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Велимир Илич посети БългарияОт заседанието на Националния съвет мм

Ускоряване на 

съвместни проектДимитровград да
запази пмиазшпа си

■...
* България предлага изработване на стратегия 
за модернизация на жп участъка София -Ниш * 
Строителството на автомагистралата ш,е за
почне в началото на 2007 година

Българският министър 
транспорта Петър Мутафчиев подчертана 
потвърди пред министъра на България за сътрудничество 
капиталните инвестиции на Ре- със Сърбия при изграждането и 
публика Сърбия Велимир Илич развитието на пътната и желе- 
приоритетността за България зопътната инфраструктура по 
на общоевропейските коридо- протежение на Коридор X, с 
ри VII и X. Той ги определи ка- оглед постигането на високи 
то важен елемент за развитието експлоатационни параметри, 
на Общоевропейската трай

на спортна инфраструктура. Беше 
готовността на

(На стр. 2)

Посланикът на България 6 СЧГ 
се срещна с кмета на Ниш

Наскоро българско 

генерално консулство* Гимназията "С8. св. Кирил и Методий" 3 Димитровград и занапред трябва да запази 
статуса си на гимназия, като се допусне възможността и други средни училища да от
криват подведомствени паралелки по различни специалности, в унисон със съвременни
те тенденции и желанието на бъдещите средношколци. Такова е становището на мно
зинството членове на Националния съвет, присъствали на саседанието в събота в Ниш.

автомагистралата Ниш-София 
и газопровода, както и за мо
дернизирането на железопът
ната линия. Както каза Димит
ров, без тези проекти няма да 
могат да се развиват връзките и 
да се засилват контактите меж
ду хората от двете страни на 
границата.

По време на срещата беше 
обсъдено и сътрудничеството в 
рамките на европейските ин
теграции на двете страни.

“България има всички шан
сове да стане член на Европей
ския съюз на 1 януари 2007 го
дина. Сърбия и Черна гора съ
що тръгна по този път. Нашата 
страна е заинтересована проце
сът на присъединяването на 
СЧГ да бъде бърз и е готова да 
оказва всяко възможно съдей
ствие в това отношение. С ин-

Повече от два часа членове- поставки за оформяне на сред- но образование и за други про- 
те на Националния съвет и но смесено училище, за гимна- фили, а не както досега - само

зиално образование и за под- една специалност. По този на- 
готвяне на кадри по други спе- чин се постигат икономически 

ние изнасяха аргументите си циалности. и организационни спестявания
“за” и “против” смесено средно “През учебната 2005/06 го- и се премахва функциониране- 
училище с гимназиални пара- дина продължи процесът по то на подведомствени пара
лелки в Димитровград.

Най-напред беше прочетено ща като начин училищната ща, което в досегашната прак- 
писмото на министъра на об- мрежа да се съгласува с пот- тика предизвикваше редица 
разованието Слободан Букса- ребностите на локалните сре- трудности и проблеми” - се 
нович, в което се припомня, че ди, на учениците и на работо- казва в писмото, като се посоч- 
още през 2004 г. правителство- дателите, С това в по-малките ва, че Министерството на об- 
то на Сърбия е разрешило в ди- градски среди и в малките об- разованието и спорта е отворе- 
митровградската гимназия да щини в Сърбия се открояват но и за допълнителни консул- 
започне образование и по тър- възможности за смесени сред- тации по тези въпроси, 
говия, туризъм и гостилничар- ни училища, които да предла- 
ство, с което се създават пред- гат възможности за гимназиал-

представителите на гимназия
та и на местното самоуправле-

сформиране на смесени учили- лелки на други средни учили-

(На стр. 2)

“Показателно за значението, 
което отдаваме на гр. Ниш и на 
тази част от Сърбия, е намере
нието на българското прави
телство в близките месеци да 
открием генерално консулство 
в Ниш, което вярвам ще помог
не за активизиране на сътруд
ничеството във всички облас
ти”, заяви на пресконференция МИТР0В и «повести среща на 
посланикът на Република Бъл- *метов®те на тези градове в 
гария в Сърбия и Черна гора б™ бъ«еще в Ниш- 
Георги Димитров след среща- Изграждането на инфрас- 
та с градоначалника Смилко труктурните обекти по коридор 
Костич Ю е твърде важно за развитие-

Негова екселенция послани- Т° на т03в Регион и на Европа, 
кът Георги Димитров припом- ^иш ще бъде инстински възел 
ни, че в Ниш и в региона живеят 
не малко българи, които са ес
тествен мост между двете стра
ни и двата народа.

Централна тема в разгово
рите на българския посланик и 
нишкия кмет бяха въпросите, 
свързани с икономическото 
сътрудничество. Преди всичко 
става дума за изграждането на

Делегация на ОССЕ посети Босилеград
терес посрещнах и инициатива
та на Костич за активизиране 
на контактите в рамките на 
Еврорегиона Ниш - София - 
Скопие, с привличане може би 
на Солун”, каза посланикът Ди-

Ще има ли обучение на майчин език?
Въз основа на иска за мониторинг по въпроса разговори с представителите на НС и на учили- 

за езика, който Националният съвет отправи щата гостите са изтъкнали, че целта на посеще- 
към ОССЕ, в края на миналата седмица в Боси- нието им е да съберат информации за пробле- 
леград пребивава делегация на тази европейска мите във връзка с изучаването на българския 
организация начело с Джузепе Луиджи. език в образователните ведомства в общината

Представителите на ОССЕ най-напред се като майчин, 
срещнаха с председателя на Комисията по обра- Пене Димитров, председател на Комисията 
зование при Националния съвет Пене Димит- по образование при Националния съвет, заяви, 
ров, а след това посетиха че е запознал представителите на ОССЕ с хро

нологията по изтласкването на майчиния бъл-основното училище И^ Представителите
гимназията. В отделните иа ОССЕ не

ха да се срещнат с 
журналисти, поне
же са дошли само да

гарски език от програмите в основното училище 
и в детската градина през 1987 година.

В разговорите представителите на училищата 
са посочили, че до началото на шестдесетте го
дини на миналия век обучението и в гимназията 
изцяло е било на български език. Те информира
ли гостите и за броя на часовете по български 
език, които в момента се изучават, както и за

поиска но отношение на движението и 
енергетиката. В Белград вече са 
оформени компании, които ще13Я4 0350-8838
участват в изграждането, а след 
броени дни този процес ще за
почне и в Ниш”, каза градона
чалникът Смилко Костич. 
(По-обширно ха посещението на 
посланика Георги Димитров в 
Ниш - в следващия брой.)

се запознаят на 
място с обстанов
ката и да съберат 
информации във 
връзка с изучаването 
на българския език в “присъствието” на българския език в т.нар. дву- 
босилеградските 
училища. езично обучение.

9770350 883004 П.Л.Р. М. Т.
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Димитровград да запази гимназията еи
(От стр. 1) средните училища от други 

среди (Пирот и Ниш), които 
сега имат подведомстасни па- 

в Димитровград. 
Всичко зависи от тях, защото

Димитровградският кмет 
Веселин Величков изказа опа
сението си, че ако гимназията !?., 
загуби сегашния си статус едва 
ли някога той ще бъде възста-

лелки

те могат да ги закрият когато 
си решат и ние ще останем с 
вързани ръце. Друга е работа
та, ако ние имаме правото са
ми да решаваме какви други 
специалности ще се изучават в 
Димитровград освен гимна
зия. От друга страна, ако запа
зим само статуса си на гимна
зия. ние ще ограничим правото 
на свободен избор на подрас
тващите, което няма да е дс- 
моктарично” - уточни Симео
нова и добави, че благодарение 
па подведомствените паралел
ки сега в Димитровград се учат 
около 115 средношколци от 
Бабушница и Пирот, голямо 
число от които квартируват в 
града.

Симеон Басов и Михаил 
Иванов се позоваха на проме- 

новен. А именно учебната про- ните в Закона за висшето обра- 
грамата за гимназионално об
разование предлага най-добри 
предпоставки за изучаване на 
майчиния език и за опазване на

Веселин Величков

зование, според които сред- то ни оръжие срещу асимила- След това 11 члена гласуваха съствие на заседанията да бъ- 
нистите с обща матура, каква- цията. Затова ние, като Нацио- гимназията в Димитровград да дат удвоени, 
то се предвижда в гимназиите, нален съвет не смеем да допус- запази статуса си, 2-ма бяха постоянните работници да се 
ще могат да постъпват във нем никакъв

а заплатите на

компромис, кате- против, а 3-ма се въздържаха. повишат с 25%.националната ни идентичност. висши и полувисши учебни за- горично заяви той. 
ведения без приемен изпит. Според Зоран Гюров нацио- Щй ИМО И 30 
Допълнителен аргумент да се налното самочувствие се полу- ^ 
запази гимназията според тях е чава в семейството, а чрез об- ВКСКурЗИЯ 
и Болонската декларация за разованието то може само да 
висшето образование в обеди- се доизгражда. Затова по-ва- 
нена Европа.

На заседанието в събота в 
Ниш бяха обсъдени и приети 
отчетите за дейността на коми
сиите по информиране, обра
зование и култура през мина
лата година.

Гражданите в отделните ра
йони, в които не се хваща сиг
налът на РТС, имат пълно мо
рално право да не плащат так
сата, а в останалите - според 
лично разбиране и желание, 
смята съветът и за пореден път 
изрази недоволството си от 
РТС, заради това, че не излъч
ва никакви програми на бъл
гарски език.

Редакторът на емисията на 
Радио Ниш за българското 
малцинство Ванче Бойков се 
обърна с писмо до съвета, в ко-

Националният съвет учреди 
Комисия за жалби и оплаква-жен е въпроса българският
ния с ръководител Небойшаезик да възстанови статуса си

на майчин във всички учебни Иванов, прие отчета за израз- 
ведомства в общините, в които ходваните средства през мина- 

Небойша Иванов подчерта, живее нашето малцинство. лата г°Дина в размер от 3 158 
че разприте във връзка с гим- Статистиката показва, че идва- 137 динара и проектобюджета 
назията не са случайност, а за- щата есен в Димитровградска за 2006 г. От отпуснатите от ре- 
кономерна турбуленция, която община ще има само 53 първо- пУ°ликанската хазна 3 857 000

динара, 95 200 са предназначе
ни за проекти в образованието, 
426 000 за културна и издател-

Без компромис

циклично засяга нашето мал- лачета, а какво ще стане след 
цинство. Първата беше измес- осем години, не е трудно да се 
тването на отделни села и ра- отгатне. Поради това в Димит- 
йони от нашите общини (Бо- ровград трябва да има смесено скадейности 250 000 динара за

информиране, колкото и за 
трансформация на малцин
ствените медии. Всичко оста-

жица, Клисурски и Звонски средно училище с гимназиални 
край) и присъединяването им паралелки, каза той.

Присъствието на представи-Снежана Симеонова към други, втората - пропъж
дането на българския език от телите на гимназията и на учи- нало е за дейността на съвета, ето иска п0ДКрепа за създаване 
училищата, третата - икономи- лищното настоятелство на за- включително и за едноседмич- на Дтенция за радио и телеви-

седанието без покана беше раз- на екскУРзия из България на зия на българСКИ език. Искът
членовете на съвета и на коми-

Да не си връзваме 
ръцете ческият срив, за да се стигне до

гимназията, уточни той. Спо- брано като упражняване на
ред него става дума за “поли- своеобразен натиск върху чле- сиите> за ^оеТ® са запланУвани 

Временната директорка на тически конфликт с огромна новете на Съвета, поради кое- около 250 000 динара. Във 
гимназията Снежана Симеоно- енергия” за закриването на то те бяха помолени да напус- вРъзка бюджета бе решено хо- 
ва говори за трудностите със гимназията, която е най-силно- нат залата преди гласуването. н0РаРите на членовете за при-

му е отложен за следващото 
заседание, до когато той тряб
ва да доразвие проекта си.

В. Богоев

Ускоряване на съвместни 

инфраструктура обекти
да се активизира транеграничното сът-Стартира 

фондът за 

малки

рудничество.
По програмата могат да кандидат

стват местни или регионални институ
ции или техни асоциации, агенции за ре
гионално развитие, училища, колежи, 
университети, читалища, които са регис
трирани като организация или техни кло
нове във включените в програмата гра
нични области. За България това са об- 

_ 0 , , ластите Видин, Монтана, София (частич-
От 8 февруари започна набирането на но), Перник и Кюстендил, а за Сърбия и 

предложения по съвместния фонд за Черна гора . окръзите Борски, Зайчар- 
малки проекти между България и Сър- ски_ Нишавси, Пиротски, Ябланишки и 
бия и Черна гора. Финансирането на Пчински 
фонда е в рамките на програма ФАР за 
България и на програма КАРДС за Сър
бия и Черна гора. Общата сума по прог
рамата е 600 000 евро за България и 400 
000 евро за Сърбия и Черна гора.

