддържане на местните и некатегоризирани пъ
тища в общината.

леград.

скупщина, което се проведе на ществува.
21 октомври. Отборниците на 
ОС упълномощиха кмета Вла- който руснаците дадоха на Бо- 
димир Захариев да сключи до- силеград, ОС прие предложе- 
говор с “Лукойл”, въз 
на който ОС да превземе една 
част от бензиностанцията, коя
то е собственост на руската на която тя да си построи съв- 
компания, както и да предпри- ременна бензиностанция, 
еме необходими дейности при

държавни служби дължи да поддържа бензинос
танцията до 1 декември тази 
година. Затова ОС упълномо-

За сметка на “подаръка”,

П.Л.Р.основа нието на кмета на руската ком
пания да се предостави без
платно една парцела в града, АТП след приватизацията

Руската компания щс про- Нови автобусни линиисъответните
за по-нататъшното съществу
ване на бензиностанцията.

Кметът изтъкна на заседа- щи кмета да изучи възможнос- 
нието, че предварително е про- тите за осигуряване на редовно 
вел разговори с представите- снабдяване с гориво на жигс- 

на “Лукойл Беопетрол” в лите в общината след излиза- 
Белград, след които руската пето на този срок. Една от въз- 
компаиия е подарила на ОС можиостите е гой да издейства

С откриването на нови авто
бусни линии и намаляването 
на цените на билетите за някои 
направления във вътрешнос
тта, неотдавна приватизирано
то автотранспортно предприя
тие в Босилеград, собственост 
па Любиша Младенович от 
Зайчар, настоява да създаде 
по-добри условия за превозва
нето па пътниците.

От началото на тази седми
ца са открити нови автобусни 
линии: Белград-Скопие, Боси- 
леград-Скогше и Скопие-Боси- 
леград. Автобусите по мар
шрута Белград-Скопие всекид
невно потеглят от Белград в 8 
часа и 30 минути, а е тях могат 
да пътуват и пътници до Боси
леград, които във Владичин 
Хан се прехвърлят в друг, с 
който продължават за Боси
леград. Автобусът по маршру
та Босилеград-Скопие ще 
тръгва от босилеградската ав
тогара в 5 часа, а от македон
ската столица в 13 часа и 15 
минути. Всички пътници, кои
то сутринта в 5 часа пътуват от 
Босилеград към Враня или 
Скопие, в Сурдулица ще се

прехвърлят в друг, а същото извърши безплатно разпреде- 
важи и за тези, които пътуват ляне на акции, което е основно 
от Скопие към Босилеград, по- предусловие за регистриране 
пеже те в Сурдулица ще мина- на фирмата и сформиране на 
ват в автобуса, който в 16 часа нови управителни органи, 
потегля от Ниш към Босилег
рад.

лите

Собственикът на АТП заяви 
пред “Братство”, че фирмата 

Миналата седмица в АТП се му има перспектива. “Тя има 
проведе заседание на Скупщи- квалифицирани хора, готови 
пата на предприятието в ста- да изпълняват всички задачи, а

бензиностанци- в Министерството на енерге
тиката бензиностанция да бъде 

- Представителите на “Лу- открита от държавната фирма 
“Югопетрол”.

своята част от 
ята.

койл” изтъкнаха, че основната 
причина за закриването на бен- П.Л.Р. рия състав, понеже още не е разполага и със сравнително 

сформирана нова Скупщина на добър технически потенциал”, 
акционерите. На заседанието е 
прието решение спешно да се казва той.Учители на семинар 6 Белград П.Л.Р.

^Аз обичам 

учителката”
Опожарен плевник

През нощта между 21 и 22 октомври в плевника на Райчо 
Владимиров в село Извор, махала Сушица, избухнал пожар, в 
който изцяло били изпепелени обектът и сеното. За щастие в 
плевника нямало добитък.

Огнеборците от босилеградския отдел за противопожарна 
защита бързо стигнали на мястото и успяли да локализират 
огнената стихия, с което било предотвратено тя да заване и 
околните обекти.

Борис Костадинов, съдия-следовател в Общинския съд в 
Босилеград, който е извършил оглед на местопроизшествие
то, съобщи, че следствието е в ход и още не са известни при
чините за избухването на пожара.

Сърбия се проведе на 23 октомври в белградския Център иава .
Темата на еднодневното събрание, на което присъстваха около 

4000 учители от цялата република, беше “Методика на обучението 
по сърбски език и литература в началните класове . Семинарът Ре 
открит от министъра на просветата и спорта Слободан Вуксанович, 
а лекции по темата изнесоха професори от Филологическия и Учи
телския факултет в Белград. ______

Разноските за транспорта на босилеградските учители изФ|Ло пое 
Общинската скупщина, която подсигури отделен автобус. И.л.г, П.Л.Р.
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ЖивотновъдствоТъргът за ГИ 

<е провали Строи се съвременна ферма
Ш1ШГ.М] ш

Една от развойните насоки 
на Димитровградска община с 
селското отоцауство, в рамки
те на което предимство се дава 
на животновъдството. Някога 
общината бе известна но голе- ц- 
мия брой на дребния добитък 
— овце преди всичко. Дори бе 
изградена съвременна овце- 
ферма в Липинско поле, която ргзшг 
за съжаление днес почти не ра
боти.

Първият опит да се прода
де имуществото на димитров
градската каучукова промиш
леност ГИД в началото на 
седмицата се провали, тъй ка
то на насрочения търг не се 
появиха заинтересовани купу
вачи. В срок от 15 дни синди
кът на фалитния длъжник 
ГИД, както официално се ока
чествява фирмата днес, ще 
вземе решение за обявяване 
на пореден търг. Както раз
брахме, началната цена на 
предложеното имущество за 
следващия търг ще бъде 
по-малка от 958 247 евро, коя-

учукови изделия; производ
ствените и други съоръжения 
могат да се възстановят без 
сериозни ремонти; енергийна
та инфраструктура е запазена; 
през изминалите няколко ме
сеца счетоводната документа
ция е уредена педантично; Ди- 
мизровград има добро геог
рафско положение; в община
та има специалисти за каучу
ковата промишленост; опо
вестеното преминаване на га
зопровода през общината ще 
донесе икономически диви
денти и на ГИД но отношение 
на пестенето на енергията и

■-'ШЧтт <т

Заедно с дребния добитък 
па територията па общината 
до значителна степен е било 
развито и отглеждането на 
едър рогат добитък. Досега са 
отглеждани 
най-много до десетипа-дваде-

пяколко,по

сст крави, но всичко това е да
леч от истинското фермер- 
ство, каквото познава Западът. В тези халета ще бъдат поместени 105-те крави 

Първият фермер, решил да
отглежда крави по съвремен дойни крави. Обектите би тяб- ализира с помощта на Минис- 
“западен терк” е 35-годишни- вало да бъдат довършени в терството на селското стопан- 
ят желюшанин Зоран Цветков, най-скоро време. Известно е ство, което ми даде 3 800 000 
С регистрирано селско стопан- закъснението поради дългот- динара безвъзмездни средства, 
ство, разполагащо със сто хек- райния дъждовен период, кой- От общината вече помогнаха 
тара обработваема площ (68 ха то отсрочва довеждането на като доведоха ток до обекта, а 
купени от земеделската коопе- кравите в обектите за пролетта, наскоро трябва да бъде свър- 
рация “Сточар” и 32 ха взети Обаче са готови два обекта, ко- зан и с магистралния водопро- 
под наем) край езерото “Саваг Ито са вече напълнени с царе- вод. Разбира се по-голяма част 
2”, Цветков започна строеж на вичен силаж. Всеки от тях съ- от средствата са собствени”, 
модерна ферма за отглеждане бира по 700 тона силажна царе- споделя бъдещият фермер, 
на 105 крави, порода “Холщайн” вица, подготвена по адекватна 
от Холандия. На мястото на съвременна технология, 
някогашните помещения също
за отглеждане на крави в не- на 105-те крави за една годи- 
посредствена близост до ста- на”, казва Цветков. С един сетина работници. Поне за на
рия път за Пъртопопинци вече трактор и един булдозер той чало не е предвидено млякото 
се виждат контурите на две по- работи барабар с работниците, от кравите да се преработва 
мещения от по 700 м2, в които “Стойността на съвкупната ин- във фермата, 
ще могат да се поместят по 80 вестиция е 600 000 евро и се ре-

. ■ '<*-*

Работата в кравефермата 
ще бъде напълно механизира- 

Това е достатъчно за храна на, но въпреки това за очакване 
е в нея да бъдат настанени де-

вр

то сума фигурираше като на
чална цена за първото надда
ване. Според разпоредбите на 
Закона за фалитната процеду
ра, приет през средата на сеп
тември т.г., търгът трябва да 
бъде публикуван в три високо- 
тиражни сръбски ежедневни
ци, след което трябва да изми
нат най-малко 30 дни и той да 
бъде проведен.

