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Народната скупщина на Сърбия за преговорите относно бъдещия стаутут на Косллет

ЕС няма да замрази преговорите
със Сърбия и Черна гора________

Космет в
Сърбия и
сърбите
в Космет

До края на март пълно
сътрудничество с Хага
Еврокомисарят по въпросите за разширяването Оли Рен даде
няколко седмици на Белград, за да покаже, че сътрудничи изцяло
с Международния трибунал в Хага.
“Сърбия и Черна гора разполага със срок до края на март, за
да демонстрира сътрудничество със съда в Хага”, заяви пред
журналисти Рен.
Министърът на външните работи на Сърбия и Черна гора Вук
Драшкович каза, че заплахата, но без ултиматум, на Европейския
съюз да замрази преговорите за сключване на Споразумение за
стабилизиране и асоциране с ЕС, ако страната не сътрудничи с
Трибунала в Хага, дава на Белград още един шанс.
“Получихме послание - трябва да изпълним задълженията си
към трибунала незабавно”, каза Драшкович на пресконференция
в Брюксел. “Но ЕС не използва езика на ултиматума и следова
телно ни даде още един шанс”, добави Драшкович.

* Всички депутатски
клубове подкрепиха
доклада аа преговорите във Виена
Екипът на Белград в прего
ворите има две основни цели запазването на Космет в рам
ките на Сърбия и запазването
на сръбския народ в Космет.
Сърбия е за споразумение, за
справедливо решение, но само
едно нито можем, нито смеем да допуснем вътре в границите
на Сърбия да се създаде друга
държава, която би отцепила
част от територията и която би
вкарала в бездната и междуна
родното право, и морала, и ду
ховната ни родина, и много
други неща от които е създадена нашата историческа и модерна идентичност, заяви премиерът Воислав Кощуница
пред депутатите в Скупщината
на Сърбия, които разискваха

Марти Ахтисаари посети Белград

Дшр цена за тешете
Специалният пратеник на генералния секретар на ООН за
преговорите за бъдещия статут на Косово Марти Ахтисаари има
поредица от срещи в Белград. В разговора си с Ахтисаари пре
миерът Воислав Кощуница го запозна с приетия доклад от пар
„
ламента на Сърбия за работата на сръбския екип на първия кръг
Челните хора на Сърбия отиват на заседанието на
от преговорите във Виена. Той подчерта, че решението за бъде
Скупщината
щия статут на Косово трябва да съответства на международно
то
право и европейските ценности и потвърди, че решението е
по отчета на екипа за прегово- решение би било провъзласено
рите за парвия рунд разговори от парламента за нелегитимно същинска автономия за Косово и Метохия в рамките на Сърбия
и Черна гора. По време на разговорите събеседниците дадоха
относно Косово и Метохия. и юридически невалидно,
Той припомни, че всяко друго
(На стр. 2) добра оценка на обстоятелството, че са започнали директни пре
говори за децентрализацията в Косово. Те се съгласиха с необхо
димостта по-скоро да започнат директни разговори и по други
въпроси като положението и защитата на православните църкви
и манастири, културното наследство, а така също и по специ
фични икономически проблеми. В разговора си с външния ми
нистър на Сърбия и Черна гора Вук Драшкович специалният
пратеник на генералния секретар на ООН посочи, че неговата за
дача е да създаде всички предварителни условия, за да може да
се разговаря по въпроса за статута.
Нашата страна е готова за максимални компромиси, но тряб
ва да се уважава и това, че тя има същите права и достойнство,
както и всички други държави, подчерта Драшкович.
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Нова спогодба за Еврорегиона Ниш-София-Скопие
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* София ще поеме
председаашелешбото на Ев рорегиона
6 началото на май
тази година
Членовете на Съвета на Интерна
ционалната асоциация “Еврорегиони-Евробалкан” подписаха в Ниш но
во споразумение, с което бяха редефинираии бъдещите развойни посоки
на тази част на Балканите. Освен гра
доначалника на Ниш Смилко Костич,
спогодбата подписаха колегата му от
Скопие Трифун Костовски и замес
тник-кметът на София Велизар Стои
лов.
стр. 2)
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Космет в Сърбия и Международен съд
сърбите в Космет - Босна - СЧГ
(От стр. 1) тоянните членки ма Съвета за
сигурност на ООН, повтаряйВ изказването си пред депу ки, че интересите на Сърбия са
татите президентът на Сърбия и техни интереси.
Борис Тадич каза, че “нямаме
За доклада, представен от
право на грешка и ритъмът иа правителството по повод пачанатоварване на институциите лото па преговорите за Космет
изисква прецизност и отговор миналата седмица във Виена,
ност”.
226 депутати от
- Аз никога няма да подпиша гласуваха
всички парламентарни партии,
независимостта на Косово и
В
документа
е представена
Метохия. Това и на ум не ми дейността на екипа
за преговопада и съм сигурен, че това ня рнте вън връзка с бъдещия стама да направи пито един поли тут н въпроса за децентрализитик в Сърбия, каза държавният рансто на властта в покрайниглава и подчерта, че ние сме ната.
длъжни не само да продължим
В документа се посочва, че
преговорите, но и постоянно времето до 17 март, когато зада вършим натиск върху пос почва нов кръг от разговорите

V

В Международния съд в Хага, най-висшата съдебна инстанция на
за децентрализацията, ще бъде ООН, започна процесът, по който Босна преди 13 години обвини
използвано за осигуряване на Сърбия в геноцид по време на войната от 1992-95 г. За първи път тол
продължението па процеса, кова тежки обвинения ще бъдат разглеждани от международния съд,
създаден след Втората световна война. Предвидено е съдебните засе
който трябва да даде видим дания
да продължат до 9 май.
резултат по отношение на осОсновната трудност за адвокатите на Сараево ще бъде да докажат
иовния вътрешен проблем в директната отговорност на Белград, който е обвинен, че е финанси
Космет - оцеляването и сигур- рал и подкрепял босненските сърби.
ността па сръбския народ там,
включително и връщането на МПНИГГТТКГГКГП НЯ ГШяКпГБПЦРтп
прогонените сърби.
1»1ипиииорв1|| па 11|9сШП1.ьуис11Ю
Посочва се, че общото впе- ЗорЗН СгПОйкобиЧ 6 Н11Ш
чатлспис на делегацията е, че
‘
първият кръг о г разговорите
във Виена може да се смята за
добро начало, но и че в бъдеще
разговорите трябва да станат
по-интензивни, а не да бъдат
протакани,

€ реформи към
ефикасност

а

Щ

(От стр. 1)

труктура няма
да могат да се
Като изхожда от приятел
постигнат желаските връзки и отношения
ните резултати,
между Сърбия, България и
Прието бе и
Македония, “Евробалкан” ще
предложението
се ангажира за създаването на
на градоначалнеобходимите условия за сво
ника на Скопие
боден оборот на хора, стоки и
Трифун Костовкапитали, както и за разширя
ски да се учреди
ването на взаимно-изгодни
и работна група
>•
търговско-икономически от
за развитие на
'Щ
ношения, с цел пълноценно
информационна
използване на наличните ре
система и база
сурси, се подчертава в спо
на данни.
годбата. А те никак не са мал
Тъй като е изки, защото тази асоциация
текъл мандатът
■Ч\
обхваща около 6 000 000 насе
на представителя на град Ниш,
ление, посочи градоначални- Заместник-кметът на София Велизар
кът на македонската столица стоилов подписва спогодбата
председател
Трифун Костовски.
в
ството
За по-успешна реализация
“Европрегина поставените задачи споон-Евробалкан”
спорт и медии. Съветът прие
годбата предвижда учредява- предложението
замес- в началото на май ще поеме
на
нето на осем работни групи, ХНИк-кмета на столична общи- софийският кмет Бойко Борикато съвещателни тела към на София Велизар Стоилов да сов.
Съвета на асоциацията и то: за се сформира делова група за
Едновременно със заседаикономическо развитие, за за- СЪТрудНИчество в областта на нието на Съвета на “Еврорегищита на околната среда, както инфраструктурата, с оглед на он Евробалкан” в Ниш се прои за култура, образование, това че без качествена инфрас- веде и среща на градските архитекти на Ниш, София и Скопие.
В. Богоев.
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Приключи АГРА 2006 6 Пловдив__

