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На 7 ноември в Белград започна първият тур от прего- външните работи на СЧГ Бук Драшкович, се срещнаха в 
ворите между Сърбия и Черна гора и Европейския съюз Палата на федерацията. От името на правителството на 
във връзка със споразумението за стабилизиране и асо- Сърбия в тима на държавната общност е подпредседате- 
циране. Тимовете за преговор, оглавявявани от директо- лят Миролюб Лабус, а от Черна гора начело на делега- 
ра за Западните Балкани в Генералния директорат за цията е министърът за икономически отношения с чуж- 
разширяване на ЕС Райнхард Прибе и от министъра на бина Гордана Джурович.

ЕС подпомага трансграничното сътрудничество 
между България и Сърбия и Черна гораСеминар за представители на 

националните съвети

6 м,1 II евро за програма 

^Доброеъседство
Изготвят се закони 

за малцинствата
Тези дни в Белград се проведе семинар за представители на 

Националните съвети на малцинствата в Сърбия. Координато
рът на семинара д-р Петър Ладжевич, секретарят па Съвета за 
националните малцинства към правителството на Сърбия, 
проф. д-р Боголюб Милосавлевич, помощник-директор на Сек
ретариата за законодателство към правителството на Сърбия, и 
Владимир Джурич, представител на Министерството за нацио
налните малцинства и човешките права, запознаха присъства
щите с това, че Народната скупщина на Сърбия в близко бъдеще 
ще гласува два важни закона - за националните съвети и за изби
рането им. Сред представителите на 14 национални 
малцинствените общности в Сърбия бе и членът на НС на наше
то малцинство Зоран Гюров.
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В понеделник бъв Владичин хан се със- Консорциума за подкрепа на междурегио- 
: партньорска среща по програмата калното сътрудничество д-р Никола 

“Добросъседство” - ФАР ТГС - КАРДС Христович от София изнесе дискусионна 
между България и Сърбия и Черна гора. В лекция за подходите за разработка и обос- 
присъствие на представители на области- новка на ефективни проекти по тази прог- 
ге и общините ог България и Сърбия, рама. 
включени в този процес, съдържателят на

съвета на

(Н астр. 3)

Власинските водоцентрали ознаме
нуваха 50-годишнината си________

Занапред < нови 

планове
♦Власинските водоцентрали са значителен 
енергиен потенциал в републиката * През

изтеклите 50 години са про- 
15яч 0350-8838 изведени 11 416 625 363 ки

ловатчаса електрическа 
енергия ♦ Планира се да се 
поведат нови води и да се 
увеличи производството

(Па стр. 7)

тоя

(На стр. 7)
977 03 5 0 883004
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Руският външен министър Сергей 
Лавров посети СЧГ Транзит за 

11Л ГО през 

СЧГспециален 

пратеник запреговорите зо косово косово
Външните министри I

сокопоставеи австрийски дипломат за техен 
специален пратеник за Косово. Щефан Дене, 
който в момента е съветник на върховния 
представител на ЕС по въпросите на вън
шните работи и сигурността Хавиер Солана, 
ще представя съюза в преговорите за Косо
во, работейки заедно със специалния прате
ник па ОрН Марти Ахтисаари. Съобщение
то бе направено в Брюксел след като минис
трите от ЕС разговаряха с пратеника на ООН 
Ахтисаари*а плановете му за Косово. Бри
танският външен министър Джак Стро заяви 
пред репортери, че ЕС е решен да даде прак
тическа и политическа подкрепа на Ахтисаа
ри. Мирът и стабилността на Балканите са 
жизнено важни за ЕС, заяви Стро.

Парламентът на Сърбия и Чер
на гора ратифицира споразуме
нието за транзит на части на 
НАТО през страната.

Споразумението, което бе подписано на 18 
юли от министъра на външните работи на Сър
бия и Черна гора Вук Драшкович и генералния 
секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер, бе под
крепено от 49 депутати от Сърбия и 19 депута
ти от Черна гора.

Тридесет и трима депутати от Сърбия и 
един депутат от Черна гора гласуваха против 
ратификацията. Споразумението има за цел да 
улесни дейността на НАТО в региона. Съглас
но споразумението частите на НАТО и нейните 
снаряжения ще могат да преминават през Сър
бия и Черна гора, без да трябва да плащат.

Държавата обаче може да накара Алианса 
да плаща на най-ниски цени определени услу
ги, според споразумението.

на ЕС назначиха ви-

Национаден младежки събор „Съхрани българското, 
бъди българин!" _

Запазването на българската 

идентичност в процеса на 

присъединяването към ЕС

Борис Тадич и Сергей Лавров

Президентът на СЧГ Свето- принципите на Сърбия и Черна 
зар Марович и руският минис- гора по косовския въпрос Сер- 
тър на външните работи Сер- гей Лавров изрази и по време 
гей Лавров оцениха, след сре- на срещата си с премиера на 
щата си в Белград, че реалис- Сърбия Воислав Кощуница. 
тичният подход е предусловие Сръбският премиер съобщи Представители на българите ското, бъди българин” и “Кни- в обществения живот на стра- 

гата и възраждането на българ- ните, в които живеят”, 
подчерта, че формулата “пове- ния младежки събор “Съхрани ския дух”. Нашата делегация

за успех в предстоящите прего- три възлови принципа, като в СЧГ участваха в Национал- 
вори за Косово. Участниците в събора се

След срещата си с президен- че от автономия, по-малко от българското, бъди българин!”, участва в работата на кръглата обърнаха с писмо до българ-
та на Сърбия Борис Тадич, независимост” означава, “че който по П0В°Д 1 ноември - Де- маса “България - нашето оте- ския държавен глава, до пред-
Лавров заяви, че Русия подкре- сме готови да обезпечим твър- ня на народните будители през чество”, която се проведе под седателя на Народното събра-

миналата седмица се проведе в ръководство на вицепрезиден- ние и до министър-председате- 
София. Съборът бе реализиран та на Република България ля на Република България, 
по идея и под патронаж на пре- Ангел Марин. Д-р Ангел Йоси- Между другото в обръщението 
зидента на Република България фов изнесе доклад на тема “Ро- се сочи: “Организирахме този 

Руският шеф на дипломаци- Георги Първанов. В състава на събор, за да докажем, че не сме
алог трябва да водят двете ята предупреди, че паралелно с делегацията на българите от Организатори на събора бя- безразлични към настоящето и 
страни, в рамките на решения- разговорите за бъдещия статут СЧГ бяха председателят на ха: Националното движе- бъдещето на страната! Искаме 
та на Съвета за сигурност”, ка- на областта трябва да се рабо- ^С, д-р Ангел Йосифов, Йови- ние “Българско наслед- 

Пякппк ти и зя изпълняване на стан- ца Костов. служащ в НС, Саша ство , Фондация “Щедро
р Костов, представител на КИЦ сърце , Интернет младеж-

По думите на президента дартите в Косово и Метохия, <‘царибр0д”, както и девойките ката медия “Светът”,
Тадич, Сърбия набляга върху понеже Русия смята, че ако не Виктория Басова и Ивана Мла- Младежкият департамент 
решения според принципите се изпълняват стандартите ще денова. Освен представителите Ст^сптскапш"^еграция’ 
на международното право, ко- спрат и разговорите. на българите от СЧГ, в Нацио- шкомпнтърпи °изкустваи*
ито би били от полза за двете В разговора с министъра на налния събор участваха и пред- Националният дворец на 
страни. “Застъпваме се за ком- външните работи на СЧГ Вук ставители на българските об- културата. 
промисно решение, което да не Драшкович Лавров подчерта, мо°Соаа° Украйна’
дестабилизира региона и цяла че в предстоящия процес на ^рамките^ГсъбТра бяха ор- 
Европа. Независимо Косово би преговори Русия ще играе ак- ганизирани кръгли маси на те_ 
било прецедент и дестабилизи- тивна роля, като постоянен ми: “Родолюбие и историческа 
ращ фактор в Европа”, подчер- член на Съвета за сигурност и памет”, “България - нашето

като членка на Контактната отечество”, “Съхрани българ-

пя справедливото решение за де висок степен, т.е. истинска 
Косово и Метохия, обосновано автономия за Косово и Мето-
върху международното право. хия”. 
“За статута на Косово пряк ди-

да участваме активно в запаз
ването и развитието на българ
ската памет и идентичност в 
процеса на присъединяването 
на България към Европейския 
съюз”.

Представителите на бълга
рите от СЧГ присъстваха и на 
срещата, която президентът 
Първанов организира за учас- 

лята на българските държавни тнидите в събора в президен- 
и обществени институции в ак- тската резиденция “Бояна”, 
тивното общуване с българите както и на концерта, посветен 
извън България”, а заглавието на Деня на народните будители 
на доклада на Йовица Костов в НДК. 
бе “Интегриране на българитета Тадич.

Решителна подкрепа на група. П.Л.Р.

Делегация от Босилеград в Благоевград
♦Общинското ръководство ще създава изгодни условия за потенциалните инвестицитори

Делегация от Босилеград начело с кмета Владимир Захариев, в края на мина- които имат интерес да инвестират в нашата община и пя к
лата седмица пребивава в Благоевград, където посети Търговската камара. В над 10 души безплатно ще предоставим строителни I Г раб0та 110
състава на делегацията бяха представители на общинското ръководство, на час- витие на бизнеса подчерта Захариев и парцели за обекти и раз-

Босилеградската делегация направи видеопрезентация на стопанските и при- тньори от България След бизнес форума ппп ско сътРУДничество с пар-
родни ресурси, с които разполага общината. Срещата бе използвана и за осъ- силеград, на който участваха бизнесмени ’ ??Вел Се преди няколко месеца в Бо- 
ществяване на делови контакти между бизнесмените от двете общини. ръководство и босилеградски бизнесм °Т Ьългари?; Делегация на общинското

- Надявам се, че някои бизнесмени от Благоевград ще намерат интерес да ин- ник. В близко бъдеще е запланувана Търговската камара в Пер-
вестират в Босилеград. Общинското ръководство от своя страна ще положи рата от бизнеса да присъстват и д на среща 8 София, на която покрай хо- 
максимални усилия да привлече потенциалните инвеститори. На всички фирми, публика България ^ представители от някои министерства на Ре-

П.Л.Р.
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Разногледища 'Шт Закони за малцинстватаБългарският език и 

Вавилонската кула
•М

Гюров сподели, че НС на българското 
малцинство още не е взел решение по въп- 

Според Гюров, особено внимание пре- роса. Трябва да се проведе разговор по те- 
дизвикали дискусиите по въпроса за изби- мата, като преди това се консултират и 
рането на НС на малцинствата. Засега съ- нС-ти на другите малцинства в Сърбия, 
ществуват два възможни начина за избира- След като вземе отношение по въпроса, 
нето на членовете на НС - електорския и НС ще го предостави на Съвета на нацио- 
чрез избори. И двата имат свои предим
ства и недостатъци. Електорската система 
за избирането на НС не изисква големи фи
нансови средства, но самото избиране на 
членовете на този орган не се върши по не- заключението, че електорската система за 
посредствен начин. Организирането на из- избирането на членовете на НС на малцин- 
бори, чрез които биха се определили чле- ствата “в днешните условия може би е 
новете на НС според общите преценки е по-доброто решение”, но това още не озна- 
по-демократична система, но изготвянето

(От стр. 1)

Очилатият юноша пред мен има лице с из
тънчени, бих казал духовни черти. Несъмнено 
разговарям с утрешен интелектуалец. Езикова
та гимназия, в която той учи, е известна 
като “елитна многоезикова”, г 
независимо от високите бележки

на чужд език, рядко питат за родния...
Пък и обективно

речените “малки” езици, към които 
жаление спада и българският, съществуват 
активно само в определени региони от 
планетата. За ред човешки дейности, сход
ни по света, се използват общоприети “ин
струменти” за контакт: интернет, глобален 

(обикновено английски), универсални 
правила за общуване. Сравнението с днеш
ното строителство на Вавилонска кула ид
ва от само себе си... Ала трябва ли “глобал
ното” разбирателство между хората да 
става за сметка на родния език?

Случаят с “елитната” употреба на чужд 
език в нашенска среда едва ли щеше да е 
обезпокоителен, ако не знаехме, че подце
няването на родния език и литература е 
повсеместно. Мнозина от нас са свидетели 
как делничният език на младите (пък и не 
само на младите!) хора застрашително 
обеднява. Как “звънливата” родна реч се 
смалява до основани понятия и

погледнато - така на- 
за съ- налните малцинства в Сърбия и Министе- 

реството за националните малцинства ив града 
а самото момче, 

по точните
науки, проявява и трайни литературни интере- 
си. Момчето опитва перото си в поезията и есе- 
истиката, понякога публикува творбите 
гимназиалния вестник. Дотук нищо лошо, 
ротив - на пръсти се броят училищата у нас, къ- 
дето се появяват на бял свят такива литератур
ни издания.