Приоритетно ще се финансират про
екти в сферата на културния обмен, обу
чението и повишаването на квалифика-

(От стр. 1) на регионалното развитие Асен Га- 
гаузов се разбраха до месец да бъде 

Министър Мутафчиев представи пред сформирана междуправителствена 
своя гост проекта за електрификацията и работна група за строителството на 
модернизацията на железопътната линия автомагистралата.
София-Ниш. Той предложи да се израбо
ти съвместна стратегия за модернизация- КОмитет за изграждането на желе
та на участъка София-Ниш, тъй като това 30пътната инфраструктура по Ко,- 
е единственият участък по Коридор X без рИдор X. Целта е чрез него да се да- 
дългосрочна стратегия за развитие. Вели- де възможност за финализиране и 
мир Илич се ангажира да бъде ускорена парафиране на правилата за работа 
електрификацията на жп участъка от на граничните органи в общата гра

нична гара в Димитровград. Очаква 
Двамата министри разговаряха и за из- се до аПрил 2006 г. сръбската стра- 

граждането на автомагистралата На да приведе гарата в състояние да 
Ниш-София, което трябва да започне в на- приеме българските гранични орга- 
чалото на 2007 година. Българската част
от магистралата ще струва 312,175 млн. Двете страни се договориха и за 
евро, а сръбската 520 млн. евро. Инвести- създаването на работен екип на ни- 
торите, които проявяват интерес към из- во заместник-министри, който да 
граждането на магистралната отсечка, ис- съдейства ускоряването на съвмес- 
кат целия проект, а не само част от него. ХНите проекти.
Велимир Илич и българският министър

проекти
Предстои заседание на смесения

Задължително изискване към канди
датите е да бъдат регистрирани като ор
ганизация в съответния регион минимум 
6 месеца преди крайната дата за подава
не на документи, както и да имат пар
тньор от другата страна на границата.

Отпусканите от съвместния фонд су
ми за отделни проекти ще бъдат между 

цията, съвместните дейности за решава- ю 000 и 50 000 евро. Задължително е 
не на общи проблеми, подобряване на изискването всеки кандидат да осигури 
информационния поток и комуникацията собствено съфинансиране - за българ- 
между двата региона. Очаква се с реали- ските организации - 10% от стойността 
зацията им да се повиши капацитетът на на искания проект, а за сръбските канди- 
местните власти в граничните райони и дати . 5 на сто

сръбска страна.

ни.
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1/1 тази година държавата ще 
помага селското стопанство

До миналата година в 
Босилеградска община 
бяха регистрирани над 
50 селскостопански 
домакинства, но нито 
едно не е ползвало дър
жавни средства за 
развитие на селскос
топанската дейност. 
В службата на Комер
сиалната банка във 
Враня преди месеци за
явиха, че били конку
рирали пет-шест ду
ши, но че кредити не 
им били отпуснати.

Реагиране

Цариброд - мисъл, 

становище, чувство
Чрез кредити 

към Европа
На сесията на ОС в Димитровград от на Соломон Швайгер, на Бенедето Рем- 

1 февруари общинските съветници гла- берти или Зигмунд фон Брюхен, за да се 
суваха положително предложението на убедим във вековното битуване на сели- 
Демократичния блок (ДСБЮ-ДХСС) да щето, за опожаряването му от турци и из- 
бъде преименувано наименованието на требването му от чумата, за турци-чал- 
нашия град в старото му, изначално име малии и керкези, за бедите и замогването 
ЦАРИБРОД, което беше подменено и на местното население, за явяването му 
натрапено с политизираното Димитров- като Зариброд и Зарин брод, или Сари- 
град. Докато у нас всички градове се урт, Шпириброд или Териброд.

Като реалия и метафора е жилест и ус-

*3а развитието на селскостопанско
то производство и за съживяване на 
селата държавата ще отпусне 2 750 
000 000 динара. Министерството за 
селско стопанство скоро ще обяви 
конкурс за отпускане на кредити

Държавата и тази година ще помага 
развитието на селскостопанското произ
водство и на селата в републиката, и за та- рите за изграждане на хладилници за 
зи цел вече е подсигурила 2 750 000 000 овощия и зеленчуци, за сушилни, правене 
динара. По предложение на Министер- на оранжерии, набавка на селскостопан- 
ството за селско, горско и водно стопан
ство, правителството на Сърбия прие две 
уредби: едната е за разпределяне и пол
зване на финансови средства за инвести- милиона динара за набавка на расов до

битък, например за млекодай- 
ни крави, за подобряване на 
инфраструктурата в селата, 
както и за опазването на окол
ната среда. Освен регистрира
ните селскостопански дома
кинства, тези средства ще мо
гат да ползват граждански 
сдружения и местни самоуп
равления.

Селскостопанското минис
терство скоро ще обяви кон
курс, в който ще бъдат посоче
ни условията и сроковете за 
конкуриране за кредити. И та
зи година ще бъдат отпускани 
краткосрочни, т.е. едногодиш
ни, и дългосрочни кредити, а

свине... Освен за това, селскостопанските 
производители ще могат да ползват па-отърсиха от архаичните си имена, носе

щи атрибутите на ретроградното мина- тойчив, расте и на неподходяща почва —
ло, навяващо мисли за злини, ограниче- като троскот, и се разширява и отстоява 
ния и потискане на личността, в името като чепат габър, закрепен между скали- 
на някакво имагинарно бъдеще, ние не те в шепа пръст, 
съумяхме да се възползваме от повея на 
новото, на демократичната вълна и да аромата на мушкатото, люляка и здраве- 
си възстановим мелодичното и пропито ца, с уханието на босилека, каранфила и 
с емоционален заряд име ЦАРИБРОД, шибоя, с асмите и дюкяните. Цариброд 

Нима 1950 година, когато е наложен са и майсторите ковачи, обущари, дърво- 
топонимът Димитровград, не ни напом- делци, колари, казанджии, бояджии, 
ня на соцглобализацията, наречена со- кръчмари, абаджии. Цариброд е хвърлян

Цариброд е ориентална чаршия, с ски механизация...
Във втората уредба на правителството 

държавата ще отпусне 750се казва, че

циалистически интернационал, оповес- като нежелано отроче ту от едната, ту от 
тен с фанфарния лозунг “Пролетарий от другата страна на браздата. Цариброд е 
всички страни съединявайте се!”, за да подритван като краставо коте или като 
прерастне в унищожителната полити- дърляво прасе. Цариброд е осиротявал и

е гледан като сираче в настойническо се- 
Обаче унизеното, хвърлено в забве- мейство. Цариброд е преброяван и сма- 

ние, благозвучно и емоционално назва- ляван, белязван и дагмосван, възхваляван 
ние ЦАРИБРОД не е убито, то е скрито и порицаван. Цариброд е градил мосто- 
като хайдутин от ятаци в мислите и чув- ве, други са ги рушили. Цариброд е въз- 
ствата на хората и битува, макар и неле- ход и падение, разруха и съзидание.

Димитровград и Цариброд нито са ед-

ческа система.

гално, в сърцата и словата на хората в 
селището, в Сърбия, в България, в света, ноутробни братя, нито са двойници, те са
и се пренася като свещена книга, като разнородна кръв и плът, различни по 
послание, като заръка да се завърнем възраст и дух. 
към корените си, към живителните соко
ве на древното градче, на неговите спо
мени, възвестяващи новото.

Името му се споменава отколе. От не, защото ЦАРИБРОД е история, бит, 
книгата “ЦАРИБРОД” на Богдан Нико- чиста нравственост, светлина, озаряваща 
лов, Издателство “Парадигма” — Со- бъдещето, ЦАРИБРОД е любов и красо- 
фия, 2005 г. узнаваме, че френският пъ- та. 
теписец Бертранден де ла Брокиер спо
менава наименованието Цариброд още приповдигнатост на спонтанния изблик 
през 1443 г. През 1521 г., когато Сюлей- на чувства, породен от вече осъзната 
ман Величествени (Сюлейман Велико- промяна от внушителното здравомисле- 
лепни) предприел военния си поход на що мнозинство, дочакало с възторг же- 
север, едно от почивните места на вой- ланието за възстановяване на старото 
ските му бил Цариброд. В записките от име, ще кажем Димитровград е догма и 
този поход, селището се наричало ТЕК- репресия, държавно планово стопанство 
ВУР БИНАРИ (ЦАРСКО ВРЕЛО — и обобществяване на недвижимото иму- 
КЛАДЕНЕЦ), което ще рече, че това е щество и средствата за производство, 
бил турският превод на името ЦАРИ- докато ЦАРИБРОД Е РАЗКРЕПОСТЕ- 
БРОД. И нима е нужно да изреждаме НОСТ, СВОБОДЕН ПОЛЕТ, ЛИЧНА 
спомените на пътеписци, учени, дипло- ИНИЦИАТИВА — ВИЗИЯ, 
мати — на Дерншвам, на Давид Уганда,

Димитровград е натирил законороде- 
ния син на селището — ЦАРИБРОД и 
трябва да се оттегли без отпор и хитрува-

министерството вече е склю
чило договори с банки, които

ции в селското стопанство, а втората е за ще ги отпускат, 
ползването на средствата за развитие на

И накрая с риск да огрубя поетичната
Целта на държавата, т.е. на министер-

селата.
Според изготвените от селскостопан-

ството, е да се ползват природните по
тенциали за производство на храна в ре- 

ското министерство планове държавата публиката и да се развива селскостопан- 
ще помогне развитието на животновъд- окото производство, така че то да бъде 
ството и на други селскостопански отрас- продуктивно и богато. Всъщност само по 
ли с два милиарда динара. Парите ще се този начин то може да си пробие път към 
дават на регистрираните селскостопан- пазара на Евриопейския съюз и към дру- 
ски домакинства, които ще могат да ги ги пазари. Същевременно целта е и да се 
ползват за изграждане на нови или за ре- ревитализират селата в републиката, по- 
монтиране на съществуващи овцеферми, неже все повече от тях обезлюдват. 
птицеферми или ферми за крави, юнци,Властимир Вацев

В.Б.

1__33!
Белград и Москва приближават становищата си относно спогодбата за газификация

ги пишат

Газопроводът напролетМАЪАРСКА
Д..С~

/Г
ТрватскаУ^ * Велимир Илич: Строенето на склада за газ в Банатски двор и на

средс1^вва0имГ*Хле1к,са1^ър^^едве,д^^оси1пелТа™аботигпе°ще е 

руско-сръбската акционерна фирма "Югоросгаз"

газ

1 осшек I, Няма никакво съмнение, че през тая година росгаз”. Според достъпните информации 
ще започне изграждането на магистралния га- ният инвеститор “Газпром” би трябвало да ек- 
зопровод Ниш-Димитровград и на големия сплоатира и да продава земния газ, който се 
подземен склад за газ в Банатски двор. Това в транспортира към Сърбия. “Газпром” ще вле- 
Белград подчертаха министърът за капитални зе в сделката към края на март. Проектът на 
инвестиции Велимир Илич и заместник-дирек- т.нар. Южен крак обхваща газопроводите Ди- 
торът на руската фирма “Газ- м
пром” Александър Медведев.

Илич потвърди готовността Финализацията на спогод- 
веднага да започнат работите 6ата между Сърбия и рус-

са обезпечени, така че няма ни
какви проблеми, уточни той.

глав-

БудуПи магистрални правци 1 
гасовода у Срби/и

( ■ Щ......Йздррш....|§§
митровград- Ниш-Пояте с 
дължина 167 км, Ниш-Бор- 
Прахово - (164 км), Ниш-Лес- 
ковац-Враня (70 км) и Ниш- 
Прокупие-Прищина (123 км). 
Реализацията на всяко едно от 
тези направления ще се про
вежда по етапи, а най-напред 
ще започне изграждането на 
крака Димитровград-Ниш- 
Пояте, който ще се свърже с 
газопровода в България.

С. Крстаич

:

; -ж:ЩСРБИ

ЛЧ.СРБ^А И
У* 1ц?на гора

.\
У ЦРНА ГОРА

М

БОСНА И V 
ХЕРЦЕГОВИНА • V

■ \? V “ГАЗПРОМ” ще инвестира 
в Сърбия два милиарда до- 

Медведев каза, че договоре- лара, заяви Александър 
ните съвместни проекти - скла- Медведев. Той очаква Сър
ца за газ в Банатски двор и га- дия да стане много по-го- 
зопровода Ниш-Димитровград лям потребител на земен 
- ще строи съвместното сръб- газ сле° ка'пп се построи 
ско-руско предприятие “Юго- ровгра<Г° ьт през Димит-

.1
\

'У ДИМИТРОВГРАДс~
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Световната банка за 

икономиката на България
Пирински посети Хърбатия

Решаване на проблемите 

в региона чрез преговори* Повишаване на количеството и качеството на работната сила, 
насърчаване на ефективното и прозрачно управление на публичния 
сектор, повишаване ефективността на пазара на труда, подобря
ване на инфраструктурата и подобряване на работата на съдебна
та система, е програмата за реформи, които предлага Световна
та банка за подобряване на икономиката на България. Това заяви 
Росалинда Кинтания, ръководител на екипа, разработил доклад на 
тема България - Пътят към успешната интеграция в ЕС - полити
ческия дневен ред".