Голям шанс за
сътрудничество
В българския панаирен център гр Пловдив приключи
15-ата международна селскостопанска изложба АГРА 2006, в
която участваха 762 фирми от 37 държави, между които и 5
фирми от Сърбия и Черна гора.
„
- Не съм доволен от броя на нашите изложители тук. Той
непременно трябва да се повиши, каза след обиколката на
щандовете в Пловдив посланикът на СЧГ в България Данило
Вукотич.
За разлика от изложителите, на панаира бяха дошли голям
брой организирани групи бизнесмени от Сърбия, които са се
свързали с бъдещите си партньори.
- Напоследък България напредва с крупни крачки и вече
предлага изделия по европейските стандарти, поради което е
желателно по-голямо наше присъствие тук, посочи посланик
Вукотич като подчерта шансовете за земеделието, които
открива “Добросъседската програма” РАК и САКЦ за трансгоанично сътрудничество, финансирана от фондовете на
Европейския съюз. Възможностите на България са по-големи тъй като РАК разполага с по-големи средства, които
Европа отпуска на бъдещите си членки, каза в Пловдив посла
ник Данило Вукотич.

-Сегашното състояние в
правосъдията система на Сър
бия, без оглед на определени
слабости, е положително. Убе
ден съм, че с реформата на
системата, която започнахме,
нашите съдии и съдилища ще
бъдат по-ефикасни и че правдината ще бъде по-достъпна на
гражданите. Това между другото каза министърът на правосъдието на Сърбия Зоран
Стойкович на пресконференцията в Окръжния съд в Ниш, в
сряда след кръглата маса, на
която в присъствие на председатели, съдии и прокурори в
общините от Нишавски окръг,
на Окръжния и Търговския съд
в Ниш стана дума за стратегията на реформата на правосъдната система в Сърбия. Той поясни, че в сравнеие с предишните две-три години сега ефикасността на съдиите и съдилищата е увеличена с около 20 на
сто, докато в търговските съдилища това подобрение възлиза и до 50 процента.
Говорейки за реформата на
правосъдната система, министирът каза, че тя ще допринесе
съдиите и съдилищата да бъдат докрай самостоятелни, рабира се и отговорни в работата
си. Това означава,че тя няма да
бъде обусловена от това какви
са политическите отношения в
страната, но за сметка на това
съдебните спорове ще траят
по-кратко.
В това отношение той пояс-
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ни, че съдилищата трябва да се
“освободят” от онези спорове,
за които сега разискват и решават и които им обременяват работата. Например въз основа
на Закона за нотариусите някои
предмети ще минат в тяхна
надлежносте. Това ще допринесе съдиите и съдилищата да
имат по-малко предмети за разискване, с което не само, че ще
се увеличи ефикасността, но и
качеството на работата им.
- Ще се проведе и рациона
лизация на съдебната мрежа.
Имайки предвид, че хората от
малките среди се преселват в
по-големите, налага се и един
брой съдии от общинските съдилища да се премести в по-големите центрове, оповести министър Стоикович и подчерта,
че и това ще допринесе правосъдието да стане по-ефикасно
и качествено.
В.Б.

Семинар за агротуризма

* На семинара гобори проф. Доналд Хоукинс, абшор на концепцията
3а развитие на агротуризма в България.
Цяла Димитровградска община може да стане територия, на която да се реализира проект
за развитие на агротуризма в региона, който от
двете страни на границата между Сърбия и
България гравитира към Стара планина. Това
стана ясно от семинара, провел се миналия петък в димитровградския хотел “Балкан”.
В мероприятието взеха участие представители на общини в Сърбия и България, заинтересовани за осъщестяване на проекта. Сред тях бе
и делегация на Димитровградската община начело с кмета д-р Веселин Величков.
Подготвителната фаза на проекта, която ще
продължи до края на тази година, ще реализира
Министерството на селското стопанство, водното и горско дело на Сърбия. От успешността
на тази ще зависи следващата имплементационна фаза, която ще започне през 2007 година с
финансовата помощ на Фонда за глобалната за-

щита на жизнената среда (ГЕФ) и която ще се
реализира в продължение на 4 години,
Към участниците в семинара се обърна и Д налд Хоукинс, професор във Вашингтонския
университет. Той между другото каза, че разви
тието на агротуризма ще допринесе за оцеля
не на селата и населението в тях и за устоичи
вото развитие на всички видове селскостоп
ска дейност. Хоукинс, които е автор на конце
цията за развитие на агротуризма в Българи ,
посочи примера на Австрия, в която 15 хиляД
ферми се занимават с агротуризъм и от тази
дейност печелят 900 милиона евро годишн •
Понастоящем Доналд Хоукинс със сътруд
ниците си изготвя ПР°ЯК^Р“ВИ™
меризима в Дурмитор в Черна гора. През тоз!
сец той пак ще посети Димитровград.
_ _
Б.Д-

Швмя и коментари
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Пободи и разговори -
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Премълчаване на фактите за ЖиТ.^тТРУобст6енц|( на
димитровградската гимназия I туристически лидер
в Югоизточна

Ь учителите се хвърля анатема и им се заканва нЖн&то
митреовградГиЩе “ пРе9ставя като ”баУ'баУ“ За бъдещето на Ди-

“
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СЪРбИЯ
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Защо смесено училище?

там и той ли нс вижда, че учителите и учени- . *ТУР^МЪПо 6 НиШ Р 6 Ун
9ък- Ви3Ооият режим, кои, Дълго време обществено-полити ческият иите и сега са носители на най-голямата част
живот в Димитровград разтърсва полемика за от културно-просветния и спортен живот в гра-”> то оповестява България За
да, че те и днес са душата на града!?
гражданите на СЦГ, отри
бъдещия статус на гимназията.

Новият закон за средните училища не до- п
?
цателно ще се отра3и и вър
пуска в едно такова училище да се откриват 0 ЧИЯ ПОЛЗО 0000111
ху нашата работа, ка3ва Сиподведомствени паралелки от други училища. VIIи пиишпя-. ,, _
мов
Поради това Димитровградската гимназия в 1 ЧИЛИЩНИЯТ СЪВеТ Г
бъдеще няма да може да запази подведомствеп
Въпреки затруднените икононите паралелки на средното туристическо учиПропаганДата срещу >Ттелите и Учителмирски отношения в страната и Симов е
тт
н
”
«уричическо учи СКия съвет продължава. Друг поклонник на
низкия жизнен стандарт на хора- пплрп
от1ПииотН,те1шмствтттЪнР,ГОВСКОТ° УЧИЛИЩе "Дса™ за “чиста гимназия” още ио-брутално * та' Туристическата агенция “Ни- %51 година в Божица.
от Пирот. Предимствата на новия закон са в се „ахвърля върху учил„щНия съвет Става ТуР° в Ниш успешн0 си пробива Един е от по-известните
това, че той дава възможност на училищата в дума за статията “В чия полза работи Учи- "ЪТ " уСПЯВа Ю запа™ •"идерски- туристичесКи дейци в Сър
по-малките среди да не бъдат зависими от доб- лищиият съвет в гимназия™” (“Б^атетво^ от ^ Сърбия "в^Га
4 ^настояще! е пре!профилирани училища от
мт
п” сам°стоятелно да си решават съдбата. По-конкретно това означава, че
средното училище в Димитровград покрай
гимназиални ще може да има и паралелки от
други профили, но свои.
Очевидно е, че гимназията ни и досега е била един вид смесено училище, но с чужди па
ралелки, а в бъдеще би била смесено със соб
ствени паралелки. Не трябва да бъдем мъдри,
за да видим предимствата от новия закон, конкретно за Димитровград! Но някои от челните
хора в този град пренебрегват същественото, а
се хващат за страничното. Че това е така говори и фактът, че тези хора не зачитат писмото,
което по въпроса им изпрати министърът на
просветата и спорта на Сърбия Слободан Вуксанович. В писмото си между другото той казва: “През учебната 2005/2006 г. продължи про
цесът за сформиране на средни училища като
начин училищната мрежа да се съгласува с
нуждите на конкретната среда, на учителите и
работодателите. В по-малките градове и малките общини в Сърбия с това могат да се откриваг средни смесени училища, които да
предлагат възможности за гимназиално образование и за други профили, а не както досега
само за една специалност. По такъв начин се
стига до икономически и организационни
спестявания и се премахват подведомствените
паралелки на други средни училища, което в
досегашната практика предизвикваше редица
затруднения и проблеми.”