Но за творческите опити

човешките права.
Участниците в семинара са стигнали до

си в 
нап-

език

чава, че тя ще бъде приета и внесена в бъ- 
на списъците може да предизвика големи дещия Закон за избирането на НС. 
проблеми, тъй като те са разпръснати нав
ред из страната, а някои от тях и не проявя- националните малцинства към правител- 
ват интерес да гласуват на такива избори ството на Сърбия и Организацията за евро- 
или дори изобщо не се определят като чие- пейска 
лящи се към малцинството.

Организатор на семинара бе Съветът за
на юношата ми е 

трудно да кажа нещо конкретно. Защото начи
наещият автор е написал и публикувал първите 
си творби на немски език - езика, който усърдно 
изучава в гимназията. Вероятно неговият текст, 
появил се във вестничето, е затруднил не само 
мен, но и неговите връстници от съседните па
ралелки. В повечето класове 
учениците наблягат на други европейски езици. 
Някои от младите автори, публикували първи
те си опити, са постъпили по-съобразително - 
редом с английските или френските 
на творбите си, са сложили и техния български 
“вариант’... Задавам въпрос на симпатичния 
юноша защо не публикува и на български твор
бите си.

сигурност и сътрудничество
Б. Д.(ОЕСС).

Гурдулица приключи делото за „границата" 
жду Сурдулишка и Босилеградска общини

ВС
на тази гимназия ме

Не е унищожил пътен знакситуации,
изразявани по елементарен, най-често 
жаргонен, начин: “яко”, “супер”, “кофти”, 
“няма проблеми”, “да метнем по пица” и

текстове

т.н.
Особена тревога предизвиква речта на 

младежи, отрано загърбили училището. 
Според една скорошна статистика те наб
рояват десетки хиляди. Някои от тях разго
варят по улиците като излезли от гората 
мутанти... Езикът на медиите също се дви
жи по крива улица, прибавяйки към сиро- 
машкия жаргон и куп надути чуждици. С 
измъчена чужда терминология и хербарий- 
на сухост са изпълнени даже учебниците по 
литература. Много от авторите на литера
турни анализи едва и сами разбират всич
ко, което са написали... Неотразимо е влия
нието и на попмузиката - преобладаващата 
част от песните, излъчвани денонощно в 
българския ефир, са с англосаксонски ду
ми.

Между другото - “глобалната” употреба 
на чужд език в шоупрограми, хотелски 
справки, рекламни надписи и др., често е 
на съмнитлено ниво. И друг път съм спо
менавал като пример една рекламна табе
ла в центъра на София: “24 Ноигз поп зЮр 
зНкешЬе сЬогЬа!”

Вярно е, че е необходим “глобален” език 
между хората, които са решили да издиг
нат нова Вавилонска кула.

Но нормалният човек не живее в гло
бални кули, а в родния си дом.

Георги Константинов (в. "Сега”)

*Всичките пет свидетели отрекоха показанията на 
прокуратурата в Сурдулица, така че отпадна обвине
нието й, че Димитров е унищожил пътен знак, който 
показва откъде започва Сурдулишка община

Китанович, Димитров и адвокатът му Зо
ран Георгиев от Враня категорично от
хвърлиха показанията на прокуроратурата. 
Бяха разпитани петима свидетели, сред ко
ито началникът на ОВР в Босилеград Мики 
Анастасов и Иван Алексов, председател на 
00 на СРС в Босилеград, и както самият 
той каза, политически противник на Ди
митров. Нито един от тях обаче не потвър
ди данните от обвинителния акт. Те не са
мо, че не са видяли Димитров да е унищо
жил знака, но почти всичките бяха учудени 
защо зам.прокурорът ги е посочил за сви
детели.

- Общинският съд в Сурдулица и съдия
та Горан Антич водеха делото професио
нално. Те приеха иска ми всички служебни
бележки да бъдат преведени---- “
ми език, както и мойте контакти със съдия
та да станат посредством преводач на бъл
гарски, коментира Димитров обявената 
присъда след разглеждане на делото и опо
вести, че ще заведе дело срещу държавата 
за компенсиране на съдебните му разноски 
и на моралната му вреда

Така излиза, че сам иска да намали броя на 
своите евентуални читатели... Момчето повди
га притеснено рамене. От кратките му думи 
става ясно, че не прави това от юношеско жела
ние за оригиналност. Или от някакъв подранил 
снобизъм... Просто владее чуждия език свобод
но, а не е сигурен, че ще се изрази съвсем точно 
на български. Е, да - и вкъщи, и с приятелите си 
разговаря на български, но това е делнично об
щуване, без претенция за худоежетвен стил. 
Литературата е друго нещо. Повечето художес
твени образци той е изучавал на чуждия език. В 
училището не липсват и часове по българска 
литература - преподавателката е добра, но все 
пак родната реч остава на втори план. Пък и 
вниманието на момчето е отдадено на основ
ната езикова специалност. Сигурно и съучени
ците му имат подобен проблем.... Споменатият 
случай естествено предизвика в мен противо
речиви мисли... При това съм далече от наме
рението да изричам упреци. Нашите юноши, 
собено тези, които учат в езикови гимназии, 
съизмерват своите мечти с просторнните реал
ности на века - век компютърен и глобален, век, 
разговарящ предимно на няколко основни ези
ка. Ако младият човек търси сериозна профе
сионална реализация (даже в родината), обик
новено му поставят условие за по-добро знаене

В Общинския съд в Сурдулица приклю
чи съдебното производство и съдията Го
ран Антич освободи от углавна отговор
ност Димитър А. Димитров от Босилеград, 
срещу когото зам.-прокурорът в общин
ската прокуратура в Сурдулица Зоран Ки
танович беше завел дело за ощетяване на 
пътен знак на пътя Босилеград-Сурдулица. 
В прокураторския акт за образуване на съ
дебно производство беше посочено, че в 
периода от 1 януари до 1 октомври 2004 го
дина при местността “Романов мост” той 
унищожил пътен знак, който означавал 
“название на селище Сурдулица”, т.е. че до 
това място приключва Босилеградска, а за
почва Сурдулишка община. Знакът бил 
собственост на Предприятието за пътища 
от Враня, а зам.-прокурорът бил убеден, че 
Димитров, за когото някои вестници 
писаха, че е "чертаел границите на Велика 
България", го унищожил, като го пребоя
дисал с черна боя.

По време на разглеждането на делото, 
на което не присъства представител на 
пътното предприятие и зам.-прокурорът

на маичиния

В.Б.

Срещи - хумористьт Ранко Рангелоб

варалия е богата, но родния край е в сърцата
Изветният димитровградски хуморист и комик, ганки гин^влио оиикили иоеша и ши ореме на иреме се отоие и до 
родния си край - за ден или два, за седмица или повече, в зависимост от ангажиментите си. И този път той не 
отказа "чашката разговор за нашия вестник

дълги години, съм доста известен, но там Димитровград няма убийства, взривове, 
ми се струва, че постоянно съм на сцената и задръствания, стачки... В големите градове е 
когато работя, и когато си почивам. След налице една друга крайност. В тях владее не- 
като измине определено време у мен се явя- сигурност. Там когато излезеш от дома си 
ва носталгия, която не винаги мога да осъз- непременно трябва да заключиш входата 
пая рационално. След няколко дни прекара- врата на къщата, докато тук и в случай да 
ни в родния ми край, сиреч в Димитровград забравиш надали ще се случи лошото 
и родното ми село Мъзгош, започвам да * Освен в Димитровград, Мъзгош и 
разбирам, че съм се успокоил и съм зареден Скопие, къде бихте обичали да живее-

те още?

Г-н Рангелоб, колко страни сте оби
колили досега?

- Пътувал съм из цяла Европа. Най-мно
го в Германия, Швейцария и Швеция. Бил 
съм в Австрия, Полша, Чехия, Турция, Гър
ция, Холандия... Отвъд океаните съм бил в 
Сингапур, Тайван, Австралия, САЩ, Кана
да, Дубаи...
* От кон страна носите най-силни 
впечатления?

*

* Щ с вдъхновение.
* Как оценявате днешния Димитров
град?

- Най-много бих обичал да живея в 
Австралия, по-точно в Сидни.

- Това е много спокойно градче, в което *• Значи, далеч от Балканите? 
почти нищо не се случва. За съжаление и в 
икономическо отношение е “спокоен”. За 
хората, които дойдат отстрани градчето е 
идеално място за отдих. Няма разкарвания 
по улиците, малко са работниците, които 
бързат за и след работа, така че се получава 
впечателение, че всички са “равноправни” -

- От Австралия. Това е богата страна, 
отношение. Там шШуредена във всяко едно 

много лесно се намира работа и всичко 
виси от знанията и уменията на хората да се 
справят със задачите. В Австралия не е важ
на нацията, цветът на кожата, вероизповедс- 
нието на хората. Австралийците имат и осо
бени животни - кенгуруи и коали. Имат и 

своеобразни растения. Там май 
особено. Човек, когото в Димитровград 

безнадежден случай, в

за-
- Вижте на Балканите нещата са много 

сложни. Тук се преплитат интересите на го
лемите държави. Погледнато от Европа, 
Австралия или САЩ се получава впечатле
нието, че тук нещата никога няма да се уре
дят, както в другите съвременни държави. 
Именно на Балканите се намира точката на 
равновесието за много други рагионн в све
та. Балканите имат много преимущества и 
който притежава целия полуостров, ще има 
и цяла Европа, а това не е лесно осъществн-

Щя
щ

всич-много 
ко е
го знаеш като
Австралия няма да го познаеш. Просто ня- I 
ма да проумееш как с можал толкова да нап- ЩЦ 
редне във всяко едно отношение.
* Как се чувствате, когато се завърне
те в родния си край?

- Тук винаги сс чувствам разтоварено.

ШПй /I ВЯ и тези, местните, и тези, които са дошли от- 
Я някъде. Това “равноправие” обаче не е доб- 
Я ро за поколенията, които идват.
~ * Мъчно ли ви е когато напускате род-

Ш
Единство тук сс чувствам като у дома. Май ния край? 
всеки организъм си търси водата, която за 
първи път е вкусил. В Скопие, къдсто живея ми е трудно да се разделя с него. Все пак в

мо.
- Когато остана по-дълго време, тогава Разговора води: Б. Димитров



Новини от Ъълш)тд

Среща 

11ь|11Ш1ни{ - Девал

>л4 11 ноември 2005
I

!»ойио Борисов 

спечели кметския 

пост в София

%

Разширяването на НС и усилията на България да постигне 
пълноправното си членство на 1 януари 2007 г. са били акцент на 
срещата на президента Георги Първанов и вицепремиера 
мистър па вътрешните работи на Белг ия Патрик Девал. Прези
дентът Първанов е подчертал, че всички институции в страната 

мобилизирани за постигане на тази цел. Той е уве-
на зако-

' * ' ■. ';ГдГи у
и ми-"Обещал съм едно-единствено нещо на софи

янци, и то е да дам цялата си сила и енергия за 
тяхото добруване и да се подобри малко живо
тът в столицата", така Борисов обобщи 
програмата си за управление,

С близо 40 на сто повече гласове бившият бедата си на всич- 
главен секретар на МВР Бойко Борисов победи ки загинали мъ
ка балотажа за кмет на столицата кандидата па жс-герои и на сво- 
левицата Татяна Дончева. Генералът събра 68 итс колеги от 
процента от гласовете, а социалистката - 32 па М1!Р. 
сто. Двамата стигнаха до балотаж, след като иа Като вот срещу поли тическата система опре- 
първия тур той спечели 38,11% от гласовете, а дели Татяна Дончева своята загуба па местни те 
Дончева - 23,19%. Борисов ще управлява столи- избори в София. Според кси имало на трупано 
цата до 2007 година, когато са следващи те ре- озлобленис срещу партиите, защото те се въз

приемат като клуб по интереси. Гледам на себе 
На пресконференцията в БТА, непосрсдстпс- си като човек от БСП и съм задължена да рабо- 

но след приключването на изборния ден, тепе- тя за влиянието п позициите па партията си в 
ралът поздрави Татяна Дончева за достойната бъдеще, дори това да ми коства па избори някой 
борба в кметската надпревара. Той посвети по- и друг глас, допълни Дончева.