И на следващия търг ГИД 
ще предложи цеховете Гума- 
рата, Металния цех, Склада 
отвъд реката, Стара гумара и 
Управителната сграда, както 
и съоръженията в тях. Ще бъ
дат предложени за ползване и 
70 818 квадратни метра пло
щи в града. На купувачите ня
ма да бъдат предложени всич
ките недвижими имоти. Един 
от тях например е складът в 
центъра на града (физкултур
ната зала, както го наричат в 
ГИД), тъй като в случай да бъ
де задвижен производствени
ят процес цената на този 
обект може да нарастне драс
тично. В сравнение обаче с 
имуществото, което се пред
лага за продажба, недвижими
те имоти, които няма да се 
продават чрез търга са малко 
и с по-малка стойност.

В ГИД са уверени, че ще се 
появи благонадежден купувач. 
Както разбрахме, по телефона 
са се обаждали представители 
на няколко заинтересовани 
фирми от чужбина, но не са 
идвали да видят фирмата. По 
думите на ръководещите фа
литната процедура, бъдещият 
купувач ще сполучи поради 
много причини: фирмата про
извежда най-разнообразни ка-

т.н.
Засега възможността фир

мата да бъде продавана пар
циално (всеки цех отделно) е 
на заден план. Специалистите

А.Т.

Във фермата на семейство Мангровиса преценили, че този вариант 
е лош, но все пак доколкото 
никой не прояви желание да 
купи фирмата като цяло, не е 
изключен окончателно.

На 727 работници в ГИД ще 
бъде свързан трудовият стаж 
в съотвествие с решението на 
правителството, заключител
но до 31 декември 2003 г. 
Администрацията в ГИД ще 
изготви списъци на работни
ците, които имат правото да 
им бъде свързан стажът. След 
публикуване и евентуални за
бележки списъците ще бъдат 
предоставени на Фонда на 
ПИО, докато работниците са
ми ще трябва да подават ис
кове за свързване на стажа в 
съответни формуляри.

"Знание ■ имение^
В Интерактивната селскостопанска ферма на 

семейство Мангрови в с. Лукавица тези дни пре
бивава екип на предаването “Знание-имение”. 
Тодор Мангров и членовете на семейството му 
отгледжат във фермата си автохтонни породи 
домашни животни, преработват месо от свинете 
мангулици и с помощтта на организацията “На
тура балканика” са открили школа по яздене. 
Освен с тях авторката на емисията Ясмина Ни- 
китович-Стоичич се срещна и с други селскосто
пански производители от Димитровградско. Бя
ха представени и проекти от областта на сел
скостопанското производстово, които “Натура 
балканика” реализира в общината.

Авторката взе интервю и от помощник-ми
нистъра на селското стопанство на Сърбия и 
председателка на “Натура балканика” д-р Сузана 
Джорждевич Милошевич, която по случай сни

мането на предаването се озова в с. Лукавица. 
Според нея Министерството на селското стопан
ство е ориентирано да оказва помощ особено на 
производителите на органична храна в затънте
ните региони на Сърбия, които нямат условия да 
развиват интензивното селскостопанско произ
водство.

Емисията “Знание-имение” в с. Лукавица ор
ганизира и наградна игра. Късмета изтегли Цве
танка Мангрова, която получи косачка за трева, 
дарение на фирмата “Югометал” от Свилайнац. 
Екипът на предаватено в Димитровградско под
готви и други репортажи за селскостопанското 
производство, както например за строящата се в 
Смиловско поле голяма ферма за крави, чийто 
собственик е Зоран Цветков.

Б.Д. Б.Д.

През фотообектива

Кариери ли е, що ли е?
При ремонта на жп линията от гарата до границата, според 

плана, който официално бе представен на заседание на скупщи
ната, всички прелези по трасето остават и занапред.

Но... Както се вижда от снимката, вместо съществуващата 
преди бариера към СЦ “Парк” са сложени парчета от стари рел
си, с които прелезът на практика е затворен.

Кога ще бъде готов е въпрос, който постави и отборникът с 
ДСБЮ - ДХСС в скупщината Роберт Петров. Компетентните 
общината казват, че след като се намира в плана, прелезът ще 
бъде и направен.

Така или иначе ясно е, че улицата трябва да бъде отворена. 
__ _________________________________ А.Т.
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"Братство" на 

юоилейния 

панаир на книгата
Издателство “Братство” се 

юбилейния 50-1 представи на 
ти Международен панаир на 

Белград. Освен

заедно с изпълнители
те на сцената. След щ1концерта гостите обе- книгата в 

по-старите издания, списани
ята и вестника, за тазгодиш-

т -гщ5^-. -'мтяШщаха, че през пролетта чще дойдат отново в Бо- щйсилеград и ще органи- Ч ния панаир са подготвени и 
три нови книги - разказите 

:, ! “Стените на Царица Теодо-

зират концерт и всена-
'■ ' !

■ и 
...............

родна веселба на от- Шкрито.
Фолклорната група

“Сите българи заедно” ::

1
е известна на босилег-
радската публика от МИЛА ВАСОВ
едноименното преда- щване, което всяка сед
мица се излъчва по те- СИМЕОН КОСТОВ
левизия СКАТ. Проду-

СТЕН1/1ТЕ НА
ЦАРИЦА
ТЕОДОРА

цент и основател на
групата е Никола Гри
горов, който е сцена
рист и водещ на преда
ването. Тя е сформира
на през 1998 година. 

Членовете на съста-По повод Деня на народните бумтели и 
120-годишнината от рождението на Емануил 
Попди.митров, на 21 октомври в Голямата зала 
на Центъра за култура босилеградският филиал 
на КИЦ “Цариброд” организира концерт на из
вестния състав “Сите българи заедно” от Со
фия.

ва изтъкват, че дълго време българският фол
клор е бил загърбен и хората изпитват огромно 
желание да чуят старите народни български 
песни и да играят български хора. Заедно с Ни
кола Григоров и неговата всеотдайна патрио- 
тичност и амбиция ние настояваме за възражда
нето на българския фолклор, който да заеме по
добаващото си място в културата на българите.

Китаристът от състава Петър Миланов каза, 
че по потекло е от Долно Тлъмино. Неговият 
дядо се преселил в Перник.

ра” на Симеон Костов, сти
хосбирката “Дилема” на Ми
ла Басов и сборникът от из
брани очерци на Михаил Ми- 
ки Нейков, публикувани във 
вестник “Братство” от 1960 
до 1973 година.

Публиката в залата с възхита възприемаше 
българските народни песни и бурно поздравя
ваше изпълнителите, облечени в прекрасни на
родни носии от различни краища на България. 
За настроението в залата по време на концерта 
сочи и фактът, че не рядко присъстващите пееха П.Л.Р.

Необходв/япл 

Шш е кешИ* Без оглед дали сте клиент на
8 |° ч
т го

о д Готош/яте па рея 

" ©а ж Делтга 

3 | банка. А къде 

« \ ©те Вие?

Делта банка или не, взетата
със себе си сам© личната картачакате? м елате в най-близкия до Вао
филиал. За половин чае ща по
лучите разрешително, а на 
следващия ден възможност да 
вземете Вашия кеш. Стойноо- •Ч,

I %тга на кредита е от 800 до 3000 ч

? евро, а се връща в_с'рок от 12, 
18 или 24 месеца. Есконтната 
лихва е до 23 процента на годи
на за ©станалия дълг. Вие ре
шавате колко можете месечно

I &&ат® & вь1- 

р)©® па птеопяеи“ 
11-а, в кемто ще 

| девядеже д©
' парт «чрез Я1е» 

жтш кеш па 

| Делта бавдаа*

си
С5 да давате, а ние ща направим 

най-подходящия вариант еС5 $■'1 1:14~Ц
•. -4*

Това е всичко. До нови срещи
■ %: % М ч, %; *№мяр**Нишо по-лесно от Лесния кеш.

*
I р*
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За поморийците най-бурни аплодисменти
тите, така и от реакцията на димитрои- 
градската публика.