10 февруари 2006 г.). Между другото ее нод- . изостават и обществените призчертава, че легитимни представители на насе-Ч нания. Сдружението на частнилеНието са отборниците и Националният съ- «"те и занаятчиите на град Ниш
вет. Че са легитимни ние читателите знаем : преди месец провъзгласи нейния
така чс авторът на статията нс е казал нищо
.собст веник и директор Драгослав Симов за най-успешния туново. Но зад казаното се крие неказаното - ниристически деец през миналата
ма Учителският и Училищният съвети не са
■% година, а златната емблема му
легитимни органи, с права и задължения. И за
връчи министър Велимир Илич.
кого работят те - за народа или за някой друг?
Симов казва, че агенцията е
Болната точка е, че от Училищния съвет се
формирана 1989 година и че от
тогава
насам икономически ук
очакваше да бъде слуга. Нима за това не сви
репва. Наистина последици от
детелстват игрите около сменяването и подбиикономическите санкции все още
райето на '‘подобни” лица за членове на Учи, се чувстват, но затрудненията се
лищния съвет?
смекчават със засилена органи* зираност и отговорност към кли
1/1ПМ
ентите и деловите партньори. _3
а ИЛИ
нея сега работят девет души, притбжава три модерни автобуса и
/|!СС1НС7В01
разполага с необходимите лиценЗад полемиките за статуса на Димитровзи за организиране на туристически пътешествия и почивки в
градската гимназия се крият много съмнител- - страната и в чужбина
ни деяния и натрапвания. За това говорят и
Туризмът на всяка страна, т.е.
следните факти:
място, представлява отрасъл,
1. При разискване и решаване на ключовия
който може да даде импулс в нейвъпрос в средното образование в Димитров- Т ното развитие. На въпроса на
град не се уважава мнението на Донка Бано-®**’ какво равнище е туризмът в Ниш
днес, Симов отговаря, че е в упавич. Кой заобикаля нейната компетентност?
дък.
вНима тя не е депутат в Скупщината на Сър-Преди разпадането на пребия, която е приела новия закон за средните ДИШНа Югославия в Ниш идваха
училища? Тя е и председател на Отбора за об- туристи от чужбина. Днес обаче
разование в скупщината.
•/ са все по-малко и все докато не се
2. На родителите и на учениците случайно
предприемат спешни мерки, едва
ли се натрапва дезинформацията, че уж диплоли може да се говори за туризъм

начинР"чслните”“ Димитровград съобщиха

у^шще'щГсаГ-дол.юкаТесТвегш и невалид-

^Р™'Т
щцпа стопанска камапа в
"а "а стопанска камара в
в България, но се увеличава и
броят на новите ни клиенти. Това
се дължи на добрата организираност и сътрудничество с българските ни партньори, които на на
шите клиенти предлагат достъп
ни цени. Все пак основното е, че
клиентите ни вярват и че ние нас
тояваме докрай да изпълняваме
поетите си към тях задължения.
*Как се развива туризмът в България, доволни
ли сте от услугите ?
-България става все по-голяма
туристическа сила, която планово посвещава внимание на тази
област. Има какво да предложи
на туристите не само през лятото
и зимата, а и през цялата година,
Особено е важно и това, че нейните курорти привличат туристите от Сърбия и с достъпните си
цени.
*Готвите се за настъпваЩото лято. Какво ще
предложите на туристите 0171 Сърбия?
- Нашата дейност зависи от
желанията на клиентите и ще се
стремим да ги изпълняваме докчуХГпредимствоГк ще да“

на заседание на ОС, че ще натискат минис- ни за Европа.. Като че ли не се знае, чс в дър , “Сърбия-турист” почти прогтад- дем на курортите на българското
търа! Вероятно ще искат специален закон само жавпите училища всички гимназии ще рабо- наха, а частните хотели разпола- крайбрежие,
за Димитровград! Нима такова нещо ни е не- тят по една и съща програма (и “чистите” и “4 тат с малко легла, така че не са в *Очаква се на 1 януари
смесените). Значи няма пълноценни и непълсъстояние да приемат по-мно- 2007 година България да
обходимо.
гобройни гругш туристи.
Близката история на Димитровград казва, иоценпи гимназии в Сърбия - такива са само в
стане членка на Европейче смесено училище е имало. В гимназията съ- главите на някои хора!
,кТова вероятно се отразя- ския съ!оз и да въведе визи
ществуваха паралелки с машинен и правСъществуват още много неслучаиниработи ва отрицателно и на агенза гражданите на СЦГ.
но-административеи профил. Не беше ли това във връзка със статуса на гимназията. Но същ- ; дията Ви?
това ще се отрази
смесено училище? И кой ще отрече, че тогава костта с известна, макар че е премълчавана и
-Поради тези и различни дру- върху “Нитурс”?
всички бяха доволни? Защо челните хора в обизкривявана до голяма степен. Затоваще по- ги обстоятелства “Нитурс” през
-Съвсем е сигурно, че това отщинага не кажат това на отборниците, защо
ръчам следното:
последните години се ориентира рицателн0 ще подейства върху
наблягат върху “идеите” си, злоупотребявай-Умните хора се учат па чужди грешки, а
къ“ туристическите дестинации туризма на България, понеже доки местните медии и страниците на в. “Брат- ние, димитровградчани, нс умеем да се учим и
“ БългаРия и стана главен орга- сега там отиваха Г0Лям брой туство”? Разбира се, чс това не става без натиск на собствените си! Това потвърждава и горка™заТппчивкз^Ттспигти пт Тъп Ристи от Сърбия. Разбира се, че
и обида. Пример за това е “Манчин рабуш” та съдба на гумарата. Някои вдигаха шум и се ) бия в българските летни и зимни 1ъоху0лейнос^ГнаЦ^С,пЯ0таРз3геНИ
със заглавие “Кому кикво требс...” (‘Брат- пъчеха, а Димитровград мълчеше. Резултат от/;; курорти. Всъщност изградихме “„РБез^оглмчеоЛишплните
ство”, 10 февруари 2006). Идейната нагласа на това е икономическият срив на общината ни. I си имидж на агенция, която пое- представители на България подрабуша е ясна - учителите и училищният отбор Ще позволим ли и сега, като си мълчим, да от- • тоянно укрепва сътрудничество- чертавах че ВИЗОвият режим ще
не си знаит работата. Ге искат да закрият гим- секат крилата на средното образование в Ди- 1: то си с туристически агенции, ор- 6ъдс либерализиран и че изучаназията, да затрият родителите и града и би митровград? Ще увеличим ли броя па безраганизации и частници в Бълга- ват възможността ВИзнтс да бътрябвало да си помислят за това нещо, защото ботиите висшисти? Ще се повтори ли народнарн!1, 1 рез лятото организираме дат безплатни, визите са си - оиМаича казва: “Йедно време даскальете беоше та мъдрост “Волът рис, но на шията му пада”? , • ЯоморКсИкитсНа^тоортиДа1Б ^га зи' Поиеже сега има много неяс_
душата на тия град, а са гъи нема нигде...”
Дали ще оцелее гимназия с подведомствени ^«Слънчев бряг Несебър Помо- нотни, заедно с представители на
Ниш и на Регионалната стопан
Аз като бивш учител и бивш директор на паралелки, което нс е в унисон със закопа, по
рИе, Созопол, Китен и други месска камара подехме инициатива в
гимиазията нямам намерение да упреквам за нея се застъпват “легитимните” или ще бъ-Х»та, а през зимата в Боровец и Бан- Ниш или в България да се срещ
Манчо, защото е очебиещо, че той си е загубил де смесено училище (според закона), за което
ско.
нат министрите на туризма на
рабуша и този път пише с чужд рабуш, от чуж- се застъпват учителите и Училищният съвет двете страни и да обсъдят въпро
:,:На какво се дълоки успе
да политическа работилница.
тепътва ще се види.
:: хът на агенцията?
са. Дали и кога това ще станс, до
Тези редове пиша на ученика от рабуша и
. 'I
Томислав Гаков, виеш директор на
-Имаме нс само постоянни момента не е известно.
вярвам, чс той ще ги прочете... Затова го пи
В.Б.
Димитровградската гимназия
клиенти за почивка и развлечения
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Българска
делегация
участва в
работата на
съвет на ЕС
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Министърът по европей
ските въпросгг Меглсна Кунсва ръководи българската де
легация, която взе участие в
работата на Съвета “Общи ' ч, V
въпроси и външни отноше- > [
ния” на ЕС в Брюксел. В рам
ките на Съвета министър Кунева проведе редица двус
транни срещи. Пред журна
листи тя изрази очакването
си Литва и Полша да ратифи
цират договора за присъеди
няване на България към ЕС
още през месец март, съобщи
дирекция “Информация и
връзки с обществеността” на УЩ
МВнР. Австрийското председателство и ЕК информираха
Меглена Кунева
участниците в Съвета за хода
на междуинституционалните
преговори за постигане на парламент ще се съберат на
споразумение по бюджета на следващото си заседание в
ЕС, за периода 2007-2013 го края на март, като целта е
дина. Представителите на 3-те институции да постигнат
Съвета на ЕС, на Европейска- консенсус по въпроса до края
та комисия и на Европейския на април