А /

са единни и
рил, че особено активно се работи за усъвършенстване 
новата база на борбата с престъпността и корупцията, както и за 

видими практически резултати в тази сфера. Геор
ги Първанов е изразил пълна подкрепа иа договореностите меж
ду вътрешните министерства на България и Белгия за съвмес
тни мерки и действия срещу нелегалния трафик и злоупотребите 
с пътувалията. Патрик Девал е уверил, че Белгия е готова да 
подпомогне България с целия си опит в областта на правосъди-

постигане па

сто и вътрешния ред.

8000 българи 

годишно 

готови да 

1 работят в 

чужбина

ловни местни избори.
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е/Еък финансовото 

посредничество 

най-големи 

заплатите

Загшшл за 
финансов 
контрол

‘ !
ЛГ-Ъ-■

Близо 8000 българи годишно са 
,) с нагласата да напуснат страната, |
I за да намерят по-добре платена |
; работа, съобщиха от социалното |
; министерство. Испания, Герма- 

пия, Гърця и Португалия са основ- «Н 
българите

I

Правителството прие но
ви закони за финансов кон
трол: Закон за вътрешния 
одит в публичния сектор и 
Закон за държавната финан- 

Замес- |

(V
ните държави, в които 
емигрират в търсене на по-тхолен 
живот. Около 50 000 българи живе
ят и работят легално в Испания,

I327 лева е средната работна заплата за септември, обяви наци
оналната статистика. Това е с 14 лв. повече спрямо август. В об
ществения сектор средната работна заплата за септември е 415 

| лева, а в частния - 284 лв. 2 199 515 са наетите по трудово и слу
жебно правоотношение до септември, показват още данните на 
НСИ.

Средната месечна заплата в образованието се е увеличила със 
79 лв. за периода януари-септември и сега е 381 лв. Най-високи 
възнаграждения обаче продължават да получават във финансо
вото посредничество - 707 лв. средно за частния и за обществе
ния сектор. Следват работещите в производството на електрое
нергия, газ и вода (617 лв.) и добивна промишленост (562 лв.)

За страната най-ниска е средната работна заплата в хотели- 
реския и ресторантьорски сектор - 210 лв., следвана от работе
щите в други обслужващи дейности - 238 лв. 241 лева средно за 
септември са получили занимаващите се с търговия.

;1 !сова
тник-министърът на финан- уточняват от министерството. -р, тггяпгчп/тат
сите Нихат Зия каза на прес- : България и Испания са подпи- Г)ЪЛ1 дрекия 1 
конференция след заседани- . сали спогодби от нов европейски вицепрезидент * 1 тип за регулация на трудовата зае- . 1--луг
сто, че приетите закони са в тост „ емиграцията. Документите Ангел МарИН 
съответствие с поетите ан- гарантират след изтичане на дого- ! 
гажимеити по глава 28, а ос- пора работещите българи в Испа- 
новната цел е да сс подобри : . ния да се завърнат, 
законовото, икономичното Зам.-социалният министър Ди- | 
и ефективно използване на митър Димитров е обяснил пред ^
публичните средства, както "спански журналисти, че хората с СрЪОСКО-ОЪЛГарСКЯ 

г ниски доходи и ниска квалифика- ии на тези. които България ция търсят ра6ота навън, а Хората ТЯ ВОИНЯ В
щс получи от ЬС. с висока квалификация се завръ- С»ЛИВНИЦЯ

■' щат в България. :—«ндн

инспекция.

откри паметник 
на загиналите
воини в

Представяме ви трите най-известни зимни курорта в България

Зимите ш Банско, Боровец и Пампорово
Зимата наближава. Интересът на чужди граждани и инвеститори за 
купуване на имоти и за зимуване в българските курорти се засилва. 
Според анализатори това е и основната причина за повишаване на це- 

_ жилища и къщи в трите най големи и най-красиви български 
курорта - Банско, Боровец и Пампорово.

I

ните на 
зимни 1

БАНСК0Зимният отдих в Бълга
рия бе един от хитовете на “Банско е най-доброто и най-съвременно място за ски-почивка 
завършилия в Москва 12-ти на ИЗТ0К от Алпите и в това няма никакво съмнение”. Оценката е 
Международен ски салон.

Националният павилион 
на България в изложбения

нтъо Гостиний авор“ бе Всички питат наистина ли е възможно в България да ама 
пяяппложен тази гоаина ски-курорт на такова равнище. Но това е факт и всеки, който оти- 
разположен у де в Банско, сам ще сс увери. Познавам повечето места за каране
Върху ПЛОЩ от 4о к . р ■ на ски в Европа, а и в света, и съм уверен, че в Банско всеки скиор .. 
Бяха Представени туристи- ще получи най-доброто обслужване и най-много емоции за пари- 
ческите фирми Турал, Сол- те СИ През Т03И сезон”, твърди Жирардели.
векс, Златен тур, Баси, Бал- Действително, освен почивки, в Банско се предлага всичко не- Й 
кан Експрес Травел Асис- обходимо за всякакви категориии любители на ски-спорта - ски, Ц 
танс, а също и авиокомпани- сноубордове, обувки, очила, каски, екипи, инструменти за попраь- Ц

ки на ските, както и всякакви други удобства, които правят прг- Ц 
карването на пистите по-конфортно, като например джобни отоп- Ш 
лители за ръце и крака или още по-забавно - каски за сноубордис- Е 
ти, които светят във всички цветове на дъгата. , И

Безспорно е, че Банско направи чудо за кратко време. Допр еди И 
I лппоашгатп. 5-6 години ТО беше само едно обикновено, малко, зимно туристи- Е 

ми, сред които организа ческо място. Сега там вече има престижни хотели, съвременни Ц 
рът на тазгодишния ски са- СЪОрЪженИя, ДЪЛги писти, подходящи условия за сноубордисти, I 
лон - туристическата фир- лифтове, достъпен транспорт, уют... 
ма Ерцог. БТА

на петкратния световен шампион по ски и безспорно най-голяма- 
та звезда иа ски-спорта през 80-те и 90-те години Марк Жирарде
ли.

ята България еър.
Възможностите за зимен 

туризъм и за СПА - тури
зъм на изложението пред
ставиха още 22 водещи фир-

(Продължава) Т.Петров
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средно училище
Приключва монтирането на нобата телефонна централа

18 души подпиюю 

(оциамо програма
Дванадесет работници от

от гимнТа°зияТаЛТеБИосТлСе™д това^^Тп^а^Гпарите^за

таВДЗД; ?а°бР0В0ЛН0 НаПУСКаНе на Работа, която

Около 1000 нови номера
До края на този месец в 

Босилеград ще бъде пусна
та нова дигитална центра- села. В момента специали- 50 нови. Според проекта, 
ла, с която ще се премахнат зирани екипи подменят ета

ните 200 двойни телефонни вързани досегашните 1408
номера в града и в околните телефонни номера, както и

запланувано е през следва- 
проблемите с телефонните рите и монтират нови оъо- щата година телефонни но- 
връзки в общината, а особе- ръжения за предаване на те- мера да получат още 500 
но към вътрешността и ще лефонните сигнали от ргав- нови абонати в общината, 
се създадат условия за уве- ната станция във Враня към 
личаване броя на телефон-

кои лица ще бъдат включени

След пускането в работа 
на новата централа, всички 

ните номера. Става дума за Кметът Владимир Захариев телефонни номера в Боси-
заяви, че стойността па 

„ , проекта възлиза па около
трала марка Алкател ’, към 500 000 евро, а цялата сума рови, а отпред на всеки ще
която ще могат да се вклю- подсигурява Телеком Сър- бъде добавено числото “8".„ ипп а гг бия . 1ои подчерта, че ре-
чат около 2 500 абонати (без ализацията па проекта е Поради работите, които
двойни телефонни номера), договорена на срещата му с се провеждат около новата

премиера Воислав Кощупииа ,
„ и директора на “Телеком” телефонна централа, през

Сърбия ’ в края на миналия Драшко Петрович. тази седмица връзките от
Босилеград към вътреш- 

частично ремонтираха съ- централата в Босилеград, ността бяха прекъснати в 
ществуващата телефонна Очаква се тези дни на нова- продължение на три дни. 
мрежа, разделиха досегаш- та централа да бъдат при-

на заетите в обра
зователните ведомства в Сър
бия

Секретарят в основното учи-
пршпош

-т“ ■<■■«<»* » —г:;
алнатя п Р пРиелите соци" приелите социалната програ- 

шГ= в основното ма. Според първия те ще могат
^тят общо °43 маТаГЛщ “ "° 10 '“ “
4-ма са учители, 1 администра
тивен работник и 7 лица от по
мощния персонал. От общо 30 
заети в гимназията, социалната 
програма са подписали 5-има

съвременна дигитална цен- леград ще бъдат шестоциф-

ти в стопанството на републи
канско ниво. Вторият критерий 
предвижда работниците да по
лучат по 100 евро (в динари) за 
всяка година трудов стаж. Спо
ред третия критерий изплате
ните суми ще се изчислят, кога- 

помощния персонал. Повечето то се съберат сумите за по 1/3 
от работниците са осъществи- от стойността на заплатите им 
ли едно от условията за излиза-

Екипите на “Телеком

и в началото на този месец

преподаватели и едно лице от

П.Л.Р.
за първите 10 години трудов 
стаж, увеличени с 20%, както и 

по няколко години стаж до пен- сумите за по 1/4 от заплатите 
сиониране.

Срокът за подаването на ис-

не в пенсия или пък им липсват
Синдици освободени от углавна отговорност

им за всяка следваща година 
трудов стаж, също увеличена с 

ковете за приемане на социал- 20 процента. Той подчерта, че 
ната програма изтече на 4 но- при подписването на социална- 
ември и необходимите доку- та програма, всеки от заетите 
менти на заетите вече са пре- се е определил за един от пред- 
доставени на просветното ми- ложените критерии, 
нистерство. Най-късно до сре
дата на декември то ще реши

Няма доказателства 

за престъпление
♦Бившият председател на синдикалното представителство Ста- 
ниша Митоб съставил документ, в който секазва, че "по случай из
лизането му в пенсия представителството му дарява ксерокс". 
Документът обаче не е фалшифициран, както смятала прокурату
рата, понеже бил подписан от четирма членове на представител
ството

П.Л.Р.

КИЦ отбеляза Деня на Западните 
покрайнини

Иван Николов: Да
разберем и да 

разсъждаваме
Съдебният съвет на Общин- юни 1999 година Митов прие- че им било известно, че на този 

ския съд в Босилеград със съ- воил ксерокс, който бил соб- 
дия Драган Янев постанови ственост на общинското син- 
присъда и поради липса на до- дикално представителство, а за
казателства освободи от углав- да прикрие делото той съста- рад по делото е разисквано по
па отговорност бившия пред- вил фалшив документ - че уж на вече пъти, разгледани са много 
седател на представителството 17 ноември 1999 година пред- документи и разпитани мнози
на Съюза на синдикатите в Бо- ставителството провело засе- на свидетели. Веднъж била 
силеград Станиша Митов, се- дание, на което взело решение постановена и присъда, която 
гашния председател на общин- по случай излизането му в пен- анулирал Окръжният съд 
ското представителство Иван сия да му подари ксерокса, Враня, а след това делото било 
Асенов и тогавашните членове стойността на който била 4320 дадено на съдията Янев. В но- 
на представителството Славко динара. Останалите четирма вото разглеждане било конста- 
Нассв, ПредрагТрайков и Доб- пък били натоварени от проку- тирано, че няма основание за- 
ринка Стоичкова. ратурата, че като служебни ли- подозрените да бъдат осъдени

По инициатива на Отдела на ца на представителството са за онова, за което ги обвинява 
вътрешните работи в Босилег- фалшифицирали документ, в прокуратурата. В присъдата се 
рад Общинската прокуратура в който се подчертава, че на 17 казва, че документът - решени- 
Сурдулица срещу тях беше за- ноември 1999 година било про- ето за даряване на апарата, не е 
вела дело за присвояване па ведено заседание на представи- фалшифициран. Митов 
чуждо имущество и за фалши- телството и било взето реше- писал, но 
фициране на документи. Про- ние за даряваме на фотокопир- Асенов, Насев, Трайков и Сто- 
куратурата смятала, че през мия апарат на Митов, въпреки ичкова,

ден не е провеждано заседание 
и не е взето такова решение.

В Общинския съд в Босилег-

За трета поредна година бо- щите на събранието в помеще- 
силеградският филиал на КИЦ нията на КИЦ, Иван Николов 
“Цариброд” организира възпо- изтръкна, че КИЦ отбелязва 
менателна вечер по повод 8 но- Деня на Западните покрайни- 
ември - Деня на Западните пок
райнини.