Българска парламентарна деле- изключена всякаква възможност за 
гация, водена от председателя на силови решения. В тази връзка той 
Народното събрание Георги Пи- споделил позицията, изразена и от 
рински, се срещна с президента на председателя на българския пар- 
Хърватия Стипе Месич. ламент, че развитието на двус-

Слсд срещата председателят на транните отношения между Бълга- 
българския парламент Пирински рия и Хърватия в стратегически 
обобщи специално за БТА резул- план може да се търси чрез една 
татите от разговорите, като посо- активна роля на двете страни в ре
чи, че Месич е обърнал внимание гионалното сътрудничество, 
на много благоприятната полити
ческа среда и отношения между 
двете страни, базирани на тради
ционното приятелство и на отсъс
твието на всякакви проблеми. В 
този контекст той изтъкнал, че 
икономическото измерение на дву
странните отношения изостава.

Стипе Месич е подчертал необ
ходимостта откритите проблеми в 
района да намират своето реше
ние само чрез преговори и да бъде

През последните седем го
дини България постига забеле
жителен напредък по пътя към 
дългосрочна стабилност и ус
тойчив растеж, но въпреки това 
е значително по-бедна от нови
те страни от ЕС, се посочва в 
доклада. За да намали разлика
та в доходите и да облекчи 
сближаването с ЕС, България 
ще трябва да увеличи заетостта 
и производителността на тру
да, в съответствие с Лисабон
ската програма, пише в докла

да на Световната банка. Спо- зване на разпределението на 
ред банката, България се нуж- бюджетните средства с резул- 
дае от спешни мерки за заздра- татите и качеството на изпъл- 
вяванс на връзката между об- нение. Качеството на админис- 
разование и потребности на па- трацията и прилагане на крите- 
зара на труда. Безработицата рии за професионални качества 
сред младежите остава висока, са области, на които България 
което е сигнал за несъответст- трябва да обърне внимание, 
вие между образование и нуж
ди на пазара, констатират ек- та в България се считат за ло- 
спертите. шокачествени и среднокачес-

Около 40 процента от БВП твени, и съществува потреб- 
се харчи за публични разходи и ност от подобряване на инфра- 
е изключително важно проз- структурата, отчитат експерти- 
рачното управление на секто- те. 
ра. Усилията, според Светов
ната банка, трябва да бъдат трябва да се ускори регистра- 
съсредоточени върху повиша- цията на фирмите, да се изнесе 
ване на ефективността на раз- регистрирането на фирмите от 
ходите в здравеопазването и съдилища, да бъдат облекчени 
социалното подпомагане, раз- лицензионните режими и да се 
ширяване на програмното бю- намали минималната сума на 
джетиране за обхващане на уставния капитал за учредяване 
всички министерства и обвър- на дружество.

Облекчен 

визов 

ежим с 

акедониявОколо две трети от пътшца-

България ще въведе макси
мално облекчен визов режим с 
Македония, съобщи български
ят външен министър Ивайло 
Калфин, който разговаря с ма
кедонския си колега г-жа Илин- 
ка Митрева. Срещата се състоя 
в рамките на Международната 
конференция за сигурност, коя
то се проведе в Мюнхен. Кал
фин припомни, че България 
трябва да въведе визи за стра
ните, с които Европейският съ
юз има визов режим. Опитваме 
се да създадем и въведем ре
жим, който ще бъде максимал
но облекчен и ще разширим 
консулските си представител
ства за облекчаване на работа
та, посочи Калфин. Подкрепяме 
ви изцяло както за членство в 
НАТО, така и за ЕС, заяви ми
нистър Калфин на Илинка Мит- 
рева. Тя прие поканата на бъл
гарския си колега да посети 
България в удобно за нея време 
през тази година.

С председателя па Хърват
ския събор (парламент) Пи
рински е споделил виждане
то не само за активно сът
рудничество по линия на ев- 
роинтеграционните пробле
ми, проблемите на регио
налната сигурност, но и 
между всички други коми
сии, като например иконо
мическата и по въпросите 
на културата.

Устойчивостта на иконо
мическия растеж се пред
поставя от макроикономи
ческата стабилност на 
България, заяви министъ
рът на финансите Пламен 
Орешарски. Всякакви други 
експерименти за краткос
рочно форсиране на расте
жа са огромен средно срочен 
риск, коментира Орешар
ски, представяйки тезата 
си след завършването на 
дискусията, организирана 
от правителството и от 
Световната банка по док
лада на банката “Мемо
рандум за икономиката на 
страната”. В нея участва
ха представители на прави
телството, на парламен
та, на синдикатите и на 
неправителствени органи
зации.

Според Световната банка,

На Калотина задържан хероин
Инспектори от митница “Калотина” са за- гражданка, извадила листче, на което пишело 

държали през миналия уикенд над три килогра- “Хамбург” и казала, че отива при болната си 
ма хероин, съобщиха от агенция “Митници”, сестра.
Наркотикът е бил скрит в найлонови пакети, 
поставени в чорапогащници и прикрепени с по редовна линия София-Прага. Съставен е акт 
ластичен колан около кръста на жена. При про- за митническо нарушение и случаят е поет от 
верката митническите инспектори забелязват, компетентните органи, се посочва в съобщени- 
че жената почти няма багаж. Не знаела и за къде ето. 
пътува. В последствие Н. X., която е българска

Петдесетгодишната жена пътувала с автобус

Германско списание хвали село привлича
яурис№
маркетингови трикове

■ш
Българските ски-курорти все още не 

са догонили по удобства швейцарските 
Алпи, но са едни от най-добрите в 
Източна Европа, твърдят експер 
германското списание “Геосезон”. Спе
циалистите са сравнявали качествата на 
пистите, хотелите, лифтовете и заведе
нията в планинските курорти от Чехия 
до Румъния. Изданието твърди, че пове- 
чето туристи в Боровец са начинаещи 
скиори, привлечени от 40-те километра 
почистени писти, спокойния, тих и вели
чествен планински пейзаж и евтините 
дневни карти от по 28 евро. Курортът 
води началото си от ловните хижи на 
княз Фердинанд, но по социалистическо 
време е бил застроен с големи хотели 
алпийски стил, каквито има в някои 
френски курорти. Туристите днес се раз
хождат между заведения с грилове, еро- 
тик-барове и бирарии, описват авторите. 
Списанието предвещава още по-добро 
бъдеще за курорта, след като стартира 
правителственият проект “Супер Боро
вец”. Изданието обяснява, че ще бъдат 
построени голф-игрища, аквапарк и още 
атракциони на обща стойност 400 мили
она евро.

Авторите на материала хвалят и ку
рорта Банско, въпреки че не пестят кри
тики за разбитите пътища. В Банско ски

ти от Подобно на големите компа- възможно повече туристи да ид- 
нии, които наемат маркетингови ват именно тук. Жителите на то- 
агенции или поддържат отдели с ва обикновено село са осъзнали
огромни ресурси за популяризи- ползата от нарастващия приток 
ране имиджа на Марката и про- на туристи и инвестиции, поради 
дуктите им, едно село в България което задружно се опитват да 
също направи свое рекламно съ- подпомогнат и улеснят идването 
общение, което да стане негово им в района. 60 домакинства са- 
нарицателно пред света.

“Първото българско евросе- ката за тока, изразходван за улич- 
ло” - Калугерово (Пазарджишко) ното осветление пред домовете 
е и първото прилагащо подобен им. 
маркетингов похват. Превръ
щайки красотата на района в пък се организират кукерски фес- 
продукт и марка, общината вза- тивали, развива се винарски ту- 
имства от опита на големите ризъм, възстановяват се и се под- 
компании, специализирани в държат историческите и култур- 
производството на потребител- ни паметници в областта.

В селото вече има ресторант, 
Разбира се, общинската скуп- дискотека, кафенета. Домовете

ми са започнали да плащат смет-

За привличането на туристив

орите могат да се спускат по 65 километра писти.
Курортът е обезпечен с 40 машини за изкуствен 
сняг и модерни лифтове “Допел Майер”. Общо 40 
милиона евро са инвестирани в ски-съоръженията, Щина и тук не разполага с голям се поддържат, къщите се бояд 
пише “Геосезон”. Въпреки вложенията улиците на бюджет за рекламни кампании и ват и измиват, а всичко това н 
Банско все още са с разбит асфалт, а местните жени събития, поради което реклама- остава незабелязано. От минала- 
ходят забрадени и с галоши, отчита обаче издание- та се извършва главно от уста на та година вече няколко чуждее

уста, чрез разказите на неговите транни семейства са си купили 
посетители. Местната общност имоти в Калугерово. 
обаче полага усилия колкото е

ски стоки.

то. Авторите отбелязват, че кметът се надявал да 
преасфалтира улиците с пари от Брюксел. Т. Петров
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ОС при е изменени я и до пълнения на бюджета

руарнГЙЙб 510 фев

Избори 6 местните общности

Нови ръководстваВ хазната ще постъпят 

още 35 милиона динара В 30 местни общности на те- Долно и Горно Тлъмино, Ри- 
риторията на Босилеградска барци, Доганица и Груинци до- 
община, от общо 37, са избра- сега не са проведени поради 
ни нови ръководства. В остана- липса на кворум, докато в МО 
лите седем - Босилеград, Дол- Долна Любата първият тур на 
на Любата, Долно и Горно изборите е провъзгласен за не- 
Тлъмино, Рибарци, Доганица и валиден. Общинарите поясня- 
Груинци ще бъде организиран ват, че изборите в тази МО би- 
втори тур, който, както заявиха ли организирани преди пред- 

общинското управление, ще варително насрочения термин 
се проведе най-късно до края за провеждане на изборното

заседание, определен с реше- 
В местните общности са из- ние на председателя на ОС д-р 

брани членове на съветите им, Лилянка Василева, 
а те са избрали председатели, 
зам.-председатели и секрета- общинското управление в Бо
ри. По предложение на общин- силеград, изтъкна, че в рамки- 
ското управление, в съставите те на втория тур ще се прилага 
на съветите, които наброяват същата процедура, която е ва- 
най-малко по трима души, са жила и за първия тур. Това 
избрани нечетно число члено- подразбира, че изборите’ ще са

валидни доколкото на избор- 
Според Закона за местно са- ното заседание присъстват 

моуправление, мандатът на най-малко 10% от броя на из- 
членовете на съветите е четири бирателите, вписани в избира

на спешно свиканото засе
дание на Общинската скупщи
на, което се проведе на 3 фев
руари, отборниците приеха 
първите изменения на бюдже
та за 2006 година. Предвидена
та сума от 88 920 000 динара, с 
решението за първото измене
ние и допълнение на бюджета, 
е увеличена с почти 35 милио
на, така че в общинската хазна 
тази година са запланувани 124 
875 000 динара.

Около 33 милиона динара от 
допълнителните

в

на този месец.

Станиша Зиновиев, шеф на

приходи ще 
се осигурят от “капиталните 
трансфери в другите нива на 
властта”, докато останалите 2 
200 000 динара са неразпреде- 
лени средства от миналогоди
шния бюджет. г° място. С измененията се 000 за по-нататъшното уреж-

Освен за изразходването на предвиждат и 300 000 динара дане на кея на Добродолския 
средства за релизация на нови за участие в проекта за подоб- поток, 600 000 за участие в про- 
проекти, запланувано е и уве- Ряване на водоснабдяването в екта за откриване на общинска 
личаването на определени “по- селата Райчиловци и Радичев- телевизия.

ци, както и 300 000 динара за 
дени в тазгодишния бюджет, същата цел в местността Доб- горизираните пътища в общи- 
Запланувано е 16,5 милиона ри дол. За цялостно подменяне ната бяха запланувани 500 000 
динара от бюджета да бъдат на азбестовите тръби на град- динара, сумата, която сега се 
изразходвани за изграждане на ския водопровод допълнител- предвижда, е 3 600 000 динара, 
спортна зала в Босилеград, за н0 Ще бъдат отделени 2 300 а вместо 300 000 за поправка на 
което вече са подсигурени сре- за участие в проекта за из- сградата на ОС ще бъдат отде

лени 900 000 динара.
Отборниците дадоха свои 

предложения за членове на 
временните управляващи ор
гани в ученическото общежи
тие в Босилеград, което с ре
шение на правителството беше 
отделено от състава на сурду- 
лишкия Дом за ученици. Те ще 
създадат условия за приемане 
на статута, правилника и други 
акти, които са необходими об-

ве.

Новоизбраните председатели на 
съветите на местните общности:За реконструкция на некате-зиции”, които вече са предви-

Жеравино - Йорданчо Славов; Голеш - Йордан 
Стоянов; Караманица - Жарко Михайлов; Бис
тър -Асен Иванов; Ярешник - Васко Петков; 
Назърица - Бранислав Постолов; Рикачево - Са
шо Стоилков; Бранковци - Сашо Арсов; Бресница 
- Влайко Ефтимов; Зли дол - Ненад Давитков; 
Млекоминци - Рашко Трайков; Радичевци - 
Цветко Глигоров; Буцалево - Станка Николова; 
Райчиловци - Митко Александров; Ресен - Влади
мир Стойнев; Белут - Йордан Григоров; Извор - 
Емил Миланов; Милевци - Васил Стоименов;
Гаожйе - Васко Стойнев; Църнощица - Владимир 
Владимиров; Дукат - Димитър Динов; Горна 
Любата - Славчо Христов; Мусул - Ивица Йо- 
ванчов; Барйе - Раде Аначков; Плоча - Винко Ге
оргиев; Горна Ръжана - Драган Величков; Долна 
Ръжана - Милан Иванов; Горна Лисина - Божко 
Божилов; Долна Лисина - Лазар Николов и Па- 
ралово - Тони Здравков.