У
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Балканите и
обединена Европа
Вицепремиерът и министър
на образованието и науката
Даниел Вълчев откри в Югозападния университет “Неофит
Рилски” в Благоевград международна кръгла маса на тема
“Балканите, обединена Европа
и балканистиката в началото
на 21 век”.
Отваряйки се към Европа и
ставайки член на Европейския
съюз, ние в никакъв случаи не
бива да се затворим към нашите съседи от Балканите, каза
министър Вълчев. Това според
него ще бъде едно от големите
предизвикателства пред България, което ще се появи при
присъединяването на страната
към структурите и реда на ЕС.
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По думите на Даниел Вълчев
важно за България ще бъде да
успее да привлече по такъв начин своите съседи от Балканския регион, че те да участват
активно и в уеднаквяване на
правния си ред с този на ЕС, и в
синхронизирането на собстве
ната си интеграционна полити
ка, както и да участват активно
^ обща поли-тика на
сигурност и отбрана в
Международната кръгла маса
в благоевградския университет
е организирана в рамките на
ежегодната програма^ “Зимни
балкански срещи . Нейното изпълнение започна преди 15 гона
егидата
под
дини
ЮНЕСКО.

Холандия Дни на българската
подкрепя култура в Рим
България
за ЕС
Холандия подкрепя член
ството на България в ЕС от 1
януари 2007 г. Топа е заявил на
срещата си с премиера Сергей
С гапишев външният министър
па Холандия Бсрнард Бог, кой
то е бил на двудневно посеще
ние в София по покапа на ви
цепремиера и министър на
външните работи Ивайло Калфип. Сергей Станишев е благо
дарил за последователната
подкрепа на холандското пра
вителство за ратификацията на
договора за присъединяване на
България към ЕС. На 7 февруа
ри 2006 г. Долната камара на
холандския парламент одобри
Договора с мнозинство от бли
зо 2/3 от депутатите. Българ
ският премиер е посочил, че
окончателната ратификация от
страна на холандския парла
мент ще се възприеме като си
лен позитивен сигнал за усили
ята на България за членство в
Общността.

Дни на българската култура бяха открити в понеделник вечер
та в римския клуб Ла Палма. Те се провеждат под патронажа на
вицепрезидента Ангел Марин, на министъра на културата Сте
фан Данаилов и на римската община, със съдействието на бъл
гарското посолство в Италия, на Агенцията за българите в чуж
бина и на софийската община.
С приветствени слова към присъстващите се обърнаха вицеп
резидентът Ангел Марин, кметът на София Бойко Борисов и за
местник-министърът на културата Иван Токаджиев. След цере
монията по откриването концерт изенсе певицата Росица Борджиева. Представени бяха творби на скулптора Александър
Пройнов, чий го “Балкански ангел” бе обявен за символ на дни
те, както и произведения на художниците баща и син Иван и
Александър Яхнаджиеви. Вечерта завърши с театрално-музи
калния спектакъл на режисьора Андрей Баташов “Ритъм”. Бой
ко Борисов огласи решението да бъде обявен за почетен гражда
нин на София кметът на Рим Валтер Велтрони. Поводът е пре
доставянето на сграда за Българския културно-информационен
център в италианската столица.

Президентът Георги Първанов
отличи видни културни дейци

Перпершкон
пострада от
земетръсите
Земетръсите от края на февруа
ри т.г. в Кърджалийско са увреди
ли и един от най-ценните археоло
гически обекти в България - Перперикон. Това алармира археоло
гът професор Николай Овчаров,
който е ръководител на екипа за
разкопките. Древният град се на
мира на около 3 километра от епи
центъра на земетресенията, стана
ли неотдавна в Югоизточна Бълга
рия.

Ордени за Левчев,
Йорданов и Морфов

Българският президент Георги Първанов връчи в сряда орден
“Стара планина” - първа степен на поета Любомир Левчев и орд,ен “Св. Св. Кирил и Методий” - първа степен на поета Недялко
Йорданов и на театралния режисьор Александър Морфов. Лев
чев получава най-високото държавно отличие за изключително
големи заслуги към България и за развитието и популяризиране
то на българското изкуство и култура, и по повод 70-годишнината му. Недялко Йорданов - за големи заслуги в областта на кул
_
н_ който граничи със счг турата и изкуството и за 65-годишнината му. Александър Мор
То”а са „ай-Големите язовири - фов бе отличен за заслугите му в областта на културата и изкус
«Пчелина» и “Студена”, край села- твото.
та Извор, Горна Диканя, Стефанов0 и ярлово. В региона водоемите
са 40 на брой. Около водните басейни ще се поставят плакати с
предупреждения към гражданите
за опасност от птичи грип.
Т.П.

Наблюдават се
язовири заради
птичи грип

Сбогом на повиквателните

100% професионална
армия от 2008 г.