Лекции за Ньойския договор по-добре да разберем причи- 
и за историята на българското ните за настоящето и да раз- 

Югославия през съждаваме за бъдещето.
XX век изнесоха Ангел Джонев, 
научен сътрудник в Историчес- реки че са били поканени, на 
кия музей в Кюстендил, доцент възпоменателната вечер не са 
Лозан Митев от Националната присъствали представители на 
спортна академия в София и Общинската скупщина и на об- 
Иван Николов, председател на ществения и политически жи

вот в общината.

във
ни, не за да призовава отново
призраците на миналото, а

малцинство в
В КИЦ подчертаха, че въп-

го на
сетне го подписали

Програмния съвет на КИЦ. 
Поздравявайки присъства- П.Л.Р.

Фотооко

Последни подготовки ;о 310
Въпреки че сезонът за осигуряване на огрев е към края, 

по улиците в Босилеград и Райчиловци все още се сре
щат камиони и трактори с ремаркета, здраво натоваре
ни с дърва. П.Л.Р.
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В Здравния долл

12 работници по-малко
Преаставители на ЦХФ в Димит
ровград

Доволни от 

сътрудничеството
Дванадесет заети в Здравния 

дом в Димитровград приеха ус
ловията на Министерството на 
здравеопазването на Сърбия за 
доброволно пенсиониране или 
прехвърляне на Трудовата бор
са. Сългасно решенията на ми
нистерството във ведомството 
известно време няма да прие
мат нови работници. Това 
обаче няма да затрудни 
положението, понеже чрез пре
разпределяне на кадрите паци-

Шефът на Канцеларията на 
ЦХФ в Ниш Йован Йованович 
с група сътрудници във втор
ник посети Димитровград и 
проведе разговор с кмета на 
общината д-р Веселин Велич
ков и общинската работна гру
па за икономическо съживява
не. Йованович твърде положи
телно оцени сътрудничеството 
на американската донорска ор
ганизация и ръководството на 
общината и гражданите на Ди
митровградско. Особено удов
летворение Йованович изрази 
във връзка със строежа на но
вия пазар в Димитровград, за 
която цел ЦХФ досега е отпус
нал 5 милиона динара. Отгова
ряйки на въпроса дали органи
зацията финансово ще помог
не и останалите фази в урежда
нето на пазара, той каза, че 
“доколкото това е икономичес
ки оправдано и ако съществу
ват други благоприятни усло
вия, организацията със сигур
ност ще бъде готова да отпус

не допълнителни средства за 
тази цел”.

Коментирайки сътрудни
чеството на ЦХФ и местната 
общност Желюша, шефът на 
канцеларията в Ниш съобщи, 
че благодарение на финансова
та подкрепа на ЦХФ полска 
приключва изграждането на 
малък трафопост, който ще за
сили електромрежата в това 
село. Желюша е втората МО в 
Димитровградско, с която 
ЦХФ установи сътрудничес
тво миналата година.

ЦХФ е готов и по-нататък 
да помага на общината при ре
ализирането на проекти. “Раз
говаряме за нови проекти, вни
мателно следим интересите на 
компетентните и гражданите и 
се стараем да намерим такива 
проекти, които ще създадат ус
ловия за по-нататъшно иконо
мическо развитие на тази сре
да”, изтъкна Йованович.

ситите ще имат съответни ус
луги. Управителят па ведом
ството д-р Тошко Любенов из
тъкна, чс службата по обща ме
дицина занапред щс^ работи работи само един лекар, който на този проблем, 
още по-ефикасно, тъй като е едновременно е и началник на В понеделник във ведом- 
публикувап конкурс за лекар, СЛуЖбата. По думите на Любе- ството бе проведена анонимна 
който да работи на терена, до- П0В1 когато педиатърът не мо- анкета в службите: обща меди- 
като избраните от пациентите же да радохи преди обед зара- цина, гинекология, медицина 
лекари в бъдеще постоянно ще ди СЛуЖебни задължения, деца- по труда, детски диспансер и 
бъдат в амбулаторията в града, та ще бъдат преглеждани от ле- стоматология. Гражданите се 
След като един от педиатрите 
се изсели от Димитровград, в 
Детския диспансер остана да

кари в службата по обща меди- произнасяха по въпроса за ка- 
цина. Той сподели, че се об- чеството на здравните услуги
мислят варианти за решаване във ведомството, изнасяха за-

Димитровградчани 

отпразнуваха “Св. Димитър”
Б.Д.

Конференция за печат на ДС 
в Димитровград__________ Както би казали старите хо

ра - от “векси замай” цариброд- 
чани на Гмитровден са излиза
ли на манстирчето “Св. Дими
тър”. Това потвърдиха и на 8 
ноември, когато при манастир- 
чето се събраха много хора, за 
да почетат патронния му праз
ник.

Развойна стратегия 

на общината
На пресконференция в среда 

Общинският одбор на Демокра
тичната партия в Димитровград 
представи развойната страте
гия на общината от своя гледна 
точка. Тъй като ДС е главната 
управляваща сила в скупщината, 
може да се каже, че това е и 
стратегията на местната власт.

За предстоящите промени в 
законодателството на Сърбия, 
отнасящо се до пренасяне някои 
правомощия от републиканско 
на местно равнище, говори под
председателят на ОС и завеж
дащ отдела просвета в 00 на 
ДС Ратко Манчев. Той каза, че 
много компетенции от същес
твено значение за населението 
ще минат на общинско равнище, 
като здравеопазването и тран- 
сграничното сътрудничество.

Говорейки за стратегическите 
дългосрочни развойни насоки 
Михаил Иванов, ръководител на 
отдела за комунални дейности в 
общинската управа и на отдела 
стопанство в ОО на ДС, изтъкна 
преди всичко обезпечаването на 
достатъчни количества питейна 
вода, пречистването на отпадъч
ните води, подобрение на качес
твото на услугите на местната 
самоуправа, транспорта...

- През тази година ние сме се 
съсредоточили върху три важни 
според нас неща. Тук преди 
всичко е занаятчийско търгов
ският център, който вече се 
строи, след това селското сто
панство, за което общината от
дели 5 милиона динара, които 
благодарение на Про кредит 
някои необходимости, банка 
станаха 15 милиона за кредити
ране на земеделските селскосто
пански производители и довър- 
шаване на спортната зала, каза 
той.

Вторият сегмент са крат
косрочни проекти за развитие на 
инфраструктурата и комунални
те. Вече са подменени водопро
водните тръби на шест улици в 
града, подобрена е канализаци
онната мрежа, много улици са 
асвалтирани и пр. Тук би трябва
ло да се изтъкнат работите вър
ху оборудването на третия бунар 
на “Ивкови воденици”, както и 
изграждането на канализацио- 
ния колектор до граничния пре
ход. В ход са и работите на вто
рата част на улица “Нишава”, 
главния канализационен колек
тор в Желюша и реконструк
цията на улица Георги Димит
ров” в Белеш. Направеният ана
лиз показа, че градското смети
ще няма никакво влияние върху 
“Ивкови воденици”.

Третият сегмент от стратеги
ческо значение е в общинската 
управа - подобрение в оборудва
нето и създаване на условия за 
по-бързо и качествено обслуж
ване на гражданите.

Като началник на Общинска
та управа и завеждащ отдела 
местна самоуправа и държавно 
управление в ОО на ДС Велин 
Николов говори за краткосроч
ните планове и за тези, които ве
че се реализират. Преди всичко 
той напомни, че за една седмица 
ще заработи новопостроеният 
зелен пазар. Остава догодина да 
бъдат изградени и някои съпът- 
ващи го обекти. Предстои (вече 
е намерена локация) изграждане 
на гробище за животни за тери
торията на Понишавие, както и 
реализация на първата фаза от 
стоково-транспорния център на 
границата, с възможност в това 
да се включи и СНЕ

Предстои уреждането на езе
рата “Сават 1 “ и “Сават 2”. А. Т.

Празнична литургия служи 
местният свещеник отец Вой- 
кан, който живее в конака на ма- 
настирчето, след което тазго
дишният “колачар” послужи 
курбан-яхния, а го придружиха 
и някои царибродчани, които 
редовно дават курбан на този 
ден. Хубавият есенен ден още 
повече допринесе не само за 
масовото посещение, но и за 
доброто настроение.

А.Т.

Рангел Филипов 50-кратен кръводарител

Чака заслужена пенсия
Надали има човек в Димитровград

ско, който не познава Рангел Филипов, 
дългогодишен лидер на синдикалната 
организация в ГИД. Малък е обаче бро
ят на тези, които знаят, че е един от 
най-хуманните хора в общината, докол
кото приемем хумаността да се оценява 
според броя на кръводаренията. Рангел 
е дал кръБ повече от 50 пъти. След рух
ването на ГИД, Филипов известно вре
ме получавал средства от Трудовата
борса. Обаче след определено време от тьк вярва в хуманните отноше-
борсата прекъснали да му дават пари и ния между хората. Изтъква, че
той бил принуден да изкарва прехрана- кръвта е давал предимно заради
та си занимавайки се със скотовъд- това свое уверение. И днес би
ство. Днес отглежда крави и овце. И ча- правил същото, но здравослов-
ка пенсията, която никак да “почука” на вратата ното му състояние не е както преди. Преди месе- 
му. Рангел ни разказа, че ходил в Министерство- ци Рангел го оперирали. Тогава имал нужда от 
то по труда и социалната политика и в Пенсион- кръв, която безпроблемно получил. Медиците не 
ния фонд в Белград, за да разбере защо все още правили проблеми, че няма осигуровка. Доста- 
не му изпращат пенсията. Казали му да си върви тъчно било като им показал кръводарителската 
у дома и ще бъде информиран в най-кратък си книжка. За кръводаряването Рангел казва и 
срок. Оттогава изминали още няколко месеца, това: “Бях в състояние да давам кръв да помо- 

пенсията нито следа- “Могат да ме бу- гам на хората и това го правих. Не съжалявам.
™ МаЛК°’ "° След,Т°ва ще бъдат нрину Всички, които могат, трябва да дават кръв, да 

дени да ми дават пенсията", казва “вечният бун- бъдат хуманни ”

товник”. По думите на Рангел, 
от скотовъдството няма голяма 
файда, а има само дебела рабо
та. Преди известно време той 
сключвал някакви сделки с коо
перацията “Сточар” и сега им 
предоставя млякото, обаче те не 
му плащат редовно.

Въпреки че са го разочарова
ли някои процеси в обществото 
и държавата, Рангел и по-ната-

Б.Д.
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Занапред с нови 

планове ш.
(От стр. 1)

I:

Ц|й
г /-Сегашните и бивши работ

ници във Власинските водоцен- 
трали ознаменуваха в петък и 
събота значителен юбилей - 
половин век съществуване и 
работа на тази своеовбразна 
“фабрика за ток”. На централ
ното тържество в събота, на 
което присъстваха представи-

■

й"!
А

ш(От стр. 1)

Д-р Никола Христович по
сочи, че на 27 октомври е 
одобрено финансово споразу
мение между правителството 
на България и Европейската 
комисия за развитие, с което 
на България са отпуснати 4 
милиона евро за програмата 
ФАР ТГС - “България -Сър
бия и Черна гора”, към които 
трябва да се добавят и двата 
милиона евро, отпуснати на 
нашата страна за съответната 
програма КАРДС.

3*? у :

тели на държавното предприя
тие “Гердап”, в състава на кое
то работят, останалите водо- 
централи в Сърбия и ЕПС, как- Николич изтъкна, че от 
то и на Пчински окръг, Сурду- Власинските водоцен- 
лишка и съседните общини, трали се очаква да станат 
доклад за досегашната работа 0ще по-сигурен енергиен 
и развитие на ВЕЦ изнесе ди- потенциал в страната и 
ректорът им Радмило Нико-

А;

подчерта, че те занапред 
ще се развиват и увели
чават производството си. 
- В предстоящия период 
ще бъдат модернизира
ни машините и съоръже
нията, а за да се увелича-

лич.
- Власинските водоцентра- 

ли, чиито централи, акумула- 
ции, канали и тунели се нами
рат в общините Сурдулица, Бо
силеград, Владичин хан и Цър- 
на трава, са значителен енерги
ен потенциал в републиката. ва производството на 
Откакто са започнали да рабо- енергия, запланувано е в

акумулациите да бъдат

Такъв шанс не се изпуска
За нашите условия шест 

милиона евро са големи сред
ства, които не бива да бъдат 
изтървани. А това ще се слу
чи, ако не се организираме и 
не предложим качествени 
съвместни проекти, подчерта 
той.