- Смятам, че тази година ОС, която ще кандидатства 
при всичките 18 републикански министерства за финанси
ране на проекти в нашата община, ще спечели някои кон
курси и ще осигури определени суми пари, с което ще се 
увеличат средствата в бюджета. До миналата година за 
реализация на проектите, които съвместно финансираха 
общината и републиката, ОС участавше само с работна 
ръка. Понеже сега е задължително тя да участва и с фи
нансови средства, ние в бюджета трябва да предвидим 
собствени пари. Това всъщност е основното условие да по
лучим средства от републиканския бюджет, заяви кме
тът Владимир Захариев, който предложи измененията на 
бюджета. щежитието да започне с рабо

та. За членове на Управител
ния съвет са предложени: То-Той поясни, че въз основна на конкурсите за реализиране на 

проекти министерствата отпускат 60% от необходимата сума, ше Александров, Димитър Ва- 
а останалите 40% подсигуряват общините. В някои случаи 
обаче това съотношение е по-друго.

силов, Райчо Тодоров, Зоран 
Стоянов, Станиша Зиновиев, 
Милка Симеонова, Олга Анач- 

,, кова и Миле Борисов, а в Нац
епи" МУ"РаВЛеНИеТ0 За раждането на градско смети- 3орния съвет ще влязат - Нико- 
спорт при Министерството на ще са планирани 500 000, кол- ла к Божидар Иванов,
ти' ® ПГ** И сп°Рта;За У-- кото и за реконструкция наета- Славица Иванова, Райка Нико- 
тие на ОС в проекта Нова во- рата сграда на Здравния дом, лов с Станойкова, Са- 
да се предвиждат 10 милиона която е предвидена да бъде ша Андонов и Наташа Стойко- 
динара. Стози проект, чиято дом за стари и за социално зае- вич. Предложението на ОС ще 
цел е подобряване на водос- трашеии лица. 245 000 дин. се бъде изпратен0 до Министер_ 
набдяването в града и в село предвиждат за изграждане на СТВОТо на просветата и спорта, 
Раичиловци, се планира да се гатер за ловното дружество кпето пя „епиЛипипя 
доведе вода и да се построи во- “Сокол”, 200 000 за участие в р Ч р< < д<
допровод от Лисинското езе- проекта за напояване на райчи- 
ро, Църноок или от някое дру- ловско и радичевско поле, 400

дства
години, а на председателите и телните списъци за всяка МО. 
на техните заместници - две. В Но според Закона за местното 
селата в които съществуват самоуправление изборите ще 
местни канцеларии, не са изби- бъдат валидни 
рани секретари на съветите, след половин час от момента, 
понеже тази функция ще из- насрочен за начало на избор- 
пълняват шефовете на местни- ното събрание, се “съберат” 
те канцеларии. поне 5% от броя на избирате-

В общинското управление лите в тези местни общности 
узнаваме, че изборите в мес- подчерта той. 
тните общности в Босилеград,

и доколкото

те им.
П.Л.Р.

П.Л.Р.

Кадрови промени в 

Общинската скупщина.

А
Славица Стоянова е нов секретар на ректор на Общинската дирекция за 

Общинската скупщина в Босилеград, строителни площи и пътища. Досегаш
на този пост тя бе избрана на послед- пият секретар на ОС Снежана Стоилко- 
ната сесия на местния парламент, коя- вич се оттегли от поста, понеже от нача- 
то се проведе на 6 февруари. лото на годината работи като замес-

Стоянова е родена през 1956 година тник-общински прокурор в Общинската 
в Босилеград, по професия е юрист, прокуратура в Сурдулица със седалище 
През последните три години беше ди- в Босилеград.

Понеже няма издържан професио
нален изпит, който според Закона 
за местното самоуправление е за
дължителен за секретарите на об
щинските скупщина, ОС наложи на 
Стоянова в срок от 6 месеца да си 
вземе този изпит.

' '".А

За изпълняващ длъжността директор 
на Дирекцията за строителни площи и 
пътища, отборниците назначиха Страш
но Апостолов, инжинер с полувисше ма
шинно училище от Райчиловци. До наз
начаването му на новия пост, той беше 
стажант в дирекцията.

.1|

Славица Стоянова
П.Л.Р. Стратко Апостолов
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В чия полза работи 

Училищният съвет в 

гимназията

За по-чист Димитровград
//II

На неотдавнашното заседа- нално-жилищна дейност при автомобили да се складират, 
ние на Общинската скупщина общината, от границата до Го- Всеки това трябва да направи 
отборниците между другото ин дол са “намерени” 52 остан- за собствена сметка. Ако соб- 
приеха и решение за прибиране ки или пък нерегистрирани ав- ствсникът счита, че ще може 
на нерегистрирани моторни томобили. С приемането на да го ползва, все пак ще трябва 
превозни средства и на пред- споменатото решение, изтъква да му намери място, но не на 
мети, намиращи се на неподхо- Иванов, се създава правова ба- обществена площ. Прсдприе- 
дящи за това места, като ули- за на собствениците да бъде мамс мерки да бъдат премах
ни, тротоари, зелени площи и възложено да преместят спор- пати и нелегалните сметища,

нитс предмети. Разбира сс, то- понеже те не са присъщи па ед- 
На много улици в града мо- ва създава нови задължения, но цивилизовано общество, ка- 

гат да се видят изоставени ав- но комуналната служба е гото- за Иванов, 
томобили, още повече парки- ва да се справи, тъй като от то- 
рани трактори и други сел- ва зависи и изгледът на града, на скупщината и активностите 
скостопански машини. Често След като инспекторите съста- на комуналните инспектори, 
пъти те са оставени на тротоа- вят акт, собственикът е длъжен може да се очаква е идеята за 
рите и представляват препят- в определен срок да премахне по-хубав и по-чист Димитров- 
ствие за пешеходците.

Според думите на Михаил
Иванов от службата за кому- дели парцел, където старите

Напоследък около гимназията стане смесено, след което реагира 
в Димитровград пак се вдига шум. местната власт. Училищният съ- 
Става дума за статуса й — дали е вет през май приема ново реше- 
гимназия с подведомствени пара- ние, с което на ведомството се 
лелки или смесено училище с гим- връща статусът на гимназия, което

приема и Министерството на 
Въпроса повдигна отборникът в просветата с дописката си от ав- 

Общинската скупщина Драган Ди- густ 2005 г. Въпреки всичко, про- 
митров-Дуруз на заседанието от I мененият състав на Училищния 
т.м. Поводът бе оповестената три- съвет през ноември 2005 г. приема 
буна и появилите се анонимни лис- ново решение и пак се определя за 
топки като покана за трибуната, на смесено училище”, пише между 
която трябваше да се разисква тък- другото в информацията дадена от 
мо за статуса на гимназията.

назиалии паралелки.

пр.

Манчев.
Изхождайки от решението

от улицата посочения предмет, град да се реализира. 
- Сега предстои да се опре- Л.Т.

Частно лице осъди бившия 

Изпълнителен съвет
Иванов, Слободан Алексич, културата и информирането в 
Ивица Величков и Радмила нашия град се случи за една го- 
Стефанова - членове на Изпъл- дина, през 2001, по времето, 
нителния съвет, за дело обида когато начело на Центъра за 
по чл. 93, алинея 1 от Наказа- култура бе човекът, който въз 
телния кодекс на Сърбия. На основа на направеното няма 
всичките е определено наказа- основни професионални и 
ние съдебно предупреждение и ЧОВЕШКИ качества, за да бъ- 
се задължават да платят съдеб- де директор на ведомство, как- 
ните разноски на Радев на вото е Центъра за култура...”

Интересно е, че такава ква- 
Да напомним, че Радев пов- лификация за един зъболекар 

дигна съдебен спор след като приеха и отборниците на скуп- 
на заседание на Общинската щината, а заседанието бе пре- 
скупщинаот21 януари 2002 го- давано пряко по местната те- 
дина бе сменен от поста дирек- левизия. Този “случай” потвър- 
тор на Центъра за култура. Той ди старото правило, че “прав- 

обжалва образло- дата може би е бавна, но все

За съдебния спор, който ос
нователят на кабелната теле
визия и бивш директор на Цен
търа за култура Алекса Радев 
води срещу Изпълнителния съ
вет от времето, когато мно
зинство в общинския парла
мент имаше сдружението Съ
юз на граждани Цариброд, ве
че сме писали.

Най-после след четириго
дишно “протакане” в началото 
на февруари Радев получи 
окончателна присъда. С реше
ние на Общинския съд от 7 
септември 2005 година, което е 
потвърдено от Окръжния съд 
в Пирот на 16 декември 2005 
година, за виновни са провъз
гласени Емил Соколов, Васил 
Милев, Иван Любенов, Сергей

Така или иначе участие в трибу
ната отказаха всички поканени. Не налага се въпросът в чия полза ра- 
се стигна и до разискване на скуп- боти Училищният съвет? Ако от- 
щината, тъй като за тази точка ве- борниците в скупщината, като ле- 
че два пъти нямаше кворум.

Интересното обаче е, че за пър- нието, и Националният съвет на 
вото продължение на скупщината малцинството, също като легити- 
на отборниците бе дадена инфор- мен орган, считат задържането 
мацията на просветния инспектор, статуквото на гимназията от стра- 
в която се слага под съмнение със- тегическо значение, как може Учи- 
тавът на Училищния съвет. В ин- лищният съвет да не се съгласява с 
формацията е посочено, че “прав- тези становища? Гимназията не 
но формално промяната на стату- бива да се приспособява към пре
са в гимназията не е доведена до подавателите, които в момента ра- 
край (т.е. в Търговския съд тя е ре- ботят в нея, а към бъдещето на 
гистрирана като гимназия с подве- младото поколение. Дните, които 
домствени паралелки). Съгласно идват с европейското ни бъдеще 
това за член на Училищния съвет (независимо дали скоро или не ще 
не може да бъде предложен и наз- стане реалност) ясно сочат, че 
начен родител, чийто ученик не е в смесено училище дава специал- 
гимназиалната паралелка (а на ности, а гимназия - подготовка за 
практика е така). В такъв случай по-нататъшно школуване. А какво

Имайки предвид всичко това,

гитимни представители на населе-

стойност 45 710 динара.

всъщност
жението за сменяването. В ед- пак е достижима”, 
на част от това образложение 
се казва, че “...тотален провал в

А.Т.

От Фонда за солидарност Никои Заседанието на Общинската скупщина от 1 февруари бе прекъсна
то, когато, след като директорката на гимназията започна да го
вори за ситуацията в училището, отборниците тръгнаха да си из
лизат. Продължението бе насрочено за 3 февруари, но не се прове
де, понеже пак нямаше кворум. Вероятно отборниците смятат, 
че е излишно пак да разискват върху нещо, за което вече са се опре
делили.
Второто продължение на петнадесетото заседание па ОС се про
веде па 8 февруари. Тъй като ставаше дума за информация във

с положението в гимназията, нямаше нужда отборниците

Пари за
44Гумарците”? не е

доволен връзка
да взимат ново решение.
Въпреки че не гласуваха, от казаното се разбра, че предстои среща 

кмета на общината и председателя на Националния съвет с ми
нистъра на просветата, за да се изяснят нещата във връзка със 
статуса на гимназията.

Съветът за стопанство към димитровградската организация 
на Г 17 плюс тези дни разисква за възможността работниците на 
фалиралата каучукова фирма ГИД да получат средства от ре
публиканския Фонд за солидарност. Както разбрахме от члена 
на Съвета Добрин Петров, съществуват законни основания ра
ботниците на фирмата да получат парични средства от този 
фонд. Според оценката му, за работниците, които притежават 
правото, от Фонда би трябвало да бъдат отпуснати около 650 
хиляди евро. Условието е да се решава за съдбата на фирмата, 
която не можа да бъде продадена на три поредни търга. Стано
вището на Съвета за стопанство към ОО на Г 17 плюс е общин
ските структури да предприемат конкретни крачки с цел сред
ствата от Фонда за солидарност да пристигнат в Димитровград.

на
Димитровградският нев- 

ропсихиатър и бивш кмет на 
ОС в Димитровград Симеон 
Басов неотдавна се прехвър
ли на Трудовата борса до 
пенсионирането си. Басов не 
е щастлив заради това, но 
сподели, че колегите му ле
кари и други здравни работ
ници в пиротския медицин
ски център, в който той ра
ботеше дълги години, глав
но мислят обратното.