Професионализацията на Българската армия може да приключи
до 1 януари 2008 г. Това е напълно
я реалистичен срок, коментира спеП
пр4П.га ппс-шм
за в. ДУМА
председателят
В навечерието на традиционния ^
български
празник I1 мяпт
март, випеппевицепре 1
| циално
^ комисията
по отбрана
в Народ.
миерът и министър на външните работи Ивайло Кал фин е изпратил | ното събрание Ангел Найденов,
мартеници на 25-имата външни министри на държавите от Европейския Ц По думите му за премахването на
съюз и на 72-мата ръководители на дипломатически мисии със седали- Ц наборната служба са нужни около
ще в София. Това съобщиха на БТА от министерството. По стара тради- Ц юо млн. лв. Те могат да се намеция на 1 март българите си подаряват мартеници, символ на надеждата, || рят както от бюджета, така и
която идва с пролетта, се казва в поздравителния текст, придружаващ Ц вследствие на преструктурирането
мартениците. Според българското поверие мартеницата дарява жизне- Щ на отбранителната система. Шеност на този, който я носи. Приемете моите най-искрени пожелания и I Фътна комисията по от ранаочак„
1
г
__
Ива до месец от Генщаоа да му
нека тази мартеница Ви донесе здраве и много щастие, е написал още |
ставят разЧеТите. Всички поеминистър Калфин в поздравителния текст.
-^пили предложения и мнения ще
| бъдат внимателно преценени.
щ ,||Ц |цщ щ ц ц щ | .... ...

След като се създаде подготвена основа за дебати, ще потърсим
и среща с президента Георги Първанов, който е върховен главнокомандващ
на армията.
Имам
всички основания
да вярвам,
Че той
ше
подкрепи идеята ни за по-ранното
приключване на наборната служ*
ба, каза още Найденов. Той окачес
тви като неизпълнимо искането
СДС наборната служба да‘
г
премахната от началото на
и оцени предложението
да
еРоеалистичният
Януари 21)115 г. е реални
«
срок, съгласи се с думите на»
денов и началникът на ГЩ ген.
кола Колев.

ЪштфМоа хроника
В„Напредък"

3 ма ртЖ§
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Изборите 6 местните общности

)ошо работниците изчакват Приключи вторият тур
да <и вземат парите.»

Покрай Стаменко Пенев,
Във втория тур от изборите
в местните общности в Боси- който е избран за председател
леградска община са избрани на Съвета на МО, Александър
нови ръководства във всичките Захариев - заместник-предсеседем местни общности, в кои- дател и Борянка Младенович * Процедура та 3а приватизация не може аа
то поради липса на кворум или секретар, за членове на Съвета
Започне докато не се раздели държавното
процедурални нарушения из- на най-многолюдната обот общественото имущество
борите не са били организира- щност в общината са избрани и
ни.
Ефтим Митов, Иван Ефтимов,
27 от общо 32-ма заети в об
Въпреки че на изборното Наташа Стойкович, Любиша
щественото
предприятие Кметът Владимир Захариев за
събрание в МО Босилеград са Атов, Тоше Александров, Сте“Напредък”, които са приели лви> че в разговорите с предприсъствали 3% от броя на из- Фан Стойков, Радомир Иоич и
социалната програма, с нетър- ставителите от Републиканбирателите, вписани в избира- Стойне Раденков.
пение изчакват да
получат
па?к7^^Айринарна
ш,спекЧия
М
в Белград е получил уверяваИзбрани са и председатели
рите и да напуснат фирмата.
ния, че тя наскоро ще разреши телните списъци в града, споДиректорката на “Напре- кланицата да продължи да ра- ред Закона за местното само- и членове на съветите в месдък” Петрунка Симеонова под- боти, при условие предприяти управление, изборите са ва- тните общности Рибарци, Долето да извърши ремонт на
лидни.
на Любата, Груинци, Долно и
черта, че от Министерството обекта,
с което да се създадат
по труда, трудоустрояване и необходими условия за работа.
социална политика са ги осве- Симеонова подчерта, че съотВ ловното дружество „Сокол"
вените служби в общинското
домили, че реализацията на со
вече са изготвили
циалната програма ще започне управление
проект за реконструкция на
след като Агенцията за прива кланицата, за което са необтизация включи предприятие- ходили 187 000 динара,
то в процеса на приватизация.
От агенцията пък заявяват, че ежедневно идват на работа,
На последното заседание на
това не може да стане веднага въпреки че нямат задължения, Скупщината на ловното дру- Босилеградските ловци се
поради неразделеното общес- Те не си спомнят кога за после- жество “Сокол” в Босилеград е готвят за хайката за вълтвено и държавно имущество, ден път са получили заплати, учреден нов Управителен съ- Уи> к°ято на 4 и 5 март •
с което в момента фирмата джиро-сметката на фирмата е вет. Освен Ефтим Митов, пред- таз" година, по синорите
разполага.
блокирана вече 4-5 години, го- седател на дружеството, който
^“сина’ БожиЧа “ Топ'
Владимир Стоименов, ди- ляма част от основните сред- според Статута на дружество- ните дружеств^&жол™'
ректор на тукашната кадас- ства за работа са разпродадени то е и председател на УС, за от Босилеград и “Върла”
трална служба, оповести, че или унищожени, а Републикан- членове са избрани Саша Ми от Сурдулица. Очаква се в
разделянето на землището ще ската ветеринарна инспекция ланов, Славчо Миланов, Иван нея да участват около 100
приключи най-късно до края от Враня преди повече от един Иванов, Симеон Стоянов и Да- “соколовци”.
на този месец.
месец забрани ползването на вор Анастасов. Избрани са и
Докато изчакват да започне кланицата. Една част от работ- три члена на комисията за пре- началото на миналия месец,
реализацията на социалната ниците все още изчаква фир- ценка на щетите, които дивите
територията на общината
програма и приватизирането мата да реализира присъдите и животни нанасят на земедел- ловците са убили 45 глигана, 40
на фирмата им, работниците да им даде незаплатените зап ците в общината - Васил Анас- лисици и около 130 заека. За
тасов, Небойша Стойнев и разлика от миналата година,
лати.
Винко Йовев.
когато бяха убити чак 8 вълка,
В ловното дружество са из- пРез този л°вен сезон не е убит
Ще бъде ремонтиран обектът
ключително доволни от пости нито един.
на основното училище________
- Планът, който изготвихме
женията си през изтеклия ловен сезон, който приключи в преди началото на ловния се-

Горно Тлъмино и Доганица.
За председател на Съвета на
МО Рибарци е избран Владимир Анастасов, Владимир
Глигоров е избран за председател на Съвета на МО Долна
Любата, Иван Тасев е новият
кмет на Груинци, Бранко Велинов на^Долно Тлъмино, а Милачко Йованчов на Горно Тлъмино. В общинското управление ни осведомиха, че и в МО
Доганица е успешно проведен
вторият тур, обаче до печатането на този брой на “Братство” не успяха да съобщат
името на новия кмет.

Избран Управителен съвет

Нова дограма

Министерството на просветата и спорта на Сърбия ще отпусне 17,5 милиона динара за
ремонтиране на сградата на
централното основно училище
в Босилеград. Проектът, който
училището е изготвило със съдействие на съответни служби
в общинското управление,
предвижда цялостна подмяна
на изхабената дървена дограма, както и на подния фаянс
във всички учебни стаи и помещения в училището. Запланувано е да се сложи ПВЦ дограма, както и 1300 квадратни метара ламиниран паркет. В учи-

зон, е осъществен над 90%, за
яви след заседанието на скуп
щината Ефтим Митов. Той
подчерта, че и през изтеклия
ловен сезон дружеството е
продължило сътрудничество
то с ловните дружества от
Сърбобран, Кргуевац и Гроцка. Ловци от тези дружества са
били на лов в Босилеград, а
група босилеградски ловци и
тази година посетили колегите
си в Сърбобран, където ловили
фазани.
В момента в “Сокол" членуват около 300 ловци. Годишният членския внос, доколкото се
плати до 1 юни, е 3300 динара,
а след този срок - 4000 динара.
В дружеството казват, че членският внос може да се плаща и
на вноски.

тп.