тят до края на октомври тази 
година те са произвели 11 416 доведени нови води, опо- 
625 363 киловатчаса електрое- вести той. 
нергия. Колко успешно рабо
тят показва и фактът, че поето- рекъсната работа в централите

бяха връчени благодарствени
Според пропозициите, за

средства от тази програма 
могат да конкурират общини, към банки, фондове за рисков ро. Най-важните дейности по 
неправителствени организа- капитал, донорски организа- първите два приоритетита са 
ции, агенции за регионално цИи... 
развитие и други фирми и ин
ституции от Борски, Зайчар- 
ски, Пчински, Нишавски и

янно преизпълняват годишни
те си планове, каза Николич и писма и парични награди, 
подчерта, че от началото на го- На тържеството бе изнесена 
дината до 31 октомври на елек- културно-забавна програма, в 
тросистемата са дали 321 305 която участваха фолклорният 
000 киловатчаса ток, 14 на сто ансамбл “Власина към сурду-

лишкия Културен център, духо- 
Директорът изтъкна, че по вият оркестър на Божидар Ни- 

време на полувековната си ра- колич - Доня от Гърделица, ор- 
бота Власинските водоцентра- кестърът “Амадеус от Сурду

лица, Усния Реджепова, Стани-

изграждане на мрежи за тран-
сграиично сътрудничество и 
изготвяне на съвместни стра- 

Програмата добросъсед- тегии за развитие, докато по 
Ябланишки окръзи от сръбска ство ФАР ТГС - КАРДС има третия са развитието и създа- 
и Видинска, Монтанска, Кюс- три основни приоритета 
тендилска, Пернишка и запад
ната част на Софийска област 
- от българска страна. За да не 
се пропусне шансът, необхо
димо е да бъдат направени 
смесени високопрофесионал- 
ни екипи за разработка и за

Три са приоритетите
повече от плана.

ването на условия и ресурси
ли са дали значителен принос в 
развитието на общините, в кои- ша Стошич и Драган Станко- 
то се намират централите и вич, актьор в Народния театър 
акумулациите, преди всичко на от Враня. В хола на Културния 
Сурдулишка. Принос в работа- център, в чийто салон се прове- 
та на централите са давали де тържеството, беше открита 
бившите и сегашните 160 ра- изложба от фотографии на Ми-

лорад Дърча от Неготин, пос-последващото управление на 
проектите. Те трябва да бъ
дат написани точно, ясно и 
максимално убедително, при 
това и на езика и е терминоло
гията на донора.
Обосновката "продава" 
проекта

ботпици.
По случай юбилея, на работ- ветени на полувековното риз

ниците с 10, 20 и 30 години неп- витие на ВЕЦ. В.Б.

Представители на „Кока Кола" в 
Сурдулица_____________________

Чуждестранните 

инвестиции - 

развоен тласък

Необходимо е да се посо
чат възможно повече индика
тори е добра методика на оце
няването на 1

Кметът на общини Гръп
Александър Пенков изтъкна

В приветственото си слово съвместната инициативи 
към участниците в срещи- ,)а се повиши статусът на 

ефект - постижения, резултати та във Владичин Хан начал- пункта в Стрезимировци и
и въздействие, добро разпие- пикът ни Пчински окръг Ти- ,)а стане транспортен.
ване на отделните разходи в хомир Милосивлевич особа- . /Г„ма е необходимо повече
бюггжета на всеки проект и по поздрави дейностите на от денонощие в Калотинабюджета на всек Е общините Босилеград и тировете да изчакат обик-
документалното им оооогш Сурдулица и постигнатите навените товарни коли, ко-
ваване. За реализацията на ин- досега резултати в сътруд- гато те тук могат да се
вестиционните намерения се цичеството с общините от оправят за час-два!'/! Гото-
налага разработване на обос- Кюстендилска и Пернишки „и сме на сръбските си ко-
новани инвестиционни проек- области - Трекляно и Трън. ^^ьзмМа нре^ос-

-ГИ и търсене на ра стимулираме ма устойчивото ческата база, защото съм
имнодопълваши се форми на стимулир * Обшсо- обеден, че най-късно след
съфинансиране от вътрешни развитие, ^ ‘ а;шото едно десетилетие граиица-
и външни за организацията твеното, институционално минава свободно,
източници и икономическо сближаване и ^Ши трънският кмет.

Правилният и добре осно- проектите “хора за хора 
пан проект се превръща в ос- сътрудничество в здрав ^ увеличаваие на протока на 
нове.Г фактор за привличане пазването, общи Редения за | мацияи комуникациите 
„а външно финансиране, социалните проблеми и заши в"ич11Итерайони, създава- 
По-малко рентабилните, ио с та и промоция на природ1 и ^ м ТрансграИично радио, 
висока обществена полезност културни забележителност телевизиЯ| вестници и други 
проекти е целесъобразно да се Проектите от първи и вто медии> културс„ обме„ и ис-

пчвнтипат предимно към ри приоритет щесе финанси ическо наследство, както и
привличане на^Гстно или ^ат с по 50 дс,300 хиляди до- телен обмен и съв-

различ» ( V су^и от ,0 до 50 хиляди ев-

глобалния им

ни с приватизацията на “Роса”,Регионалният генерален ди
ректор на “Кока Кола” за СЧГ каза Вафидис и уточни, че има 
Стефанос Вафидис съе сътруд- предвид не само модернизаци- 
ниците си пребивава тези дни в ята на цеха в Топли дол, но и 
Сурдулица. След обиколката инвестициите в областта на ин- 
на цеха за бутилиране на “Вла- фраструктурата. 
синска роса”, която бе купена - За “Кока Кола”, “Кнауф” и 
от тази мултинационална ком- всички други компании, които 
паиия, гостите бяха приети от имат интерес да инвестират 

кмет Станислав при нас, Сурдулица е и ще си 
остане винаги отворена, заяви 

обмениха Момчилович. Уверен съм, че 
относно бъдещото си това е най-сигурният път за ус-

сурдулишкия 
Момчилович. 

Събеседниците
мнения
взаимосътрудиичество не само корено развитие и по-бързото 
във връзка с утвърждаването ни приобщаване към европей- 
на “Власинска роса” като запа- ските и световни ценности, 

излизането й на подчерта той.зена марка и 
световния пазар, ио и за пълно- След разговорите в Общин- 
цениото изпълняване на задъл- ската скупщина в Сурдулица, 

“Кока Кола” ръководителите на “Кока Ко-женията, които
пое към този край с приватнзи- ла” посетиха основното учили

ще в село Масурица.раието на цеха за вода.
- Ние смс готови докрай да 

изпълним задачите си, уточне- Д. МирчевВ. Бог ос вви.нансиране по 
норски програми, а другите -



Щрщфа - ОбраЗовтт
На „Балкан театър фест"-а

8 ---- -—итазвршв
120-години от рождението на ве
ликия нашенец

Представиха се 

пиротчани и нишлииУчредена 

"Седмица на 

Емануил 

Попдимитров"
По повод 120 години от раж

дането на Емануил Попднмит- 
ров, на 5 ноември т.г. Матицата 
на българите в Сърбия и Цен
търът за култура в Босилеград 
съвместно организираха кул
турна програма.

Председателят на Управи
телния съвет на Матицата д-р 
Симеон Арсов прочете реше
нието им за учредяване на 
“Седмица на Емануил Попди- 
митров”. От следващата годи
на мероприятието ще бъде 
провеждано всяка година в 
края на октомври и началото 
на ноември и ще обхване всич
ки места, настанени с българ
ско малцинство. Тържествата 
ще бъдат съпътствани е наг- 
радни конкурси, научни конфе
ренции, литературни вечери, 
срещи на автори от българска-

В рамките на манифестация
та “Балкан театър фест” в чет
въртък пред димитронградча- 
ни се представи ансамъблът па 
Народния театър от Пирот г 
комедията “Как обичахме дру
гаря Тито”. Артистите Слобо
дии Алексич, Зоран Живкович,
Александър Радулович и Ната
лия Гслебап на сцената превъм- 
л ьщаваха образи от творбата 
на Радослав Дорич, в кояго се 
говори за управлението на ко
мунистическия лидер па бив
шата СФРЮ Йосин Броз Тито.
Действието се разиграва в едно 
кафене, с “идеологическия де
кор” от времето па Тито - бюст Оз' представлението “Как обичахме другаря Тито” 
па лидера, знамена на СФРЮ,
червени петолъчки, щафстната чят комунистическия режим и осъществяват предимно лич- 
палка... Образите спорят по Йосип Броз като неговото оли- ните си интереси.

Публиката добре прие пред- 
вярвали в тогавашната идеоло- ставлението и с бурни ръкоп- 

кал след неговата кончипа и др. тия, други са настоявали да ляскания награди артистите. За
актьор на вечерта журито опре
дели опитния актьор Слободан 
Алексич, а за актриса на вечер- 

носителката на единстве
ната женска роля в пиесата На
талия Гелебан.

Народният театър от Ниш в 
събота за 50-и път изпълни 
драмата “Феликс и Дорис” от 
американския драматург Бил 
Менбоф. Това е приказка за 
двама млади и самотни хора, 
които първоначално отричат 
да общуват помежду си и да 
приемат характерите си такива 
каквито са. Озовавайки се в си
туация, в която трябва да пре
карат известно време заедно, 
те чрез редица комични ситуа
ции полека стават близки и се 
опитват да се преборят с проб
леми, от които дотогава са се 
притеснявали. На първ поглед 
невъзможната двойка накрая 
показва, че любовта е възмож-

въпросите кой от зях повече е цстворснис. Докато едни са 
обичал Тито, кой повече е пла

та

та народност, из
ложби, театрални Емануил Попдимитров е роден и израс- 
спектакли, концер- тнал в село Груипци. Като талантлив 
ти и прочие. и плодовит поет се издига до самите

В Културния дом върхове на българската поезия - при 
Мипе Нигпппп Ппн- това в поетичното му творчество соГски изнесе очеРрк Р^ият край е един изборните мо- 

„ с тиви. заслужава ние като негови но- 
з оезията на Ема- т0Мци да установим трайно възпоме- 
нунл Попдимитров, напие на великото му и ценно дело, 
а студентката Ва- както и на самия него, защото със 
лентина Димитрова стиховете си той овековечава и целия 
прочете доклад за Боснлеградски край. 
жизнения път на

От представлението “Феникс и Дорис”

Не изостават префинените кри
тики срещу неговото управле
ние, като едновременно се про
мъкват и критики срещу днеш
ните политици.

От решението на 
УС на Матицата Нови пазар 

отказа
знаменития наше
нец. Ученици от ос
новното училище и
гимназията декламираха сти- предимно с мотиви от родния
хотворения на Попдимитров, му край. Текстът на Дорич, които на

Във втората част на програ- спечата е поставил белградски- 
ансамбъл ят Режисьор Милош Ягодич,

Във вторник трябваше да 
гостува театърът от Нови на и там, където в началото не е 
Пазар с представлението имало никакви изгледи. В ро- 
“Очите на Ахмед". Обаче лите се проявиха артистите 
гостите не дойдоха поради Мирко Джорджевич и Ясминка 
две причини - болест на ед- Ходжич. 
на актриса и финансови 
проблеми

Бабушнишк!/! 

шлеатвпш е 

Пирот

мата танцовият 
“Здравец” от София пред боси- предимно цели. да засмее пуб- 
леградската публика се пред- ликата, като й припомни за

всичките баналности, които 
обикновените граждани на 
СФРЮ са правели, за да вели-

стави с хореографии на танци 
от Тракийско и Добруджанско Б.Д.
както и с китка шопски хора.

П.Л.Р.
В рамките на акцията 

„Месец на книеата“ на 
любителите на 
художественото слоВо В 
Пирот тези дни 
гостуваха творци от 
Бабушница. С най-новите 
си произведения в 
читалището на 
пиротската библиотека 
се представиха 
романописецът Саша 
Ранджелович, поетите 
Йелица Блаеоевич и Горан 
Ранчич, както и 
хумористът Миодраг 
Пеич.

Сърджан Христов - надежда на димитровградския театър

Йтъорското изкуство 

Пъдеща професия
търа “Христо Ботев” бяха дос- След това нещата в сферата на театъра. Особено удовлетво-

рение младежът изпитва оттатъчни, за да изпъкне таланта театралното изкуство за него се
на младия Сърджан Христов, задвижиха по възходяща линия, спечелването на “Гпанд- 
Върху неговото умение местни- “В началото доста се притесня- при”-то на Фестивала на само- 
ят театър занапред ще може се- вах от Паулина. Мислех си, че дейните театри който тази го- 
риозно да разчита тя какво ли не ще изисква от дина се проведе в Тополов-

17-годишният Сърджан е нас. Оказа се, че и тя и колегите град България 
ученик в трети клас в димит- й - акторът Даниел Сич г ’
ровградската гимназия, Пълен жисьорката Ана Томович, 
отличник е от първи клас на ос- прекрасни хора и истински 
новното училище. Срещата му професионалисти, от които на- 
с известната актриса Паулина учих много”, споделя Сърждан.
Манова преди две години била

Гостите от 
Бабушница бяха 
посрещнати от 
директора на Народната 
библиотека В Пирот 
Момчило Антич и 
артиста Слободан 
Алексич, който 
декламира и стихове на 
бабушнишките поети.

