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радският кмет се срещна с 
ки министри в София

Момещ за 

реализация 

на проекти

Босилег
българсСлед присъединяването на България към ЕС 8

Визови облекчения за СЧГ
йСлед присъединяването си към Евроией- и камиони и за пощенски служители, както и 

оповестено за 1 януари 2007 г.. Бъл- визи без събиране на такса. Такива граждани
на СЧГ ще могат повече пъги на годината да Ц

ския съюз,
гария ще бъде принудена да въведе
гражданите на нашата страна. Ето защо Бел- искат и да получават българска виза. 
град и София правят планове за възможно Визов режим няма да се прилага за членове | 
иай-голяма либерализация на процедурата по на екипажа на кораби и самолети, както и на 
даване на визи. България в момента е една от спасителни тимове. Без визи ще могат да пъту- | 
малкото европейски държави в която гражда- ват в България и граждани, които притежават 
ни па Сърбия и Черна гора могат да престоя- дипломатически паспорт, служители в дипло- 
ват без визи до 30 дни. Това обаче трябва да се матически мисии и консулства както и в тър- { 
промени от началото на 2007 година.

Българското правителство изготви проек-

визи и за

•! «1 IА
:говски агенции.

София сс надява Белград да не въведе на ре-
тоспоразумение за визовия ръжим със СЧГ, с ципрочни основи визи за български граждани. |
което се предвижда издаване на визи по съкра- Според това предложение, български гражда- (
тепа процедура за организирани туристически ни ще могат без визи да престояват в Сърбия и 
групи, бизнес делегации, за водачи па автобуси Черна гора по-малко от 90 дни.
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Директорът на “Комуналац”
подаде оставка
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1-.V;В началото на седмицата ди- 

ректорът па димитровградско- 
то комунално предприятие 
“Комуналац" Никола Стоянов 
подаде неотменима оставка. 
Стоянов сподели, чс е взел та
кова решение, след като с ръко
водството на местното само
управление не е постигнал спо
разумение по отношение на ко
муналните дейности в община
та през тази година.

В сряда спешно заседание 
проведе Управителният съвет 
на “Комуналац”. на което чле
новете му бяха запознати с ос
тавката на директора. Тъй като 
назначаването на нов директор 
на общественото предпри 
е в компетенция на ОС в Ди
митровград. Управителният 
съвет поиска от ОС в иан-скоро

Министърът С. Данаилов и кметът В. Захариев

\\-
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С посредничество на служи- помощ за реализация па опре- 
тели в българското посолство делени проекти от областта па 
в Белград и във Външното ми- здравеопазването, инфрас- 
нистерство на Република Бъл- труктурата и културата, които 
гария, миналата седмица бяха са от съществено значение за 
организирани срещи наминис- жителите в Босилеградско. 
трите на здравеопазването и на - Поисках помощ от домаки- 
културата на Република Бълга- ните за техническо оборудване 
рия Радослав Гайдарски и Сте- на един кардиологичен каби- 
фан Данаилов с кмета на Бо- нет в Здравния дом в Босилег- 
силградска община Владимир рад, за подсигуряване на тех- 
Захариев. В рамките на посе- нически пособия за дейностите 
щението си в София Захариев на Центъра за култура, както и 

ЕдомвдшгеЗЛ имаше среща и с високопоста- помощ при реализацията на 
ЧшаЦщУВДЯ вени служители в Министер- проекта за уреждането на гра- 

ството па регионалното разви- ничния преход “Рибарци”. 
тие и благоустройството. Очаквам конкретна помощ от

Подчертавайки, че е изклю- страна на българските минис-

ятне

__ -к.г
Никола Стояноввреме да реши този въпрос, ко

ето ще бъде в интерес на заети- чително доволен о г разговори- терства за реализация на някои
те и ще допринесе за по-пата- строителен инженер. Както не- Демократичната партия, която те, Захариев заяви, че е запоз- от тези проекти, изтъкна Заха-
тъшното успешно функциоии- официално узнаваме, дирек- е най-силиа в настоящата уп- нал домакините си с обстанов-
рапе па фирмата. торският пост в комуналното равливаща коалиция в община- ката в Босилеградска община.

Никола Стоянов остава да предприятие принадлежи

риев.
П.Л.Р.Б.Д. Същевременно той поискална та.

работи в “Комуналац” като
а '.Д1 \ -.-1 г11-; .. V. •- .:

Ьс | България дари 438 000 динара Оскар за “Тигър”
^ ! за църквата в Долна Любата 1

(На стр. 2)

пл | Станишев посети Анкара
(На стр. 4)

!/1нвест1/щ1Л1/| 
за рекордна
продукцвля

(На стр. 7)

из 1Т1
(На стр. 10)

1ББИ 0350-8838 мичник „Братство“ и списани
ята „Мост“ и „Другарче“ на 
новата ни банкова сметка: 

Издателство „Братство“

I /|здателство „Брат- 
у I ство“ уведомява чита

телите си, че до края 
• на януари могат да се абони- 
: рат за всички периодични из- 
: дания през 2006 година - сед-

160-238062-04 Вапса 1п1еза.
Същевременно, умоляваме 

абонатите да издължат або
намента си за 2005 г. на посо
чената нова банкова сметка.

... . Издателството

::

Ниш
Собствени приходи:9770350 883004



Уд центъра на вниманието
Чедомир Йованович, лидер на АДП:

Малцинствата 

- богатство или 

проблем?

2 20 януари 2006

Възстановяване на божите храмове в Босидеградскб)
Съобщение на КИЦ „Цариброд" вБосилеград

България дари 4Й 000 динара 

за църквата в Долна Любата Лидерът на Либерал
но-демократичната „пар
тия (ЛДП) Чедомир Йова- 
нович счита, че приказката 
за положението на нацио
налните общности в Сър
бия с всъщност отношени
ето на мнозинството към 
малцинствата - те са наше 
богатство или проблем.

- Ако анализираме на
шето минало, според мен, 
отношението на властта 
към малцинствата бе 
проблематично, дори и 
когато им помагаше, тя 
ги отделяше от другите 
граждани на Сърбия, до
бави той в специално изявле
ние за българските малцин
ствени медии в Ниш.

Според думите му, малцин
ствата са пъстро богатство, 
особено ако се има предвид, че 
Сърбия е мултиетническа сре-

Културно-информационни- 
ят център “Цариброд” в Боси
леград успешно приключи ак
цията за набиране на средства 
за реставрация на църквата в 
село Долна Любата. През ав
густ миналата година предста
вители на Църковното настоя
телство в с. Долна Любата се 
обърнаха с молба към КИЦ в 
Босилеград за съдействие при 
набиране на средства за рес
таврация на долнолюбатската 
черква. На базата на това иска
не председателят на КИЦ в Бо
силеград Иван Николов отпра
ви писмо-молба за дарение до 
Дирекция “Вероизповедания” 
към Министерския съвет на Ре
публика България и към Све
тия синод на Българската пра
вославна църква.

На заседанието на Светия 
синод на БПЦ от 30. 11. 2005 г. 
под председателството на Не
гово преосвещенство отец На
ум е взето решение да бъдат 
отпуснати 1000 щатски долара, 
а Държавната дирекция “Веро
изповедания” с директор проф. 
Иван Желев със заповед от 10. 
01. 2005 г. е отпуснала 8000 ле
ва за реставрация на църквата в 
Долна Любата. Ценно съдей
ствие оказаха Пенка Борисова 
и Емил Велинов от Дирекция

Чедомир Йованович

тъкна, че такива съществуват и 
че преди три седмици в Бел
град е разговарял с българския 
заместник-министър на вън
шните работи Гергана Грънча
рова.

“Вероизповедания”, както и Ниш, Белград и други градове 
Владимир Петров от адмипис- са събрали над 500 000 динара 
тративния отдел на Светия Си- и че с дарението на Светия Си
нод на БПЦ, Националното под на БПЦ и Дирекция “Веро- 
движение “Западни покрайни- изповедания” фактически е 
ни” с председател доц. Лозан приключено набирането на 
Митев, инж. Тодор Тодоров и средства. В зависимост от ат

мосферните условия строител- 
Средствата са предадени ните работи по реставрацията 

чрез КИЦ на 16. 01. 2006 г. на на черквата могат да започнат 
Църковното настоятелство в вече към края на март или в на- 
село Долна Любата с председа- чалото на април т.г. 
тел Кирил Иванов. Г-н Иванов 
заяви, че самите долнолюбата- 
ни и долнолюбатските пресел
ници в САЩ, Скопие, Враня,

- Българите имат опит в ра
ботата с малцинствата и с ев-да. роинтеграцията. Радвам се на 
успехите на България и Румъ
ния и съм убеден, че техният 
опит може да се използва въп
реки проблемите у нас, добави 
той.

Лидерът на ЛДП смята, че 
положението на малцинствата 
е пряко свързано с икономи
ческата обстановка в Сърбия, 
при която изолацията на сама
та държава е довела до изола
ция на малцинствата вътре в 
страната.

- Нашето бъдеще е в регио
налното сътрудничество и ес
тествено, че мостът ни към 
България са българите в Сър
бия, а към Унгария - войводин- 
скиге унгарци, подчерта Йова
нович.

Когато става дума за контак
ти с български партии с подоб- 
наидеология, Йованович из-

д-р Валентин Янев.
Според думите му, ЛДП е 

единствената партия в Сърбия, 
в която се записват малцин
ствата, за което свидетелстват 
общинските комитети в Нови 
пазар, Канижа и Суботица.

- Само преди една седмица 
във Враня, членове на нашата 
партия станаха 15 албанци от 
Буяновац, а в Ниш няколко 
българи, заключи Йованович.

В. Бойков

Председател па КИЦ 
"Цариброд" в Босилеград 

Иван Николов

Църнощичани ремонтират 

църква и манастир НС ще разисква за статуса на 
гимназията в Димитровград

//, ,//Все по-чести са инициативи
те за възобновяване на църкви
те в Босилеградско. И жители
те на Църнощица са решили да 
възстановят църквата “Свети 
Никола” в Две реки и манасти
ра “Свети Петър и Павел”, кой
то някога съществувал над Ка- 
раджина махала, недалеч от 
съборището на Църноок.

Преди началото на зимата 
църнощичани изцяло подме
ниха покрива на църквата в Две 
реки, а тази година планират 
да продължат ремонта на този 
храм, построен през 1876 годи
на от майстори и зографи от 
Долно Уйно. Инициативата за 
реконструкцията беше задви
жена преди няколко години, 
когато сегашните жители и 
преселниците от селото събра
ха пари, купиха керемиди и 
подсигуриха строителен мате
риал за подменяне на покрива. 
Най-големи заслуги за това 
начинание, с което до голяма 
степен е спряно по-нататъш
ното пропадане на черквата, 
има църнощичанинът 
Генов, който понастоящем жи
вее и работи в Русия. Той е дал 
400 евро, с които са платени 
майсторите. Църнощичани са

I
През миналата година Гим- повдигне въпроса за гимназия- 

пазията “Св.св. Кирил и Мето- та и да предложи на следващо- 
дий” няколко пъти смени стат- то им заседание отделна точка 
уса си — от гимназия в смесено от дневния ред да бъде обсъж- 
средно училище, след това пак дане на статуса на гиманзията.

"Гимазията в никой случай не 
Изхождайки от факта, че трябва да бъде закрита, понеже 

гимназията е с повече от сто- е от огромно значение за мал- 
годишна традиция, че може да цинството”, изтъкна Иванов, 
се счита за своеобразен “ца- образлагайки предложението 
рибродски университет”, че си. 
със сменяване на статуса й в 
смесено училище се заличава НС ще потърси мненията от 

града, всички компетентни по въпро- 
Общинската скупщина мина- са: от кмета (макар че той 
лата година единогласно прие предложи на скупщината прис- 
решение средното училищен тото решение), училището, Съ- 
Димитровграддазапази стату- вета па родителите, Училищ- 
са на гимназия. После се слу- ния съвет, Скупщината (чието 
чиха редица промени, някои становище вече е известно)... и 
членове на Училищния съвет след това ще бъде обсъден 
оповестиха оставки, а някои статусът на гимназията, 
пък бяха сменени по силата на 
закона.

гимназия...

Приемайки предложението,

идентичността па

Черквата "Свети Никола" на Две реки

запланували тази пролет изця- то лято е построена малка чер- 
ло да подменят дограмата на ква, докарана е вода в обекта и 
църквата, да ремонтират вът- е уредена околността му. Спо- 
решните стени и да построят ред преданията, 
ограда около църковния двор. имало много хубав и богат ма- 

На мястото на някогашния настир, заобиколен с разкошна 
манастир “Свети Петър и Па- борова гора, по когато дошли 
вел” на съборището на Църно- турците, запалили и маиасти- 
ок, където все още съществу- ра, и гората, 
ват останки от храма, минало-

някога там
Да напомним, че гимназия

та в Димитровград (а също и 
Всичко това бе повод Не- основното училище) все още 

бойша Иванов, член на Нацио- не са малцинствени училища, 
съвет, на последното въпреки предимствата, които 

на този орган да такъв статус дава. А.Т.