лището очакват министерството скоро да обяви търг за
събиране на оферти и ремонтът да приключи до началото
на новата учебна година,
Методи Чипев, директор на
- С хората, на които дарих кръв, сетне станахме
основното училище, подчерта,
добри приятели, споделя Илич
че още през декември миналаСретен Илич, мон- помагам, което им причинява удоволствие,
та година училището е отпратьор в босилеград- Особено признание представлява фактът, че с
вило писмо до министерствоския клон на “Теле- хората, на които помогнах и с техните фамилии
то, с което е поискало средства
ком Враня”, се при- сетне станахме добри приятели, гордо споделя
за ремонтиране на обекта, почислява към многок- Илич.
неже от изграждането му през
ратите кръводаритеСретен Илич е роден през 1957 година в село
1962 година до днес не му е ли в Босилеградска община. Досега 37 пъти е Кржава,
община Крупан. В Босилеград дошъл
правена по-сериозна рекондарявал ценната течност и, както казва, ще про- през 1977 година, като работник във фирмата
струкция.
дължи да помага на хората все докато здравето “Електролозница”, която по това време била
извършител на определени работи в Босилегму позволява.
Освен, че е участвал в кърводарителските ак- радско. Харесали му Босилеград и босилеградции, които в Босилеград е организирал ОО на чани и решил да остане да живее тук. Женен е с
Вълцинапрабили щетаб с. Ресен
Червения кръст, много пъти Илич е давал кръв Невенка, която е по потекло от Назърица, и с
на нуждаещи се негови съграждани, които се нея имат двама синове - Небойша и Синиша.
лекували в болниците в Сурдулица и Враня.
Илич изтъкна, че и синовете му са тръгнали
- Отзовавам се винаги когато някой босилег- по неговите следи и вече по няколко пъти са
радчанин ми се обърне за помощ, казва Илич. участвали в кръводарителски акции.
На стопанина Боян Илчев от село Ресен миналата седмица Давайки кръвта си, просто знам, че на някого
П.Л.Р.
два вълка удавили 3 овце и също толкова наранили. Както уз
наваме, стопаните лекуват ранените овце, надявайки се да
оцелеят.
Хищниците нахлули, когато стадото с около 60 овце било
край водопоя недалеч от махалата. Безуспешни останали опи
От Научния институт по веВ рамките на мерките за за- от Ветринарната станция във
тите на Илчсви да защитят стадото от вълчата атака.
теринарство в Белград офици- щита от птичи грип, на гранич- Враня, а от миналата седмица
Рсшляни казват, че миналата година в селото им вълци ално потвърдиха, че намерена- ния пункт “Рибарци” от мина- на дезинфекционната бариера
удавили една овца, една коза и едно прасе. Последната случка
в Ресен само потвърждава факта, че вълците и другите хищ та миналата седмица в района лия месец се върши задължи- са екипи от босилеградската
на село Млекоминци мъртва телна дезинфекция на всички Ветеринарна амбулатория. Деници често атакуват стадата и нанасят големи вреди на жи
чапла не е била заразена със коли, камиони и автобуси, кои- зинфекцията на возилата се
вотновъдите в Босилеградско. Това сочи и примерът на Миле смъртоносния вирус на птичи то влизат в СЧГ. Отначало де- плаща 200 динара.
Божилов от долноръжаската махала Ишор, на когото в нача грип.
зинфекцията провеждаха екипи
лото на тази зима вълци удавили 4 овце. Понеже бил безсилен
срещу хищниците, той решил да продаде цялото си стадо.

Дари а кръв 37 пъти

Удавили три овце

В Босилеградско няма птичи грип

@лчШп1 Подгитвил: Петър Рангелов
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Заседание на Управителния съвет на ГТП „Балкан"

Доучредяване на Центъра за
социални грижи

Предложен ИД директор
Управителният съвст на
гостилничарско-туриетичес
кото предприятие“Балкан”те
зи дни разгледа и прие оконча
телната равносметка за 2005
година. Според счетоводния
баланс, общите приходи па
“Балкан” през миналата годи
на са 30 606 000 динара. В тях
ната структура най-значително
място заемат средствата, инка
сирани от продажбата на храна
и питиета - 13 403 000 динара,
провизии от обменянето на ва
лута - 7 102 000, нощувания в
хотела - 2 835 000, даването
под наем на определени обекти
- 1 855 000, нощувания в Моте
ла - I 630 000, спедиторски ус
луги - 1 454 000, манипулативни разходи - 1 035 000 и пар
кинг - 944 000 динара. Остана
лите приходи възлизат на 2 163
000 динара. Всичките приходи
са изчислени след приспадане
на ДДС. Сумата на общите
приходи не показва по-значи
телно отстъпване в сравнение
с 2004 г. (30 341 000 динара).
Деловите разходи на фирма
та през 2005 г. възлизат на 71
741 000 динара. В структурата
на разходите основно място
заемат дължимите суми за зап
латите, както и останалите
лични разходи на обща стой
ност 37 996 000 динара. В срав
нение с 2004 г. тези разходи са
увеличени с 16 500 000 динара,
което е косвено свързано с но
вия начин за изчисляване на
заплатите в съответствие с ко
лективния договор за труда,
според който основа за по-на
татъшното изчисляване на зап
латите е коефициент и на ми
нималната заплата. Разходите
за амортизация лани са били 14
154 000 динара и са с 3 500 000
динара повече в сравнение с
2004 г., което е последица на
новия начин на изчисляване на
тези разходи, чиято цел е стой
ността на капитала да бъде
сведена до действителната па
зарна цена.
Балансът показва, че до зна
чителна степен е увеличена
стойността на постоянното
имущество, което е последица
от пазарния начин на изчисля
ването й. Членовете на УС кон
статираха обаче, че съоръже
нията са напълно застарели, а
голям брой от тях въобще не са
за употреба. “Балкан” има го
леми проблеми с оборотните
средства, които в структурата
на общите заемат едвам 7,5 на
сто от тяхната стойност. Нали
це е и голямо неравновесие
между финансовите задълже
ния на предприятието към раз
лични субекти и средствата,
които то изисква от други - съ
отношението на сумите е 78
000 000 : 19 454 000 динара.
На заседанието се чуха мно
го полемични тонове. Изплъняващият длъжността дирек
тор на “Балкан” Слободаи Гюров, който на този пост застана
преди около 3 месеца, изтъкна,
че той не иска да поема никак
ва отговорност за загубите и че
отговорност ще търси от бив-

След сформирането на общински Център за социални грижи
п Димитровград, отборниците приеха предложението за изпъл
няващ длъжността директор на това ведомство за срок от шест
месеца да бъде назначен Славча Димитров, дипломиран юрист.
С предложението трябва да се съгласи и Министерството на
труда и социалната политика.
Преди това отборниците освободиха од тази длъжност Иван
ка Мердович, която временно бе определена да ръководи с но
восформирания общински център.
На последното заседание на ОС отборниците приеха и пред
ложения състав на Управителния съвет на Туристическата орга
низация за период от четири години в състав: Зоран Николов за
председател, Мирослав Соколович, Драгица Ангелова и Драган
Милич за членове. Бяха назначени и три члена на Надзорния съ
вет - Драголюб Момчилов за председател, Предраг Митов и Далибор Николов за членове.
А.Т.