Ч. Благоевич

Христов все повече обмисля 
са идеята да следва актьорско 

умение в София. Той казва, че в 
тамошната академия всяка го-

и ре-

дина записват по един канди
дат от българското малцин- 

първия ство в Сърбия и оценява, че в 
димитровградския неговия випуск няма интересу- 

театър Сърджан научил много ващи се за театралното изкус- 
и от по-възрастните членове на тво.

Ролите в няколко представ
ления на детския ансамбъл, 
както и в представлението “Ни
шан” на първия състав на теа-

преломен момент за него. По 
внушение на баща си Зоран, състав на 
младежът се записал в лятната 
театрална школа на Манова.

След дебюта си в

Б. Д.
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Защо имаме два 

календарни стила
ляват времето, вместо 05.10. бил сметнат за 15.10.

В черковния календар съществуват 
календарни стила - Юлиянският или стари
ят и Григориянският или новият стил. Юли- 
янският е съставен по нареждане на рим- 

император Юлии Цезар в първи век 
преди Христа, а Григиориянския е съставил 
Папа Григорий XIII в 1582 година.

И двата стила са основани върху

№
I .■ -

№ 1
- : \

Шсметнат за 15.10. Но понеже и при но
вата корекция се явява нова, макар и 
незначителна разлика, според Григо
рианския календар трябва да се прави 
нова поправка, която се състои в това, 
че занапред ще се смятат за прости 
ония престъпни години, които оконча
ват на две нули и числата на хилядите 
и стотиците им не се делят на четири 
без остатък. Такива са годините 1700, 
1800 и други. При това положение ос
тава още една малка разлика, която 
дава едно денонощие едва на 4240 го
дини.

Юлиянският календар е приет от 
Християнската църква и досега е в 
употреба от нея. На първия Вселенски 
събор 1325 година Светите отци реши- 
ли Християнската Пасха (Великден) да 
не се празнува в същия ден, в който се 
пада еврейската, а това ще стане, само 
ако Възкресение Христово се чества в 
първия неделен ден след първото про
летно пълнолуние. Тези изчисления са 
се водили и сега още се водят по Юли- 
янския календар. Тъй като според Гри- 
гориянския календар това решение не 
може да се спази и понеже, от друга 
страна, Григориянският календар бил 
внесъл объркване в църковния богос
лужебен устав за празнуване на под
вижните християнски празници, то и

два ш 1
ския Ш \:* ' Щ

■ -' ;

мслънче
вата година, т.е. върху годишния кръг на Зе
мята около Слънцето. Ако този кръг беше 
равен точно на 360 дни, щяхме да имаме го
дина с 12 месеца и всеки месец щеше да има 
по равно число дни - 30. Но понеже пълният Нашите хора по селата обик

новено казват:
-Куде че идеш?
-На чешму!
Куде гьу виде?
-На чешму!
-Куде че се найдемо?
-На чешму!...
Открай време в нашите краи

ща чешмата е била стожер на 
всекидневните събития. От 
ранните утринни часове жените 
са идвали тук да си наточат во
да за домашните потребности. 
На чешмата селяните са спира
ли колата с тежки товари, за да 
напоят воловете си. Тук‘ са спи
рали и жадните пътниц^,които 
са минавали през селото. На 
чешмата са правени и вечерни
те “збирщини” на момите и ер
гените, които са продължавали 
до късно през нощта.

Чешмите са били пусти само

от полунощ до първите петли, 
когато според традиционните 
вярвания те са посещавани от 
самодиви и хората са се стра
хували дори и да минават край 
чешма.

На чешмата в село Славиня 
тези жени и деца са заснети 
още през 1943 г. от непознат 
фотограф. На снимката са Лена 
Зангина със стомните, до нея с 
кобилката е Горка Гонина, до | 
самата чешма е баба Тица. : 
Младата жена е Елисавета п 
Костова с дъщеря си Елена, де
тето с кожуха е Драган Никол- 
чин, до него е Коста Майката, |; 
известен лекар от Славиня. На 
края стои баба Северина Бузи- Т

годишен кръг включва 365 дни, 5 часа, 48 
минути, 46 секунди и една малка част от се
кундата, месеците на слънчевата година ня
мат равно число дни. Остатъкът от 5 часа и 
нещо за 4 години дава един цял ден. И ако 
този осатък не се взима под внимание, ще се 
дойде дотам, че след 600 години Великден 
ще се празнува през есента, а Рождество 
Христово през лятото, докато след 1200 го
дини ще изпуснем из времечислението цяла 
една година. За да не стане това, наложило 
се на всеки 4 години да има една високосна 
(престъпна) с 366 дни. Но и тази корекция 
не е достатъчна, защото и при нея се явява 
един малък остатък, който за 128 години да
ва един нов ден.

Това нещо не се е взело под внимание 
при съставянето на Юлиянския календар. 
Затова Папа Григорий XIII наредил да се 
направят нови корекции и съставил нов ка
лендар. До негово време се била явила вече 
разлика от 10 дни. Новият календар бил въ
веден за първи път на Запад, на 5 октомври 
1582 година. Денят, в който започнали да 
изчисляват времето, вместо 05.10. бил

на.сега не е прието от православната 
цръква. Той не може да бъде приет до 
тогава докато не бъде отменен от нов 
Вселенски събор, ако това се окаже оп
равдано и наложително.

Снимката е от албума на 
Драган Гаврилов, който днес 
живее в Белград.

Сретен Игов
Отец Йоан

се, че това с било в III и IV век.
На десетия километър от Босилеград се намира 

рибарската църква “Света Параскева". Построена е 
1896 година върху основите на стара черква, която 
запалили турците. Черквата е възобновена и в нея се 
провеждат богослужения на християнските празни
ци. Петковден е служба (патронен празник) и на цър
квата, и на селото. Освен на този празник тук се слу
жи и па Тодорица, Бел петок, Петровден и Илинден. 
В миналото имало големи събори. Макар че в селото 
са останали малко и предимно стари хора, те редов-

Нашите села
Рибарци
* Предполага се, че селото полу
чило името си от думата рибар, 
понеже 6 далечното минало река 
Драговищица била богата на ри
ба, така че селяните се занима
вали и с рибарство.

Рибарци е малко село в югоизточната част на Бо- 
силеградска община. На изток и юг граничи с Репуб
лика България, на запад със село Бранковци и на се
вер със селата Млекоминци и Ресен. Селото е х ъл - 
мисто, а надморската височина при църквата е 690 
метра. Малки равни площи има само край минава
щите през него две реки - Драговищица и Бранков- 
ска река. През селото минава асфалтовият път Боси
леград - Кюстендил.

Рибарци е разбит тип село, което ще рече, че къ
щите на рибарчапи са групирани по махали. От лява
та страна на Драговищица са махалите Грама! ье, 
Диневци, Търница, Падинье и Капичани, а ог дясна
та страна на реката е само махалата I ьеловци.

Според кадастралните измервания от 1973 голина 
повърхнината на селото е 626 хектара, от които 15И 
ха са ниви, 11 ха ливади, 8 ха овощни насаждения, /и 
ха пасбища, 292 ха гори и 45 ха необработваеми пло
щи. Напоследък орните площи са намалени, тъй ка- 

кой да обработва нивите и някои от тях вече 
са станали ливади или са залесени.

Малко са писмените източници за основаването и 
развитието на село Рибарци. В турски регистър пи
ше, че през 1866 година селото имало 18 домакин
ства и 117 жители. По-обширни сведения за минало 
то на това село намираме в книгата “Кюстендилско

но посещават църквата си и провеждат традицион
ните си църковни и селски служби. По думите на 
Владимир Анастасов от махала Грамагье и Любен С. 
Наков,: пенсиониран свещеник от селото, на тези 
служби редовно идват и рнбарчаните, които са се 
преселили в Босилеград.

Срещу църквата, от дясната страна на река Драго
вищица 11 пътя

Църквата “Си. Параскева” в село Рибарци 
(заснел Б. Янев 2005 г.)

Краище” от известния български учен, родом от Бо
силеград, Йордан Захариев. Разговоряйки 
нитс, той узнал, че нямало предание, от което да се 
разбере кой е бил и откъде е дошъл основателят на 
селото. Най-старите рибарчапи му казали, че махала 
Грамагье била основана преди всички други 
и че рибарските къщи никога не били групирани на 
едно място. Захариев пише, че постройките за доби
тъка (кошари, гърли, плевни и др.) били близо до къ
щите и не били оградени с общ градеж. Предполага 
се, че селото получило името си от думата рибар, по
неже в далечното минало река Драговищица била 
богата на риби, така че селяните се занимавали и с 
рибарство.

Рибарци е село с няколко старини и оброчища. 13 
местността Градище, намираща се п ъгъла между 
Драговищица и Браиковска река, са намирани сре
бърни и бронзови монети, както и парчета от кюпо
ве. Изваждани са и цели тухли. Тези останки са дока
зателство, че тук някога е имало селище. Предполага

Босилеград - Кюстендил, се намира 
оброчището “Св. Гьоргьи”, където се провежда сел
ска служба и събор на Гергьовден. В миналото на та
зи селска служба идвало всяко домакинство и освенсъс ссля-
другите ястия задължително донасяло пресно сире
не и “бел муж", приготвян от пресно сирене и царе
вично брашно. Тогава имало и голям събор. Служба
та се провежда и сега, но на нея идват малко дома
кинства. В махала Гьеловци, над къщата на Любе 
Сотиров, има оброчище с кръст. Тук се служи на 29 
авгист - Св. Йоаким. Владимир Анастасов казва, че 
през 1941 г. тук минала някоя религиозна жена и по
сочила мястото, на което някога имало църква. Тя 
посъветвала селяните да поставят кръст на това мяс
то и да служат. Те я послушали, поставили дървен 
кръст и започнали да служат. Преди няколко години 
дървеният кръст е заменен с железен.

Рибарчапи имат и домашни (семейни) служби на 
Богоявление, Ивановден, Малка Богородица, Архан- 
геловден, Св. Никола и др. празници.

- Продължава -

махали

то няма

Богослов Янев
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Голям успех на димитровградските 
шахматистки

Втора международна „Димитровденска гонка"

Пак Веселин НетрокОсмо място в 

елитната лига
В Димтировград бс проведе

на Втората международна “Ди
митровденска гонка”. Маршру
та от центъра на града до лю
бимото излетно място на ди-Наи-успешният димитровградски спортен колектив на всич

ки времена е женският отбор на ШК “Цариброд”. Този отбор ус
пя да остане в елитната лига на СЧГ, като спечели 7 мач точки 
(18,5 точки). Димитровградските шахматистки накрая заеха 8 
място в таблицата. Най-резултатна шахматистка бе българската 
гросмайсторка Емилия Джингарова, която игра главно на пър
вата дъска- и спечели 5 точки от 10 партии. Майсторката на 
ФИДЕ Драгана Пеич Ранджелович, която игра предимно на вто
рата дъска, също събра 5 точки от 10 партии. Националната 
майсторка Бранка Вуич Катинич, която се състезаваше на трета- 

четвъртата дъска, спечели 5, 5 точки от 10 мача, канди
дат-майсторката Анита Алсксова спечели 2 точки от 6 мача, 
кандидат-майсторката Даниела Груич грабна една точка от 2 
мача, докато Първокатегориичката Бояна Алексова, която игра 
две партии на първата дъска, не успя да спечели точки. Д. С.

митровградчаии 
“Св. Димитър”, изтичаха 27 
състезатели ог пет града - Ди
митровград, Нищ, Самоков, 
Сапарева баня и Правец. Пър
ви в двора на манастира след 6 
минути и 26 секунди стигна Ве
селин Петров от отбора па 
“Рилски спортист” от Самоков, 
кой то бс победител и в мипало-

мапастира

та и
годишната гонка. Втори бс Не- 
пад Ивляпип от нишкия “Же
лезничар”, а трети - Петър До- 
гапов от Сапарева баня. От ди- 
митровградчапи иай-добре се 
класира Горан Делчев. При 
състезателките

ЮФД - единадесети кръг

Четвърта поредна 

загуба

триумфира 
Александра Петрова от димит
ровградския атлетическиклуб. 