Винко

налпия 
заседаниеП.Л.Р.
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ривлича богаташи от Сърбия

ЧКПИИ ВКТФ1В0 30 1Ш( На казино в София
* Основната част от играчите, идващи от 
Сърбия, оставят между 2 до 3 хиляди евро 
за уикенд. Има и играчи, които са готови са
мо на едно залагане да оставят въпросната 
сума, но са редки

През последните години в 
България се обособи добре 
познатия в развитите страни 
хазартен туризъм, при който 
хората изминават големи раз
стояния, само за да успеят да 
заложат част от заработените

п

♦Програмите на Радио Сурдулица не се чуват в селата с българско 
население, докато тези на частното Радио ГОЛД се хващат в тези 
краища. Общинското радио излъчва програма на български език 
три пъти през седмицата по 30 минути, но частниците смятат, 
че националното равноправие в информирането не се осъществява 
докрай и оповестяват, че ще започнат да излъчват емисии на бъл
гарски

Освен седмичниците “Брат
ство” и “Спободна реч” от Вра
ня, които предават най-значи
телните събития в Сурдулишка 
община, в града съществуват 
три радиостанции и една ка
белна телевизия. Основател на 
Радио Сурдулица е Общинска
та скупщина, а останалите две 
са частни, една от които е на 
ромски език и главно излъчва 
музикална програма, а втората 
- Радио ГОЛД, е собственост 

корпорац
чев-градия”, в състава на която 
е и кабелната телевизия. От ми
налата година насам се чувства 
особена борба за превес в ефи
ра, разбира се и за повече слу
шатели, между общинската и

летворение носи чувството, че 
съдбата или късмета са на тях
на страна. Други дори си мис
лят, че тяхната “желязна систе
ма” е причина да надиграят 
банката, а в нея вярват дори и 
когато спечелят веднъж на 20 
опита."

Има една категория "турис
ти", които се набутват в казина
та само заради безплатна кон
сумация. Пиенето и похапване- 
то там не се плащат. Всъщност 
"заради облекчение", в българ
ските казина няма да бъде 
спрян човек, който влиза с ан- 
цун. Нали идва с парите си.

За по-заможнтие има и до
пълнителни екстри, като въз
можност специална маса с чи
пове и дори рулетка да се зака
рат в наетата луксозна вила или 
просто да бъдат посрещнати 
или изпратени към границата с 
кортеж от лимузини.

Дали ще им се окажат по
добни грижи зависи от парите, 
които клиентите оставят. По
някога славата на големите иг
рачи ги изпреварва и още с тях
ната резервация започва подго
товка за престоя им, споделя 
крупието. Не е изключено оба
че да оставят голяма сума пари 
при първото си идване и така 
при следващото, ако има тако
ва, персоналът да е подготвен.

Всъщност основната част от 
играчите, идващи от Сърбия, 
оставят между 2 до 3 хиляди ев
ро за уикенд. Има и играчи, ко
ито са готови само на едно за
лагане да оставят въпросната 
сума, но са редки.

Богаташите 
най-често посещават казиното 
на софийския хотел “Принцес” 
(намира се в непосредствена 
близост до авто и жп гарите - 
б.а.), привитизиран от турски 
бизнесмен.

пари.
Причините, които карат хо

рата от Сърбия да залагат не в
градовете, в които живеят, са 
различни. Най-често те са 
свързани с липсата на казина (в 
Югоизточна Сърбия) или с 
по-високите данъци, с които се 
облага спечеленото. В същото 
време тук съвсем наблизо - на 
50 километра от сръбско-бъл
гарската граница, в столицата 
на България - София, освен че 
всичко става съвсем легално, 
освен добрите условия за ха
зарт, в пакт се предлагат и лук
созни хотелски услуги, и такива 
за физическо възстановяване и 
развлечения за придружаваща
та го половинка, ако не й се ще 
да гледа как парите за един ав
томобил отиват “на кино” само

“Тон-иятана

частната радиостанции.
В Радио Сурдулица работят ^ 1

14 души, в ГОЛД двойно Сурдулица - Продължава борбата за ефира 
по-малко. Докато и едните и
другите подчертават, че прог- радио започна да излъчва прог

рами на ромски и на български
каквото има Радио Сурдулица, 
за чието съществуване отделят 
средства всички данъкоплатци 
в общината.

Дали Радио Сурдулица ще 
започне да излъчва емисиите 
на български език всекидневно, 
с което да потвърди на практи
ка, че е сервиз на сърбите, бъл
гарите и ромите, още не е из
вестно. Не е известно и дали

рамите им са по-съдър 
и по-добри от тези на “ривали- език, с което радиото и ръко- 
те”, сигналите на частната ра- водството на общината показа- 
диостанция са по-силни и дос- ха> че настояват да водят смет- 
тигат до териториите на общи- ка за интересите на гражданите 
ните Прешево и Босилеград. в три националната си среда. 
Докато общинското радио не Програмите обаче се излъчват 
се чува в Божица и в селата от 
Клисурски район, частното се
хваща в тези краища. Директо- от хонорарни сътрудници, 
рът на общинското радио Го- радиото казват, че засега няма- 
ран Радоичич преди месеци за- ли финансови възможности за 
яви, че ще положат усилия еми- щатни журналисти за програ

мите на български и ромски,

жателни
за един час.

Тенденцията в пълна сила 
важи за България, която е из
ключително привлекателна за 
не малкото новобогаташи от 
Сърбия. Сред предимствата на 
България са близостта и въз
можността за няколко часа чо
век да дойде. Така да речем мо
же да тръгне в късния следобед 
и без проблем да стигне до Со
фия, да изкара една незабрави
ма нощ и вече на сутринта да 
си е на работното място в Сър
бия.

само три дни в седмицата по 
половин час и се готвят и водят

В
радиото ще се хваща в селата с 
българско население или не. В 
момента не е ясно и дали, и ко
га, емисии на български ще за
почне да излъчва Радио ГОЛД. 
Най-лошият вариант би бил 
ако представителите на двете 
медии “се готвят да подобрят 
информирането”, т.е. “да за
почнат да информират бълга
рите в тази община на майчин 
език”, а те — българите, да ос
танат без информации.

каквито имат в емисиите на 
сръбски език. Затова ГОЛД,Понастоящем кабелната

телевизия, която преизлъч- както оповести главната му ре- 
ва 32нрогР"м11, следят око- дакторка Весна Станкович, се 
ло 1500 абонати от Сурду
лица, Чурковица и Романов- 
ци. Собственикът и Но вица 
Тончев казва, че през тази 
година тя ще разшири мре
жата си в квартал Бело 
поле и в селата Загужане,
Алакинци и Масурица 
то към нея ще бъдат свър
зани около 2000 домакин
ства.
- Планираме не само да раз
ширим мрежата на кабел
ната телевизия, по да из
лъчваме и собствена ТВ 
програма, оповести той.

“Печалбите или загубите не 
са важни. За комарджиите няма 
значение дали ще спечелят. 
Единственото, което осмисля 
действията им е тръпката от 
очакваното” - разказва крупие 
от елитно софийско казино и 
допълва. - Най-голямо удово-

Сърбияот
готви да използва празното 
пространство на държавното 
радио и да започне да излъчва 
емисии и на български език. 
Макар че, както добавя Тончев, 
те нямат такова задължение, В.Б. Т. Петров, кога-

Реагиране

Коя е най-старата снимка на Цариброд?
Във вестник “Братство”, брой 2074, от на Цариброд отколкото да твърдя това 

2 декември миналата година Венко Ди- нещо. И докато заглавието ми е загадъч- 
митров в статията си “Това е най-стара- но, в самия текст посочвам неоспоримо 
та снимка на Цариброд”, посочва сним- точна информация, че става дума за 
ката, която е заснел Иречек през 1883 го- най-старата снимка — ПАНОРАМА, на 
дина. Да, това е засега първата позната която е заснета централната, по-голяма 
снимка на градчето ни, доколкото ми е част от града, с всички обществени и зна- 
известно, намерена преди няколко десе- менити сгради по това време, за разлика 
тилетия от Спас Сотиров. Това никой не ог фотографията на Иречек, на която се 
спори, дори и аз. Защо тогава Венко Ди- вижда само една малка част от градчето 
митров в контекста на своето твърдение ни или само една махала към бъдещата 
подвежда моя текст от 15 юли 2005 годи- гара. Зад която информация стоя и я смя
на със заглавие “Най-старата снимка на там за напълно точна.
Цариброд?”, когато аз обявих друга 
снимка — панорама на града, стара пове- датата, посочена като окончателна за 
че от един век? Фактът, че накрая на заг- строежа на Царибродската църква. Той 
лавието съм сложил въпросителен знак, пише, че тя е завършена през 1894. Не по- 
означава, че по този начин по-скоро пое- сочва обаче откъде му е тази инфор 
тавям въпроса коя е най-старата снимка ция. Според Василев в книгата му “Бъл

гарски възрожденски майстори — живо
писци, резбари, строители”, църквата 
Цариброд е завършена през 1895 годи
на. Тази информация можем да приемем 
като по-точна, имайки предвид капитал
ния труд на Василев, обявен в България 
1965 година. Съществуват и други изво
ди, които подкрепят това твърдение.

Предпоставката на Димитров 
тоположението на

всиите им да се чуят и в тези се
ла и оповести, че ще се опитат 
да подсигурят пари за ретран
слатор. Но и собственикът на 
ГОЛД и на кабелната телеви
зия Новица Тончев не е дово
лен от постигнатия превес и 
оповестява, че ще подсили рег- 
ланслаториге 

Дали “случайно” или заради 
(не)спазването на правата на 
'Ражданите в мултиетническа- 
га община, в борбата за превес 
" ефира между Радио Сурдули
ца и ГОЛД напоследък се паре
ли и излъчването на програма- 
га на български език. Отпреди 
няколко месеца общинското

за мес-
иедоизградената 

джамия в Цариброд са също без основа
ние. Съществуват конкретни обоснова
ния, че джамията е била между Гациното 
кафене и жп линията. Докато на мястото, 
което посочва Димитров като възможна 
локация е съществувал турски амам (ба- \ 
ня), от който има

си.

С Венко Димитров не съм съгласен и с

намерени останки, но 
голяма част от тях не са запазени.ма-

С. Игов



Новини от Нълш)тя4 15*чИНгСтг®МР'------- 20 януари 2006 шшшшк
По-привлекателнаТърговския обмен - 2,3 млрд. попаря

♦Освен с домакина си Реджеп Таип Ердоган по време на двудневната си визита в Тупиия !лата трябва Да стане Г,0'ПИВ^-
БюлентАРРънчг0ваРЯ “ ° "ре3идента Ахмет Сезер и с председателя на турския парламент “ГГи”“

" труда и социалната политика
Емилия Масларова в интервю 
за 6ТВ.

Министърът допълни, че ще 
постави този въпрос в пред
стоящите срещи с представи
телите на Международния ва
лутен фонд. Според нея, здра
вите и работоспособни хора не 
трябва да свикват с професия
та “социално слаб”. Трябва да 
се обърне внимание на човеш
кия капитал и на ресурса на хо
рата, каза Масларова във връз
ка с демографската криза. До 
края на първото тримесечие 
трябва да има стратегия за де
мографското развитието, в ко-

Премиерът Сергей Станишев посети Анкара

Споразумението Горна Арда, подписа
но през 1999 година, изигра голяма роля, 
но българското правителство смята, че е 
дошъл моментът да се търсят нови форми 
на сътрудничество, да бъде намерена под
ходяща юридическа форма за ново спора
зумение, каза българският премиер Сер
гей Станишев на съвместна пресконфе
ренция с турския си колега Реджеп Таип 
Ердоган след разговори в Анкара.

В разговора на четири очи между нас, а 
след това и на пленарното заседание на 
двете делегации, имахме възможност да 
обсъдим състоянието на двустранните от
ношения - икономика, инфраструктура, ту
ризъм, култура, поощряването на взаим
ните инвестиции и търговия, каза Стани
шев. Той изрази готовността на България 
да сподели с Турция своя опит в подготов
ката за европейската интеграция. На прес
конференцията Ердоган съобщи, 
Станишев са обсъдили и въпроса за визи
те. Той каза, че 1,5 мил. туристи от 
България идват всяка година в Турция и 
премахването на визите ще спомогне за 
развитието на туризма.

От своя страна Сергей Станишев заяви, 
че комисия с участието на външните ми
нистри на двете страни ще решава този 
въпрос конструктивно, според европей
ските правила. Той подчерта специално, 
че сключването на споразумение за реад- 
мисия би спомогнало за разрешаването на 
проблема. Ердоган смята, че посещението 
на българския премиер ще спомогне за 
развитие на турско-българските отноше
ния, които в последните години вървят в

ският обмен между Труция и България за 
последните пет години се е увеличил три 
пъти и с достигнал 2,3 милиарда долара.

Втория ден от посещението си в Турция 
Станишев се срещна с председателя на Ве
ликото национално събрание Бюлент 
Аръмч.