- Казват ми: “Блазе си на 
теб, че си отиваш”, изтъква 
д-р Басов и добавя, че все 
пак не му е все едно. Лекарят 
сподели впечатлението си, 
че днес едва ли може да се 
намери някой здравен ра
ботник, който е доволен и 
затова констатира: “Не съм 
доволен аз, който отивам, не

Общинската скупщина трябва да един родител да предложи на дете- 
се съобрази с член 54, алинея 3, то си освен образование, с което да 

трета от Закона за образова- може да си намери работа където 
ние и възпитание.” и да е? Стопанството не само че е

Председателят на Съвета за об- в упадък, но на практика не същес- 
разование, култура и спорт при твува, а която и да е специалност 
Общинската скупщина Ратко Ман- само с една генерация ще направи 
чев, преподавател по физика в гим- хиперпродукция на специалисти, 
назията, в информация до Нацио- И какво тогава? Има още нещо, 
налния съвет пише, че “ натрапва- което като мълва се разпространя- 
не на решение за смесено училище ва сред хората. А това е, както 
започва през декември 2002 г., ко- впрочем бе направен опит с Дома 
гато е изпратен иск до Министер- за стари или с локалните медии, Д 
ството на просветата без решение се задържи гимназията в център' 
на Училищния съвет. Втори подо- на окръга, дори и да започне изуча 
бен иск е изпратен през април 2004 ване на български, а в малките сре 
г. също без предварително реше- ди да се закрият гимназиите, 
ние на Училищния съвет. На 31 де- пръв поглед може би личи на чар 
кември 2004 г. общинската скуп- шийска приказка, но нима не 
щина приема решение средното подобно не се случи със свооод 
училище в Димитровград да за- та безмитна зона или послед

опит да се преселят спедициит

точка

Б.Д.

Реагиране на реагирането_______

Стълбовете все пак са падали!
Кметът на местната общност Внсочки Одоровци и Гуленовди 

Никола Давитков тези дни отново реагира на твърдението на 
ръководителя на местния клон на електроразпределителното 

посочената местна общност не е имало слу-предприятие, че в 
чай да падат стари дървени електрически стълбове. Никола Да- 

отново твърди, че са падали стълбове и подчертава, че 
това могат да потвърдят и много селяни. Той оповести, че ще 
задвижи акция за събиране на подписи на жители от двете села, 
видели падналите стълбове. Б. Д.

ввитков държи статуквото - гимназия с 
подведомствени паралелки. През Пирот, 
март 2005 г. Училищният съвет

са доволни и тези, които ос
тават”.

А.Т■
Б.Д. приема решение училището да
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Сурдулишки лобджийски приказки и каранициС лауреатите на януарски

Сурдулишка община
признания на

Не искат
конкуренция

р Бранко Йоцич, директор на 
Дирекцията за пътища:

Магистъ

През Стрезимировци 

към Европа на 7 октомври 2002 година 
Арсич бил отлъчен от ловното 
дружество и че било нормално 
да се избере друго ръковод
ство. Обаче според други дан
ни, той бил отлъчен от органи, 
които си подали оставка през 
2001 година, което ще рече, че 
не е сменен.

Спорът за регистрирането 
на още едно дружество, кара
ниците за ловните терени, за 
членския внос, печата, банко- 

сметка стигнал и до Вър-

В Сурдулишка община 
ществуват две ловни дружес
тва, които вече пет години не 
могат да решат спорния въп
рос помежду си кое от тях е ле
гално. Когато в общината има
ло едно дружество, то носило 
името на партизанина Слобо- 
дан Пенезич Кърцун. Сетне би
ло формирано друго - “Върла". 
И то било регистрирано в ре
гистъра за ловните дружества, 
който се води от органите на 
МВР. Сега и двете имат свои 
членове - първото около 200, 
второто над 400 - и управител
ни органи. Предеседател на 
“Кърцун" е Живота Арсич, а на 
“Върла"- Драган Костадино- 
вич.

съ-

( На тържественото заседание на Общинската 
скупщина по сличай Деня на община Сурдулица бя
ха присъдени и връчени 11 поединични и 2 колек
тивни признания и награди. В този брой продъл
жаваме представянето на лауреатите на най-ви
соките общински отличия в Сурдулица.)

Много ме радва ващите проекти, съвместно подготвяме и нови, 
признанието, с което свързани преди всичко с туристическия ком- 
ни удостои Общин- плекс на Власина и към границата със съседна 
ската скупщина в България. При това мисля и на регионалния 
Сурдулица. Аз го раз- път, който, през Босилеград и пункта в Рибар- 
бирам не само като ци, ни свързва с Кюстендил. С местното само
признание за напра- управление в Босилеград също сме постигнали 
веното през минала- забележителни резултати - асфалтирани са 
та, но и като задълже- всички по-важни улици.
ние с още по-голям Целта ни е да създадем предпоставки за 
ентусиазъм да про- един нов силен тласък за съвкупното икономи- 

дължим да работим и през тази година. Като ческо развитие на тази част на Сърбия. Вярвам, 
част от Министерството за капитални инвести- че към средата на тази година, в обекта от бъл- 
ции в Сърбия Дирекцията е отпуснала над 50 гарската страна на границата, ще започне да 
милиона динара за пътната мрежа в Сурдулиш- работи контролният пункт в Стрезимировци. 
ки край, което е около една трета от годишния На едно място ще се съберат митническите и 
бюджет на общината. С тези средства успяхме други погранични служби и на двете държави, 
да подобрим пътната мрежа в този край. Сред- Това ще спомогне за интензификацията на 
ствата са изразходвани за поправка на същес- транзитния товарен транспорт, с което ще пот- 
твуващите и прокарване на нови пътища, както върдим категоричната решеност на Сърбия за 
и за други съоръжения от пътната инфраструк- доближаването й до Европа и всички нейни

структури.

вата
ховния съд на Сърбия. Той зас
танал на страна на “Кърцун” и 
наложил на “Върла" да му вър
не печата и останалите доку
менти. Понеже това не стана
ло, през 2003 година, по време 
на акцията “Сабя", полиция от- 
взела печата от “Върла" и го 
върнала-дала на “Пенезич". 
“Върла" обаче, която влезла и в 
състава на Съюза на ловците в

Трудно е да се даде точен от
говор на въпроса как и защо 
има две дружества. Такъв отго
вор даже не се намира ни в пап
ките, пълни с различни реше
ния и документи, които прите
жават двете дружества. Ловци
те обаче “знаят всичко". Дока- 
то едни смятат, че след петоок- 
томврийските събития не било 
модерно дружеството да носи 
името на ръководителя на ня
когашната УДБА, други “зна
ят”, че това станало поради не
доволство на членовете от ръ
ководството, докато трети са 
убедени, че всичко е станало 
поради борба за власт. Според 
едни ловджийски приказки, ка
раниците между представите
лите на дружествата били даже 
подсилени и с побой. Ловците 
посочват и данни, като тази, че

Сърбия, завела углавно дело 
против Арсич за нелегално 
ползване на печата...

Според едни ловджийски 
приказки, в относително мал
ката община не трябва да има 
две ловни дружества, а според 
други, може да има не само 
две, но и повече такива. Обаче 
ловците, които са по-близко до 
законопредписанията, подчер
тават, че в една община може 
да има само едно дружество. 
Вероятно и затова сегашните 
две дружества едва ли могат да 
бъдат и добри съседи.

тура - улици и мостове.
Едновременно с реализацията на съществу-

Душан Спасич, доктор на медицинските науки:

Пътят към върха минава през 

най-стръмните канари В.Б.

ето завърших Медицинския факул
тет в Белград. Върнах се отново в 
Сурдулица и тук избрах хирургията 
като специалност. Няколко години 
след специализацията си работих в 
Медицинския център в Сурдулица, 
а сетне отидох в Белград където се 
докторирах. Сега съм съветник по 
хирургия в Центъра за бърза по
мощ в Белград.

Щастлив съм, че заедно с мен ла
уреати станаха и доста ученици. Не 
се съмнявам, че светосавските наг
ради и признания ще ги мотивират

Приятно съм изненадан, защото и 
моите сурдуличани не са ме забра- ■ 
вили, макар че дълго вече живея и I 
работя в Белград. Радва ме, защо- I 
то признанието ми е дадено за ра- I 
ботата ми в областта на хирургия- | 
та, на която посветих почти целия I 
си живот, и защото такива призна- 1 
ния допринасят човек да позабра- | 
ви голямата истина, че пътят към Л 
върха върви през най-стръмните ■ 
канари.

Аз съм роден в Сурдулица през I 
1958 г. където три години преди I 
това родителите ми Боривое и Е* 
Станойка дошли като лекари. Тук ■ 
получих основно, а във Владичин I 
хан и средно образование, след ко- ■

1

г
УЛ

|НН| и те да станат добри специалисти, 
научни дейци, дори и университет-

1

В! ски преподаватели.
В.С.Б.

На автогарата в Бабушница

Студено н топло
просто не издържат да стоят в чакалнята. В съ
щия обект, но от другата страна, която е соб
ственост на озовалата се в лошо финансово по
ложение местна търговска фирма “Таламбас”, 
от няколко месеца твърде успешно работи ка
фенето “Ас”. Кафенето взел под наем бившият 
работник в “Таламбас” Предраг Йованович и 
настанил на работа двама работници. За разли
ка от периода, когато беше обществено, кафе
нето днес работи добре. Благоприятно обстоя
телство е, че пътниците все пак могат да се 
стоплят в “Ас”.

Дълго време лужничани измъчваше пробле
мът с нередовния рейсов транспорт. Фирмата 
АТП от Пирот след приватизирането си до го
ляма степен влоши своите услуги и много уче
ници и работници или закъсняваха, или въобще 
не успяваха да пристигнат в училище и на рабо
та. Междувременно проблемът бе премахнат, 
като повечето рейсови линнии в общината 
превзе фирмата “Ниш-експрес”. В автогарата в 
Бабушница обаче останаха да работят служите
ли от АТП. Те топлят едно малко помещение, в 
което пребивават, но не и чакалнята. Пътници
те. които чакат рейсовете през зимния период Б.Д.
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Почина Павел Матев МЙ=ьрл°9
гарска филология. През 1949 г. 
постъпва на работа в Комитета 
за наука, изкуство и култура.

Заместник-главен редактор 
на сп. “Пламък”, главен редак
тор на сп. “Септември” от 1964 
до март 1966 г. От 1958 г. до 
1962 г. е секретар на Съюза на 
българските писатели. Предсе
дател на Комитета по култура 
и изкуство от 12 март 1966 г. до 
24 юни 1975 г. Народен пред
ставител в Петото, Шестото,
Седмото Народно събрание.
Председател на Славянския ко
митет в България (от 4 юли 
1977 г. до 7 септември 1982 г.).
Председател на Съюза на бъл-

След кратко боледуване ми- преките писатели от 11 март “Натрупани мълчания”,
налата събота почина извее- ’989 г‘ до 6 Фс»№Ри 1990 г. Кота™ сенките се раждат , 
тният поет, писател, есеист, Председател на Комитета за СъРДечни затишия , Ехо от
публицист Павел Матев, съоб- българиТ'Д чУжби«а (°т 7 Д* °ЛТ Р ДР' Неговитс пРОИ3' 
щи на БТА дъшеоята т поет кемвРи '982 г. до 8 март 1990 ведепия са превеждани на рус- 
Уляна МатеваЛПавел Матев™ г.). Павел Матев е автор на кни- ™ "олски чешки, словашки, 
оолен на 6 лекемвпи 1974г пг гите: Чайките почиват па въл- немски, молдовски и гръцки ОрГова6х1сГвРоИ Завършва “Неоскърбени светове”, език. Удостоен е с повече зва-
СУ “Св. Кл. Охридски”, бъл- Внезапии паУза”, “Ти сън

“Хамлет в село 

Мърдуша Долна”
Президентът Георги Пър
ванов изпрати с7,болсзпова- 
тслен адрес до семейство
то и близките на Павел 
Матев, съобщиха от прес- 
секретариата на държав
ния глава. “Българската 
поезия осиротя без един от 
своите наи-лирични съвре
менни автори. Неизмери
мата мъка и болка на се
мейството и близките за 
непоправимата и тежка 
загуба са и моя голяма мъ
ка и болка”, пише прези
дентът в съболезновател- 
ния адрес.

Театърът “Христо Ботев” сподели, че то ще бъде изпъл-
неотдавна започна да подготвя нено на диалекта, 
представлението “Хамлет в се
ло Мърдуша Долна” по текст та не може да се причисли към 
па хърватския драматург Иво нито един театрален жанр, тъй 
Брешан. Пиесата е много игра- като в него има елементи на 
на в бивша СФРЮ, както и в трагедия, комедия, сатира, 
България. Действието се разви- фарс и др. 
ва в едно село в Хърватско За- 
горйе, където група партийни големи възможности за изяви 
ръководители вземат решение на артистите, които ще са общо 
селската театрална трупа да за- 8 - 6 актьори и 2 актриси. Съ- 
гючне да подготвя представле- ществува идея да бъдат анга- 
нието “Хамлет” на Уилям Шек- жирани местни самодейни ар- 
спир. Учителят в селото се тисти, които дълго време 
противопоставя на идеята, се проявявали на сцената. Пие- 
твърдейки, че това е “голяма сата ще постави димитров- 
хапка” за селяните, но под вли- градският актьор и режисьор 
яние на партийните лидери от- Слободан Алексич, който ми- 
стъпва и адаптира текста на ан- налата година режисира и 
глийския класик, така че Хам- представлението “Нишан”, с 
лет представля като олицетво- което димитровградчани отче- 
рение на пролетариата и кому- тоха големи успехи както на 
низма, а Полоний като сино- сцените в страната, така и в Р 
ним за буржоазията и капита- България. Запланувано 
листичкеската система.

В жанрово отношение пиеса-

Според Гигов, пиесата дава

не са

ния и награди.ли

Павел Матев

Признание е пре
миерата да се проведе до 4-5 

Разкривайки детайлите око- седмици, може би на 28 март - 
ло представлението “Хамлет в ден на театъра.
Мърдуша Долна”, ръководите
лят на театъра Делча Гигов

ккк

Тя се мярна някак изведнъж 
и с очи лазурни ме погледна. 
Може би от есенния дъжд 
беше понаведена и бледна.