Купата на победителя връчи
Заместник-кметът Васа Алексов връчва наградата 
на Веселин Петров

заместник-кметът на Димит- Алексова връчи спортни фла- дора Кръстева, най-добре кла-
ровградска община Васа Алек- нелки „а всички участници. На- сиралия се димитровградски
сов. Председателят па димит- шият вестник бе медиен спон- състезател Горан Делчев и на 
ровградския атлетически клуб СОр ||а мероприятието. Сът- г-н;Саша Бункин, председател 
Симеон Манов връчи емблема руДцИКЪХ ни Димитър Ставров на клуба по лека атлетика 
на местния клуб на всички връчи к,)иги „а най-младия “Правец 92”.
участващи отбори, а секрета- участник Милош Бранкович,
рят на Спортния съюз Ружица най-Младата участничка Тео-

Босилеградските “зелени” шич и Горан Игиятович полу- 
претърпяха четвъртото си по- чиха червени картони, 
редно поражение, отстъпвайки “МладостГ. Величкович,
с 0:2 при гостуването на “Зло- И. Василев, Й. Григоров, В. 
чудово” от едноименното мяс- Стаменкович, Г. Игиятович, Д. 
то в 11 кръг от първенството на Димитров, М. Васев (от 46 мин. 
ЮжнОморавска футболна ди- М. Георгиев), Д. Стошич, В. 
визия.

С.Д.

Сдружена шахматна дивизия на Пчински и Ябланишки окръгВладимиров (от 85 мин. М. Ио- 
Отборът . на “Злочудово”, ич), Л. Динов и С. Дамнянович 

който е на второ място във вре- (от 79 мин. Б. Илич). 
менното класиране в ЮФД, ус * идатета за трона“ЗлочудовоГ. Стоянович, 
пя да реализира шансовете си и Б. Стоилкович (от 64 мин. Й. 
да оправдае ролята на фаворит Анджелкович), А. Стоянович, 
в тази среща. Голмайстори за С. Станкович, Г. Джорджевич, 
домакините бяха Марко Стан- Владица Николич (от 75 мин. 
кович в 7 и Любиша Николич в Велко Николич), В. Миряно- 
47 минута на мача. И в тази вич, С. Стоянович, Д. Цветко- 
среща босилеградчани бяха не- вич, М. Станкович и Л. Нико- 
ефикасни и пропуснаха да реа- лич (от 75 мин. Д. Мицич).

ъг на 13 но-

Босилеградските шахматис- Стоянов - М. Ристич 0,5:0,5; Д. шахматна дивизия между “Ве
ти спечелиха с 5:3 мача срещу Величков 
“Ябланица” от Медведжа и за- 0,5:0,5; Б. Пенев - С. Радосавле- от този мач ще излъчи тазго- 
пазиха шансовете си за спечел- вич 0,5:0,5; В. Христов - Д. До- дишния шампион. Доколкото 
ване на тазгодишното първен- дерович 0,5:0,5; В. Йосифов - искат да застанат на трона пър- 
ство на Сдружената шахматна М. Вукович 1:0 и Д. Божилов - ви, на босилеградчани им е не- 
дивизия на Пчински и Ябла- Н.ТомичГО. 
нишки окръг. За отбелязване е,
че единствените 2 победи в то- кръга: 1. “Беса” 12 точки (от 6 титлата и с равенство, 
зи мач за “Младост” спечелиха мача) ; 2. “Младост” 11 (6); 3. 
най-големият

П. Джорджевич са” и “Младост”. Резултатът

В следващия
ември (неделя) “зелените” пос- 

“Младост” завърши мача с рещат “БСК” от Буяновац. 
2-ма футболисти по-малко, по
неже в 70 минута Даниел Сто-

лизират няколко голови поло
жения.

кр

обходима победа, докато отбо- 
Таблицата след 7 изиграни рът от Буяновац ще спечелиП.Л.Р.

Треньорът на “Младост” 
и най-малкият “Радан” 8 (6); 4. “Пуста река” 8 Новица Божилов заяви, че в ре- 

шахматист в отбора - Васил (6); 5. “Юг” 7 (6); 6. “Ябланица” шаващия мач никак няма да им 
Йосифов и Драган Божилов. 4; 7. “Ром” 4; 8. “Вранска баня” е лесно. Ще се противопоста- 
Останалите двубои приключи- 2 и 9. “Брест” 0 точки. вим на “Беса” в най-силния си

В следващия кръг, на 13 но- състав и се надявам да успеем 
Резултати'. Н. Божилов - С. ември в Буяновац, ще се изиг- да спечелим победа, с която да 

Лакичевич 0,5:0,5; М. Алексан- рае дербито на тазгодишното се изкачим на трона, каза той. 
дров - М. Кнежевич 0,5:0,5; П. първенство на Сдружената

Окръжна футболна дига

Мач е много обрати ха с ремита.

ФК "Желюша" - ФК "Гнилан" 5 : 5 (4 : 2)
Димитровград, 6 ноември 5, Н. Велкович 5.5, Миланич 6 

2005 г. СЦ “Парк”, зрители - (Ранчич 7), Тошич 6, Антич 6, 
около 50. Главен рефер: Саша Джунич 7.5, Бранкович 6, Нико- 
Ристич от Пирот (8). Голмай- лич 6, Б. Велкович 6, Митов 6, 
стори: Гигов в 8 и 90, Г. Денков Спасич 5.5 (Костич 6). 
в 30, 36 и 40 за “Желюша”, а 
Джунич в 38 и 44, Б. Велкович в Джунич.
49 и 54 и Костич в 60 минута за 
“Гнилан”. Жълти картони: Го- ми обрати в мача в Димитров- 
гов от “Желюша”, а Тошич и град. Домакините, които на- 
Джунич от “Гнилан”.

П.Л.Р.

Втора баскетболна лига - шести кърг

Димитровградчани убедителниИграч на срещата: Милан

Истинска “голеада” и голе-
БК "Димитровград" - БК "Кур- 
шумлия" 97 : 83 (22 : 12; 29 : 20; 
25 : 22; 21 : 29)

да “Димитровград” заема 4 място във времен
ното класиране.

“Димитровград” игра в следния състав: Вел- 
ьов, Алексов, Петров, Станимирович, Арандже- 
лович, Андреев, Апостолов. Андреевич, Джор
джевич, Радованович и Джурджевски.

В следващия кръг от първенството “Димит
ровград” гостува на “Студент” в Ниш.

последък не се представят 
ФК "Желюша": Стоицев 5, много добре, бяха на прага на 

Величков 5, Димитров 5, Д. победата, тъй като водеха с 4 : 
Денков 5, Стефанов 6, Гогов 1. Обаче и гостите бяха на крач- 
5.5, Гигов 6, Тричков 6, Ангела- ка до победата, но домакините 
ков 6, Митов 6.5 и Г. Денков 6.5. изравниха чрез Гигов в послед- 

ФК "Гнилан": Джорджевич ната минута.

Баскетболистите на “Димитровград” мина
лия уикенд в Пирот убедително надделяха съ
перниците си от Куршумлия. Най-резултатни в 
техните редици бяха Аранджелович и Андреев с 
по 26 и Радованович с 19 точки. След тази побе-Д.С. Д. С.

НФЗ - единадесети кръг Накратко
Прекъсната победната поредица
ФК "Палилулац" (Ниш) - ФК "Балкански" 3 : 1 (0 : 0)

Един от най-младите спортни колек- 
Димитровград - Кик-бокс клуб 

“Димитровград” след дълга пауза се ак
тивизира в началото на тази седмица. В 
залата на ОУ “Моша Пияде” всеки поне
делник, сряда и петък от 18 до 20 часа ще

тиви в

В. Георгиев 6, Гюров 5, Глигориевич 6,
След три поредни победи футбо- ви положения, от които успя да реали- Чирич 5 и Ценич 5. 

листите на “Бакански” загубиха от от- зира само едно чрез Владимир Георге- в следващия кръг “Балкански” е до- 
бора на “Палилулац” в Ниш. Една от ив. макин на “Младост” от Медошевац.
причините за по-слабата игра на ди- “Балкански” игра в състав: Йовичич Мачът ще се играе утре от 13, 30 часа в
митровградския отбор беи лошият те- 6, Бошкович 6, Лилов 7 (Пешев 5), Ми- С1Д “Парк”, 
рен. “Балкански” имаше няколко голо- лан Геогриев 5, Марков 6, М. Пейчев 6,

се провеждат тренировки и ще се запис
ват нови членове. Могат да тренират са
мо младежи, по-възрастни от 16 години.

Д. С.
Д. С.
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Възпоменание
Три години от смъртта на Раде 
Спасов, преподавател по физика и 
поет от Босилеград

Тъжен помен Скърбна вест
Бог да прости нашия обичан брат, чичо и дядоНа 22 ноември 2005 

навършват 
ДВЕ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от 
преждевремен
ната смърт на 
скъпия ни съп
руг, баща, син, 
брат и чичо

г. се

ВУКАШИН СТОИЛКОВ 
(1926 - 2005) 
от с. Нашушковица

Скъпият ни покойник предаде духа си Богу на 8 
ноември, а бе погребан на 10 ноември 2005 г. в 
гробищата в Нашушковица.

Мили чичко и дядо, 
ти нямаше своя рожба, но нас ни даряваше с истинска роди

телска обич. Никога няма да забравим твоите добрини и вечно 
ще пазим в сърцата си свидните спомени за геб. Почивай в 
мир!

'<5
>

Мечтателен борец 

и възрожденец
щ

ВАНЧЕ К. 
ВЛАДИМИРОВ 
(1958 - 2003) 
от с. Църнощица

На този ден ще посетим 
вечния му дом в гробищата в 
махала Петковци.

Изминаха две дълги и 
тъжни години без теб, но 
твоят лик и доброта продъл
жават да живеят в нашите 
сърца, както и всички щас
тливи мигове, които изжи
вяхме заедно. Безсилни да 
променим истината, остава 
ни само да те пазим от заб
рава, благодарни за всичко, 
което направи за нас.

С много обич и тъга се 
прекланяме пред светлата 
ти памет!
От опечаленото семейство 

Владимирови

Раде Спасов беше един от най-големите борци 
правдата, запазването на българщината в Босилеградско Бе
ше политически враг на “чуждите идеологии”. Педагог, 
истински възрожденец. Обективен, безстрашен 
мечтателен борец.

Този деец, описвайки истината 
тична обстановка -

за истината
Твоите благодарни племенници и внуципоети 

неуловим и
На 17 ноември 2005 година се навършват 40 ДНИ от нена

дейната смърт на нашия непрежалим съпруг, татко, брат и дя-за една реална и модернис- 
докосна върховете на славата. Стиховете 

му са известни не само в Западните покрайнини и в България, 
а вече са печатани и на страниците на световната 
програма. Неговите стихове пазят автентичността 
ския

до
ВЛАДИМИР К. АНТИМОВ 
(1952 - 2005)
от с. Горна Лисина, Босилеградско

Каним всички роднини и приятели да присъс
тват на панахидата, която ще бъде отслужена на 
17 ноември по следния начин: в 10 часа се посе- 

Щ шава вечния дом на скъпия покойник, а в 12 часа 
поменът продължава в дома на семейството му.

Кратката и тежка болест прекрати твоя живот в най-силни
те ти години, но никога няма да изтръгне от сърцата ни споме
ните за твоята обич и доброта. Дълбок поклон пред вечната ти 
памет!

интернет 
на същин- 

на чужд език и сдобит и бичуват “народните будители”
во.

Стихотворението “Родоотстъпник” вече стана програмно и 
започна да се декламира редовно от млади поети, както в Бо
силеград, така и в България. Очаква се скоро да излезне от пе- 

стихосбирката му под заглавие “Любовна лирика”.
На 8 ноември 2002 година ненадейно престана да тупти ве- 

сърце на Раде Спасов, но въпреки физическото си от
съствие, той винаги е с нас, в нашите мисли и стихове.

Вечна памет на моя приятел и съратник по перо, 
патриот Раде Спасов!

чат

ликото

на великия 
Иван Раденков Вечно скърбящи: съпругата Евдокия, синовете Славс и 

Коста, дъщерите Лалка и Даниела със семействата си, 
както и дъщерята Ана, сестрата Лалка със семейството 
си, снахата Сунчица, внукът Радомир, внучките Драгана 

и Елица и многобройни роднини и приятелиВъзпоменание
На 13 ноември 2005 г. се навършват 12 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съп
руг, баща, свекър и дядо

Възпоменание
На 16 ноември 2005 г. се навър- 1 

шват 20 ГОДИНИ от смъртта на
Навършва се ЕДНА ГОДИНА от смъртта «а нашата мила и 

незабравима майка, свекърва, тъща и баба •
МАГА СТОЙКОВА 
(1916 - 2004)
от с. Бресница, Босилеградско

Панихидата ще бъде отслужена на 12 ноември 
(събота) от 11 часа на гробищата в Бресница. 
Каним роднини и приятели да ни придружат.