Самодейният театър от Прокуние се 
представи пред димитровградската 
публика във вторник вечерта с пиеса!а 
“Сръбска драма” от Синиша Ковачс- 
вич. Според оценки те на театрални дей
ци, това е един от най-добри 
на Синиша Ковачевич, който разказва 
за вековното страдание на сръбския на
род от Косовския бой до войните през 
90-те години на миналия век. В пиесата 
са проявяват петима актьори. Те изпъл
няват роли на сръбски войници, които 
се срещат в отвъдно то. Прокупският те- 
атър за първи път изпълнил пиесата 
през 2000 г. На фестивала на самодей
ните театър и в Сърбия, провел се през 
май т.г. в Лсбане, пиесата “Сръбска 
драма” е спечелила второ място. Приз- 
нанията за актьор на вечерта на Миро- 
люб Мирович връчи димитровградска
та актриса Николина Ранчева.

Днес в 20 часа пред публиката ще се 
представи група белградски артисти, 
членове на Сдружението на драматич
ните художници на Сърбия с представ
лението си “Френска снаха”.

В рамките на 
представител пата 
културна манифсста- 
.....* “Балкан театърция
фест” през измина
лите няколко дни на 
сцената в Димитров-

те текстовеград се представиха 
театри от три града в 
България 
Костинброд и Помо
рие, както и самодей
ният театър от Про- 
куиие.

Представлението,

Враца,

предизвикакоето 
най-бурни аплодис
менти бе изнъленено 
миналата събота от

Режисьорът на 
спектакъла “Бс 
Румен Велев

страна на театъра от 
Поморие. Става ду
ма за пиесата “Бог” на американския драма
тург, актьор, режисьор и сценарист Уди 
Алън. По думите на режисьора Румен Велев, 
това е един от най-смешните текстове, писа
ни за театъра. Сюжетът се върти около опи
тите на древногръцки драматурзи и актьори 
да сътворят и представят на сцената своя 
“шедьовър”.... Но всичките му опити удрят в 
стената, в нищото.

“Спечелихме много награди, но тази го
дина театърът “Христо Ботев” на фестивала 
в Тополовград пред носа ни взе главната награда”, изтък
на Велев, като едновременно похвали качествата на дома- 
каните на фестивала “Балкан театър фест”.

Б.Д.
От представлението "Бог"

Професионалният Драматично-куклен теагьр от Враца 
изнесе пиесата “Храна за кучета и котки”, чийто автор е 
Николай Павлов, а на сцената я поставил Венцислав Асе
нов. Това е съвременен текст, в кой то едно момче и едно 
момиче се срещат във виртурално пространство. Там 
момчето се среща с приятеля си, кой то настоява да го 
превърне в истински мъж, като го учи да се боксира, пуши 
трева, да се татуира... Паралелно вървят и сцени от семей
ството на момичето. Театърът от Враца има 64-годишна 
традиция. Режисьорът Асенов в него работи вече 5 годи
ни. Представлението “Храна за кучета и котки” е подгот
вено тази пролет.

Костинбродският самодеен театър към Народното чи
талище “Иван Вазов” се представи с “Временният кварти- 
раит” от Владимир Поляков. В едно семейство идва квар- 
гирант, който нарушава хармоничните им отношения.

30-годишният професионален режисьор Милослав Ми- 
лославов сподели, че е доволен, както от играта на артис-

Студентският културен център в Ниш организира тази 
година театрално ревю под название “Студентска алтер
нативна театрална сцена 2005-а”. До края на следващия 
месец в салона па Кукления театър всеки понеделник ще 
се представи по една театрална трупа от страната и чужби-

Журито на фестивала за най-добър актьор в 
представлението “Храна за кучета и котки ” 
провъзгласи Борислав Борисов, а за най-добра 
актриса Росица Огнянова. Дипломите и ста
туетките “Бай Онзи” им връчи културният 
деец Слободан Ллексич. Най-добри в представ
лението “Временният квартирата” бяха Цве
тан Станков и Рени Додева. Признанията им 
бяха връчени от Славо Димитров. Костадин 
Самоковлиев и София Андреева бяха най-добри
те в представлението Бог”, а те получиха 
признанията от ветеранката на димитров
градската сцена Десанка Гигова.

на.
Ревюто беше открито на 17 октомври, когато се пред

стави Академическият театър към СКЦ в Ниш с премиер
ното представление “По-близко” по текст на Патрик Мър- 
дер. На 24 октомври читалищният театър “Просвета” от 
българския град Поморие изнесе мюзикъла “Бог” по текст 
на комедията на Уди Алън.

До края на ревюто ще се представят студентите от учеб
ния кукления театър от София, както и театрални трупи от 
Баня Лука и от Турция. В.С.Б.

| ечителят Петър Димков приемаше всеки четвъртък 
О Л.в кооперацията на улица “Мосул” № 8. Трети етаж. 
Апартамента на леля Мара Георгиева.

На същия етаж срещу жилището на леля Мария е сало
нът на фирзьорката Надя.

За нас, хлапетиите, четвътък беше ден на голямото из
питание. Надлъгвахме властта. Разполагахме наблюда
телните си постове още на колелото, там, откъдето тръгва 
малкото трамвайче за Семинарията. Разполагахме посто
вете така, че да се виждаме. Когато първи пост вдигне дяс
ната си ръка, това означава, че се е появил данъчният ин
спектор Байкушев.

И леля Мария, и фризьорката Надя мразят Байкушев. И 
двете трябва да пишат фактура за всеки пациент, за всяка 
клиентка. Това не се харесва нито на леля Мара, пито на 
фризьорката. Затова сме разположили сложната система 
от наблюдатели. Поемаме Байкушев от колелото, сигна
лите бързо прескачат до “Мосул” № 8. Някой от нас влита 
в кооперацията с гръмовния вик: “Байкушев идва!”, и нас
тъпва суматохата.

Двете опашки се изнизват до таванския етаж. Така да се 
каже, двете опашки вече не се катерят нагоре, а се спускат 
надолу. Идва Байкушев, какво да види. Един пациент при 
леля Мара, една клиентка в салона на фризьорката. Това и 
отчита в дебелата си тетрадка Байкушев. А ние победо
носно унищожаваме двадесет фунийки сладолед - таксата 
от леля Мария и фризьорката Надя за добре свършена ра
бота.

долу. Заповядайте, заповядайте! Вие към смъртта, вие към 
трамвайчето!

Постепенно се вперихме в госпожа Скулева. Отляво. 
Госпожата идваше всеки четвъртък. Идваше напролет, ко
гато гората развяваше аромати и заприличваше на Адриа
на. Идваше и през горещините, когато от Летния театър 
под Семинарията долиташе песента “Двадесет и четири 
хиляди целувки”. Идваше и есента, когато малкото трам
вайче се задъхваше по влажните релси.

Така задъхана пристигаше госпожа Скулева. Докато й 
дойде редът - стъпало по стъпало, - дишането й утихва. 
Почва да разказва нещо на някого. Няма значение на кого. 
Може би на този пред себе си, на дамата зад нея или на 
другата опашка?

Разказва, че мъжът й имал фабрика за^боя за обувки. 
Значи пари. Разказва, че във Виена видяла Йохан Щраус. И 
почва да тананика някакъв валс.

Госпожа Скулева е тъй приказлива само в началото. 
Колкото повече се изкачва към третия етаж, толкоз повече 
замлъква. Всички валсове набръчкват лицето й. Много, 
много бръчки. Сякаш във Виена играят валсовете по чела
та на хората. Госпожа Скулева се бои от срещата с лечите
ля. Бои се, че неговите рецепти ще свършат. Ето, той й е 
предписал да носи шапка от диви кестени. Кестените се 
нанизват на тънка тел, после телта се извива по главата.

С тая шапка госпожа Скулева идва цяла зима. Още от 
колелото я различаваме с този калпак, който така и не иска 
да я оздравее. Госпожа Скулева всеки четвъртък влиза в 
апартамента на леля Мара Георгиева като в собствения си 
гроб, откъдето излиза с още една семдица живот. Едва се 
влачи по стълбите, някой от нас ще й подаде ръка, без да я 
погледне в лицето, защото валсовете са го направили 
страшно. Мислехме, че старата дама ще умре на стълбите. 
Ще умре пред гроба си, който е изкопан и посещаван всеки 
четвъртък.

И тъй до пролетта, когато паркът под Семинарията пак 
заприлича на Адриана. Когато малкото трамвайче се бух- 
ваше в гората като в басейн. Знаете ли какво направи гос
пожа Скулева? Тя направи само една крачка. Премина от 
лявата в дясната опашка. Ей така, половин метър встрани.

Видяхме я с накъдрени коси да се мята на трамвайчето. 
Или на онези валсове. Или направо на раменете на Йохан 
Щраус. Повярвайте, тя е жива до ден днешен. Жена ми 
Адриана я гълчи от време на време: Ах, госпожа Скулева. 
Ще се простудите. Стига сте ходили на гроба на Петър 
Димков.