Момее би. Но аз за миг разбрах, 
че това е среща не случайна. 
Хората закриват своя грях 
и не изповядват всички тайни.

Не отминах. Спрях се и узнах 
как блести и под дъжда лазура. 
То бе малък и невинен грях.
Есен е. И не очаквай буря.

Аз плача над съдбата ти голяма, 
аз викам в полунощ и полуден 
като на майка:
Мамо, мамо!
Ти пребъди, 
пожертвай само мен!
Хвърли ме на оголени чукари, 
на псета и на вълци ме хвърли... 
България!
България!!
България!!!
Мълчание.
Душата ме боли.

Б.Д.

По повод книгата „Цариброд"

Реакциите 

най-различни
Монографията “Цариброд” оглед дали разбираш 

на Богдан Николов предизвика или не.
от тях

Авторът е имал съзнание заголям интерес сред димитров
градчани. Николов изпрати 12 “опасността” книгата му дамо да бъдат отбелязани четливо следни

те данни:
Лично и фамилно име на автора, то-

Държавната агенция 
за българите В чужбина_ _ _ 1 *■ чен адрес
ООЯВяВа За шести път Учебен клас и навършени години

Учебно заведение

КОНКУРС за детска Г5Г;щ^ико=,и“а6ьпварок°‘
РиСЧНКа на те/ла! Творбите не трябва да се паспарти-
” * рат и няма да бъдат връщани на автори

те. Крайният срок за получаване на ри
сунките е 30 май 2006 г.

Очакваме вашите творби на адрес: 
Държавна агенция за българите в чуж
бина
Ьи1. Ропс1икоу - 2А,
Зоба 1000, Ви1дапа 
(за конкурса за детска рисунка) 

Класирането ще се извърши в три 
възрастови групи:

Първа група: от 6 до 10 г.
Втора група: от 11 до 14 г.
Трета група; от 15 до 18 г.

екземпляра на книгата си и те придизвика многобройни ре- 
бяха продадени за твърде крат- акции. Това разбрахме и от не- 
ко време. Междувременно се отдавнашния ни разговор с не
прави списък на заинтересова- го, когато между другото нау- 
ните да имат книгата в домаш- чихме и за това, че телефонът 
ната си библиотека. му напоследък постоянно звъ- 

Почти няма Димитровград- ни. Той за пореден път изтък- 
чанин, за който може да се ка- на, че намерението му не е би-
же, че след прелистването на ло да прави какъвто и да е под- 
книгата е останал равнодушен, бор на важни и по-малко важни 
Коментарите са най-различни: личности, а само да даде скро- 
“Защо е писано за този, а няма 
нищо за онзи”, “Този не е зае-

България в 

моите 

мечти“

)
мен принос за съхраняването
на ценни сведения от истори- 

лужил да се намери в книгата”, ческо значение за общината.
За този са дадени неверни све- От година на година, обясни 

дения...” Някои изтъкват, че не Николов, 
могат да разберат основната по-малко. Това, 
идея на автора. Други са гото- няма сведения за много хора не 
ви дори да твърдят, че в книга- означава, че те не са били важ-

тези сведения са 
че в книгата

Млади приятели, след успешното про
веждане на юбилейното пето издание на 
кон^рса през миналата година, в който 
участваха повече от 350 деца и юноши Резултатите от класирането и наг-
от 26 държави, Държавната агенция за радите за победителите ще бъдат обя- 
българите в чужбина обявява неговото вени През м. юни 2006 г. Както всяка го- 
шесто издание през 2006 г. Каним да дина най-добрите художествени творби
участват деца и юноши от всички бъл- ще бъдат представени на специално ор-
гарски общности по света. Всеки малък ганизирана за целта изложба, 
художник трябва да изпрати не повече 
от две рисунки с размери до 35/50 см., ка
то може да се използва всякаква техни
ка: акварел, темперни бои, пастели, гра
фика, флумастер, молив, колаж.

На гърба на всяка рисунка е необходи-

та са посочени хора, които са ни, че не са оставили следи, 
унищожавали града?!? “Кол- че... Той изтъкна и това, че ня- 
кото хора, толкова мнения”, се кои хора дори изрично са били 
казва. Онези които дават отри
цателни коментари са по-шум
ни от съгражданите си, които

против да се пише за тях. 
Както и да е ще остане за

помнено, че книгата “Цариб- 
поздравяват начинанието на род” на Богдан Николов пре- 
Николов. Това обаче неЗа повече информация, можете да се 

обърнете на
тел. +359 2 935 06 62
или по електронната поща на адрес:
к.<ФтКгоуа@аЬа.доуегптеп1.Ьд

под- дизвика голямо внимание, как- 
разбира, че тези другите са то впрочем и всички негови 
малцина. Впрочем, в Димит- предишни книги, някои от кои- 
ровград винаги е било модер- то са били и изгаряни, 
но едно нещо: Да имаш мнение Б.Д-
по каквито и да е въпроси, без
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Наближава празникът на лозаритеПолзлтл от 

историята
Св. Трифон е сред 

най-об иманите светци
на лозаря заедно с бъклица вино. На лозето всеки

нашите^крашца *ще бъдепочетена11 паметта шГсвети стопанин се обръща към слънчевия изгрев и се прек- 
Трифон, който според българските народни ръства три пъти. После отрязва първите три пръчки и

полива мястото с червено вино, светена вода и пепел, 
които пази от трапезата на Бъдни вечер. След това за
почва зарязването на лозите. А като приключат рабо
тата си, мъжете си устройват шумни веселби.

Днес в големите градове от празника е останало

и в
мъченик
традиции е покровител на лозарите, винарите и кръч- 
марите. На този ден се извършва ритуално зарязване 
на лозята, затова празникът се нарича Зарезан.

Самият Трифон е историческа личност. Роден е 
около 225 г. в село Комсада в областта Фригия, Мала 
Азия. Според канона още от дете по негова молба Бог главно последното. В по-малките населени места хо- 
върши чудеса. Трифон живее праведно и загива мъче- рата още спазват ритуала и излизат на полето.

Според етнографи в основите на празника се крие 
древният култ към Дионисий - бога, когото в древ-

Да се познават случилите се мите владетели за добро властува- 
не: как могат да държат дадените 
им от бога поданици в страх божи,

по-рано в тоя свят неща и делата 
на ония, които са живеели на земя
та, е не само полезно, но и твърде в послушание, тишина, правда и 
потребно, любомъдри читателю, благочестие, как да укротяват и из- 
Ако навикнеш да прочиташ често кореняват бунтовниците, как да се 
тия неща, ще се обогатиш с разум, опълчват против външните враго- 
не ще бъдеш много неизкусен и ще ве във войните, как да ги победят и 
отговаряш на малките деца и сключат мир. Виж колко голяма е 
простите хора, когато при случай ползата от историята. Накратко 
те запитат за станалите по-рано в това е заявил Василий, източният 
света деяния от черковната и граж- кесар, на своя син Лъв Премъдри. 
данска история. И не по-малко ще Съветвайки го, каза: “Не преставай

да четеш историята на

нически заради вярата си. По време на гоненията сре
щу християните, когато римският императорски 
престол е зает от Траян Декий (249 - 251 г.), Трифон е ността почитали като покровител на виното, веселие-

то и лозята. В негова чест се провеждали т. нар. дио-арестуван, подложен на мъчения и обезглавен.
На празника в ранно утро стопанката омесва тесто нисиади, характерни с буйни игри и веселие сред при- 

и изпича хляб. Приготвя пълнена с ориз кокошка, родата.
Поставя хляба и гозбата в нова шарена торба и я дава

Кога не се позволява снега венчаване- рече
древните. Защото там без труд ще

се срамуваш, когато не можеш да
отговориш за тях.

Отгде ще можеш да добиеш тия намериш онова, за което други 
знания, ако не от ония, които писа- много са се трудили. От тях ще уз- 
ха историята на този свят и които наеш за добродетелите на добрите 
при все че не са живели дълго вре- и законопрестъпленията на злите, 
ме, защото никому не се дарява Ще познаеш превратностите на чо- 
дълъг живот, за дълго време оста- вешкия живот и обратите на бла- 
виха писания за тия неща. Сами от гополучието в него, и непостоян- 
себе си да се научим не можем, за- ството в този свят, и как и велики 
щото кратки са дните на нашия държави клонят към падение. Ще 
живот на земята. Затова с четене размислиш и ще видиш наказание

то на злите и наградата на добри-

* Родства, при които не се
позволява
венчаване

1. Кръвно родство по права линия от всички 
степени.

2. Кръвно родство по съребрена линия до пета 
степен включително.

3. По двоеродие (сватовство) до трета степен и 
от четвърта степен само в случаите: двама братя 
да вземат две сестри и брат и сестра да вземат сес
тра и брат.

4. По свето кръщение - първа степен, и от втора 
степен следните: кръстници да встъпят в брак с 
родителите на своите кръщелници.

на старите летописи и с чуждото 
умение трябва да попълним недос- те- От тях се пази!

Дивни са присъдите на бога, не- 
изследима е бездната на неговите

татъчността на нашите години за 
обогатяване на разума.

Искаш ли да седиш у дома си и съвети за управлението на тоя свят 
да узнаеш без много трудно и и за промисъла, с който управлява 

на царствата на тоя свят - раздава ги,опасно пътуване миналото 
всички царства на тоя свят и става- променя, пренася и когато иска, 
щите сега събития в тях и да упот- погубва и пак възстановява. Поня- 
ребиш тия знания за умна наслада кога ни се струва, като че не се гри- 
и полза за себе си и за другите, че- жи за нас, като че ни е пренебрег- 
ти историята! Искаш ли да видиш нал с безкрайна забрава, но не е та

ка. Може в летописите и историите * Дни и периоди, 
когато не се 
позволява венчаване

като на театър играта на тоя свят, 
промяната и гибелта на големи 
царства и царе и непостоянството 
на тяхното благополучие, как гос
подстващите и гордеещите се

на евреите да се узнае как много 
пъти ги предаваше в плен и запус- 
тение и пак събираше и закрепва
ше в тяхното царство, както и сега 
се вижда от упадъка на източното

1. През Великия пост - от Сирни заговезни (пок- 
лади) до вторник на Светлата седмица.

2. През Богородичните пости.
3. През Коледните пости - от Коледни заговез

ни до Въведение Богородично и от Игнажден до 
Богоявление.

4. Срещу неделя, срещу дванадесетте Господ- 
ски и Богородични празници и срещу дните Отси
чане главата на св. Йоан Кръстител и Въздвиже- 
ние на светия Кръст Господен (Кръстовден).

между народите племена, силни и 
непобедими в битките, славни и гръцко и българско царство. И

струва ни се, че не окончателно бепочитани от всички, внезапно от
слабваха, смиряваха се, упадаха, отхвърлено и забравено от бога.

Но кой ще постигне ума господен 
или кой ще последва неговите съ
вети, за да възстанови пак и събере

загиваха, изчезваха - чети история
та и като познаеш от нея суетата на
този свят, научи се да не го прези
раш. Историята дава разум не са- разпръснатите и изцери съкруше

ните? Това знае само бог със свои-мо на всеки човек, за да управлява 
себе си или своя дом, но и на голе- те свети присъди.