По време на разговора Станишев отно
во подчерта, че официалната визита е из
раз на волята на управляващата коалиция 
и правителството да развиват още по-ди
намично българо-турските отношения, 
стъпвайки на добрите традиции. Според 
него междупраламентарните контакти са 
изключително важни и именно затова в
официалната делегация са включени пред
седатели на комисии от НС и депутати.
Той изрази увереност, че групите за прия- | ЯТ0 Да са заложени конкретни

мерки, допълни тя.
Премиерите Ердоган и Станишев

телство в българския и турския парламент 
ще осъществяват занапред още по-акти
вен политически диалог.

От името на председателя на Народно
то събрание Георги Пирински, минис
тър-председателят връчи на своя домакин 
писмена покана да посети България.

Сътрудничеството в НАТО и общото 
европейско бъдеще на България и Турция 
бяха основните теми на разговора между 
премиера Сергей Станишев и президента 
Алмет Сезер.

Премиерът Сергей Станишев участва и 
в българо-турския бизнес форум в Истан
бул, организиран от Съвета за вън
шно-икономически връзки на Турция, 
Търговската палата на Истанбул и Съюза 
на турските търговски палати.

много положителна посока. Ердоган каза 
също, че за добрите отношения между 
България и турция имат роля и живеещите 
в България турци, и изселилите се в Тур
ция. Те са мостът,.който ни свързва, каза 
той.

Кратки новиниче със

Българското правител
ство прие Постановление 
за условията и реда за пред
ставяне на стипендии на 
студентите, докторантите и 
специализантите в държав
ните висши училища и науч
ни организации. С докумен
тите се определят и стипен
диите, които се представят 
от българска страна на уча
щите се в Тараклийския 
университет в Молдова.***

Половинвековен юбилей 
отпразнува Научно-инфор
мационният център “Бъл
гарска енциклопедия”. Спе
циализираното звено към 
Българската акдемия на на
уките е създадено през 1955 
година.***

Ако негативните демог
рафски тенденции се запа
зят, до 2050 година българ
ското население може да 
намалее до 4,5 милиона. То
ва каза социологът Михаил 
Мирчев, който беше сред 
участниците в експертната 
среща по демографските 
въпроси при президента Ге
орги Първанов.

Повече от три пъти са се 
увеличили извънбрачните 
раждания в България от 
1975 година насам, сочат 
данните на Агенцията за со
циални проучвания и анали
зи. Иначе детската смър
тност в България е 3-4 пъти 
по-висока от тази сред де
цата, живеещи в страните 
от Евросъюза.***

За 10 месеца през 2005 
година България са посети
ли 452 659 хиляди души от 
Сърбия и Черна Гора. А пък 
в СЧГ са пребивавали 349 
369 български граждани, 
включително и т.нареч. “ку- 
фарни” търговци и от двете 
страни.***

България ще получи 686 
000 евро за 2006 г. по прог
рамата на фламандското 
правителство за съвместни 
проекти със страни от Цен
трална и Източна Европа.

По думите на турския премиер търгов-

Миниаприте на транспорта на Бъл
гария и турция Петър Мутафчиев и 
Бинали Йълдъръм подписаха в Анкара 
Спогодба за работата на железо
пътния граничен преход Свилеп- 
град-Капъкуле. Подписването стана 
в рамките на официалното посеще
ние в Турция на българския премиер 
Сергей Станишев.

Партньорство за 

пьтна инфраструктура3 692 000 ЛВ.
"против" птичия грип Около 60 км магистрали ще бъдат изградени и пусна

ти в експлоатация тази година, съобщи министър-пред
седателят Сергей Станишев пред участниците във фору
ма “Развитие на транспортната инфраструктура в Бълга
рия в периода 2006-2015 г. - проблеми, предизвекател- 
ства, стратегическо планиране”, организиран от Българ
ската стопанска камара.

Станишев подчерта, че правителството ще работи за 
подобряване на пътната инфраструктура, защото лошо
то й състояние оскъпява производството, услугите и е 
сериозен проблем за икономическото развитие и конку- 
рентоспособността на България. Според минис
тър-председателя не трябва да се забравя и модерниза
цията на второкласните и третокласните пътища, тъй ка
то те пряко засягат българските граждани и това опреде
ля огромното им социално значение.

Правителството в диалог с бизнеса трябва да разра
боти приоритетите в развитието на инфраструктурата и 
да потърси механизмите за нейното финансиране през 
4-годишния мандат. Много силен инструмент за реали
зирането на инфраструктурните проекти през следващи
те години ще бъде публично-частното партньорство. То 
успешно се развива в Европейския съюз и без него Бъл
гария няма да може да реализира своите приоритети, ка
за премиерът. Друг ресурс той вижда в европейските 
фондове, които България ще може да използва от 2007 г.

Правителството одобри Национален половина на годината ще бъде обсъдена 
план за готовност за грипна пандемия, съ- възможността за компенсирането им от 
общи министърът на здравеопазването държавния бюджет, поясни министърът, 
проф. Радослав Гайдарски. За изпълнени
ето му за периода 2005-2006 г. са осигуре- създаването на адекватна организация за 
ни 3 692 000 лв. Средствата ще бъдат от- своевременно предприемане на действия 
делени от общия бюджет на Министер- за ограничаване на заболеваемостта и на- 
ство на здравеопазването. След преглед маляване на смъртността от грипна пан- 
на изпълнението на плана и евентуалното демия. Според документа ще се осигруят

оптимални възможности за лечение на за
болелите, както и ефективно функциони
ране на основни за обществения живот 
сектори и служби като здравеопазване, 
сигурност, транспорт и др. Предвижда 
се засилване на епидемилогичния и ви- 
русологичен надзор на грипа в страната 
и увеличаване употребата на ваксини и 
антивирусни препарати в междуепиде- 
мичния период. Планът включва и раз
работване на стратегия за осигуряване 
на ваксини и антивирусни препарати в 
условията на пандемия, когато се очаква 
възникването на глобален недостиг, как
то и създаване на национален запас от 
антивирусни препарати.

Основна цел на Националния план е

изразходване на средства, през втората

Вицепремиерът и министър па дър
жавната политика при бедствия и 
аварии Емел Етем получи дарение 
от 500 опаковки от противогрип- 

лекарствен продукт тамифлу. 
Лекарствата ще бъдат използвани 
при евентуално възникване на ог
нища па птичи грип в България. 
Дарението на стойност 23 545 лв. 
беше връчено от търговските пъл
номощници на фармацевтичната 
компания “Рош България ” Евгений 
Николов и Петя Владимирова.

пия

Инфлацията счупи петгодишен рекорд
ското скочи с 3,7%, зеленчуците - с 14,4%, а ви- 
сокоалкохолните напитки - с 5,4%. Но пилеш
кото поевтинява(ше) (може би и заради птичия 
грип) с 4,4%, а яйцата с 4,5% заради намалена
та консумация. През последния месец на мина
лата година хлябът поевтиня с 2,5%, а плодо
вете с 1,5%.

Нека да добавим, че Международният валу
тен фонд все по-често взе да “натиска” — да 
бъде намален ръстът на банковите сметки в 
България. Това се препоръчва, между другото, 
в анализа на Международния валутен фонд, от
насящ се до свръхкредитирането в няколко из
точноевропейски държави.

ствата и услугите в здравеопазването са се 
вдигнали с 11,7%, алкохолът е поскъпнал с 
8,2%, а разходите за образование са се увели
чили със 7,7%.

Високата инфлация стопява и спестявания
та на хората в банките. Примерно, ако спести
телят държи левовете си на тримесечен влог, 
за година реално е загубил около 2,3лв. на все
ки 100 лв. Най-често лихвите са по-високи от 
инфлацията, но само ако парите са на депозит 
със срок над една година.

През декември м.г. инфлацията беше 0,8%, 
като отново храната имаше най-голяма роля 
за поскъпването. Така например за месец свин-

Инфлацията в България през 2005 година е 
най-високата от 5 години насам. Животът е 
поскъпнал с 6,5% през миналата година, обя
виха от Националния статистически институт. 
Основната причина за това е вдигането на це- 

стоки с 6,8%. Те иматните на хранителните
най-голям дял в потребителската кошница 
българите.

Наводненията и унищожената реколта са 
част от причините за високата инфлация.

на

само
За година повишението на цените в транспор
та е с 14,7%. Причината е поскъпването на го
ривата на световния пазар. В България цената 

бензина А 95 е нарастнала с 26,7%. Лекар- Т. Петров Т.П.на
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Представители на Европейската агенция за рекон
струкция посетиха Босилеград__________________

Общината очаква помощI© © шиффтшф
:©) Ш©ТГр;рЩГ

Представители на Европейската агенция за тието на туризма в общините Босилеград и
чийто носител е Босилеград и среконструкция и на УНДП посетиха Босилег- Търговище, „

рад. С кмета Владимир Захариев и с общинско- който те са кандидатствали пред Ьвропеисказ ^ 
то ръководство те разговаряха за начините и агенция, в разговорите са разисквани възмож 
условията за кандидатстване и за реализация ностите и начините за изготвянето на други 
на проекти, които агенцията ще финансира в проекти, като уреждането на граничния преход

“Рибарци”и др.*През 1999 г. една акция е възлизала на 400 
тогавашни германски марки. В момента не е 
известно каква е сегашната й стойност.

Около 480 сегашни и бивши 
работници на “Кобос”. които 
притежават акции в компания
та “Юмко”, посредством бро- стойността па всяка продадена 
керската къща “Еаст вест ин- 
вест” АД Белград ще регистри
рат акциите си на белградската работници, които по това вре- 
борса и ще ги предложат за ме са били заети във фирмата,

общините в Югоизточна Сърбия.
Освен за реализацията на проекта за разви- Г/.Л.Р.

До края на месецаиомощават брокерската фир
ма. на която при продажбата 
ма акциите ще дават по 1% от Избори в местните общностиакция.

През 1999 година около 480 Председателите на съветите 
на местните общности ще се 
избират от редовете на члено
вете на съвета и то на учреди
телното заседание на този ор
ган. Мандатът на членовете на 
съветите е четири години,а на 
председателя е две.

В селата, в които не същес
твуват местни канцеларии, ще 
бъдат избирани и секретари на 
съветите, докато в местните 
общности, в които има местни 
канцеларии, задълженията на 
секретаря ще изпълняват ше
фовете на местните канцела
рии.

В Босилеградска община до делно. В противен случай, в 
края на този месец ще се про- срок от 20 дни ще бъде органи- 
ведат редовни избори за чле- зиран втори тур, когато ще се 
нове на съветите във всичките прилага същата процедура, 
37 местни общности. В реше- както и при първия, 
нието за провеждане на избо
рите, подписано от председа- дура за избор на членовете на 
теля на ОС в Босилеград д-р съветите, така че изборите ще 
Лилянка Василова, за всяка могат да бъдат организирани 
местна общност е насрочена чрез тайно или явно гласуване.

Въпреки че законът не опреде- 
Според Закона за местното ля точно и броя на членовете, 

самоуправление изборите ще които ще бъдат в съставите на 
са валидни доколкото на тях съветите, в общинското управ- 
гласуват най-малко 10% от ление изтъкват, че те ще бъдат 
броя на избирателите, вписани съставени от нечетно число 
в избирателните списъци за членове и ще наброяват 
всяка местна общност поот- най-малко по трима души.

*г
Законът не определя проце-

дата кога ще се гласува.

П.Л.Р.

По случай „Стара" Нова година

Веселби и сурвакари
продажба.

Никола Крумов, директор 
па “Кобос”, заяви, че според 
Закона за приватизация е за-

В “Кобос” има около 140 
заети, които е момента 
произвеждат дамски пан
талон за западноевропей
ския пазар. Средната зап
лита във фирмата е около 
6000 динара.

са получили безплатни акции 
във
“Юмко”. Всички те са получи
ли по една безплатна акция за 
всяка година трудов стаж, а 
стойността на една акция е 
възлизала на 400 тогавашни 
германски марки. В момента 
не е известно каква е сега стой
ността на акциите.

Понеже от 1999 година “Ко
бос” и компанията “Юмко” са 
работили на загуба, на акцио
нерите само един път им е би
ла изплатена дивидендата и то 
във вид на стоки от магазините 
на компанията.

По случай Православната Нова 
година (Василица), на 13 този ме
сец във вечерните часове, младеж
ката организация на ДСС и кому
налното предприятие “Услуга”, 
със съдействието на Центъра на 
култура, организираха тържестве
на програма в училищния двор. С 
теле на шиш, жежка ракия, вино, 
песни и хора, веселбата продължи 
до късно през нощта. Телето под
сигури “Услуга”, докато жежката 
ракия и виното подари кметът 
Владимир Захариев.

В рамките на програмата се 
проведе и традиционното състеза
ние за избор на певец на годината в 
общината, в което участваха 4-ма 
изпълнители. За най-добър певец в

обидната журито провъзгласи Ми
лена Йорданова от Дукат. Награ
дите за участниците в състезание
то подсигуриха босилеградските 
частни фирми “Ибер”, “Гарфилд” 
и “Квиско”.

Освен в училищня двор, тази ве
чер бе много живо и в ресторанти
те и кафенетата в града, а в мес
тния хотел “Дукат” гостите забав
лява известната българска певица 
Поли Паскова и босилеградската 
фолклорна формация “Нашинци”.