На г-жа Скулева

яви ли се ново лице, ние го посрещаме в двора на коопера
цията. “Ако сте за Петър Димков - лявата опашка. Ако сте 
за фризьорката - дясната.” На Петър Димков му е забране
но да приема в дома си. Затова леля Мара Георгиева е 
предоставила апартамента си. Затова властта е забранила 
иа лечителя да приема вкъщи и защо същата власт си зат
варяше очите за тълпите по стълбите на “Мосул” № 8, та
ка и не разбрахме.

Лека-полека започнахме да различаваме върволиците. 
Лявата колона, подпряна на стената, е тъжна, умърлуше
на, мирише на старо палто. Дясната колона, подпряна на 
парапета, е жизнена, приказлива, мирише на изживяване.

В лявата опашка тридесет чифта очи гледат вяло, в тях 
има страх, мъката се свлича по лицата, болните плачат. 
Всичко по тях плаче. Плачат раменете им, плачат жестове
те им. Тишината им плаче.

Опашката към фризьорката пърха, тя цвърчи, ухае 
парфюм, на предстояща среща. Едните излизат от Петър 
Димков стиснали рецепта с надежда, другите 
салона с разтворени обятия - готови да се метнат на трам
вайчето на щастието. И ние, хлапетата, съзряваме между 
тези две опашки, тичаме по стълбището; ха нагоре, ха на-

В четвъртък ние изпитахме онова тънко задоволство, 
което спохожда всяка победа над данъчните. Съзрявахме, 
лъжейки държавата. Да се мами държавата беше като лю
бовна среща, като свалка със задължително поваляне на 

В четвъртък двете дъщери на фризьорката и 
Адриана, момичето на леля Мара, ни гледаха като Ален 
Делони. Ние бяхме толкова горди, че изглеждахме краси
ви. Красотата на вагабонта.

А вечерта отнасяхме муцуни в гората, набутвахме се в 
нея, за да не гледаме онзи “Мерцедес 190", който отвежда 
Адриана и дъщерите на фризьорката. Не искахме да гле
даме как Ален Делоните онемяват. Как вагабонтската ни 
красота се стопява като залез. Така, да се каже, ние заляз
вахме в собствената си красота, която струва ни повече, ни 
по-малко от фунийка сладолед. Атакувахме до премала 
задницата на малкото трамвайче: ха нагоре, ха надолу. 
Кондукторът се зъби зад стъклото, а ние се зъбим на мер
цедесите.

Така, дебнейки и Байкушев, и дъщерите, ние се научих
ме да гледаме. Знаехме всеки пациент, всяка клиентка. По-

на
противника.

излитат от

Димитър Шумналиев е тазгодишният 
сител на литературната награда “Балкани- 
ка”. В гр. Дурас (Албания) творбата му “Влю
бени разкази” бе обявена за най-добра от но-КБА ^ 
минираните книги от 7 национални журитаШ Г 
на комшийските държави. Лесният разказва-" *■
телен стил, темите от съвременността, ирония
та и хуморът, с конто се отличава творбата на 
българския автор, бяха причина той да 
лауреат на “Балканика”.

но-

& , !стане Димитър Шумналиев
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Константин Огнянобич - сърбинът бьлгарофил (3) __________
КЪЦ Г:ГГГ-.. \-Г9

Първата българска печатница в
*Неиздължаването на спомоществователите, разпра 
виите между съдружници, принудили Огнянович аа _ 

пРе9Приятието. Печатницата станала негова 
соосвеност и била назована "Трудолюбивата пчела". С 
тооа хубаво име били отпечатани три книги.

През 1839 г. султан Абдул Меджид обна
родва Гюханския хатишериф, с който се 
обявява равноправие между

Цариград
време в Цариград е подета борбата срещу 
Фенерската патриаршия в полза на българ
ското независимо свещенство. Лидерите на 
тази борба - Неофит Бозвели и Иларион 
Стоянович (бъдещ Макариополски), се 
обърнали към Портата за съдействие. Кон
стантин Огнянович станал техен пръв съ
ратник. За това свидетлстват рапортите на 
полския политически агент Михаил Чайков- 
ски (Садък паша) до централата в Париж, 
оглавявана от революционера княз Адам 
Чарториски. За кратко време този “сърбо- 
българин”, както го нарича Чайковски, ста
нал и негов най-близък приятел и сътруд
ник. Полякът съобщава интересен факт - по 
това време Огнянович търсил съдействие за 
отпечатване на ръкописна българска исто
рия. Вероятно това е препис на Паисиевата 
история, влиянието на която българолюбе-

пое-
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ш Щат-г, бпинс-аи-и .

препятствия от организационен и финансов 
характер. Неиздължаването на спомощес- 
твователите. разправиите между съдружни
ци, принудили Огнянович да поеме сам 
предприятието. Печатницата станала него
ва собсвеност и била назована “Трудолюби
вата пчела”. С това хубаво име били отпеча
тани три книги. Първата от тях е “Календар 
за лето 1843". Втората книга е най-доброто 
графично произведение на заведението. С 
голямо старание била оформена "Служба 
свещеномученика и чудотворца Харалам- 
пиа", превод на известния карловски ели- 
ногречсски учител Райно Попович и Евти
мий Хилендарец. След този полиграфски 
успех, през същата 1843 г. е издадена скром
ната книжка “Летний крин”. Надеждите на 
Огнянович за издаване на евтини и достъп
ни книги не се осъществили. Той бил разо
рен от многоборйните задължения на печат
ницата. Тя фалирала и дейността й била по
ета от арменския печатар Тадей Дивитчиан. 
До 1875 г. той достойно продължил делото 
на своя предшественик и издал около 80 
български книги.

Инертността на българското общество 
не сломила силите на Огнянович. По това

. християни и 
мюсюлмани. Откриват се нови надежди 
пред българския народ, това е времето, ко- 
гато Константин Огнянович е в Цариград. 
За българите обширната Османска столица 

най-важният търговски и културен 
център. Цариградската българска колония, 
организирана в еснафи, от които най-голям 
бил абаджийският, започнала да се пробуж
да. През 1838 г. тук дошъл о. Неофит Бозве
ли и наченал патриотична проповед срещу 
омразната Фенерска патриаршия. При 
условия книжовникът Константин Огняно
вич

се явява

4Р&УрЩ| цът е изпитал по-рано, когато написал пла
менния предговор към Житието. След зато
чението на Неофит и Иларион, Огнянович 
развил голяма дейност пред турските влас
ти в тяхна защита. С голямата си тактичност 
и организационни умения той спечелил до
верието на последните и даже Портата го 
натоварила да се занимава с българските 
работи. Тази дейност била в унисон с поли
тиката на Чайковски, който го считал за 
един от “тримата началници” на българско
то дело.

тези

организирал първата българска печат
ница в Цариград. Другите народности има
ли вече свои печатарски центрове - армен
ците от 1567 г., гърците от 1627 г., а турците 
от 1727 г. И така, 37 години след отпечатва
нето на Софрониевия Неделник се появява 
първата българска книга, издадена в много
людния град на Босфора. Голямо било же
ланието на Огнянович, при успех на това на
чинание, да положи основите на богата и 
ползотворна книжовна дейност. За съжале
ние пред типографията се изправили големи

ЕХ С.1Д5. еолгд|и;а Т?паг^Гл 
1М Т^’д«АНкГ|КЛТД Пч/лА.

- Продължава -
Заглавната страница на “Календар 
за лето 1843", Цариград, 1843 Тони Зарее

-V (Реставрацията на Паметника 
на Нешково като повод)фР.1 Бребебница (8)

Няколко души копаят яма, 
за да зарият човешки трупове.
До тях се вие черен байрак 
-мръсно петно.
Небето е сиво и студено.
А там далече слънцето 
пали своите абажури на залез.
Кръв и абажури!
Няколко души копаят гроб, 
за да скрият в него нечистите си ръце. 
Слънцето играе върху лицата на убитите. 
В очите им застинали 
радостни отклици и мечти.
Няколко души копаят гроб, 
за да скрият вината на групата, 
дето лежи в кресла 
и слуша звъна на златото.
На продажното злато!
Една жена с писък на ранена лъвица 
скубе побелелите си коси.
Няколко души копаят гроб, 
за да заглушат нейния писък.
Там лежи нейният син.
Без дясната част на черепа.
Една любима ридае - 
откраднаха й сърцето.
Майка и любима ридаят за двама младежи 
Няколко души копаят, 
за да превърнат телата в пръст.
Два писъка - ураган.
Хвърчат към сините простори.
Два войника лежат един до друг.
Два родни края личат в техните очи.
В едните плува луната над Шумадия.
В другите се вълнуват житата на 
Добруджа.
Те загинаха зарад меките кресла, 
зарад златото па онези, 
които седят в тях.
Няколко души копаят, 
за да заличат двата края.