шите ръководители. Гюров ка
за, че е дошъл момент да се ка
же ясно, че “в “Балкан” рабо
тят 30 на сто от работниците,
50 на сто идват на работа, но не
работят, докато 20 на сто изоб
що не идват на работа”. Чле
нът на УС Симеон Денков кон
статира, че е унищожена една
добра фирма. Според него
причините за провала не са от
вчера. Той поиска отговорност
от конкретни лица, които пре
ди години не са се държали ка
то истински домакини. “Защо
преди години сградата на бив
шия АМС платихме 1 200 000
германски марки, а сега я про
даваме за 200 000 евро?”,
попита Денков. Заместникпредседателят на синдикална
та организация Драган Димит
ров подчерта, че “трудовата
дисциплина през последните
няколко месеца до голяма сте
пен е намалена, но все пак е
добре, че съществува и такава,
имайки предвид, че работни
ците вече 15 месеца не получа
ват заплати”. Димитров заяви,
че “практиката на подаване на
съдебни искове за неизплатени
заплати се е превърнала в ис
тинско безобразие, тъй като
някои работници са подавали
искове и за януарските запла
ти, не чакайки месеца да мине”.
Той добави, че синдикалната
организация ще настоява към
колективния договор да се до
бави анекс, според който ра
ботниците занапред да рабо
тят за минимални заплати, до
като останалите дължими су
ми да получат, след като се
създадат обективни възмож
ности.
Общото заключение бе, че
фирмата през идните няколко
месеца трябва да се лиши от
50-60, а може би и повече ра
ботници, тъй като е очевидно,
че има излишък работна ръка.
В момента се изготвя социална
програма и финансови сред
ства за нейното реализиране
ще се търсят от компетентните
републикански органи. “Бал
кан” има намерение да прода
де няколко обекта с цел да по
туши част от дълговете към
работниците и поверителите.
От Агенцията за приватизация
е получил зелена улица за това,
но от Данъчното управление
поръчват, че със средствата,

получени от продажбата на
обектите, ще трябва най-нап
ред да се издължат данъците за
2003 и 2004 г., които са били
пролонгирани.
Директорът
п
1 юров смята, чел Данъчното
'
управление няма правото да
'изисква
1
това, тъй катог от ААгенцията за приватизация са каза
ли за кои цели средствата са
предназначени. Тези дни той
ще проведе допълнителни раз
говори с компетентни в аген
цията, а на данъчното предла
га ипотека над кафенето “Гацино”.
Б.Д.

Масовизиране на
пенсионерската партия

Водачът на дип— тва на предостояВ§&
митровградската
щите избори на
}
всички нива. През
на
организация
Партията на обеди- ЩгШ.
№ този месец в Бел
град ще се състои
лените
^ пенсионери
с
к Щ
}.
на Сърбия
Томис- шШ
учредително съб
п*
лав Василов
тези
рание на републи
с
канския отбор на
; дни съобщи, че в
общината
ОКОЛО ■
ПОПС, на което
450 души са станамежду другото ще
%
ли членове на пар- \
бъде приет уставът
тията, 90 на сто от ! '
на тази организа
които са пенсионе
ция и ще бъде из
Т.
Василов
ри. Василов неотбран председател.
давна присъства на
Най-сериозният
заседание на ПОПС в Белград, кандидат за председател е д-р
на което председателите на 169 Иован Къркобабич, чиято канобщински отбори на партията дидатура издигнаха всички обв републиката са приели зак- щински отбори на партията.
лючението, че приоритетна за
Б.Д.
дача в предстоящия период е
масовизиране и подмладяване
на партията. В ПОПС ще бъдат
зачленявани не само пенсионе
ри, но и работници и безработ
ни, интелектуалци и други, ко
При избухване на пожари в по ито искат да се борят за
В Димитровград тези дни ;;
лето димитровградските огнеборбе проведена втората за тази И
ци често се сблъскват с проблема по-доброто бъдеще на странагодина акция по кръводаря- ; ’
как да се доближат до мястото на та.
Акция по масовизиране и ване, в която участваха 23- ;
пожара през нивите. Често пъти се
случва да вървят по километър и подмладяване на партията ма жители на общината. И ;
повече пеша докато стигнат пожа провежда и клонът в Димит този път като организатори |;!
ра. С решение на Общинската ровград. Той вече е сформирал на акцията се проявиха Заво- *;
скупщина на пожарникарската 7 местни отбора, от които 3 в дът за кръвопреливане от и
служба безвъзмездно е отстъпено
едно возило Лада нива (произведе Димитровград, по един в села Ниш и местната червенок- |]
но през 2001 година), благодаре та Долна Невля, Желюша, Бе- ръстка организация.
Следващата кръводариние на което те ще могат да се леш и един за района на Забърпридвижват хем по-бързо, хем до дието. Наскоро ще бъдат телска акция ще бъде орга- н
самото място на пожара. Това оз сформирани и местни отбори в низирана в края на този ме- Ц
начава и по-ефикасно действие на селата Лукавица и Гоин дол.
сец.
Д. С. §
огнеборците при потушаване на
Василов сподели, че партия
А.Т. та с големи амбиции ще учасполските пожари.
;:1

Общината помага
пожарникарите

За по~ефг/жасна
работа

През фотообектиба

Кръв дариха
23-ма души у

'!■!

Няма
1 наказания,
а дивачествата
1 продължават
Преди време писахме за счупени
те дръвчета по главната улица на
града и за заканата на отговорните
в общината виновниците да бъдат
наказани. Оттогава до днес минаха
няколко месеца и — нищо.
Тези дни отново сме свидетели на
дивашките постъпки може би на съ
щите извършители - пак са счупени
няколко дръвчета по главната ули
ца.
А.Т.
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Власинско езеро 1просперираща туристическа гргт.тл,,,,.

Протести на работниците на АТП

Един от петте
Търсят си правата
приоритета в Сърбия
За развитието на туризма
през 2006 година Министер
ството на търговията, туризма
и услугите е обезпечило 500
млн. динара и е определило об
що пет туристически приорите
та в Сърбия. Като просперитетна туристическа дестинация,
Власинско езеро е включено в
тези приоритети. Това стана в
края на миналата година на
среща в Правителството на
Сърбия в Белград с представи- Ш
тели на туристическите органи
Щ;
зации от цялата република, каза
ръководителката на Туристи
ческата организация в Сурдулица (ТОС) Миряна Маркович.
- За да можем да очакваме
средства от републикански из Миряна
точници, трябваше да предло
Маркович
жим конкретни проекти. Сто
рихме това и сега чакаме обрат
на информация. Конкурирахме за пари да куПИМ
сградата на Търговската организация
“Звезда” в Промая, която сега не се ползва, за
да открием Туристическо-информационно бю
ро. Второто ни предложение е Министерството
да финансира градоустройствения план на
крайбрежието на Власинско езеро, за да го запа
зим от безразборно строителство. Необходимо
е освен това да се защитят водохранилищата изворите на питейна вода, с които се гордеем,
за да не допуснем замърсяването им. Миналата
година със собствени средства направихме ремонт на една част от водоснабдителната мрежа, посочи г-жа Маркович и каза, че тук има
три такива системи, които се нуждаят от ре
монт.
- Поискахме помощ и за разширяването на
пътя до манастира “Въведение на Пресвета Богополипа” в Паля Тоя манастип от IX век в
Е
‘
Е
п’
които, според преданието, е пребивавал и Свети Сава, заедно с черквите в Клисура и Божица
представлява своеобразен туристически продукт, понеже съвременният турист не се задоволява само от чист въздух, вода или условия за
отдих и спортуване, а търси и духовна наслада.
Известно е, че Власинско езеро предлага чудесни естествени условия за спортуване през
всички годишни времена, но все още няма необходимата инфраструктура. Поради това сме
запланували да направим терени за т.нар. малки спортове - волейбол, хандбал, баскетбол,
футбол на малки врати..., на които не само да се
подготвят спортни екипи, но да се провеждат и
най-различни общински, регионални и репуб-

№

ЕЦ§РШ

иш

т

щ

.

ликански състезания и мероп
риятия (Работнически спортни
игри и пр.). В Просторния план
на Власина са предвидени ня
колко ски-писти с лифтове, но
трябва да започнем с оборудва
нето поне на една от тях.
За Власина като туристическо-рекреационен център ще
трябва да се положат още мноС Решение на председателя на ОС в Бабушница Николче Стойкович
го усилия и ентусиазъм И папи неотДавна бяха проведени избори за кметове, техни заместници и за члеппчвипо ^
„__** ’ нове на съветите по селата.
1
^,
«Е
„ ние на
В Нашушковица за нов кмет е избран Сретен Йосифов, роден през
ътя 01 мотела Езеро до де- 1950 г., а за заместник Елена Милошева, икономист (1983 г.).
панданса край бента, по-дълъг
В Пресека председател на МО с нов мандат е Ра^йче Стоянович, текот 10 километра, няма нито стилен техник (1975), а негов заместник Васа Йорданов, търговец
един паркинг. Належащо е (1953)В Берин извор са избрани Драгиша Миялков (1961) и Стева Стилков,
строенето
поне
на
един
а в Ракита - Деян Цветков и Добрица Стоицев.
Впечатление прави фактът, че са избрани предимно млади хора, от
които се очаква да допринесат за подобряване на обществения^живот в
селата.
И. м.