В навечерието на Василица и та
зи година в Босилеград, Райчилов- 
ци и в някои села в общината, мла
дежи и деца припомниха за стария 
обичай “сурвакане”. Облечени в 
специално за случая подготвени

костюми, сурвакарите обикаляха 
къщите и пожелаваха здраве, къс
мет и берикет на домакините, а те 
ги даряваха с пушено месо, слани
на, ракия, пари и пр.***

Във вечерните часове на кръс
товището в центъра на града група 
музиканти от райчиловската маха
ла Лалош, които беше довел Ди
митър Димитров Треперски, увс- 
селяваха събралите се босилеград- 
чани. Над музикантите - ромите 
(без оглед, че в община 
лице не се е определило като ром) 
беше закачена табелка 
“Честита Василица - Банго Ва
силе”.

вранската компания

дължително всички акции да 
бъдат регистрирани в Цен
тралния регистър при Агенци
ята за приватизация. Той под
черта, че за продажбата на ак
циите, акционерите ще упъл-

нито едно

с надпис

П.Л.Р. П.Л.Р.

Границата към Македония на годешани донесе нови проблеми _____

Пътят им останал в чужбина
уини голешани събрали пари и с булдозер прокарали път до гората си Сега обаче 
да го ползват, понеже част от него останал на македонска територия

нови проблеми, та, понеже настояваха тя да не 
хората стана още разделя ниви или ливади, но 

по-непоносим не само, че не границата си е граница. Просто 
съществува граничен преход и добитъка не смеем да оставим 
те не могат легално да отиват в без пастир, защото може да 
македонското градче Крива мине в македонско, казва Боян 
паланка, в което имат къщи, Стойчов от Голеш, чиято къща 
имоти, деца и роднини, а и по- е на около сто метра от грани- 
ради това, че границата обърка цата. 
и живота в селато им. Минала
та година съвместна комисия

си с дърва, преди години съб
рахме пари и с булдозер прока
рахме път до гората. Обаче 
след като прокараха границата, 
получи се, че не е наш! Сега на 
около един километър той ми
нава през македонска терито
рия, така че не можем да го 
ползваме, ядосва се Стойчов.

След като констатира, че 
“при гора, голешани са без го
ра", този планинец пояснява, че 
в гората сега могат да отиват 
за дърва само с кон. В този слу
чай пъг много и не им трябва, 
понеже с такова добиче се про
биват и по безпътието. Но че 
един проблем често е придру

жаван и от други, показва и 
фактът, че малко 
ствата в Голеш, които отглеж
дат коне.

-Не ни остава ни нищо друго 
пак да се организираме в 

селото и да прокарваме нов 
към гората. Сигурен съм 

обаче, че сега не сме в състоя
ние сами да подсигурим необ
ходимите пари и затова разчи
таме на помощ отстрани, пре
ди всичко от ОС в Босилеград и 
държавата. Всъщност ние, кои
то живеем тук, никога и не сме 
търсили да натикат границата 
“пред вратите ни”, констатира 
Стойчов. в.Б.

са домакин-

освен

път

Стойчов се оплаква, че поч
ти всички домакинства в Го
леш имат особени проблеми 
със снабдяването на дърва. На 
въпроса какви са тези пробле
ми, когато са обкържени с дър
ва и гората им е в непосред
ствена близост, той отговаря:

-За да улесним снабдяването

на двете държави трасирала
КояII Стойчо» границата и поставила гранич

ни камъни, които създават гла- 
Границата между СЧГ и Ма- воболия 

кедония, край която са разпо
ложени босилеградските 
Голеш и Караманица,

на домакинствата, 
разположени недалеч от тях. 

-Нямаме особени забележки 
донесе за това как прокараха граница-

села
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В Стопанската камара на Сърбия 
връчени награди__________
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Нова шивашка работилница

“Ирис" в разцвет Оскар за “Тигър”
От два месеца и половина в осемдесетте години, изключи- менната конфекция. За много 

Димитровград официално за- телио узпешен период за “Сво- от тях постаменгите сами сме 
почна да работи първата час- бода", Митко с още няколко си правили. Има американски, 

занаятчийско-търговска свои колеги завърши полувис- италиански, австрийски, дори 
работилница за производство ше училище за моделиери в и от Япония, споделя Митко, 
на дамска и мъжка, така наре- Марибор, 
чена, тежка конфекция. Соб- 1983 година на Панаира на мо- бизнес може да се живее, но 
ственик е Ирена Петрова, за- дата в Белград “Свобода” смо- трябва много да се работи. И 
вършила полувисше икономи- дел на Митко спечели “Сре- качествено. Защото само по

бъриа кошута“ за женско спор- такъв начин може да сс победи
нелоялната конкуренция на бу- 

Но предприятието не рабо- тицитс, които със стоки се

Носител на престижното национал
но признание “Оскар на качеството" за 
2005 г. в категорията на големите пред
приятия, което присъжда Стопанската 
камара на Сърбия, стана пиротският 
каучуков гигант “Тигър”. Признанието 
в името на фирмата прие дипл. инж. 
Слободан Сотиров, директор на служ
бата за качество. На тържеството в 
Стопанската камара, на което присъс
тваха и гости от Правителството на 
Сърбия, членове на Управителния съ
вет на Фонда за култура на качеството 
и изящност и др., Сотиров сподели, че 
“признанието счита само като добър 
временен резултат в маратонската 
надпревара за култура на качеството и 
успешното стопанисване" и добави, че 
наградата едновременно представлява 
голямо задължение за настоящите и 
идните поколения в “Тигър”.

Да отбележим, че Сотиров е по по
текло от димитровградското село Се
нокос. Освен него, в “Тигър” работят 
още няколко изтъкнати специалисти 
от Димитровградския край.

тна

Словения. През Той счита, че ог семейния

ческо училище.
По реда иа нещата тя като тио яке.

икономист се грижи за уютно
то магазинче, а душата на ра- ти от години и едва ли може да снабдяват от Илиянци или от 
ботилницата е бащата Дими- се очаква скоро нещо да сс китайските магазини, само та

ка може да се победи.тър, бивш моделиер от димит- промени, 
ровградското предприятие за - Заявката ми за помещение
конфекция “Свобода”. В семей- за самостоятелна работилница И докато Митко и дъщерята 
ния цех, както го наричат, засе- е още от 1986 година. 20 годи- му приемат поредната поръч- 
га са заети само Ирена, баща й ни аз мечтаех за това нещо. И ка, оглеждам работилницата, 
и майка й. Но това не им пречи лека полека успях. Сградата На прозорците много цветя, на 
в него да произвеждат дамски направихме почти сами. Дъще- стената снимка на едно цвете 
и мъжки палта, костюми и др. рята като незаета получи без- — ирис, оттам и името на бути- 
за двата си бутика в Ниш и за възвратни средства от трудо- ка. До снимката на цветето и 
клиенти в Белград. И Ирена, и вата борса, които използвахме сватбена снимка на Васил Ма- 
баща й изтъкват, че имат за финално оборудване на ма- нов, известен царибродски ши- 
клиенти и, че в цеха могат да газина за продажба. А маши- вач.
бъдат настанени на работа де- ните, които виждате, набавям -При него съм учил занаята 
сетина заети, стига да са квали- почти от кога съм подал заяв- и тази снимка е на почетно 
фицирани за тази дейност. ката за магазина. Имам всички място в нашата работилница.

Когато става дума за квали- не само обикновени шевни ма- Безкрайно съм благодарен на 
фикации. нека да споменем, че шини, но и тези “специалки” този прекрасен човек и изклю- 
Димитър или Митко, както му както им викат — за обшивки, чителен майстор—шивач, 
викат, е наистина квалифици- за копчета ... Оборудил съм се 
ран. Именно, в началото на с всички, необходими за съвре-

Слободан Сотиров

Б.Д.

Трети търг за някогашната фирма 
за гумени изделия_______________

ГИД остана 

непродаден
А.Т.

Димитровграчанки в САЩ?

Америка (не) е 

далече
Ученичките от димитровградската гимназия Сандра 

Нотева и Сузана Соколова имат шанс да заминат на де
ветмесечно обучение в САЩ, след като на конкурса по 
познаване на английския език, който преди месеци в 
Сърбия обяви Стейт департмента, постигнаха забележи
телни резултати. Няколко пъти те били тестирани заед
но с връстниците си от Югоизточна Сърбия в град Ниш 
и се оказало, че добре владеят най-популярния език в 
света. През април очакват резултатите от последния 
тест, след което ще разберат дали ще бъдат сред 15-те 
ученици от Югоизточна Сърбия и общо 95-те от цялата 
република, които ще заминат при янките. Сандра и Суза
на са второкласнички и са пълни отличнички. Доколкото 
ги сполети късмета да отпътуват в САЩ, там ще завър
шат третия клас. Те ще бъдат приютени от американски 
семейства. Талантливите ученички подчертават, че са 
обикнали английския език между другото и заради пре
подавателите си по този предмет - Деян Цолев, Саша Ге
оргиев, Сузана Станкова.

И третият търг за продажба на ности - ГИД да се продаде чрез 
фалиралата каучковата промиш- публично събиране на оферти или 
леност ГИД в Димитровград, кой- чрез свободна спогодба, 
то трябваше да се проведе мина
лия петък, не успя, тъй като не се около 90 на сто от имуществото на 
появиха заинтересовани купувачи, фалитния длъжник, за което потен- 
Във фирмата дойдоха - само жур- циалните купувачи трябваше да

отделят около 480 хиляди евро. В 
Как ще продължи процесът на ГИД споделиха, че били големи 

приватизирането на ГИД ще реши оптимисти по отношение на пос- 
в предстоящите няколко дни Съве- ледното наддаване, тъй като едни 
тът за поверителите. Този орган и същи бизнесмени (не бе казано 
най-вероятно ще отхвърли въз- откъде) няколко пъти идвали, раз- 
можиостта имуществото на фир- глеждали цеховете, разговорили 
мата да се предложи за пореден със заетите, които водят фалитна- 
път на търг, имайки предвид фак- та процедура, и обещавали, че ще 
та, че досегашните три бяха неус- се появят като купувачи, 
пешни. Остават още две възмож

на третия търг бе предложено

налисти.

Б.Д. Б.Д.

Давитков обещава концерти
Кътче за хуманните - Тодор Тодоров самбли от Сърбия и Бъл

гария", изтъква Давит- 
ков.

Димитровградчани- 
нът Димитър Давитков 
от години работи в сфе
рата на шоубизнеса. В 
Димитровград е органи
зирал редица културни 
прояви. Последната се 
проведе през изминало
то лято в спортния цен
тър “Парк”, когато Да
витков, благодарение на

Признанията не са 

най-важни
Давитков смята, че 

спортната зала в Димит
ровград ще може да се 
самоиздържа, ако бъде 
използвана за организи
ране на музикални кон
церти.

В началото на тази го-Тодор Тодоров Тонди работи в димитровградското предприятие 
“Комуналац”, а живее в крайградското село Градинье. Роден е преди 
54 години и досега има 55 регистрирани и две нерегистрирани даря- 

на кръв. Кръводаряването е традиция в това семейство. Баща
та му 8 пъти е бил кръводарител, а синът му - 5 пъти.

Тодор разказва, че е получавал признания като многократен кръ
водарител и добавя, че те за него почти и не са важни. “Кръвта не съм 
давал заради признанията”, изтъква градинчанинът.

На въпроса как коментира отношението на обществото към мно
гократните кръводарители, Тодоров даде конкретен отговор: Как- 
вото и да е, аз ще давам кръв все докато мога.” Б. Д.

дина той възнамерява да 
организира рокконцерт с 
участие на групи от Сър
бия и България. Според

приятелските си връзки, 
доведе фолкпевци от 

“Гранд 
“Добър

белградската 
продукция”.
приятел съм със Саша Попович и предварителните планове, проява- 
редица влиятелни хора от шоубиз- та ще се проведе в голямата зала 
неса не само в Сърбия, но и в Бъл- на ЦК. Също през януари би тряб- 
гария и затова за съгражданите си вало концерт на популярна народ- 
и други хора в региона ще доведа на музика да изнесат певци и музи

кални изпълнители от Димитров-

вания

Сека Алексич, Саня Джорджевич,
Азис, Пепа, рокбандата “Осваячи”, град, Сърбия и България, 
най-реномираните фолклорни ан- Б.Д.
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продукция
През миналата есен с То

дор Пецев, преподавател по 
химия в Природо-математи- 
ческия факултет в Ниш, и 
Владимир Мании, учител в 
нишкото основно училище 
“Свети Сава” и автор на два 
филма за Стара планина, по
тегляме през Козарица към 
Забърдието...

Първата ни спирка е село 
Радейна. Изкачваме се на 
възвишението над местнос
тта Селище, където волно се 
издига прекрасен столетен 
дъб, горд и непокътнат от 
времето и студените ветро
ве, свидетелстващ за хармо
нията между природата и хо
рата. Това е свещено “кръс
тато” дърво, както му викат 
местните жители, под него е 
оброчен кръст, край който 
хората поднасят курбан, та 
природата щедро да им се 
отплати с плодове.