ЛЙЬ И проклетство от техните уста.
ЧИН Паметник-костница приютява 

Младост, мечти, залези.
Кости, прегръщайте се и не скърбете!
Днес духат нови ветрове.
Ветрове, носете черните петна 
Дълбоко във водите на миналото!
Щастливи сме, че това за нас с само - 
некролог на миналото.

Училище ” от турско 

време до 1971 година
§
12*В манастира "Св. Димитър" имало 

килийно училище и в него работил 
учителят Найден от Беренде, а 
последният учител в селото бил 
Първан Тодоров.

Според непотвърдени сведения в Бребевница е имало 
, училище още в турско време. В манастира “Св. Димитър” 
! било открито килийно училище, в което работил учите

лят Найден от Беренде. Това било през 1860 г. След осво- 
! бождението от турското владичество училището е рабо- 
! тило в къщата на баба Йера и други частни къщи, докато 
; не е построено училище в двора на Тодор от рода Анта- 
| насови-Станчини. Не намерих сведения за първите учи

тели в селото. През 1910 г. за учителка в Бребевница била
Пена Дудсва със заплата 1410 лева (Държавен 

вестник бр. 106 от 20. 5. 1910 г., Заповед №1349).
Между двете световни войни дълги години тук учител

ствал Секула Вукичевич, който бил инициатор на много 
акции за благоустрояване на селото и повишаване на кул- 

жителитс. Събрал младежта в “Сокол- 
чешма

рани, тренирали много и като най-добри в Ца- 
рибродско отивали на преглед в Загреб. 
По-късно учителят се пропил, изгонил жена 
си и се “влачил” с няколко моми от селото. 
След него, до началото на Втората световна 
война, учител бил комунистът Дубльевич от 
Черна гора. Той отворил кооперация с мага
зин и повдигнал общата култура на селяните. 
Останал запомнен като много добър и умей

9
човек, винаги готов да помогне на хората. 
През Втората световна война учители на деца
та в Бребевница били Милка и Стоилов от 
България.

Във връзка с училището в паметта на бре- 
бевничани са съхранени три случки. Първата: 
когато през 1919 г. селото било откъснато от 
България и дадено на Кралство СХС, някои 
бребевничапи взели училищния печат, скрили 
го и през 1941 г. го подарили на учителите от 
България, които дошли да работят в селото. 
Втората случка е трагична и потресла цялото 

сме на тренировките на “Сокол-

шназначена

I €1село. По вр 
ската чета” учителят Секула понякога прека
лявал, гонел и болни деца да тренират. Вед
нъж накарал ученика Ангел Нейчев Тричков 
да се изкатери на висока напречна греда, от 
която гой паднал на глава и същия ден почи- 

че на кои го донесли в града при

гурното ниво на
ска чета”, организирал възобновяване на селската 
през 1934 г., дарил икони на манастира Св. Димитър . 
Възобновяването на чешмата било подпомогнато от
Банската управа с 8000 динара, за което пише». Нашие-
ток" бр. 102 от 31 март 1935 г. От надписа, който е запа- 

; зен до днес, се вижда, че възобновяването на чешмата из
вършил някой си Стоян Видич от с. Шанац край Круше- 
вац. Чешмата била построена през 1893 г. от известния 
по това време майстор Стоян, който бил строител 
няколко чешми в Забърдието. Тогава от чешмата блика
ло много вода, която бребевничани ползвали за градини- 

но Видич нещо сбъркал, така че водата многократ- 
били принудени “да точат на ред .

нал, въпреки 
доктор Гоцев. Третата случка е комична. През 
1941 г. обадили на селския кмет, че на гарата в 

ще пристигне учител (Стоилов),на още
@Цариброд

който е изпратен да работи в Бребевница, и ще 
трябва да го посрещнат и доведат в селото. 
Кметът изпратил човек с два коня в града, той 

но тъй като и двамата оби-
те си,

намерил учителя, 
чали да попийват, заредили кръчмите в града 
и здравата се “начупели”. Междувременно 
кметът организирал селяните да посрещнат 
новия учител и когато на баира над селото ви
дели учителя с придружника му, той се обър- 

към съселяните си със следните думи: 
“Сега ще видите какво означава български 
учител, това не е пияница като Секула, няма да 
бис децата ни, ще видите как хубаво ще ги 
учи...” За това време пристигнали учителят и 
придружникът му, пияни “кико земля , и ис 
могли и “добър ден“ да кажат. Селяните се из
мъкнали мълком, а посрамснинт кмет останал 
сам да се разбира с пияния учител.

- Продължава -
Цветно Иванов

но намалят и хората 
В бр. 71 на споменатия вестник Бребевница се посочва 
като напреднало село с най-добра младежка организация 
в Царибродско. Поместена е снимка на учителя Секула, 
за когото е казано, че е инициатор на всичко в селото. 
“Соколарите” носели червени шапки, били дисциплини-

@

нал
След войната в Бребевница са учителствали 
Асен от Сенокос, Симча от Петърлаш (сетне 
избягал в България, но се върнал като оивер- 
сант и бил заловен, убит и хвърлен в една про
паст), Първан Георгиев, Неделна1 еоргиев, 1 о- 
дор Велинов, Милутин Ганчев, Петър .Крумин 
от Мъзгаш, Новко Стоилков, 7 одор Петров, 
Петър Петров, Павел Касов, Грейка Иванова 
и Първан Тодоров, който е би/1 последният 
учител в селото. Училището е закрито през 
1971 година.

ф
Стефан Николов
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10фК"Наша крила" (Белотинац)- 

фК "Балкански" 0:2 (0:1)
Белотинац, 23.10.2005 г. Зрители - 100, съдия 

Саша Милич от Ниш — 8. Голмайстори: Ценич 
в 18 и Бошкович в 78 минута. Жълти картони:
Стоянович от “Наша крила”, Ггаров и Чирич от 
“Балкански”. Червен картон: Зекович от “Бал- Отборът на “Балкански" стигна до първата 
кански” (два жълти) си победа на гости. Въпреки че напълно разгро-

4 "Балкански": Йовичич 7.5, Бошкович 7, Зеко- ми домашния отбор, резултатът е само 2:0 по 
6, М. Георгиев 7, Саша Марков 7.5, М. Пей- пипа па нападателите, които пропуснаха 5 стои-

Талаитливияг димитровградски футболист Боба» Басов | 
(19 г.), който няколко години носеше фланелката на младите I 
категории на столичния гранд “Левски”, тези дни подписа \ 
тригодишен договор с ПФК “Марск” от Дупница, член на 5 
Висшата професионална дивизия на България.

Младежът играеше в пионерския състав на “Балкански”

3 I 5 
2 2 5 
2 2 5

9
89
89
769 2
4I I 7 

I 0 8
9

3 ‘9

!
докато известно време прекара и в съответните състави на пи- 
рогския “Раднички”. В България Васов завърши средна спор
тна гимназия. Д. С.

ши!.вич
чев 7.5, Лилов 7, (Пешев 7), Гюров 7.5, Чирич 7, роцентови голови положения.
Глигориевич 7.5, Ценич 7. В следващия кръг “Балкански” е домакин на

Играч на мача: Саша Марков. Буковик” от Ражан утре от 14 часа.
»1;Баскетбол - Втора С|д.с.

Ем загубиха, ем ги ограбихаЮФД - девети кръг

^Манойловце” - “Младост” 2:1 БК "Юг" (Враня) - БК "Димитровград" 
(32 : 18: 26 : 19; 26 : 17; 32:32)116:86

Димитровградският баскетболен отбор претъпря поражение при 
В рамките на деветия кръг “зелените” отстъпиха с "Младост": Г. Величкович, Б. Илич, И. Василев, В. гостуването си във Враня. Най-резултатни бяха Аранджелович с 20 и 

1:2 при гостуването на “Манайловце” и записаха тре- Стаменкович, Г. Игиятович, Д. Димитров, М. Васев Радованович с 18 точки. След мача димитровградчани ги чакаше неп- 
тата си загуба от началото на тазгодишното иървен- (от 46 мин. С. Стойков), В. Владимиров, М. Георгиев, риятна изненада - от рейса, с който допътуваха, им бяха откраднати

С. Дамнянович и Б. Чипев (от 46 мин. Б. Воинович). спортните екипировки, стойността на които е около 120 хиляди динара, 
"Манойловцс": Т. Глигориевич, Н. Станкович, А. както и личния багаж на няколко играчи. Според най-новите информи-

ции вранската полиция е намерила екипировките, но не и личните веши 
на състезателите.