Нашенци: Стамен Арсенков, църнощичанин от Скопие

Винаги мисли за родния си край
Обичал да стане здравен ра- проявил не само с добра про- тел на Червения кръст в скоп-. , черква “Св. Петър и

ботник и след гимназията се фесионална работа, но и като ската община Кисела вода. По- Павел”. Тази черква била изго- 
записал в медицинско училище обществено-политически деец. лучил е много отличия и награ- рена от турците, но по инициа- 
в Скопие, което завършил за 2 Бил е фабричен партиен секре- ди от Червения кръст и други тива на Арсенков църнощича- 
години. Тъй като бил стипен- тар и член на градския комитет обществени организации, 
диант на Босилеградска общи- на СКМ в Скопие. Активно ра-

гашната

ни са решили да я възобновят. 
Преди няколко години Ста

на, в 1957 г. бил назначен за са- ботил и в синдикалната орга- вълнувал от мисълта как да по- мен Арсенков е бил един от ос-
нитарен инспектор за Босилег- низация от фабрично до град- могне на родното си село и на нователите на гражданското
радска околия, както и за об- ско ниво. Няколко мандата е Босилеградския край. По него- сдружение “Босилеградско” в
щините Власина и Сурдулица. бил председател на Работни- ва инициатива през 1976 г. в Скопие. Той е член на Изпьл-
От 1961 до пенсионирането си ческия съвет на “Усйе”. По не- Църнощица бил формиран ко- нителния съвет на сдружение

Срел изтъкнатите босилег- през 2000 г' Работил в ^ска- гова инициатива е формирана митет за изграждане на селски то и един от организаторите на
радчани в Скопие които актив- та Ц*™ентовата Фабрика организация на Червения път. Църнощичани събрали “Босилеградската среща” в ма-
но се стремят да помогнат на “УсЙе" КаТ° отговор“ик за «ръст във фабриката и той е пари и работили, а Власински- кедонската столица. По негова
Родния си кр1й е и Стамен За здравната защита на работни- бил първият и председател, те водоцентрали им дали бул- инициатива е формиран Съвет 
харисв Арсенков РолеГе 1934 ците- В Медицинския факултет Като активист на Червения дозер. Така е построен пътят, за ревитализация и ривитие на
г. к с. Църношипа в махала в Скопие 3аД0ЧН° завършил кръст на Македония е Дал ли‘ които тръгва от Две реки, ми- Босилеградска община, в коя-
Придол. Основно жилище е два курса' слеД Т0Ва положил чен пример в кръводаряването нава почти през цялото село, то членуват видни специалис-
завършил в махалата си/топ Допълнителни «пити и полу- - дарил е кръв над 30 пъти. повръзваики много махали, и ти от разни области, по потек- 
ва в селото имало тр„ ос— чил званиет0 висш санитарен Участвал <= във формирането пак се връща в Две реки. В род- лоотБосилеградско.Напосле- 
училища-вПридол Петков и техник' Задочно завършил и на Сдружение на здравните ра- ното си място Арсенков пое- дъктойустановявасътрудни-
И Голема река), тщиштзия В първа степен на Юридическия ботници в Македония и един троил съвременна къща, както чество между червенокръстки-
Долна Любата а ги “ в Факултет' й маидат е бил негов председа- и чешми на два извора - към те организации на Босилеград
Босилеград. Назия в в циментовата фабрика се тел. Понастоящем е председа- Соборището и близо до няко- и Кисела вода. Р

Стамен Арсенков винаги се

Богослов Янев
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Шахмат Утре 6 залата 
на ОС 6 
ДимитровградБожилови 

солидни на 

първенството 

на Сърбия

Обрад Стеванович 

посети
Димитровград

Избор на 

най-добрите 
в спорта

В залата на ОС п Димитров
град утре ще сс пропеде тър- 
жсстпо, иа което ще бъдат про
възгласени най-добрите в ди
митровградския спорт през 
2005 г. Ще бъдат избрани по 
трима най-добри спортисти-сс- 
пиори, млади спортисти и та
лантливи спортисти. Ще бъде 
определен и най-добрият от
бор. Леуреатите ще получат 
дипломи, медали и парични 
награди.За най-добрия отбор е 
осигурена и купа.

На тържеството ще присъс
тват голям брой спортисти, как- 
то и гости от СЧГ и Бълария.

Председателят на Стрелчес- 
кия съюз на Сърбия Обрад Сте
ванович и Никола Бйелица от 
Института за сигурност мина
лата седмица посетиха Димит
ровград. По време на работно
то си посещение те обиколиха 
спортната зала, която скоро би 
трябвало да бъде завършена. В 
стрелческия клуб “Граничар” и 
в Спортния съюз водеха разго
вори с челните хора на община
та. Стана дума за оборудване на 
клуба и набавка на оръжие спо
ред стандартите иа междуна
родната стрелческа програма.
Стана дума също и за новите 
методи, по които се работи със I 
стрелците. Това са методите на 
Ружица Алексова, която неотдавна издаде книга във връзка с то
зи спорт. Напредъкът на младите димитровградски стрелци 
впечатли председателя на Стрелческия съюз. Той изрази надеж
дата, че новите помещения за стрелба в рамките на спортната 
зала скоро ще могат да се ползват, с което Димитровград би мо- 
жел да стане балкански регионален център по стрелба. Догово
рено е да се направи преглед на средствата, необходими за обо
рудване на залата за стрелба, за да може Министерството на 
просветата и спорта да подпомогне проекта. Стеванович обеща 
и помощ от Стрелческия съюз на Сърбия.

(~.фя> шЩ Щ
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Треньорът на ШК "Младост" Новица Божи
лов и синът му Драган участваха на Откри
тото шахматно първенство на Сърбия, кое
то се проведе във Върнячка баня от 30 яну
ари до 6 февруари тази година.

изключително силната 
конкуренция босилеградските 
шахматисти постигнаха срав
нително добри резултати и 
осъществиха плана, който си 
бяха поставили преди началото 
на първенството. В 9 изиграни 
кръга Новица спечели 3,5 точки 
- 3 победи, едно равенство и 5 
загуби. Единадесетгодишпият 
Драган успя да събере 2,5 точ
ки (2 победи, едно равенство и 
6 загуби). Босилеградската 
шахматна надежда беше 
най-младият участник в пър
венството, така че неговият ре
зултат има особена стойност. В

ш
I. 1В конкуренцията иа 66 шахматис

ти, сред които бяха 4 гросмай- 
стори, петнадесетина между
народни майстори и тридесе
тина ФИДЕ майстори, малкият 
босилсградчании преди нача
лото на състезанието беше 
рангиран на последно място, 
понеже притежаваше убедител- . 
но най-низък ЕЛО коефициент. 15 КрЪ2 бъб ВГПО- 
Това не му попречи да спечели гт.Кг1г* дим 
2 партии и едно реми срещу да- га '-(-,оиС1\а лиса - 
леч по-опитни шахматисти и да 20УПс1 иЗГПОк 
се изкачи на 49 позиция в край- ^' 
ното класиране. Не само че из
ползва участието си в турнира 
за да натрупа необходим опит, 
той успя да осъществи и соли
ден за него резултат, въз осно
ва на който достигна 1920 ЕЛО 
точки. За Драган вече същес
твуват релани възможности 
още на следващото си участие
в някой рейтинг-турнир да спе- : 23) «ПЪРВИЯТ КРЪГ от февру-
чели определен брой точки, не- в 15-я кръг от първенството на арския цикъл на кореспондет-
обходими за класацията му в Втора сръбска лига - група изток ското първенство на Източна
Световната ранглиста на шах- БК “Димитровград” загуби като Сърбия по стрелба с въздушна
матистите. Единствените све- домакин от лидера на таблицата - пушка се проведе в началото
товнорангирани босилеград- отб°Рана Ниш . Мачът бе прело- на т03и месец в Димитоовгоал
ски шахматисти са Новица Бо- мен във втоРата четвъРт’ която Димитровградските пионери ... гостите спечелиха с 22 точки. мими 1 риш радски 1 с пионери
жилов и Митко Александров. Най-резултатен играч в състава на регистираха добри изяви в дуе- 

Новица Божилов, който пре- димитровградчани бе Васил лите с връстниците си от Яго- 
ди началото на първенството Андреев с 27 точки. Радованович дина и Враня, 
бе рангиран на 60 позиция, въз отбеляза 19, Андреевич 18 и Аран-

джелович 17 точки. За “Димитров
град” играха още: Геров, Вельов,
Дарко Алексов, Илиев, Станими- 
рович, Мишев и Джорджевич.

В следващия кръг отборът на 
“Димитровград” гостува на
дап-текиянка” в Кладово, който е състезатели от димитровград- 

П Л.Р. последен във временното класира- ския “Граничар”.
♦ДЕСЕТИНА 

ЛЕКОАТЛЕТИ от АК “Бал-

д. с. г л

Лидерът
-лидерски
БК "Димитровград" - 
БК "Ниш" 81:95 (22 : 
20; 10 : 32; 18 : 20; 31

Победител иа Откритото 
първенство на Сърбия ста
на Браико Тадич, междуна
роден майстор от Белград. 
На второ място се класира 
известният гросмайстор 
Бошко Абрамович, докато 
международният майстор 
Борко Лайтхайм спечели 
третото място. Тримата 
първокласирани шахматис
ти осъществиха правото за 
директно участие в Дър
жавното първенство, на 
което ще се състезават 14 
най-успешни шахматисти в 
СЧГ. Едновременно е Репуб
ликанското индивидуално 
първенство за мъже, във 
Върнячка баня се проведе и 
Открито първенство па 
Сърбия за жени, па което 
шампионската титла спе
чели трипадесетгодишната 
Йована Воинович от Тръс
теник.

ДС.

щНакратко
то гост в приятелска среща от 
първия състав на пиротския 
“Раднички” с 0 : 5. “Балкански” 
имаше няколко голови поло
жения, но не успя да реализира 
нито едно.

♦ЗОРАН ХРИСТОВ ХЪРЛИ 
подаде неотменима оставка на 
поста председател на ФК “Бал
кански” само няколко дни след 
избирането му. Христов заяви 
само толкова, че оставката е 
подал поради лични причини. 
Кризата в ръководенето на 
клуба продължава, но въпреки 
това клубните състави пости
гат добри резултати.

♦СОКОЛСКОТО 
ДРУЖЕСТВО в Димитровград 
и местната организация на 
Червения кръст организираха 
в неделя еднодневен излет до 
Планинарския дом в Пиротска 
община за 17 ученици от 
Основното училище “Моша 
Пияде”. Това бе награда за уче
ниците, които през септември 
м.г. участваха в мероприятие
то по случай Светодния ден на 
пешеходенето и едновременно 
дадоха принос за популяризи
рането на кръводаряването в 
общината, като внушиха на 
близки и приятели да се отзо
ват на кръводарителски акции.

♦На 25 февруари в Нови Бел-
основа на постигнатите резул
тати на първенството е провъз- 
галсен за най-успешния шахма
тист сред състезателите, които 
притежават ЕЛО коефициент 
до 2100 точки.

град ще се проведе първият
кръг от пионерското състеза
ние за купата на Сърбия по 
стрелба с въздушна пушка. В 

“Гер- надпреварата ще участват 11

Д- С.не.

кан” тези дни получиха покана 
за участие в пионерско-юно
шеския международен митинг 
“Илмаз Садак”. Митингът ще 
се проведе на 10 юни в Истан
бул. Поканата е изпратил из
вестният турски състезател по 
висок скок Метан Дурмишолу, 
който преди години бе учас
тник в димитровградския ми
тинг по скокове. Да отбеле
жим, че неколцина млади леко
атлети от Димитровград тези 
дни се завърнаха от десетднев
ните подготовки в София.

♦ “БАЛКАНСКИ” загуби ка-

Карате-клуб „Тандем" 6 Сурдулица

Две успешни години
*Под ръководството на инструкторите Сърболюб Митич и Милча Манолчов 8 
клуба спортуват над 80 сурдуличани на възраст от 8 до 60 години.

Сурдулишкият карате-клуб гаиизира петдневен семинар 
“Тандем”, който бе създаден Власина, в който участваха над както и за организиране на със-

в спомена- тезаиия по карате в Сурдулица.
Когато става дума за дейнос-

на в предстоящите състезания,

през март 2004 година, преодо- 50 клуба, членуващи
тата академия. Установено е иля типичните за всяко начало 

затруднения и вече се афирмира сътрудничество с останалите тите ма КК Тандем в предсто- 
като-.успешен спортен колектив, клубове по карате в окръга. ящия период, нека да споменем 
През изтеклите две години клу- Дейността иа карате-клуба в заявеното участие в семинар, 
бът участва на няколко семина- Сурдулица се реализира под който ще бъде организиран

ръководството на инструктори- през март в Горни Милановац,

Д.С.

„Металац“ ще подари 

бариери на АК „Балкан“
ра, а на някои от състезанията в 
страната негови членове успяха те Сърболюб Митич и Милча както и заплануваното създава
ла се наредят на трето, четвър- Манолчов, и двамата носители не на карате-клуб в Босилеград, 
то и пето място в иидивидуал- иа черен пояс първи ден. В КК В тази община има хора, които 

КК “Тандем” “Тандем” спортуват над 80 сур- искат да се занимават с тозините класации.
стана член па Спортния съюз на дуличани иа възраст от 8 до 60 спорт не само рекреационио, но 
Сърбия, както и ма ДО-акаде- години, които осигуряват необ- и професионално, а добра воля 
мията на шотокаи стила, която ходимите финансови средства за инициативата имат и общин- 
се ръководи от сенсей Велибор за клуба, плащайки месечен ските ръководители. За целта 
Димитриевич-Веба, носител на членски внос от 300 динара, обаче е необходимо да бъде ре- 
черен пояс шести ден. През Клубните ръководители се на- шен проблемът с липсата иа 
пролетта на 2005 год. клубът, дяват, че общината ще отпусне адекватно помещение, 
подпомогнат от общината, ор- пари за участие на каратистите

Димитровградската фирма “Металац” ще помогне на клу
ба по лека атлетика “Балкан”, като му изработи 10 бариери за 
надбягване с препятствия. Председателят на клуба Симеон 
Манов изтъкна, че димитровградските лекоатлети никога не 
са имали такива съоръжения.

Димитроврадската мебелна фирма “Циле” пък ще се пог
рижи за дъските, които ще бъдат монтирани върху металната 
част на бариерите. Б. Д-Деян Мирчев
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решение на скупщината на рибар
ското дружество „Нишава"_____

Георги Йорданов 

преизбран за 

председател
Скупщината на димитровградското рибарско дружество 

“Нишава” преизбра Георги Йорданов за председател. За разре
шението за риболов в забръдските езера “Сават 1” и “Сават 2” 
рибарите ще отделят 2000 динара. От 1 май цената ще бъде уве
личена на 2500 динара. Рибарите, които се определят да ловят в 
река Нишава и други реки на територията на Пиротски окръг, 
ще плащат по 3100 динара. Организацията ще предоставя част 
от приходите, инкасирани от плащането на разрешенията за ри
болов в реките, на рибарската организацията за Пиротски окръг 
“Горно Понишавие”. Окръжната пък организация е сключила 
договори с окръжните рибарски организации за Нишки, Леско- 
вашки и Зайчарски окръг, така че рибарите, които имат разре
шение да ловят в реките в Пиротски окръг, ще могат да ловят и в 
реките в посочените окръзи.