умилни котки на дървените 
кьошки и порти... Сърдечно 
ни посрещат жителите на 
това село, повечето от които 
са тук само през лятото, но 
са стегнали бащините си къ
щи, а някои са ги обзавели и 
по градски. Срещаме се с 
Мирко Бойков и с Ранко Бо- 
нин, които постоянно живеят 
тук и успешно се занимават 
със земеделие и скотовъд- 
ство. Отглеждат крави и про
извеждат сирене и извара, за 
които си имат постоянни 
клиенти. Тук са и Димитър и 
Добрила Киркови, завърна
ли се на бащиното си огнище 
след събитията в Косово и 
Метохия. Добрила е от окол
ността на Гнилане. Посреща 
ни и Воислав Пейчев, препо
давател по математика в 
пенсия, живеещ в Ниш. И 
той, щом се запролети, идва 
в родното си село, а от всич-

миналата го-Приватизираната през 
дина сурдулишка фабрика за каменна 
вълна и елементи от бетон “Вунизол 
от началото на януари промени

“КпаиГ-тзи1а1юп”. Новият соб
ственик, мултинационалната компания 
“КпаиГ”, заплати на малките акционери 
4,5 млн. евро, а в навечерието на Нова- 

останалите 160 работници 
получиха и 13-а заплата. На провъзгла
сените за технологически 
102-ма работници бяха изплатени още 
1 200 000 евро, по принципа една брут
на заплата за всяка година трудов стаж. 
С това “КпаиГ’ изпълни докрай задъл-

името
си в

та година

излишък

мото езеро. От разговора със първия текст, посветен на та- 
съпругата му Цица и сина зи негова голяма любов, пуб- 
Александър научаваме за ов- ликуван тъкмо на страници- 
цефермата им, но и за учас- те на нашия вестник, 
тието на кавалджията Алек- Спокоен и в творчески 
сандър в новия филм на Вла- захлас, той ни разказва, че 
димир Манич. Вечерта край новият му филм е посветен 
езерото, брезите и полянката на природата и хората на 
ни напомнят на “Ясна поля- Стара планина и на посте- 
на” на Толстой... Заредени с пенното замиране на живота 
бодро настроение и приятно в тези краища... Работата му 
впечатление от видяното и върху филма продължава от 
доживяното през деня, тръг- 2001 до 2005 година. В него 
ваме по широкия асфалтов играят актьори от Димит- 
път към върха на планина ровград и Ниш, но главната 
Видлич, вдъхновено и чув- роля изпълнява 93-годишни- 
ствително описана от писа- ят старец Нацко Николов от 
телите - братята Детко и село Изатовци. Работата 
Благой, и въпреки че е нощ, върху филма е в заключите- 
като че ли всичко е озарено лен етап и неговото завър- 
от някаква светлина: като че шване се очаква към края на 
ли докосваме тъгата и на- месеца, 
деждите на хората и приро- *** 
дата в тези краища.

женията си относно социалната прог
рама, поети с договора за приватиза
ция.

Въпреки намаления брой на работ
ниците, през 2005 г. “Вунизол” повиши 
производството си с 54% и приключи 
годината с рекордната за последните 
20 години продукция от над 10 000 тона 
каменна вълна при увеличение на про
дажбата с дори 56 процента. Показате
лен е и фактът, че 70% от миналого
дишната продукция са пласирани на 
чуждестранния пазар, а освен в репуб
ликите на предишна Югославия, 
най-големи количества са изнесени в 
България, Гърция, Италия, Австрия и 
Румуния.

Директорът на “КпаиГ-т$и1а1юп” в 
Сурдулица Славолюб Стайкович опо
вести 10 млн. евро инвестиции през 
2006 г. Запланувано е изграждане на 
фабрика с нова екологична програма, 
както и саниране на депото за отпадъци 
и система за защита от вредни изпаре
ния и газове, за което са запланувани 
3,5 млн. евро. Това само потвърждава 
високосъзнателното отношение на та
зи компания към опазването на околна
та среда.

Благодарение на новите инвестиции 
през 2006 година в тази сурдулишка 
фабрика се очаква рекордно производ
ство от над 21 хиляди 
вълна.
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Изатовци е идилично, но и ме
ланхолично. Гората е изпъстре
на с багри, каквито може да съз-Свещена любов ко най-много обича мъзгош- Филм за Стара 

планина
ката земя и планинския въз
дух... Срещаме се и с Илия 
Стевков, и други. На въпроса 
какво ги измъчва единодуш
но ни отговарят: “Като пър
во изобщо не можем да сле
дим телевизионните и радио 
предавания на РТ Сърбия. 
Ако можете помогнете, и ние 
искаме да знаем какво се 
случва в страната, да гледа
ме сериали, филми и други

даде само природата, ливадите 
са пожълтели, а Височица утих
нала... На една ливада се среща
ме с главния герой на новия 
филм - Нацко Николов. На 93 
години е, но все още бодър ста
рец.

Природата в Забърдието 
наистина е щедра към хора
та, на които любовта към зе
мята е свещена. В двора на 
Деса и Любомир Басови се 
чувства удовлетворение от 
напрегнатата кърска работа: 
реколтата е богата - цареви
цата е родила както в Банат; 
а и тиквите са големи и зла- 

есенно

От Видлич се спускаме 
към Височката котловина, 
минавайки край селата Въл- 
ковия, Долни и Горни Кри
водол, Болев дол и Брайков- 
ци. Късно вечерта пристига- тоянна борба за осигуряване на 
ме в село Изатовци. Наета- поминъка на семейството, за из

веждане на път на децата ми. И

- Животът ми премина в пос-
тона каменна

няваме се в старинната, но у- 
ютно обзаведена къща на на- сполай на Господа, всичко това 
шия домакин - човека, който

Деян Мирчев
тисти,
слънце ги галият небосвода програми през дългите зим- 
и им позволява да приберат ни вечеРи- Второто е асфал- 
царевицата в хамбара...

През Смиловско поле от
ляво е манастирчето “Света 
Петка”, вдясно изкуственото на мъзгошани преминава в 
Смиловско езеро, което на- непосилен ТРУД и без удоб-

постигнах само с труд и чес
тност... И това ме прави да бъ
да доволен от живота. И въпре
ки че съм сам, не съм отчаян. 
Моите мъки са свързани с моя 
живот, с животните и със земя- 

изатовската домашна ракия та. Безкрайно ги обичам и зато-

В училището 6 
с. Збонци

почти изцяло се отдал на ка
мерата и на родния си край - 
Владимир Манич.

В приятна обстановка с

тирането на пътя, за да мо
гат децата ни да идват 
по-често...” И така животът

Ще се преправи 
инсталацията за 
парното

и овчо сирене, разговорът ни 03 и сега нищо не ми е трудно да 
протича под знака на новия нааРавя>” 
филм “Още само един миг”, 
чийто сценарист и режисьор 
е Манич. Спомняме си за из-

ствия, каквито имат хората в 
по-богатите и многолюдни 
села...

Вечерта потегляме обрат
но и се отбиваме в къщата на 
Симеон Васов в Пъртопо- 
пинци, намираща се край са-

последък привлича все пове
че рибари, дори и от гр. Ниш. 
В село Смиловци изпъква въ
зобновената черква, свиде
телстваща за духовността, 
която ни е съхранила и която 
може да ни опази като народ.

След Смиловци минаваме 
край село Пъртопопинци, 
край Манастирските водени
ци и край известното “Вре- 
ло”. Асфалтовото шосе 
свършва, така че по пътя, пъ
лен с дупки, се запътваме 
към село Мъзгош, известно 
по мината на дървени въгли- 
ща, мъзгошките ябълки и пе
сента “Пошла Троянка на во- 
ду”.

За актьорските си предизви
кателства дядо Нацко споделя:

- Радва ме, че чрез филма мо
жем на младите поколения да 

му стъпки в областта на фо- представим богатото минало на 
тографското изкуство, за нашия край, което бе изпълнено 

с живот и хубави традиции и 
обичаи. Филмът има и благо-

Местното самоуправление в Бабуш- 
ница е заинтересовано да се преправи ин
сталацията за па

миналите години, за първите
рното отопление в ос

новното училище “Братство” в с. Звонци. 
Инициативата е на място, тъй 
съществуващата затоплянето става само 
с нефт, въпреки че селото е разположено 

горист район, от който се снабдяват с 
дърва за огрев много домакинства в Ба 
бушнишко, както и няколко учебни и кул 
турни ведомства. Кметът^на Бабушниш 
ка община д-р Миролюб Йованович зая 
ви, че местното самоуправление настоя 
ва да се премахне този парадокс и затова 
с директора на училището “Братство" 
Павле Панич е договорил да се изготви 
проект за преправка на инсталацията.

Да отбележим, че в края на 2005 г. уче- 
лището “Братство” първо от учебните за
ведения в Бабушнишка община получи 
средства за плащане на материалните си 
разходи. Местното самоуправление лани 
на учебното заведение подари компютър 
и столове.

като със

родно послание към младите - 
да активизират повече хора в 
опазването на тази уникална 
природа и чрез изграждане на 
пътища, почивни станции и др. 
да я направят достъпна на мно- 
гобройни любители...***

От Изатовци поехме пътя 
през Славиня към Ръсовци и 
Пирот с впечатлението, че до
косването до природата е ра
дост, а проникването в хората - 
тъга пропита с надежда.

в

И тук картината е очаро
вателна: ябълкови и зеленчу
кови градини, пенлива ре
кичка с единствената оцеля
ла от двайсетте воденици, Текст: Денко Рангелов- 

Снимки: Владимир Манич Б.Д.
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Становище на Съвета на 
Градската галерия в Димитровград

Пленерът “Погановскн 

манастир” - в манастира

Концерт на димитровградските 
фолклорни ансамбли

Традицията
продължиМеждународният художествен пленер “По- тел “Мир” в Звонска баня. Те казаха, че трябва 

1 ановски манастир трябва да се провежда в да се стори всичко възможно пленерът заиап- 
манаегира Св. Йоан Богослов”, а не в Звои- ред да се провежда в комплекса па християн
ска баня или в някое друго място, бе изтъкна- ския храм.
то па последното заседание на Съвета па Управителят иа галерията в Димитровград 
Градската галерия в Димитровград, на което и главен домакин па пленера Димитър Илиев 
присъства и директорът па Центъра за култу- сподели становището иа колегите си и при- 
ра Трендафил Петров. помни, че миналото лято преди да започне

Членовете на Съвета Никола Дснков, Ди- проявата той провел разговор с монасите в 
митър Димитров и Васил Каменов споделиха манастира по въпроса за престоя иахудожпи- 
недоволствието си от факта, че миналогодиш- ците, ио те не дали зелена улица, понеже очак- 
ният пленер не е проведен в манастира, а в хо- вали майстори, които трябвали да монтират

инсталация за парно отопление в 
сградите.

На заседанието па Съвета иа гале
рията бе изтъкнато, че Владиката 
Иринией преди години дал трайна 
благословия за провеждане на худо
жествения пленер в манастира “Св. 
Йоан Богослов”.

Според сведенията, които предос
тави Димитър Илиев, за миналого
дишния пленер “Погановски манас
тир” са изразходвани общо 247 хиля-

В Центъра за култура в фолклорни ансамбли. Пред- 
Димитровград миналия пе- ставиха се всичките шест ан- 
тък бе проведен традицион- самбла, в които членуват 
пият концерт на местните над 100 деца и младежи.

Специален гост на концерта 
бе известният български 
акордеонист Ибро Лолов. 
Пред димитровградчани, 
които до краен предел за
пълниха големия салон на 
ЦК, опитният музикант се 
представи с различни ком
позиции - хора, популярнит Г-№
народни и други мелодии от 
Балканите. Представиха се и 
вокални изпълнители от Ди- 

епи митровград - малката Саня 
« Г Любенова, Стоян Кръстев
Ш- гаВ&КШ Сафет и Соня Станулова.

ШР Ъ 41*4 ИШШ Принос пР°явата да достиг- 
! ‘ - не завидно културно ниво

7 - «I ■'' дадоха членовете на оркес-
^ ' 1 Щ търа към местното култур-

шйзА, я 1 но-художествено дружесто
А ^ Борислав Реджич, Шпира 

Тричков, Ивица Глигоров и 
Далибор Глигоров.

V

п.

ди динара, която сума е гвръде 
скромна в сравнение с онези, които се 
отделят за организиране на подобни ; 
културни прояви в други среди.

Б. Д.
Като че ли е роден с 
акордеона - Йбро Лолов

Десетилетие на Градската галерия

За 10 години 150 изложби
Димитровград , 

има богата култур
на традиция, но | 
особен белег му да- I 
ва едно от по-нови
те културни заведе
ния - Градската га
лерия, която през 
изминалата година 
отбеляза 10 години 
съществуване.
През юбилейната [_ 
година галерията 
организира 16 из- Димитър Илиев 
ложби и други кул
турни прояви. Една от 
най-представителните беше на 
известния художник от нашето 
малциентво Слободан Соти
ров, който преди десетилетие 
пръв експонира в това ведом
ство. От началото на съществу
ването си досега на стените на

ководи от управителя на ве-спонирани тук.
За галерията мо- домството, известния скулптор 

же да се говори и Димитър Илиев, а неотдавна
от гледна точка на купената керамична печка доп- 
художествения
пленер “Поганов- ността й, тъй като децата полу- 
ски манастир”. Та- чиха възможност да развиват и 
зи проява е по-ста- показват скулпторните си уме- 
ра от нея, т.е. лани ния. Запланувано е галерията в 
се проведе за 13 по- скоро време да се сдобие и с 

Ш реден път. В плене- грънчарско колело за теракота 
'Ч ра досега са учас- и керамика.