ство в Южноморавска футболна дивизия.
Въпреки равностойната игра от началото на мача, 

минути преди края на първото полувреме нападате- Трайкович, Б. Милошевич, Н. Павлович (от 55 мин. 
лят на домакините Ценкич отбеляза попадение и да- Д. Мицич), Н. Стоянович, М. Тричкович, И. Митро- 
де аванс на отбора си преди почивката. На 2:0 пови- вич, Г. Цветкович (от 64 мин. Н. Митрович), С. Цен- 
ши Тричкович в 71 минута, а Игор Василев успя да кич и И. Пешич. 
намали преднината на домакините в 80 минута. След 
този гол босилеградчани напълно контролираха иг
рата и създадоха няколко голови положения, обаче

БК "Димитровград" игра в следния състав: Геров 3, Вельов -, Алек- 
сов 2, Велчев, Мишев 3, Андреев 11, Аранджелович 20, Адреевич 16, 

В 10-ия кръг “Младост” посреща “Единство". Ма- Джорджевич 11, Радованович 18 и Джурджевски 2. 
чът ще се играе па 30 октомври (неделя). В следващия кръг БК “Димитровград” е домакин на БК “Озрен” от

Соко баня. Мачът ще се играе утре в Пирот.П.Л.Р.не успяха да изравнят резултата. 'жт,шш*- -АтлетикаОкръжна лига за 
млади категории ТбОДОра КрЪСТбВЗ ВТОрЗ

Пиротска окръжна лига

Пак поражение На 33-ия международен крос под название “Луковитски моми”, кой
то се проведе на 22 т.м. в град Луковит (България) участваха и състеза
тели от Димитровград. Най-добре се класира младата и талантлива ле- 
коатлетка Теодора Кръстева. На 1000 метра за млади пионери тя спе
чели второ място, сребърен медал и подарък от организаторите. По 
време на този крос участието си в международния “Димитровденски 
пробег”, който ще се проведе на 7 ноември в Димитровград (медиен 
спонсор в-к “Братство”), потвърдиха Самоков, Правец и Сепарева ба
ня. Има готовност от следващата година да участват и Дряново и Лу
ковит.

Желюшани не 
отидоха в Бела 
паланка

ФК "Желюша" - ФК "Пърчевац" (Пирот) 1 : 4
(0:1)

След твърде успешна серия и лидерство във временото класиране в 
Пиротска окръжна лига, колата на желюшани тръгнаха по надолнище
то. В рамките на шестия кръг от 

пионерското първенство на Пи- 
ротски окръг съставът на “Желю
ша” не отпътува на мача в Бела 
паланка с домашния отбор “Йе- 
динство” и ще загуби със служе
бен резултат 0 : 3.

Преди този мач малките фут
болисти от Желюша победиха 
връстниците си от “Лужница” (Ба- 
бушница) с 8 : 5. До края на състе
занието остава още един кръг, в 
който в събота на 29 октомври от 
10 часа ще се срещнат отборите 
на “Желюша” и “Балкански”.

Най-напред служебно загубиха спечеления мач в Полска Ръжана 
(там победиха домашния отбор “Младост” с 4:1). След обжалването на 
домакините бе установено, че един футболист на “Желюша” е играл без 
лекарски преглед и ръководството на дивизията регистрира мача с 3:0 
за “Младост” и наказа “Желюша” с една точка. След това дойде загуба
та от “Драгош” в Пирот с 1:3.

В мача с “Пърчевац” желюшани приличаха на отбор ”едвам се съб
рахме”, като наистина едвам събраха 11 футболисти и не използваха 
идеални голови положения. Единственото попадение за домакините 
отбеляза Гигов във второто полувреме.

Отборът на "Желюша" игра в състав: Стоицев, Величков, Милади- 
нов, Николов, Стефанов, Гогов, Гигов, Тричков, Анджелкович, Митов и 
Г. Денков.

В следващия девети кръг “Желюша” гостува в Извор на “Напредък” 
в събота на 29 октомври.

д.с.

Нак|
В 5-я кръг от баскетболното първенство за пионери на Региона 7 - 

Ниш, пионерският състав на БК “Димитровград” загуби като домакин 
от връстниците си от отбора на “Ниш 1” с 36 : 84. Гостите превъзхожда
ха във всички елементи на играта и заслужено победиха с категоричен 
аванс. В състава на димитровградчани най-добри бяха Стефи Лукич с 
16 и Андрей Еленков с 11 точки.

Пионерският състав на “Балкански” днес ще участва в турнира по 
футбол в българския крайграничен град Драгоман. Освен димитров- 

Д.С. градски и драгомански футболни надежди, в проявата ще вземат учас
тие и съответни отбори от българските градове Своге и Годеч. Първият 

ките гросмайстор Емилия турнир по футбол за пионерите се проведе миналата година в Димит- 
Джингарова, фидемайстор ровград. Организаторите оповестяват, че ще стане традиционен. Д.С. 
Драгана Пеич Ранджелович, *** 
к.м. Вуич Катанич, Груич, А.
Алексова и Б. Алексова с пъ-

д.с.

Първа шахматна дига за жени

Жестока борба Поради временна суспензия на стадиона в Сурдулица, в рамките на 9 
кръг от първенството в ЮФД на 23 октомври ФК “Радник” от Сурдули
ца беше домакин на “Племетина” (Племетина) на стадиона “Пескара” в 
Босилеград. Сурдуличани се наложиха с 5:0. Въпреки че не играеше лю
бимият им отбор, на мача присъстваха около 200 босилеградчани.

лен оптимизъм влизат във все- 
Вече две седмици във Вър- 3 и Новосадския ШК без точ- ки мач и се борят до последно, 

нячка баня се играе първен- ки. До края остават още три 
ството на Първа лига за мъже кръга, в които трябва да се 
и жени. В конкуренцията на же- обезпечи оцеляване в лигата. ИЗс1ХЛЛЗт 
ните сред 11 отбора от СЧГ се Да напомним, че от Първа ли- 
състезава и женският отбор на га отпадат три най-лошо кла- 
ШК “Цариброд”, което става сирали се отбора. Състезател- 
за пръв път.
Както вече пи
сахме, един
ствената цел 
на отбора е да 
оцелее в лига-

Д.С. П.Л.Р.

Пореден успех на домакина
1. Интернет ЦГ 7 7 О 0 14 (21,5)

7 5 1 1 11 (19}
а. ЖТПБесград 7 5 0 2 19 (16,5}
4, „ГЛВГфСО 8 4 13 6 (17.5)
5,.1угавиЪ
б. Пирот 

“ А
6. Цариброд 
9, Ниш 
19, Орен
И.НавдздсиШКТ 0 7 0 (1)

Младост1 спечели е 5:3 в домакинския си мач пехът на босилеградския отбор не трябва да се 
срещу Вранска баня”. С тази победа босилег- намалява, особено като се има предвид, че в тази 
радчани укрепиха мястото си във върха на таб- среща “Младост” игра без новите си попълнения 
лицата и за пореден път потвърдиха, че са сред от Ниш и от Враня.
най-сериозните кандидати за спечелването на Останалите резултати от 5 кръг: “Радан” - 
тазгодишното първенство на Сдружената шах- “Ябланица” 6,5:1,5; “Ром” - “Пуста река” 2:6 и 
матна дивизия на Пински и Ябланишки окръг. “Брест” - “Юг” 1:7. Свободен в този кръг беше 

Резултатите: Н. Божилов - Р. Станкович 1:0 отборът на “Беса”.
(без игра); М. Александров - С. Йович 1:0 (без иг- Таблицата след 5 кръга: 1. “Беса” 8 точки (от 

’ п с л?Яп°п ' •^алич Б. Пенев - Р. Си- 4 мача); 2. “Радан” 8 (от 5 мача); 3. “Младост” 7 
мич 11,5:0,5; Д. Величков - Б.Джорич 1:0; Р. Стой- (от 4 мача); 4. “Пуста река” 6; 5. “Юг” 5; 6. “Ром” 
ков - 3. Манасиевич 0:1; В. Йосифов - Б. Цветко- 4; 7. “Ябланица” 2; 8-9 “Вранска баня” и “Брест” 
вич 0,5 :0,5 и Д. Божилов - Д. Лалич 1:0 (без игра), без точки.