Майко, ти винаги ще живееш в сърцата ни 
обичана и скъпа. С непреходна благодарност се 

прекланяме пред светлата ти памет!
Дъщерята Лиляна и синът Стефан със семействата си

НИКОЛА НИКОЛОВ 
от с. Трънски Одоровци

Годините минават, но не заличават спомени
те ни за теб. Ти живиееш в мислите и сърцата 
ни.

На този ден ще посетим гроба му в гробище
то в Трънски Одоровци и ще положим цветя.

Семейство Николови

ЕВЛОГИ ВАСОВ 
от с. Долни Криводол

:

Помним те с много обич.Г :

Семейство Басови

ХрЪУпилящи -
-* Съставил: Драган Пвтроо

'0■а ' ' V 6 7 8 91 2

Тъжен помен
На 18 ноември 2005 година се навършват ТРИ ГОДИНИ от 

ненадейната и ранна смърт на нашия мил и непрежалим съп
руг, баща, брат, дядо и свекър

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ - Моня 
библиотекар от Димитровград 

Винаги ще живееш в нашите сърца! 
Опечалени: съпругата Милена, синът Стани

мир, дъщерята Милица, снахата Весна, зе- 
тът Влашко, внуците Милан и Саша и сес

трата Оливера

г
17

А"ВОДОРАВНО: 1. Малкото на 11 
патица. 5. Наименование. 11.
Питейно заведение. 12. и 
Изплетен от цветя или клонки 
кръг за украса. 13. Лично мео- 18 
тоимение. 14. Река в Източна 
Русия. 15. Водни капки, които 
падат от небето. 16. Течност с 
кисел вкус. 18. футболен от
бор от Годеч. 19. Разбойник. 27 1
21. Ирландска републиканска ""В
армия (съкр.). 22. Хищна риба у' 
с остра муцуна. 24. Нишка 
фабрика. 25. Част от електро
мотор. 28. Синджирче на 35 
джобен часовник или за укра
са. 30. Дървено седло. 31. , 38
Сложен уред. 33. Столицата V 
на Мароко. 35. Химически Г\ 
елемент. 36. Стена, зидана 41 
ограда от камъни. 37. Шеста
та нота. 38. Гласуване. 39. Го-
лямо литературно произведе- Пол11Тура 13.Жестоктормоз, ция в шахматната игра. 29. 
ние. 40. Електричество. 41. Дума, с която се потвър- Едноличен търговец (съкр.).
Певчески колектив. 42. Осно- МУ Буквално преда- 30. Река в Сърбия, Хърватия и
вна мисъл, предмет на раз- Д текст1 д/Жълт, продъл- Словения. 32. Бира. 33. Град в 
съждение и пр. 43. Наи-раз- М тропически плод. 20. Срем. 34. Столицата на Бан- 
пространено растение на зе- Най.извРстната марка авто- гладеш. 36. Жилище. 37. Пре- 
мята- мобили от някогашна ГДР. 23. следване на дивеч. 39. Втора-
ОТВЕСНО: 1. Поддържка. 2. Златарска мярка. 26. Името та нота. 40. Лично местоиме- 
Батерия на автомобил. 3. на актьора Шариф. 27. Пози-
Дребна, стрита слама (сръб.). ______
4. френско модно списание.
5. Метална направа сподвиж- 1 Венелина 7. Карат. 11. Имена. 12. Пиран. 13. .но езиче за звънене. 6. Косми Водоравно 1. венелина Л р 22 у

10. Германско мъжко име. 11. 39. Ар. 40. Агитатори.

А”А"
19 20 А 21

*
25 26

'
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А 30

%
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34*' ■А Тъжен помен
На 18 ноември 2005 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ 

смъртта на милия ни баща, тъст и дядо
МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ - Моня 
библиотекар от Димитровград

Никой не умира завинаги, докато го помнят и 
обичат!

* 37
ОТ

**АГ
43■г

Дъщерята Милица, зетът Влатко 
и внукът Саша

Тъжен помен
На 10 ноември 2005 година се навършиха СЕДЕМ ГОДИНИ 

от смъртта на нашата мила майка, свекърва, тъща и баба
МИЛАНКА БОЖИЛОВА 
от с. Дукатние.

Времето минава, но ние с много обич и призна
телност пазим в сърцата си спомените за гвоята 
любов към нас. Благодарим ти за всичко. Почи
вай в мир!

Твоите деца Васко, Лиляна и Вера 
със семействата си
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Манчин рабушСмешни приказки

ДашимшПП*Т)от (1
Млада и красива девойка се приятна нощ и отива в спалня- вратата. Миледи е ужасена и 

омъжва за много богат, но и та си. Младожеиката е възхите- едва успява да промълви: 
английски на: - Влез...много възрастен 

лорд. Тъй като в Англия е оби
чай съпругът и съпругата да

различни стаи още от отново чука на вратата. Пак съпружеските си задължения!
- Ама сър, тази нощ влизате 

- Миледи, дойдох да изпълня при мен за седемнадесети ггьт! 
съпружеските си задължения!

Миледи е изненадана, по

- Брей, да не повярва човек! 
След известно време някой

И този път влиза лордът:
- Миледи, дойдох да изпълня - Знам, Манчо, че речеш нейе убаво това що 

прислушкуйем кой кво орати, ама кажи ми кико 
могу да знам за некойе работе, ако не прислушку
йем? - приоди ми ньекня Дода Цана и ме гледа 
право у очи.

- Па и не требе да прислушкуйеш, а йоще 
по-малко да тураш нос у чуждете работе!

- Ама тъгай нема да знам киквостайе около ме
не...

- Добре-де, айде развързуй йезикат, оти видим 
дека те много скъкче!

- Седу си тека двоица млади старци на пейку у 
паркчето пред общинуту и нещо си орате. Я съм 
седла спроти ньи, гледам гьи, орате си, смею се и 
гьи ценим дека су млого доволни от нещо. Да зна- 
йеш, Манчо, денъска йе млого ретко да видиш до- 
волнога човека, да се смейе и да се радуйе! Затова 
реши да се примъкнем и ужкьим ми смита убаво- 
то слънце, та седо до ньи, ама тека по-далечко. 
После лъка-полъка, разтворила уши кико чобан- 
кье, не съм ни осетила кико съм се примъкнула 
млого близко до ньи...

- Айде, Дода Цане, исплюй камичето, кво се зала- 
тиш йоще от Кулина бана!

- Ете, видиш ли дека и тебе те скъкче! Елем раз
правян тия с по-буйнуту белу косу. Другьият, 
Манчо, лъснул кьелавицуту кико циганскьи ти- 
ганъ...Излазим ти я на испитат, узимам лисчето и 
кига развърза. Провесорат ме гледа, ококорил се 
и само слуша. Я везем ли везем! Е, половин със 
сърпскье думе, половин с българскье, а потурим и 
понекою шопску. Оратим я тека повече от поло
вин час, а он ми рече: “Доста! ” и написа нещо у ин- 
дексат. “Ево колега, йел доста деветка?!” Я да из
летим от кожуту, тия провесор тешко даваше по
вече от шестицу! От радос не умейем ни да гък- 
нем! “Чекайте, провесоре, кико ньему деветку, а 
мени седмицу?” - бунтуйе се йедън, а нити га знам, 
нити га познавам. “Знайеш ли, колега, обърну се 
провесорат къмто ньега, откуде он дооди, кою 
средньу школу йе завършил. Нека ти буде ясно: он 
йе завършил ЦАРИБРОДСКУ ГИМНАЗИЮ! Гим
назия за ПРИМЕР! С йезикат може и да несу 
най-добре, ама на знанията им алал вера!” А я 
растем кико пещанскьи квасъц и пай не могу да 
зинем и думу да продумам!...

- Истина йе, истина! Беомо ЗА ПРИМЕР, ама и 
съглам се учеше!...

- Е, чу ли кво су прайили денъшньите наши гим
назисти?- намърщи се ония ми ти човек, от очите 
му само що светкавица не излете!

- Не съм! Кво?
- Обрукали се съглам! Айде що си ньи брукаю - 

нека се брукаю, ама брукаю и нашуту гьимназию, 
па ако очеш брукаю и целият град... Мани, мани, 
нейе за орату! Нали тия дни беоше на екскурзию 
по Българию. Мани що из отелите узимали, да не 
речем крадли, йедно друго, та и полиция гьи съсу- 
кувала, ама после у автобусат праили мурдарлъ- 
ци, па гьи накарали да га мию и не знам кво йоще...

- А-а-а! - зину ония другьият и не може уста 
да затвори.

- Пай ЗА ПРИМЕР, не истърпе я, Манчо, рили се 
и се шмугну из паркчето, да не ме зачегаре!

спят в
първата си брачна нощ, младо- влиза лордът: 
женката ляга сама в спалнята

Лордът се сконфузява:
- Простете, миледи - любез- 

След няколко минути се чува лордът отново изпълнява съп- но казва той и веднага излиза, 
чукане по вратата. Тя трепетно ружеските си задължения, по- Но пс отива в спалнята си. Дъл- 
отговаря:

- Влез!

си. И си мисли:
- Дали ще дойде...

желава й лека нощ и отива в го стои пред вратата па млада-
спалняга си. та си невеста и мисли, мисли... 

По установения ритъм лор- По едно време се сепва и про
шепва:

- Склерозата!

Влиза лордът.
- Миледи, дойдох да изпълня дът влиза за грети, четвърти, 

пети... път. След много повго- 
Изпълнява ги, пожелава й рения отново сс чува чукане по

съпружеските си задължения!

Мойто магаре не но<и надоле
На 2-3 километра над Звон- 

ска баня се намира махалата 
Варничие на село Трънски Одо-

т. н. Така меракът на селянина 
останал неудовлетворен.

Една пролет вдовицата наса- 
ровци. Един 50-годишен селянин от тази махала дила картофи близо до махалата Варничие и на
купил магаре, което му станало дясна ръка. С есен накопала 5-6 чувала. Възникнал обаче 
него си донасял брашно, трици, сол, захар и проблем как да ги “скара” до Звонска баня. 
други стоки от първа необходимост, които купу- Най-после попитала стопанина на магарето и 
вал в Звонци, както и реколтата - картофи, цвек- той решил да й върне “заема”. Един път магаре- 
ло, царевица, ябълки, круши... Магарето му би- то не било подковано, други път трябвало да 
ло превозно средство и за дърва от гората.

Селянинът често слизал в Звонска баня, къде- бота и т. н. Вдовицата обаче не преставала да го 
то харесал една тлъстичка вдовица. Започнал да моли да й свърши тази работа. Когато отпадна- 
й предлага любовни срещи, но тя винаги нами- ли всички други оправдания, селянинът й казал: 
рала някаква причина да му откаже. Един път не
била подготвена за. мъж, демек не се къпала, гаре йе наученб да носи само нагоре! 
други път имала мензис, трети път не бил удо
бен моментът, защотО може да я видят съседи и

Нашенски историйки

постегне самара, трети път имал неотложна ра-

- Не могу да ти скарам компирете, мойто ма-

Й. Миланов

Вицове за продавачи и купувачи
Клиентка се връща в магази- стоки. Изведнъж се спъва и пада вие сгрешихте с 10 лева...

- Вече е късно. Трябвало е дана пода, а стоките се разхвърча- 
Вчера купих пуловер, за кой- ват във всички посоки. Той се ми кажете още вчера на касата.

- Добре, тогава ще ги задър-

на и се оплаква:

то казахте, че е от чиста вълна, повдига, поглежда наоколо и 
Когато го разпаковах вкъщи, ви- казва: 
дях, че на етикета пише “Сто 
процента памук”...

- Не се безпокойте. Етикетът 
на пуловера е за заблуда на мол
ците!* * *

жа!
- Най-после да видя усмихна

ли продавачки!* * *
* * *
Разговор в един магазин:
- Защо сте нарисували тези 

Месар пита младеж, който картини по стените? 
иска да работи в месарницата - Защото са по-хубави.

- От какво?му:
- Колко грама има в един ки

лограм?
- Осемстотин и петдесет, гос-

- От кантара! 
+ * *

Собственик на магазин уп
реква продавача:

- Много си невнимателен.
Вместо пет този клиент взе шест подине. 
сапуна!

- Нека взима, платил е седем. утре.
♦ * *

- Господине, купете си от тези 
ризи. Те са толкова здрави, че

- Отлично! Започваш още от просто се смеят на пералните 
машини...

- Знам, знам. Две от тях вече 
се скъсаха от смях!

* * *
Клиент към продавачка:
- Вчера пазарувах при вас и

Човек върви през универсал
ния магазин, натоварен с много
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