~ -1 твали около 150 ху
дожници от стра- лучи компютър, с помота на 
ната и чужбина, който да се извърши каталоги- 

Картините им се съхраняват в зиране на творбите. Заетите са 
депото на галерията, а техния амбицирани да изготвят сайт 
брой е около 250. Те представя- на ведомството, който ще спо- 

духовното съкровище на собства за подобряване па сът- 
общината.

През 2005 година към Град- и културни ведомства в страна- 
ската галерия започна да рабо- та и чужбина и по-доброто 
ти и Художествена работилни- представяне на дейностите 
ца за талантливи ученици от пред милионите хора в света, 
местното основно и средно ползващи Интернет, 
училища. Работилницата се ръ-

рипесе за разширяване на дей-

! Първият ансамбъл се представи първокласно

Предстои галерията да по-

ват
рудничеството с други галерии

галерията се намериха картини 
на известни художници от 
страната и чужбина, като: Ми- 
ча Попович, Милорад Михай- 
лович Бата, Градимир Петро- 
вич, Дечко Узунов, Милан Ста- 
шевич, Радомир Антич, Илия 
Бешков, Бенчо Обрешков, Пе- 
рица Донков, Душан Донков, 
Бранко Николов и редица дру
ги. На публиката бяха предста
вени и творби на известни ка
рикатуристи, като Пиер Кри- 
жанич, Зуко Джумхур, Алексан
дър Блатник... През изминали
те малко повече от 10 години в 

са организирани

Малките танцьори бяха наградени с големи апло
дисментиБ.Д.

Публиката въодушевено 
прие всички участници в 
концерта и бурно аплодира
ше техните изпълнения, но 
изпита особено удовлетво
рение от музикалните уме
ния на госта Ибро Лолов. 
Фолклорното творчество е 
една от редките сфери на 
културата и изобщо на об
ществения живот в община
та, която функционира нап
ълно на самодейна основа, а 
отчита изключителни резул
тати.

Концертът бе повторен 
понеделник

| '.Представителна
-, 111 й #1 ■ изложба
Ш§

Първата изложба за 2006 г. в галерията бс открита в края па мина- 
седмица. Експонирани са 30-ина творби, на автори от Югоиз

точна Сърбия. Доминират платна, но има и картини, изработени в 
други техники, както и статуетки от теракота, дърво и мрамор. Сред 
творбите на тридесетината художници, са и тези па димитровград
ския скулптор Димитър Илиев, който се представи е две статуетки. 
Подборът иа творбите са направили изкуствоведите д-р Сърджап 
Маркович, Наташа Дръча и художникът Непал Живадинович.

Изкуствоведът Злата Кирова, която откри проявата сподели, че 
“авторите на творбите са директни участници във всички най-зпачи- 

и най-сложни събития в модерното изобразително изкуство в

.111 ! ,1

галерията 
около 150 самостоятелни и гру
пови изложби на художници,

телцикакто и няколко десетки други 
културни събития. Почти няма 
художник от Димитровград 

потекло от този край, 
чиито творби да не са били ек-

Сърбия”.
Изложбата предизвика сравнително добър интерес сред димит-

в
Б. Д.Платно на лесковашкия ровградчаии. 

художник Зоран Крул--------------- Б.Д.или по
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:ЙНашите селапислло на

БуцалевоКняз Милош посещава 

училището в Габрово
*В аалечното минало някой силен бик се изу
чил на най-високия селски хълм и започнал да 
буца. Дочули го биковете не само от селото, 
но и от съседните села и всички започнали да 
буцат. Затова селото нарекли Буцалеио.

До Буцалево се стига, като се 
върви по пътя Босилеград - Кюс
тендил до село Млекоминци, къ- 
дето се свива вдясно и се продъл
жава по пътя край Буцалевска ре
ка. Това малко планинско село 
граничи със селата Млекоминци, 
Бресница, Паралово, Райчилов- 
ци и Радичевди. Заема площ от 
801 хектара, от които 41 ха са ни
ви, 81 ха ливади, 267 ха пасбища, 
375 ха гори, 10 ха овощни насаж
дения, 1 ха зеленчукови градини 
и 27 ха необработваеми площи. 
Напоследък се увеличават пло
щите под ливади и гори, понеже 
няма кой да оре нивите.

Селото е разположено от две
те страни на Буцалевския поток, 
който започва в местността Ран- 
чин преслап в мерата на съсед
ното село Паралово. Надолу по
токът събира водите на няколко 
поточета от лявата и дясната 
страна и към Долна махала (Дол
но Буцалево) вече става рекичка, 
която може да кара две водени
ци. Работещи воденици край по
тока е имало до началото на 60- 
те години на миналия век.

Качествените ливади са една 
от най-важните характеристики 
на буцалевското землище. Има 
ги и в най-високата част на село
то, а ливадите от двете страни на 
потока се косят по два пъти (се- 
нио и отава). Зеленчуковите и 
овощните градини също са отли
чителен белег на Буцалево. Гори 
има навсякъде из селото - в гор
ната му част са букови, а в 
по-ниските предели дъбови. Во
да също има навсякъде, поточе
тата са чисти всякога, така че во
дата от тях може и да се пие, а бу- 
цалевчани, които са останали да 
живеят в селото си, са хванали 
водата от изворчетата и са я до
вели в къщите си. Нивите на бу- 
цалевчани са в местностите Гра- 
добия, Габер, Присое, Разбоище, 
Вучя падина, Кавгалия, Доин 
дел, Поище, Ярчарник, Дренова 
трина, Зелена ливада, Друм, 
Мрътва орница, Локва, Удаве- 
ник, Гноище, Божанов рид, Ши- 
пок, Ечмище, Въртешка, Папрад- 
ливица, Църнотравка, Загорче- 
вица и др. Ливадите са в Рамна 
бука, Радованов гроб, Върла ли
вада, Поище, Росула, Суа ливада, 
Зелена ливада, Благатица и др. 
Гори има в Старо ребро, Старо 
гумно, Росула, Бели брегове,

* Когато княз Милош отива в Цариград 1835 година на "поклонение" 
на султана, местното население радушно го приветства като княз 
на едно съседно свобоано славянско княжество. Особено тържестве
но е посрещането му в Габрово на 26 октомври. Учител там е Нео
фит Рилски, чиито учебници са отпечатани безплатно в Крагуевац и 
Белград, едно съображение повече тамошното население да покаже 
симпатиите си. Княз Милош посещава и новооткритото учебно заве
дение. А голямата почит на Неофит Рилски към сръбския княз се виж
да и от приветственото слово, в което го нарича "най-славния герой, 
герои на нашето време".

Нищо чудно, че Неофит Рилски използва 
това благоприятно обкръжение. Когато 
чалото на 1835 година в Габрово се открива 
първото българско модерно училище, сетне 
наречено Априловска гимназия по името на 
неговия благодетел богатия одески търговец 
Васил Априлов, Неофит Рилски предвари
телно добре проучва Бел-Ланкастерския ме
тод на взаимно обучение на децата и по на
реждане на братя Мустакови превежда таб
лиците за работа и съставя първата българ
ска граматика. Желанието на тези възрож
денци е било преподаването да става на бъл
гарски, а не на гръцки език, както предлагал 
търновският владика Иларион, а често и ста
вало преди, и по тоя начин да се събужда на- 
одното съзнание и разпространява на - 
родната просвета. Съвсем естествено те се 
обръщат към белградската типография за 
отпечатването на необходимите учебници.
Самият Неофит пише на княз Милош: “Ми 
смо се одавно обавестили да сте, ваше сща- 
теъство, основали у вашо] держави одличну 
штампари]у и да ]е у н,о] вей штампапо 
неколико кшига и ма пашем бугарском 
)сзику, будуйи да смо обавештени и о томе да 
сте ви велики заточпик и л>убител> просвете 
свога рода и нашег бугарског...” Димитър 
Мустаков идва в Белград и чрез Михаил Гер
ман постига безплатно отпечатване на учеб
ниците за габровското училище. Те са “Бол- 
гарска граматика”, “Взаимоучителни табли
ци”, “Буквар”, “Священий краткий катихи- 
зис” - отпечатани в Крагуевац, а “Краткое и 
ясное изложение... на греческий язик” - в 
Белград, всичките 1835 година. В “Болгарска 
граматика” се усеща и влиянието на Вук Ка- 
раджич, на когото Неофит се позовава, кога
то говори за спрежението на глаголите.

Учебниците на Неофит Рилски са изигра
ли твърде важна роля в развитието на прос
ветното дело в България. Габровската гим
назия, в която най-добре е приложен новият 
педагогически метод благодарение на глав
ния учител Неофит Рилски, за по-малко от 
шест години става източник на още 12 учи
лища и учители, които прилагат новия метод 
на обучение на децата и учебниците на габ
ровския главен учител. При изработката им 
Неофит е ползвал и руски учебници, но още 
повече и сръбски образци.

Когато княз Милош отива в Цариград 
1835 година на “поклонение” на султана, 
местното население радушно го приветства 
като княз на едно съседно свободно славян
ско княжество. Особено тържествено е пос
рещането в Габрово на 26 октомври. Учител 
там е Неофит Рилски, чиито учебници са от
печатани безплатно в Крагуевац и Белград, 
едно съображение повече тамошното насе
ление да покаже симпатиите си. Княз Ми
лош посещава и новооткритото учебно заве
дение. А голямата почит на Неофит Рилски 
към сръбския княз се вижда и от приветстве
ното слово, в което го нарича “най-славния 
герой, герой на нашето време”.

Неофит се интересува и за сръбски книги, 
познава добре и съвременната литература.
Той моли известния самоковски печатар Ни
колай Карастоянович, на 26 декември 1836 
г., да му изпрати 5-6 екземпляра от “Грама
тика ’ на Аврам Мразович, а ако няма, да ги

През 1880 г. Буцалево 
ло 161 жители; 1900 г. - 
225; 1910 г. - 222; 1948 г. - 
164; 1961 г. - 142; 1971 г. - 
97; 1981 г. - 64 жители в 28 
домакинства, а през 1991 г. 
35 жители в 19 домакин-

Данните за 2005 годи- 
жалки: само 11 дома

кинства с общо 20 души. 
Както се вижда, миграцията 
е обезлюдила Буцалево. Буца- 
левчани завършвали разни 
училища и занаяти, напуска
ли родното си село и намира
ли по-добър живот в градове
те. Най-много преселници 
от Буцалево има в Босилег
рад, Райчиловци, Скопие и 
други градове в бившите юго- 
републики.

е има-

ства. 
па са

в на- 7ПТг

ш
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32 Благатица, Горни габер, Прока- 
рище, Благо присое и други мес
тности.

Няма данни и предания за ос
нователите на селото. Смята се, 
че тук първи са се заселили хора 
от съседните села и то най-нап
ред в Горна махала (Горно Буца
лево). Има обаче предание за 
името на селото. В далечното 
минало някой силен бик се изка
чил на най-високия селски хълм 
и започнал да буца. Дочули го би
ковете не само от селото, но и от
съседните села и всички започна
ли да буцат. Затова селото нарек
ли Буцалево.

Известният босилеградски 
учен Йордан Захариев написал в 
книгата си “Кюстендилско Краи
ще”, че в началото на XX век то
ва село имало 5 махали, разполо
жени от двете страни на потока в 
посоката север - юг. Намираща
та се на 850 м надморска височи
на Горна махала имала 16 къщи - 
7 от дясната и 9 от лявата страна 
на дола. По-долу е махала Локва, 
която имала 3 къщи, под нея е 
Мрътва орница, махала с 1 къща, 
южно от нея е махала Удавеник 
(Бачевище) с 4 къщи и най-южно 
Долна махала, която също имала 
4 къщи. През 1866 година Буца
лево било село в нахия Краище, 
Кюстендилска каза, имало 16 
щи със 152 жители и било задъл
жено да плаща 2446 гроша вое
нен данък. След освобождението 
от турците селото е включено в 
община Бресница, Изворска око
лия, Кюстендилски окръг.

- Продължава -
Богослав Янев

:± Кж КртЖвц* •
Оу Кнлж1ско-О«ркск<?й ТипогрлфУи, 

1835.

Българска граматика от Неофит Рил
ски, отпечатана в Крагуевац

подири от по-известните самоковски граждани. 
Неофит е имал 13 сръбски книги: “Писменица” 
и “Жизнь и подвиги князя Милоша Обренови- 
ча” от Вук Караджич, ‘’Сов]ети здраваго разума" 
от Доситей Обрадович, “Нови завет” превод на 
Атанасийе Стойкович и други. Обаче тук става 
дума за Неофитови книги след големия пожар в 
Рилския манастир, когато изгоряла цялата му 
библиотека, в която е имало и сръбски книги. 
Известно е също, че Неофит помества в “Хрис
томатия славянскога язика” (Цариград, 1852) 
отломък “Из трагедии от падении Сербскаго 
царства” и “Некотория из од Лукиана Мушиц- 
каго”.