Без оглед, че поради авария на един от авто- В рамките на 6 кръг “Младост” гостува на 
мобилите на гостинския отбор трима шахматис- “Пуста река”. Дербито в Войник ще се играе на 30 
ти на Вранска баня не пристигнаха на мача, ус- октомври (неделя). П.Л.Р,

2. БАС

та.
а 3 3 2 9” (17$) 
7 2 3 3 7 [18,51
7 3 13 7 (14.5)
7304 Б {Щ 
7 2 0 5 4 [ВД
7 115 3

Досега 
изиграни осем 
кръга 
“Цариброд” се 
намира на 8 
място с 6 точки 
(13,5 мач точ
ки) пред отбо
рите на Ниш с 
4 точки, Срем с

са

и ШК 7. Рад

(9)
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Послуча0 40-годишнината си, ас цел да се стимулира 
и утвърждава литературното творчество на бълзари- 
те в Сърбия, списание „Мост" и НС на българите в СЧГ

От албума на наш читател пюкава

Царибродските
бръснари

обявяват
Литературен конкурс

за поезия, проза и есе
1. Поетите могат да изпращат по едно или повече 

стихотворения
Ще бъдат присъдени следните награди:
Една първа награда : 5000 дин.
Две втори награди от 2000 дин.
Три трети награди от 1000 дин.
2. Авторите на проза могат да изпратят кратки 

разкази и разкази, чийто обем не надминава 10 
нописни страници.

Ще бъдат присъдени следните награди:
Една първа награда от 10 000 дин.
Две втори награди от 5000 дин.
Три трети награди от 3000 дин.
3. Темите на есетата са: Деница Илиева Николич 

(поетеса) и Перица Донков (живописец)
Ще бъдат присъдени следните награди:
Една първа награда от 10 000 дин.
Две втори награди от 5000 дин.
Конкурсът е анонимен. Творбите за конкурса непуб

ликувани, прозните и есетата в обем до 10 стандар
тни машинописни страници, следва да бъдат изпрате
ни в 3 екземпляра.

у На тази снимка са най-запомнените от кли- 
и ентите царибродски бръснари: Павел Йотов - 
1 Паля, Слободан Петров - Данча, Велко Димит- 
П ров - Търкат и чиракът Ангел Зарков-Ага.
: ] Фотографията е заснета през 1954 година, а 

| бръснарите се помнят по това, че са формирали 
1 първата бръснарска кооперация в града. Но ги 

I ] помнят и по много други неща. Преди всичко и 
; ) по това, че оттук са излизали първите информа

ции за много неща. През годините, когато не е 
имало информационни средства, в бръснарни
цата са донасяни всички новини не само от 
клиентите, но и от други посетители. Те са идва
ли от лично удоволствие, за да съобщават какво 
са чули, даже се и надпреварвали кой ще донесе 
първата новина. Понякога спорели при уточня
ване на подробностите около някоя съвсем 
пресна новина.

И не само това. Тук са разказвани вицове, 
анекдоти, разни местни шеги и далавери. Тук са 
водени най-ожесточените разисквания между 
феновете за спортните събития и за резултати
те. Даже са давани и прогнози за предстоящите

маши-

спортни срещи срещу паричен залог.
За атмосферата в някогашния бръснарски са

лон красноречиво говори и следната случка от 
това заведение:

Преди да отиде на пазара Ангел Колесин от 
Желюша се отбил до бръснарницата, за да се сапуна, който започнал да се суши на лицето, 
понагласи. Понеже столът на Паля бил празен, Обърнал се към втория бръснар Данча и поне- 
Ангел веднага седнал и поръчал бръснене. Па- жс Паля не мърдал, с мимика го питал какво 
ля, тогава млад бръснар, веднага започнал са- става. Данча не искал да се меси в работата на 
пунисването. Междувременно продължил за- колегата и свил рамене. Тогава Ангел се осме- 
почналият разговор за зачестилите кражби на лил да попита все още обърналия се с гърб към 
колелата (велосипеди). Ангел, който пристиг- нег0 Паля:

Крайният срок е до 29 ноември 2005 г.
В плика трябва да има втори запечатан плик с име

то, адреса и телефона на автора. Наградите ще бъ
дат обявени до 20 декември 2005 г. нал с колело, се сепнал:

- ЕЙ, Пальо, пази моето колело, те га пред санунат? 
берберницуту уз багренат!

В този момент Паля приключил със сапунис-
Творбите се изпращат па следния адрес: 1 ването като последната четка му мушнал под За стаНалото след това няма да пишем. Важ- 

Издателство "Братство" $ носа’ за да не Г0В0РИ много. И застанал пред ното е> че АцГел разбрал, че Паля не може да 
"Кей 29 декември" бр. 8, 18000 Ниш , витрината като втренчил поглед към улицата. ВЪрШи две работи едновременно и че този ден 

"За литературен конкурс" ; ( Изминали няколко минути и Паля останал в съ- бил два пъти обръснат.
Редакция на сп. "Мост" И щото положение, не мърдал, а Ангел чакал със

- А бе, Пальо, защо не ме бричиш, осуши се

Те ще бъдат връчени на тържеството по повод оз- 
наменуването на 40-годишнината на „Мост“

- Какво сакаш, майната ти, пали каза да ти па
зим колелото!

Срстен Игов
за

щтшш! п
1 Съставил: Драган Петров ‘ 1 Г ’ 8 9 102 3

Тъжен помен
На 30 октомври 2005 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА 

о г смъртта на**13 к 14
*

)ВОДОРАВНО: 1. Морско жи
вотно. 6. Българско женско 
име. 12. Баскетболен отбор '6 
от Чачак. 14. Град в Колум
бия. 15. Първата нота. 17. 21 
Името на писател от нашето 
малцинство. 19. Автомобил.
21. френско мъжко име. 23. 
Страна в Азия. 25.11 и 6 бук
ва. 26. Автознак за Пирот. 27. зз 
Американска поп-певица. 29. 
Мъжко име. 31. Испански 
футболен отбор. 33. Името на 
словенски писател. 35. Вид 
спорт. 37. Възклицание в ко
рида. 38. Нечистотия по тяло
то или дрехите. 40. Столица- 49 
та на Афганистан. 42. Елена 
Георгиева. 43. Чуждестран- 55 
но име. 45. Името на сръбски 

Бивш

СПАС СТАВРОВ
прогимназиален учител от Димитровград 

Напусна ни един добър и достойно живял чо
век. С обич и признателност да си спомним за не-

у.” ”V
24 А 25 I 26г т22123 го.

30 ^ 31 3228 у,29 Панихидата ще бъде отслужена в 10 часа на 
гробището п Димитровград.

36 * 37 От роднини и познати34 А 35

“ -г39 40
Възпоменание
На 28 октомври 2005 г. се навършват 4 ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта на пашата незабравима съпруга, майка, сестра и 
баба
МИЛЕНА БОЖИЛОВА 
(1940 -2001)
преподавателка по български език от Бо
силеград

Много ни липсваш! Нашата обич към теб е 
по-силна от смъртта и винаги ще бъдеш в наши
те сърца.

Съпругът Драган, да/ата Новица, Воислав и Елизабста 
със семействата сп и братът Воислав

54

48Г46*44

” *■"“ у/
ЖГ1У," I

47.актьор-комик.
ров?рТд.4Твид°апВай.лМ51. име. 18. Намекване, загатва- но р|^т^иеа^
Грпмянгко мъжко име. 53. не. 22. Волята на гласопода- 41. Завод за обувки от кня 
Соъбско женско име. 55. Съд вателя. 24. Името на руски жевац. 44. Ирландска репуб- 
за къпане 56 Масло за авто- футболен вратар. 26. Град в ликанска армия (съкр.). 46. 
мобили. 57. 9 и 5 буква. Босна. 28. Течност от плодо- Много птици, литнали вку-

ве зо. Въдичари. 32. Емил пом. 48. Велин Иванов. 50.1 и 
ОТВЕСНО: 2. Река в Русия. 3. * ов Град във фран- 14 буква. 52. Оливер Попов.
Град в България. 4. Страна в иия $е Тревисто маслодай- 54. Цанко Иванов.
Азия. 5. Тържествен преглед чии- н 
на войска. 7. Атлетически 
клуб. 8. Неизлечима болест. ШМ 
9. Град в Хърватия. 10. Малко 1 Волан 6 Карат. 11. АК. 13. Голан. 15. Парол. 17. Варел. 19. 
помещение в жилище. 11. кал 20. Ал. 21. Ар. 23. Сокич. 25. Касти. 2А Ром. 29. Далас. 
Град в Южна Сърбия. 13. 31 раиф,32.0бод.34.Дачич.36.НЛ0.37.Лос.39.Валог.41. 
Буквално предадени чужди др' 42. ЕН. 44. Сит. 46. Ковин. 48. РАИ. 50. Нос. 52. Зеници, 
думи. 18. Славянско мъжко 53 ^рис. 54. Пеликан.