в Босилеград*
На 8 февруари сутринта 

Босилеград наподобаваше 
на сибирско градче. Темпе
ратурата се спусна чак до 
минус 25 градуса и скова 
всичко. По заледените ули- 
ци се срещаха само бездом- И 
ни кучета и редки измръ
знали минувачи, които 
най-вероятно поради пряка 
нужда са излезли от домо
вете си.

Босилеградчани казват, 
че в общината са отчитани 
и по-низки температури, но 
със сигурност утрото на 8 
февруари тази година е ед
но от най-студените през 
последните години.

Тъжен помен
На 16 февруари 2006 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА 

от смъртта на нашия скъп и непрежалим съпруг, баща, дядо 
и брат

СТОЯН ТОШЕВ 
(1937-2005) 
от Димитровград

По този повод на 11 февруари (събота) в 10 ча
са ще отслужим панихида на гробището в Ди
митровград.

Лошата съдба те откъсна от нас в момента, 
когато твоята обич и подкрепа ни бяха най-необходими. Бол
ката в нашите сърца не стихва, мъчно ни е да живеем без теб, 
но ни крепят хубавите спомени за теб. Обичаме те много и 
вечно ще те помним.
Най-близките: съпруга Рада, син Драган, дъщеря Бистри

ца, зет Лозан, най-милите ти внучки Драгана и Саня и 
брат Пера със семейството си

ИРНа скупщината бе казано, че броят на рибарите, които са хва
щали риба в забръдските езера, миналата година е бил по-малък 
в сравнение с 2004 г. Причина за това е незарибяването на тези 
риболовни води. По думите на Георги Йорданов езерата лани не 
са зарибявани, понеже земедеската кооперация “Сточар” е има
ла намерение да ги продаде. До продажба обаче не се е стигна
ло. Каква ще бъде съдбата на забръдските езера е въпрос, който 
в момента най-много интересува димитровградските рибари.

Риболовът в езерото “Сават 1 ” ще бъде позволен от 1 юни т.г.
Б.Д. П.Л.Р.

I5 6 7 8 93 41 2

Тъжен помен
На 21 февруари 2006 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА 

от смъртта на нашия мил съпруг, син и баща
ламь БРАНИСЛАВ ТОДОРОВ - БАНЕ

По този повод на 11 февруари (събота) ще от
служим панихида на гробището в с. Лукавица.

Отиде си преди време. Останаха само споме
ните и твоят мил лик и добрина в нашите сърца. 
Почивай в мир!

Съпругата Весна, дъщерите Ивана и Йелена, 
семействата Тодорови от Лукавица и Пешич от Ниш

Съставил: Драган Петров

Т *
11 12 13 1410

ВОДОРАВНО: 1. Поздравя
ване по някакъв случай. 8. 
Съдебен термин. 10. Расте
ния. 11. Машина-човек. 13. 
Втората нота. 15. Музикално 
произведение (мн.ч.). 16.
Машина за влачене на вълна. 
17. Размекната пръст. 18. 
Война (сръб.). 19. Шкаф за 
кухня. 20. Традиционно же
лирано ястие от варени свин
ски уши, крака, месо и др. 21. 
Ехо, екот. 22. Алкохолно пи
тие. 23. Плочка, която замес-
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Тъжен помен
На 22 февруари 2006 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от 

смъртта на нашата мила съпруга, майка, свекърва, тъща и ба-7
32

*
31

ба
35 36т 3433тва пари при хазарта. 24. Ма

шина за валяне на пътища и 
пр. 25. Бащата на първия ле- р? 
тец (мит.). 26. Столицата на 
Армения. 28. Каруцар, тали- *—
мителнаБагенция31в Съобия" панталон' 10- Стил в изкус- 24. Град в Македония. 25. Ре- 
32. Лично местоимение. зз! ™ото. 12. Част от каруца. 14. ка в Русия. 27? Порода 28. 
Село в Димитровградско. 35 Модел ски от Словения. 16. Металенсеиф.29.Частотде- 
Полски композитор. 37. Мъж- Магазин. 17. Държава в Азия. нонощиет 31. Електричес-

19. Езеро в Унгария. 20. Учи- тво. 32. Теодора (гал.). 34. 
тел. 22. Еврейски свещеник. Автознак за Кикинда. 36. Па- 
23. Село в Димитровградско, зел Велинов.

ЛИЛЯНА САЗДОВА 
от село Пъскашия

*1 38
По този повод ще отслужим панихида на гробището 

Пъскашия. Каним роднини, приятели и познати да ни придру
жат.

в с.

Поклон пред светлата й памет!
Опечалени: съпруг Найден, син Миле, дъщеря Горда 

_____  зет Раде и внуци
на,

Възпоменание
На 15 февруари 2006 г. се навършват 4 ГОДИНИ, ... 

останахме без нашата мила съпруга, майка, тъща и баба

ки певчески глас. 38. Държа
ва в Централна Америка.
ОТВЕСНО: 1. Помощник на 
майстор. 2. Отбрано общес
тво. 3. Зимен спорт. 4. Лично 
местоимение. 5. Движение 1. Сатурн. 6. Кмет. 9. КС 11. Имам. 12. Егрек. 14. Бит. 15. Рис. 
на автомобили, стоки, хора и 16. Морал. 17. Сили. 18. Ин. 19. Колан. 20. Панел. 21. Болид. 
Др. 6. Полуостров в Източна 22. Мотор. 23. Катет. 24. Тотем. 26. Палец. 27. Бетон. 28. Ре. 
Азия. 7. Католически свеще- 29. Атол. 30. Химик. 31. Кол. 32. Рен. 33. Дарак. 34. Тото. 35. 
ник. 8. Иван Томов. 9. Част от Аризона. 36. Абонат.

откакто

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА 
от Димитровград

По добрината те помним, с обич

Решение на кръстословица 271 - Водоравно:

те спомена
ваме, в сърцата те носим. Спи спокойно вечния 
си сън!

Съпругът Петър и дъщерите Нада и Дача 
със семействата си
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V Нашенски
историйкиПанахида за

грешния век ) Трябва да сме* съвременни

■ а ттщщ
Ш мйе&е„.

К

Т \&ДГ)$Г Ючера дойде унукат от училище и йо- 
ще от вратата заповърте чантуту у кьо- 

шето.
- Ее, кво йе са па това, дедин?

- Нема вече училище! Отса че учимо за шлосери, дун- 
гьери, бакали и йоще теквея работе...

- Чекай, бре, дедин, па нали те записамо у гьимназию?
- Записасте ме, ама еве на некои не им се арексуйе гьим- 

назия и оче да гьу направе на училище, койе ка га завър
шиш че идеш одма ял за шлосера, ял за дунгьерина или 
не знам кво йоще че им падне напамет...

- Ама нали сакайомо да учиш за доктура?
- Че се простите с това що сте сакали и кво я сакам, важ

но йе кво они сакаю...
-Кои бре, ОНИ?
- Епа де до, тия що су се запели кико магаре на мое и не 

даваю да се върне името Цариброд, що сакаю от градче
то ни да напрайе месну зайедницу на Пирот...

- Олаби малко, дедин! Кво им смита гьимназията?
- Епа дедо, ако имамо гьимназию че имамо доктурйе 

инженьери, провесоре, че имамо - учен свет. А ако нема 
гьимназия, вечимка ти реко че имамо шлосерйе, дунгъер- 
йе, търговци...А много йе по-лъсно ньи да гьи подриту- 
йеш натам-навам. Па ако им се не допадну и они, 
най-просто че речу нема нужда от теклия и че останемо 
без средньо училище, само с основно. Па кой оче да учи 
нека иде у Пирот или Драгоман, или...

- По-полъка, дедин! Средньо училище и гьимназию смо 
си имали къмто сто и педесе године, не може да се кьевне 
некому и да га затвори тека тикье!

- Знайеш ли, дедо, кво ме йе най-вече яд? Тия наши про- 
весори койи требе да се боре за нашето училище или си 
мълчу, или се съгласую... И що йе йоще по-жално и учи
лищният одбор подържава да немамо гьимназию! Уорта- 
чили се и запиняю ли запиняю!

- Е-е, да се беоше уортачили тека, па да запну у култу- 
РУТУ, У спортат и у друтье работе, та нашият град да буде 
истинскьи град! Иедно време даскальете беоше душата 
на тия град, а са гьи нема нигде...

- Море, дедо, кво ти мислиш да се изпишем я навреме и 
да идем у некою другу гьимназию?

- Куде да идеш, дедин?! Нали щом мърднеш настрану - 
требу паре, а баща ти и майкьа ти еве неколко године 
си седу дома без работу, а я с дуя малечку пензийкьу 
йедва вързуйем краищата. Ама ме слушай кво че ти ка
жем: узни си кньигьете и прилегни здравата. У тия град 
има доста паметан свет и я мислим нема текьи тека да им 
даде да напрайе това що су наумили. И йоще нещо че ти 
кажем: тая работа не йе само ньиньа, друг гьи бута, 
су само машата що вади жарат из огньшцето. Ама тия 
що су решили да ваде жарту може и да се опечу дебело! 
Гьимназията йе била и пак че си буде! Само не знам с кви 
очи че гледаю тия народ, що га подлъгуваше та гьи гла
сува. А и друго че ти кажем: Цариброд йе бил 
пак че си буде Цариброд! Нека се ритаю колко оче...

Гледам унукат се поуспокойи, потражи чантуту, изва
ди кньигу и поче да чети, а я си помисли: “Море дедин, 
щом имаш мерак че станеш ти на деду доктур!”

Свят ми се вие, 
но те това сме ние: 
залитаме без равновесие 
в червеното мракобесие, 
сред балканската оаза, 
отровени от омраза...
В бедност и изолация 
подмолна асимилация 
родоотстъпници твори, 
кънтят полицейски коридори 
от стражарски ботуши и пищови, 
политическите затвори и окови 
са по-страшни от средновековните.
Навън пируват безбожните, подобните... 
Загубени надежди и стремежи 
висят на телените мрежи.
Политически убийства и изгнания, 
лъжесвидетелства и терзания - 
малцинство в чужда държава 
без малцинствени права, 
далеч от рода, далеч от Бога 
станахме подлога 
на чужда диктатура, 
на чужда прокуратура, 
на чужди адвокати, 
на политици сакати, 
на некадърни кметове, 
на идеоложки песове, 
на чужди митници, 
на чужди вестници, 
на утопична визия 
по чужда телевизия.
Нечути вопли и вик...
Черковни обреди на чужд език 
безбожни свещеници служат 
и с дявола си дружат, 
запопили се удбаджии истерици, 
вилнеят фалшификатори историци, 1 
алчни ченгета на ченгели 
таланта на поети разъпели, 
граничари ни пазят от самите нас,
Господ да те пази от тях!
Куфари пари за шпионаж 
и държавен патронаж 
за крадци и изменници, 
за некадърници и изедници...
Жертви на революция, 
отдала се на проституция...
Чакаме да си дадем телата 
за крилете на свободата!
Ще се сбъднат ли мечтаните идеали 
на поколенията днешни и минали: 
живот без арбитраж, 
политика без шантаж, 
да станеш истински християнин, 
да не си поддръжник на Гарашанин 
и да не ти пука хич, 
че си на -ов, на -ев, а не на -ич!

Иван Радсиков

Днес господата целуват ръка 
# госпожите в унисон с бонтона за ува- 

# жение. А преди Втората световна вой- 
0 на ние, селските деца от Босилеградско, 

ф бяхме възпитавани

на

да целуваме ръката 
на стари хора, роднини и свещеници и по 

този начин да изразяваме сосбствеиото си 
уважение към тях.

С такъв навик от детските
4Чч и юношес-

Ч ките си години заминах през 1951 го- 
дина да следвам в Белград. След 

Ч известно време отидох в ре- 
Ч . дакцията на “Глас на бъл- 

гарите в Югославия”, 
* където заварих тога- 

Щ вашиия най-виден пред- 
0 ставител на българското 

» национално малцинство в 
Титова Югославия Иван 

■ Караиванов. При 
% ването аз се наведох да му 

ф целуна ръката, но той я от- 
ф дръпна и ми каза:

- Недей, аз не съм поп, за 
да ми целуваш ръка. Сега ние 

трябва да сме съвременни!
Евтим Рангелов

здравис-

4
*

4/ Белградски 

/ бикове
Преди известно време димитровградчани- 

% нът Виктор Йосифов отишъл в Белград. Качил 
Ч се в градски автобус и за да не отмине спир- 

Ч ката, на която трябвало да слезе, той по- 
Ч молил един от пътниците да му каже 

къде се намира тази спирка.
^ - Тя се намира близо до кафенето

■ “Три бика” - отговорил белградча- 
1 нинът и попитал: - Знаеш ли къде е 
^ това кафене?

- Не знам - отговорил Йосифов.
- Не знаеш “Три бика”?! Ако не 

1 знаеш, ще узнаеш!
- Няма проблем, казал димит- 

ровградчанинът, вече узнах за
■ един бик! Б. Д.

а они
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