къ-

- Продължава -

Православен пътеводител и момци-кривошапковци.
Край нива дренчец, 
в дренчец люлчец, 
в люлчец момчец; 
тоз момчец грееше 
като ясно слънце.
Баща му го гонеше
къде пъстрооките кози,
а той бягаше
къде чернооките моми
като баща си на млади години.
Амин, дружина!
("Амин!")
Тоз кравай печен, недопечен, 
на момците наречен.
Ние навънка, Господ навъттре! 
Амин, дружина!
("Амин!") _________

Благословия
Ела, Боже, помогни, кръста 
благослови!
Що сме пътя пътували, 
тъмни пощи преминали, 
че сме дошли тука долу, 
тука долу в равни двори 
на тоз наш старпин-господин. 
Ние рекохме, че се сърди, че се 
гневи,
а той скочи, подскочи, 
отвори пи чемшир порти,

че ни въведе в равни двори, 
че се радва и обрадва, 
че ни дари тая вита-превита 
колачина.
Колкото зрънца летни и 
пролетни,
да ги надари вишни Господ 
да се роди и оброди 
все рой пшеница и 
четвъртокласиица, 
да женат моми-криволянки
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Фестивал на младите шахматисти във Върнячка баня Българка поднесе голяма сензация 
на Австралия опън УЩШ

I
V
I

Г ТС1 * Благодарение на успешната си 
изява във Върнячка баня Накова 
директно се класира за първен
ството на СЧГ за млади шахма
тисти, което ще се проведе през 
април пак във Върнячка баня.

златен медал, кума и маричма награда. Димнт- 
ронградчанката събра 7 точки от 9 партии, като 
регистрира 7 победи и две загуби.

След фестивала младата димитровградска 
шахматистката сподели, че е много е доволна 
от резултата, който е последвал след подготов
ката й в Белград. “Успехът от това състезание 
ще ме подтикне да работя още по-усилсно", ка
за Накова.

Благодарение на успешната си изява във 
Върнячка баня Накова директно се класира за 
първенството на СЧГ за млади шахматистки, 
което ще се проведе през април пак във Връняч- 
ка баня.

ш
7 Ьч,,

77

8»

Димитровградският младеж Бранислав Ко- 
тев, който също участва в проявата в категория
та на момчетата до 12-годишна възраст, спече- 

32-я ли 2 точки и се класира в долната част на табли
цата.

Младата димитровградска
Аннта Накова постигна голям успех на 
Фестивал на младите шахматистки от Централ
на Сърбия, който бе проведен тези дни във Вър
нячка баня. В категорията на момичетата до 1УРС за рефери. Димитровградчанинът Драган 
16-годишна възраст, в която спореха общо 14 Иовичич стана републикански шахматен рефер, 
състезателки. Накова бе най-добра и получи

шахматистка отстПо време на първенството бе организиран и

Д- с.
| Българката Цветана Пирон- съм професионална състеза- 
| кова поднесе истинска сенза- телка и не бива дори да мисля, 
I ция на старта на Откритото че тя ми е била идол. Не може 
! първенство на Австралия по да излезеш за мача с мисълта 
тенис с награден фонд 14,6 ми- “тя има 99 процента шанс да 
лиона долара. В първия кръг ме бие, какво да правя”. Прос
тя отстрани една от най-добри- то трябваше да играя тенис, 
те световни тенисистки Винъс това и направих, каза Цветана 
Уилиамс от САЩ, която бе Пиронкова. 
поставена под номер десет в 
схемата па първия Голям 
шлем в 2006 година.

Пиронкова отстъпи в пър- п 
вия сет с 2:6, но във втория одПОЧНдХд 
прегази Уилиамс с 6:0. В реши
телната трета част от мача 18- П0ДГ0Т0ВК1/1Т6 
годишната българка спечели с 
инфарктното 9:7.

За Цветана Пиронкова това 
е първото участие в основната 
схема на Австралия опън. След 
сензационния мач с Уилиамс 
тя заяви, че нито секунда не е 
мислила за убийствената репу
тация на бившата номер 1 в 
света и това й е позволило да 
вземе победата.

- Познавам Винъс Уилиамс 
само от телевизията, гледала 
съм я още когато бях дете. Ви
наги ми е харесвало как играе.
Но когато изляза на корта, аз

Драган, Душко и Митко НИ 

за първенството на СЧГ « ^ г?я
% 1Драган Божилов, Душко Ве- да се класира десети сред 34 

личков и Митко Александров, шахматисти в категорията 
членове на ШК “Младост” от момчета на възраст от 12 до 14 
Босилеград, се класираха за \ 
ученическото шахматно пър- 1

ФутболШШш7
венство на Сърбия и Черна Го- 
ра след успешното си предста- 
вяпе па първенството на Цен- |щ||щ
трална Сърбия, което се прове
де във Върнячка баня. Босилег- наМитко

„Балкански“равенства и 3 загуби.
- Очаквах един или двама 

шахматисти да се класират за 
държавното първенство, така 
че сега съм абсолютно доволен 
от резултатите па нашите мом
чета, изтъкна Новица Божилов, 
треньор на ШК “Младост”.

Финансовите средства за 
участието на младите шахма
тисти па първенството във 
Върнячка баня подсигури 
Общинската скупщина в Боси-

На 18 януари започнаха 
подготовките на “Балкански”, 
за които треньорът Новица 
Алексов повика всички футбо
листи. Очаква се да има и по
пълнения.

На 21 януари ще се проведе 
годишна скупщина на “Бал
кански”, на която ще бъде из
брано
Амбициите на клуба са да се 
класира в Сръбска лига - из
ток и всички се надяват, че ще 
постигнат целта.

Душко

години. Той спечели 5 точки ог 
9 партии - 5 победи и 4 загуби.

Вече опитният Митко Алек
сандров за пореден път отбеля- леГраД| а частното предприя- 
за добър резултат, гъи като се тие “д-рп Босилеград” им под- 
класира на 9-а позиция в каге- СИГури безплатен превоз до 
горията момчета на възраст от Ниш и обр.1ТНО 
16 до 18 години. В 9 партии той 
завоюва 5 точки - 4 победи, 2

ново ръководство.

Атлетика
Четирима наши 
на пионерското Избор на 
първенство на 
България

П.Л.Р.Драган

радските шахматни надежди си ■ з 
осигуриха участие в държавно
то първенство, след като се | 
класираха сред първите 10 шах
матисти в своите възрастови

най-добрите
димитровградски
спортистиДимитровградските лекоатлети 

Александра Андонова -троен скок,
Александра Петрова — овчарски 
скок, и Андрея Тодорова и Андрей Избор на спортист на годината в 
Еленков — скок на височина вече Димитровград ще се проведе на 4 
няколко дни са на подготовки в февруари 2006 г., реши комисията, 
София в базата на Националната която бе назначена от Спортния

съюз на града. В състава на коми
сията са някои от досегашните ла-

категории.
Петокласникът Драган Бо

жилов зае 6 място сред 36 със-
ПоредниятСветовният шампион Веселин Топалов оглавява класирането след 

първия етап (четири кръга) на традиционния шахматен супертурнир в 
тезатели в категорията ученици холандския град Вайк ан Зе. Въпреки загубата от англичанина Адаме 
на възраст от 10 до 12 години. във втория кръг, българският гросмайстор зае първата позиция благо- 
Той беше в групата шахматис- дарение на файтерската си игра, с която постигна три победи. Компания 
ти с по 6,5 точки, които се кла- на върха му прави световният вицешампион Ананд от Индия, 
сираха от втора до шеста пози- ^ холандския храм на шахмата Топалов продължава да демонстрира 
ция! В 9 партии той завоюва 5 офанзивния си стил, който му донесе шампионската титла на Световно- 

^ 1 гтлг,,,„ то първенство в Сан Луис (Аржентина) миналата година. Той е убеди-
победи, три равенства и допус- телнон«най.воинствени;т» участник в турнира.
на само една загуба. На турнира във Вайк ан Зе играе и босненският гросмайстор Иван

Дебютантът Душко Велич- Соколов, чието потекло е от дерекулското село Ракита, 
ков, ученик в шести клас, успя

четиринадесети

спортна академия.
Там те се подготвят за следва

щия сезон, както и за откритото уреати. 
първенство на София за пионери, а 
също така и за пионерското пър- ниори, млади спортисти, пионери, 
венство на България, на което ще както и най-добрият отбор. В ход е 
се състезават за софийския отбор събирането на предложения^от от- 
“Класа” на двойна регистрация.

Ще се избират най-добрите се-

Д.С.борите.
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Избори 6 лобното дружество „Сокол" в БосилеградОт 30 януари до 5 февруари във 
Върначка баня ___ Евтим Митов преизбран 

за председателШцишцшно шахматно 

първенство на Сърбия нието на ловците в Босилеград- тричленен Надзорен съвет, как-
трима членове на Дисцип- 

На редовната изборна Скуп- линарната комисия. Председа- 
тел на Надзорния съвет е Слав

еха община. то и

щина присъстваха 17 делегати 
от ловните секции в Босилег- чо Миланов от Босилеград, а

комисия ще
*Могат да участват всички играчи на клу
бовете, които са регистрирани в Шахмат
ния съюз на Сърбия, независимо от титла и 
рейтинг

Хотел “Славия” във Върнячка

рад, Райчиловци, Горна Лиси- Дисциплинарната 
на, Долно Тлъмино, Бранковци оглавява Борис Костадинов, 
и Долна Любата, които предва- също от Босилеград. На след- 
рително бяха избрани на избор- ващото заседание на Скупщи

ната ще бъдат избрани и шес- 
на тима членове на Управителния 

които ше предложи

Тримата най-добри шахматис- 
баня ще бъде домакин на възобно- ти и трите най-добри 
веното Индивидуално първенство ще се сдобият с правото да учас- 
иа Сърбия по шахмат за мъже и тват на първенството на Сърбия и 
жени, което ще се проведе от 30 Черна гора. За шахматистите са 
януари до 5 февруари т. г. предвидени десет редовни награди

На първенството могат да учас- (първа - 60 000, втора - 50 000, тре- 
тват всички регистрирани играчи та - 40 000 динара...) и пет специал
на клубовете, членуващи в Шах- ни награди (за най-успешния играч 
матния съюз на Сърбия, независи- с рейтинг до 2300, до 2200, до 2100, 
мо от титла и рейтинг. Имат право до 2000 точки и за най-добрия иг- 
да участват и играчите от Сърбия, рач без рейтинг). Наградите за 
които играят за клубове от Черна шахматистките са седем: първа - 
гора, при условие че нямат право 20 000, втора -15 000, трета - 10 000 
да играят на черногорското пър- динара... 
венство.

шахматистки ните заседания на местните 
секции. За председател 
Скупщината е избран Саша съвет,
Миланов, а за секретар Славко председателят на дружеството. 
Глигоров, и двамата от Райчи
ловци. Скупщината избра и

Евтим Митов

Евтим Митов, лесничей в бо- 
силеградския отдел на държав
ното предприятие “Сърбияшу- 
ме”, отново е избран за предсе
дател на ловното дружество 
“Сокол” в Босилеград. Това е 
втори мандат на Митов, който 
вече 4 години оглавява сдруже-

П.Л.Р.

На 26 януари 2006 г. се навършват 40 ДНИ от 
трагичната смърт на нашия скъп и непрежалим
БОШКО ЦВЕТАНОВ
шофьорски инструктор от Пирот, родом от 
с. Ракита

Каним роднини и приятели на панихидата, ко
ято ще бъде отслужена на 26 януари (четвъртък) 
от 11 часа на Новите пазарски гробища в Пирот. 

Нищо не може да запълни тежката загуба, но ти продължа
ваш да живееш в нашите сърца и спомени. Спи спокойно веч
ния си сън. Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От опечаленото семейство

ИДИМИЕ
При реконструкцията на
жп линията от гарата до
границата бяха реконструи
рани и прелезите. Сега спус
канещо и вдигане/по на бари
ерите стада автоматично.
И докато прелезът край об
щината е разширен и е нап-

Възпоменаниеравен тротоар за пешеход-
На 21 януари 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смър

тта на нашата непрежалима майка, свекърва и баба
ците, този край Здравния
дом е стеснен. Сега при пре-

МАРИКА ИВАНОВА 
от с. Борово

На 20 януари 2006 г. се навър
шват ШЕСТ ГОДИНИ И 
ПОЛОВИНА от смъртта на на
шия татко, свекър и дядо
ДИМИТЪР ИВАНОВ 
от с. Борово

Поклон пред паметта им!
Семейство Иванови от е. Борово

ВъзпоменаниеВОДОРАВНО: 1. Столицата На 24 януари 2006 горина се навършват 13 
ГОДИНИ от смъртта на милата ни съпруга, 
майка, тъща и баба

на Унгария. 7. Лидерът на 13
Движението “Силата на Сър
бия“. 11. Сутринни и вечерни 18

ЦВЕТАНКА ЦЕНКОВА 
преподавателка по български език от Ди-

изпарения при хубаво време
12. Възвишение в Израел. 13. 
Автознак за Ниш. 15. Името митровград

рокпевеца Рахимовски. 
футболен отбор от Дупни- 25

на Поклон пред светлата й памет!
Опечалени: съпруг Милутин, дъщери Смиля и Сливица.