Тъжен помен
Изминаха ДЕСЕТ ГОДИНИ без

БРАНКА Й. ТАШКОВА 
(1938-1995)
прогимназиална учителка 

Поклон пред памечта ти!
С много обич и признателност: съпруг, 

дъщери, зетьове и внучки МШ



%тор - Сатира - Забава
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Нашенски петоршшн Благословия Т)Ш3?

Воуи]*Ш4,Преди десетилетия, когато Долна Невля бе- ядеме и да се веселимс, Две млади души се съ- 
ше община, се случваше да избухнат жестоки бират в ново домакинство, иска да бъдат дълго- 
кавги между съседи. Жените се караха един път летни и многодетни. Нека за всичко са съгласни 
заради децата си, друг път кокошки влезли в като сено когато се спласти. През живота си да 
градина, трети път свине изрили картофи... Как- си живуват, да се милуват като Тужа и Иван, ка- 
ви ли не грозни думи и обиди си казваха една на то Крума и Гроздан, като Миша и Иван, като 
друга. Простите женички, като се скарат, цяло- Паун и Милан, като Крумча и Стоян, като Трай- 
то село чуе за техните резилъци. Мъжете се ка- ко и Драган, кат’ Марика и Тодорка, като Вела и 
раха най-често при подялбата на имота. Дори се Зорка, кат’ Първака и Борка, като Влада и Сал- 
случваше да се бият помежду си - на всеки било тир, като Бена и Кирил. Айде, наздраве!”

Благословията на бай Станко Чалгаджията 
Дошла късна есен и се оженил Перко Скум- имала голямо въздействие върху поведението 

рията. Баща му поканил за сватбата и Станко на хората от Невляпска община. На следващия 
Чалгаджията, най-големия майтапджия в село- ден във всички села в общината се чуло за тази 
то. Заговори ли, веднага направи майтап и вие- благословия, а скоро след това тя станала из- 
чки се смеят до сълзи. Щом дошъл на веселие- вестна и във всички села па Царибродска око
то, сватбарите го забрали: “Айде, бае Станко, лия. Оттогава дълги години никой не е чул една 
айде благослови, па да започваме с яденето и съседка да вика па друга: “Ай мари, кокошко, 
пиенето, да не чакаме, че на веселбия сме дошли къде са ти кокошките?” Или пък: “Ай мари, 
тука..." Станко взел чашата и започнал да бла- свиньо ниедна свинска, къде ти е свинята?”

Драган Кучев

1 - Видиш ли, Манчо, нейе све
църно кико що га ти видиш. И не се 

народ с празну торбу, кико 
що кажеш! - засече ме онядан Светлин Опти- 
мистов. - Че видиш дека и при нас че потъргне...

- Лъсно ти йе на тебе. Турил си розова очила, 
па све видиш розово! А право да ти кажем и не 
знам за кво оратиш, не знам за кво си цъвнул те-

мами тия

малко това, което му се паднало...

ка?
- Айде-де, че речеш дека не си чул за ворумйете 

що се при нас организую?!
- Кви ворумйе?
- Па тия с бизнисменьете....
- Е-е-е, и кво?
- Кво ли? При нас су дошли човеци койи знаю 

кво и кико се работи. Знаю кико да съживе сто
панството, да почну предприятията да мърдаю 
и човеци да найду работу...

- Бре Светлине, ти вишъл ли си мъртавъц да се 
йе дигал некига, а?

- Орати кво очеш, ама тия мужйе саглам се 
разбираю у работуту...А щом су дошли при нас, 
работете че се опрайе, че видиш.

- Айде, кажи ми кико че се опрайе работете, я 
нещо не съм много на ясно!

- Па първо требе да се размърдамо, да видимо 
кво при нас може да се прайи и накраят да засу- 
чемо рукавйе...

- О-о, това за рукавйете я одавна съм казал, са
мо знайеш ли дека су ни млого къси...

- Е, ама они имаю дълбокьи джепове и су гото
ви да бъркну по-дълбоко...

- И бъркнуше ли?
- Кажу че бъркну, стига нийе да смо по-йер- 

бап...
- Слушай Светлине, са кво че ти кажем! Кой ли 

при нас све нейе доодил, кой ли нейе ни посъве- 
тувал и давал акъл кикво требе да работимо, ама 
никой од ньи не засука рукаве тува при нас да 
напрайи нещо. А доодише и цареве, и преселни
ци, и министри, а еве съга и бизнисменье! Ако с 
думе нещо се прайеше, колко думе су казане до- 
съга барем вабрикье да смо напрайили и вечим- 
ка да работе, ама с убаве приказкье не се прайи 
нищо. Ка прайиш нещо, требе Светлине, да 
имаш с кво, а кико знайеш нийе немамо сирище, 
а очемо сиренье да прайимо...

- Па они баш за това су дошли!
- Знайеш ли кво? Плашим се само да не изблаю 

неколко ягнища и да не се истърколье неколко 
пите кашкаваль, кико що много пути досъга йе 
било, а нийе да останемо с пърс у уста и да га си- 
само кико манечка деца и да се радуйемо на уба- 
вете думе и приказкье!

гославя:
“Айде, мили гости, със здраве да пиеме, да

0 да
_некдотСъдебни

куриози
;

Родословно
дърво♦Най-дългият съдебен процес е воден в едно 

място в Индия. Делото е завършено на 28 април 
1966 година и го е спечелил някой си Баласеб То- 
рот. По силата на присъдата той получил парче 
земя, което му оставил в наследство негов предък, 
починал още през 1205 година!

♦Заради многобройните си престъпления Лари 
Джо Нокс от Калифорния е осъден на 1001 години 
строг тъмничен затвор!

♦Най-старият закон против индустриалния 
шпионаж е гласуван във Венеция. Въз основа на 
този закон до средата на 17 век са осъждани на 
смърт всички, които са се осмелявали да издадат 
тайната на изработката на прочутите венециански 
огледала.

♦Първият закон за бракоразвода е гласуван във 
Франция през 1792 година.

Някой си банкер попитал прочутия френски писател 
Александър Дтома:

- Говори се, че Вие сте белокож само с една осмина. 
Вярно ли е?

- Да! - отговорил спокойно Дюма.
- А Вашият баща?
- Негър!
- Смея ли да Ви попитам още нещо: какво е бил Ва

шият прапрадядо?
- Маймуна, господине! - сериозно отговорил Дюма.
- Ами това е невъзможно! - учудено възкликнал бан

керът.
- Възможно е, господине, истинска маймуна! Но 

имайте предвид, че там, където моето родословно дър
во започва, Вашето приключва!

Вицове за депутати и кметове
- Какво мислиш за кандидат-кметовете?
- Късмет е, че се избера само един...* * *
- Ало, Скупщината ли е?
- Да, заповядайте.
- Какво ми е необходимо да стана депутат?
- Вие луд ли сте?
- Да. А какви са другите условия?* * *
Бизнесмен иска да подари кола на депутат.
- Не мога да приема! - протестира депутатът. - Това 
ще е подкуп!
- Тогава ще ви я продам за 20 евро - предлага ком
промисно решение бизнесменът.
- В такъв случай ще взема две...* * *
Депутат се кара на секретарката си, задето не е по
чистила бюрото си.
- На Вас, господин депутат, ви е леко. Само затворите 
устата си и работното ви място е почистено!* * *
Млад ветеринарен лекар започва работа на село. 
Кметът идва да го поздрави:
- Вие ли сте докторът по говедата?
- Аз съм. А на Вас каква ви е болката?

- Жена, аз вече съм кмет. Има ли нещо да ми кажеш, 
за да не става като с Клинтън и Моника...
- Да. Три пъти съм ти изневерявала.
- Разкажи ми.
- Първият път беше, когато нямахме пари за ядене.
Прекарах една нощ с някого и той ми плати.
- Добре, спасила си ни от глад.
- Вторият път беше, когато ти беше в болницата и ня
махме пари за операцията. Та... с доктора.
- Добре, спасила си ми живота. А после защо, нали 
вече бяхме богати?
- Много бързо си забравил, че след първия тур не ти
достигаха стотина гласа, за да станеш кмет! - а с какви други?
* * * - Струва ни се, че всичко това е купено с парите на на-
Комисия по корупцията разпитва депутат. рода...
- Казвате, че къщата, вилата, двата апартамента и . Хайде де! А кога народът е имал толкова пари?1 
трите коли сте купили с честно заработени пари?

Манча

Не се знае...5=
В ^ паузата на бизнесфорума разговарят двама 
Ц ци от Димитровград:
Щ -Форумът е некомплектен!
В -?!?
|| -Няма представители на единствения работещ бизнес 
М в града — цигарения!
Ш -Ти сигурен ли си, че сред присъстващите в залата ня- 
В ма и такива? ^ р

участни-

Н5ДЗВЗ.
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