зетьове Димитър и Зоран и внук Роберт
16.
ца. 18. Порода папагали. 20
В който се образува пара. 21. 2а 
Втората нота. 22. Космичес
ката агенция на САЩ. 23. 
Италиански футболен гранд. 32 
24. Най-голямото животно.

Скръбна вест
Нашата мила и непрежалима

25. Името на актрисата Гар 
днер. 26. Софийско радио 
27. Дребен селскостопански

ОЛГА ИЛИЧ
изпусна благородната си душа на 17 януари 

2006 г. на 81-годишна възраст.
Скъпата ни покойница бе погебана на 18 януа

ри в нишките Нови гробища.
Дълбок поклон на обич, уважение и призна

телност към нейната безпределна доброта и ху
бави дела.

Съпругът Драгшиа, синовете Славолюб и Нсбойша. 
дъщерята Спсжица и многоброни шие роднини и приятели

производител във Войводи 
на. 28. Египетски бог на слън
цето. 30. Мярка за тегло и ма
са. 32. Местонахождение, 
местожителство. 34. Нация. име. 9. Неизлечима болест, термин. 24. фестивален град 
37. Миладин Симов. 38.13 и 9 10- Река в Австрия и Герма- във франция. 29. Малки насе- 
буква. 39. Град и река в Бъл- ния. 12. Депо за авотмобили. лени места. 31. Голямо мо- 
гария. 41. Балканска страна. 14. Река в Азия. 16. Произво- миче. 33. Вид подправка. 35. 
43. Бодлив плевел. 44. И тъй дители на малини. 17. Армен- Името на фуболиста Гулит.

световен 35.5 и 27 буква. 37. Сказание,
ОТВЕСНО: 1. Тричленна [^Гч ,1^Кей* $ ГЖзнЖиГАН™4' 
женска попбанда от Вели- реРка ГиСП\' 23 Шахматен Ниш.
кобритания. 2. Първата нота. Ке 3 ( С '' 23- Шахматен 
3. Съчинителен съюз. 4. Вид 
международен договор. 5.
Езеро в Северна Америка. 5.
26 и 1 буква. 7. Подземна 
част на растение. 8. Мъжко

нататък (съкр.). ски шахматист, Последен привет на нашата скъпа сестра н леля
ОЛГА ИЛИЧ
по потекло от село Каменица

С обич и тъга оставаш завинаги 
ца и души. Почивай в мир!

Семействата Еленкови от Димитровград.
К.шдово и Сплит

в нашите сър-Решение не кръстословица 267 • Водоравно:
1. Рефер. 5. Кеф. 8. Буда. 12. Алат. 13. Чакал. 15. Чин. 16. Па
рапет. 18. Синева. 20. Пасат. 21. Анан. 23. Кипър. 24. Певица. 
26. Ена. 28. Ин. 29. Комик. 30. Сибир. 32. Лирик. 34. Акумула
тор. 36. Юго. 38. Велосипед. 39. Анод. 40. Ал. 41. Манастири.



- Забава
Манчин рабущ

12 20 януари 2006 змЙШкк

Нашенски историйки Назадничав
напредък т14Могла, не 

умеем ти кажем Рак и мин.,,VЗащо да бъде отпред, 
ако пи си иска отзад: 
десет 
девет 
осем 
седем 
шест 
пет 
четири 
три

Ъ-Д Кига видо 
кико Рилко 

Подземов стиенул под 
двете мишкье нещо за
мотано у чаршавйе и се 
запутил къмто общину- 
ту, одма ми стану ясно: 
изровил йе нещо големо 
и варка да га предаде 
на големците. Отдавна 
он рийе и копа тува и 
там: ял заровено богат
ство, ял нещо друго...

- В-е, уемину ли ти се 
най-после късметат? - 
подкачи га я.

- Да йе късмет - късмет 
йе, ама да йе това що ти 
мислиш - нейе!

- Ай де - де, одека зна- 
йеш кво мислим?

- Па мнозина мисле 
кига рийем подземи, 
тражим злато...

- Па ако не тражиш 
злато, кво тражиш тъ- 
гай, а?.

- Ако ти кажем дека 
тражим одговор кой йе

*3а да пе се ядосваш много, помни \ по-паметан: нийе или
1 тия що су живеяли пре
ди нас, че поверуйеш 
ли?

- Па ако ми докажеш, 
защо да не поверуйем...

- Е видиш ли Манчо, 
това що носим под миш- 
кьете су две цевкье; йед-

Нела Дончева на йе йоще от римско 
време, а другата от тур-

------------------ | ско! Тея две цевкье су
1 отговор защо при нас 

— ! има толко болни от рак, 
а нема раци у рекуту...

- Може ли малко да ми 
пообяшиш това?

Он ме поизгледа од 
главу до пете и кига ви- 
де дека му се подигра
вам рече:

- Видиш ли кико йе 
при нас. До ючера човек 
си оди здрав и прав и 
текьи се изгуби за

- Грешка, колега, грешка, два-три месеца, а после 
Вижда се, че още сте неопитни. ! кажу: изеде га рак! Ала 
Запомнете какво ще ви кажа: : никой, чак ни доктурете 
заради нашия общ успех трябва | нема да ти кажу откуде 
да се дават дарения на ония, ко- | йе ДОШЪЛ ТИЯ рак и за- 
и го представляват държавата! щ0 баш при нас му йе

кьев да дооди. Е, тея 
цевкье че ти кажу.

Он вати и размота две
те цевкье и двете од пе- 
чену землю.

- Видиш ли, и римля
ните, и турците праили 
водоводат с цевкье от 
печену землю. Мани що 
изкарале стотице и иля- 
ди године под землюту 
читаве, ама из ньи йе 
текла водата теквая, 
киква си йе извирала, 
демек чиста, изворска. 
Тея цевкье я сам изро
вил изземи и сакам да 
гьи покажем на нашите 
големци, да гьи виде...

- Защо баш на ньи, не
йе ли по-добре да гьи 
однесеш у музеят?

- Нейе, първо че гьи 
покажем на ньи и са
кам да гьи питам: доки- 
га Цариброд че пийе во- 
ду од водоводат с азбес- 
тнете цевкье? Знайеш 
ли кво значи това, а?

- Па понещо съм начул 
за азбестат...

- Поначул си, ама не си 
разбрал! Я Манчо, съм 
прочел да су учене гла- 
ве доказале дека азбес
тат йе причина за рак. А 
после съм чел йоще де
ка у Америку решили 
канализациюту що би
ла със цевкье от азбест 
да замене с другье цев
кье, а работниците им 
по канализациюту кико 
тия що се шетаю по не- 
бото...

- Е, сващо се пише...
- Добре-де, ако не веру- 

йемо на учене главе, на 
кога да веруйемо?

- А кво азбестат има 
връзку с рекуту, та нема 
раци?

- Ако не си знал, Ман
чо, раците живею само 
у чисту воду! Има ли ра
ци, може да се наведеш 
и да пийеш од рекуту. 
Нема ли раци - водата 
йе отровена, Манчо. И 
друго нещо че ти ка
жем. Оставил съм си ра- 
боту, стиснул съм тея 
цевкье и сакам да се раз
бере най-после: не смо 
нийе най-паметни, па
метни йе имало и преди 
нас!

Рилко Подземов на- 
бърже уви цевкьете и 
се запути накуде йе ре- 
шил. Помисли си: брей 
толкова улице, пути- 
ща, мостове и кво ли 
друго не напрайимо, за
що най-после и тия во- 
довод да не напрайимо!

Манна

Върчам се я из работа с брат ми и с комшия
та. Натоварили сме се с алат и с по една църга. 
Тегай не беше како сега, нема лабаво, 
чеш да списш на голи дъскьи или на студен бн- 
тои, че си носиш църга. Айде, айде, та накъде 
Раскръсйе, па ка си падна една могла, не умеем 
ти кажем. Комшията се снаведе да си върже 
опинчалкьите, там комшия, овам комшия, од- 
нема го. Како уземи да пропадна. Мамснцсто 
му негово, он бил знал путо и щукнал. Що щук- 
на, щукна, но н тесла ми однссе, дън и петък с 
тая тесла.

А ние с брат ми цел дън се лутаме по могла
та. Пусто влаеннеко место п моглетина, не уме
ем ти кажем. Па брат ми ка почна да вие, он вие, 
а я викам, па после я вием, а он вика. Айде, ай
де, та наприквечер найдоме една вада и реши- 
ме че идемс по пея, нема друго спасение. Дой- : 
доме до едно осое, а опо надоле върло, не уме- ! 
ем ти кажем. А кьнша пе да бие, но не умеем ти I 
кажем. Носим кьнбрит. ама го раскьиснало. По 
едно време чуме куче лае. Рсшиме да викаме: 
“Абре, кои сте вие доле бреее, кос е това место- 
оо?” Некой се гласи: “Айдете. айдете надоле, 
брее!” Ка ние слезпаме - вуна, среча ни човек 
със железна вила. И при него вуна, нс знае кои 
сме и какви сме. Абре, айдете да спиете при 
нас, вика, а ние - ма йок, че си идеме. Тегай ни 
каза да удариме па Пиперкови, па на Гузелпи- 
ца, ама ние го не послушаме, но удариме право 
низ Пиперков рид, па на Кьосини воденици. Ка 
дома - моите си вечерали и си легнали и тека се 
успали, не умеем ти кажем. Вика, вика, та си 
дупйе одра. Некое време стана жената и ми от
вори вратата. Бе се удръвил, не умеем ти ка
жем. Она ме увлече како помръзнало плашило 
и после що е било не знам...

ако пе-

две
едно 
НУЛА!
Нека да ни е честита 
Евросъюзпа 2016 година!

Новица Младенов
I

Парадокси
*Беше зелен, а лесно се палеше. 
*Как да ти вярвам, като непре
къснато те лъжа.

Георги Вербепков

по-малко.
Васил Кирикашев !

Нима бедите ми 
от днес ще спрат? 
На черна котка 
аз преминах път.

Новко Плочкьи

Злободнебка

Задължение неизбежни само две неща: да се
умре и да се даде на държавата. 
Държавата е светиня. Тя си има 
правила, според които функци
онира, и това трябва да сс ува
жава. Следователно, какво ис
ках да ви кажа? Че трябва да се 
дават д....

- Данъците! - изпревари го 
един младеж.

ственик. Винаги имайте пред
вид, че първо трябва да се из
дължим към държавата. От
давна е записано: На Бога бо
жието, па царя царевото. Аз ни
кога пе съм имал проблеми с 
министрите, дапъклиите, ин
спекциите, финансовата поли
ция, прокурорите, съдиите... А 
защо? Защото преди профита, 
инвестициите, стимулациите, 
кредитирането и заплатите от
делях това, което сс пада па 
държавата. Недейте и вие да 
бъдете алчни. Ако бъдете умни, 
ще има и за вас. На този свят са

В речта си на първото събра
ние с новоприетите мениджъри 
собственикът на едно успешно 
стопанско предприятие каза:

Млади колеги, ще работим 
заедно в голяма фирма, чийто 
годишен оборот възлиза на ня
колко милиона евро. Ще рабо
тите много, но затова пък ще 
получавате добра 
Прочетох вашите биографии и 
знам, че имате солидни теоре
тични знания, които сте полу
чили във факултетите си, но 
послушайте и мен, защото ви 
говоря като опитен стопан-

за плата.

Алсксандър Чотрич

заедно. Пийнали и се разговори
ли. Попът разказал, че веднъж 
при него дошъл мирянин и помо
лил, когато умре, да сложат в гро
ба му 1000 долара. Може да му 
потрябват на оня свят. Но цър
квата трябва да живее от нещо, та 
попът взел 100 долара, а в гроба 
сложил 900 долара. Същия слу
чай имал и ходжата, но гой приб
рал 200 долара. А равинът казал:

- Как не ви е срам! Ако бях аз, 
щях да сложа в гроба чек за цяла
та сума от 1000 долара!

Дока го те спорят, един от път
ниците пе издържа и казва:

- От пас тримата аз съм с 
най-висок ранг.

- Какъв си пък ти? - в едни глас

йонното!
- М-добрс... Ама да си знаете: 

пред когото съм тръгнал, той не 
се е върнал...* * *

Сред пътниците в едно купе са 
епископ и посланик. Двамата за
почват да споря т кой от тях има 
по-висока ти тла.

- На мен ми викат Ваше преос
вещенство - казва епископът.

- А пък мен ме наричат Ваше 
превъзходителство - казва посла
никът.

Вицове
- Дядо попе, грешно ли е да се 

спи с чужда жена?
- Не е грешно, чедо, по вие не 

спите...* * *
Двама полицаи спират авто

мобил, шофиран от пиян пои.
- Отче, да не си пиян?
- М-дааа...
- Ще плащаш ли глоба?
- М-неее...
- Тръгвай тогава пред нас в ра

ни тат двамата.
- Данъчен!
- Е защо да си с най-висок

ранг?
- Защото, като ме видят тър

говците. веднага викат: “Господи,
пак ли си ти?!”

Поп, ходжа и равин обядвали
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