Избори в МО в Бабушнишко

л

\.“

Работниците на автотранспортното предприятие АТП, сред които
и няколко десетки нашенци, тези дни се събраха пред сградата на
местното самоуправление в Пирот по време на сесия на Общинската
скупщина. Работниците сигнализираха на общинските органи, че ма
жоритарният собственик на фирмата Бобан Станчич няколко месеца
не им дава заплати и междувременно разпродава имуществото. Ра
ботниците негодуваха срещу заключението на съответната комисия
към Агенцията за приватизация, която неотдавна при пореден кон
трол установи, че не съществуват условия за отменяне на договора за
приватизиране. В АТП работят около 300 работници.
Поради стачката на работниците и поради други причини АТП не
редовно поддържа рейсовия транспорт между Димитровград и Пи
рот и обратно.
Б. Д.

I

През уикенда 6 Димитробград

Сказки за земеделци
и животновъди
^
Сградата
на съдещия
^
туристическо-информационен
център
еко-паркинг с необходимите комунални и амбиентални съоръжения. Освен това липсва и тупигть,и1.гт .„.„.„«иви» за па могат гпетитп
Ристическа сигнализация, за да могат гостите
Да се ориентират във всеки момент и да се върнат в обекта, в който са настанени. Туристическата организация в Сурдулица е запланувала да
направи поне един пазар край брега на Власинск0 езер0, където гостите ще се снабдят с необходимите продоволствия, особено със специфичните за областта продукти, като гъби, мляк0 и млечни изделия, горски плодове, лечебни
билки
Планове и проекти има за повече от предвидените за цялата република 500 млн. динара,
казва г-жа Маркович и уточнява, че е реално
^ОС да получи поие една пета от тях.

От албума на наш читател

Ванче Богоев

Експерти от Завода за селско стопанство в Пирот ще изнесат днес
сказка в залата на Общинската скупщина в Димитровград. Заинтересо
ваните земеделци от Димитровградско, които дойдат в залата до 11 ча
са, ще могат да се запознаят с новините при защитата на растенията, фуражните билки и новите хибриди за предстоящата пролетна сеитба, какт0 и за субсидиите и другите облекчения, които държавата предлага
през тази година.
Утре и другиден в хотел “Балкан” ще се проведе семинар за напред
ничавото производство в животновъдството. За изискванията и станДаРтите на Европейския съюз и СЧГ относно качеството на млякото и
“лечните изделия, потенциалните възможности за развитие на местно
фермерство и за продукционните тенденции ще говорят експерти от Ветеринарния факултет в Белград и Завода за селско стопанство в Пирот.
Семинарът се провежда в рамките на Програмата за подкрепа на общините в Източна Сърбия,
Б.Д.

Ловджийска вечер в „Балкан“
Миналата събота в хотел “Балкан” бе проведена традиционната
ловджийска вечер, организатор на която бе димитровградското лов
но дружество “Видлич”. Ресторантът в хотела отдавна не беше тол
кова запълнен като този път. Освен димитровградските ловци, при
състваха и колегите им от Тръстеник, Пирот, Бабушница и други об
щини, както и много гости. Водачите на дружеството “Видлич” връ
чиха благодарствени писма на колеги от Димитровград и други сре
ди. Председателят Деян Соколов оцени изминалия ловен сезон като
успешен.
Специално за ловджийската вечер от Скопие пристигна известни
ят хуморист Ранко Рангслов.
Б. Д.

Едно от романтичните места, за
които си припомнят царибродчани
е врелото. Всъщност този извор заедно с водениците, Савакът, река
Нишава, която протича край него,
представляваха интересно кътче,
свързано с битието на града и неговите хора през миналия век.
Между другото врелото представляваше своеобразна “пералня”,
място, където жените от квартала
Строшена чешма донасяха чаршафи, черги, килими, бельо и дрехи за
препиране.
Идеално чистите води на врелото
са ползвали и мъжете. Съблечени до
кръста, те там се миели. Между тях
най-редовен бил Тодор Минин, който това правил и през най-студените зимни дни... и живял почти сто
години.
Тук на прелото имало и разни пособия като тези стъпала, които се
виждат на снимката, които насъбра-

лите се хора поправят след наводнение. От предната страна е имало
поставена стоманена релса, която
служила за .слагане на прането при
препиране с употребата на бухалка,
Ведно с това тя защитавала водоема
от добитъка.
Снимката, според казванията на
някои стари царибродчани, е заснета през 1946 или 1947 година. На нея
са братята Петър и Кола Кьитини,
Стеван Жабата, Метко Ковача, деда
Спасен, Йован Ръжански, Гога
Шушия, Гоша Муин и Добрин Вълкарат. Тук са и няколко ученици, ко
ито помагат на по-възрастните. Детето, което държи Петър Кьитин,
най-вероятно е Виолетка, дъщерята
на брат му Кола.
Снимката е от албума на Слободан Павлов, син на Метко Ковача от
Димитровград,
Сретен Игов
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В библиотеката „Радое Доманович" в Сурдулица

С ллитничаря-поет Момчило КараноВич

Димитровградско
обича,
По-побри условия1)1 читателите за Крайна мечтае

Вместо читатели, в
лишката народна биб.
“Радое Доманович” м>

Момчило Каранович вече
няколко години живее и работи
в митницата в Димитровград.
Срастпал е с местното населе
работници. Директорката
ние и е предпочитан събесед
това ведомство Мария Ри1
ник, комшия, колега, приятел...
пояснява, че се върши сан;
Дошъл е в Димитровград от
на тавана, след наводне
войводинския
град
Бачки
Ярак. Но не се смята за войвоотоплителната инсталация
динец, а за краишник, тъй като
горния етаж, по време на (]
потеклото му е от Дървар. В
руарскитс мразове.
Бачки ярак е шеф на оркестъра
- Паралелно с това реши
“Ярачки ярани”, с който, както
да преградим са
казва, обиколил света. Автор е
лона, за да нап
па т екстовете за песните, които
равим помеще
изпълнява оркестърът му.
ние, в което ще се
Всяка друга година Момо,
съхранява науч
какго го наричат приятелите
ната литература,
му, или “Момчил Войводата
ши
която искаме да
Панонски”, както шеговито на
отделим от оста
рича сам себе си, се проявява
налите публика
като организатор на празнен
ции. От една ст- :
ството “На Петър за Петроврана, това е спе- I
ден”, посветена на известния
цифична литера- I
сръбски писател и борец за на
тура - много скъ- I
В народната библиотека “Радое Домано ционалните права на сърбите в
пи книги, а от I
вич" в Сурдулица работят осем души и
Босна и Херцеговина Петър
трима стажанти. Освен с предлагане
друга, клиентите |
Кочич. По време на празнен
услуги на читателите, те са организа
си търсят необ
ството в Бачки ярак, музикалтори и на различни други културни ме
ходимите усло Директорката Мария
роприятия - литературни четения и
вия за четене, по Ристич
промоции на нови книги, трибуни на раз
сочи тя.
книги на ромски лични теми. Миналата година бяха орга
% С какъв фонд от книги
низирани поне по две такива мероприя
и с около 4000 тия па месец.
разполага библиотеката?
книги на българ
- Нашата библиотека разпо ски език и то в
лага с около 50 хиляди книги, местните общности в Божица и неправителствени и други ор
80% от които са художествена в Клисура. Понеже нямаме па ганизации и предприятия.
литература, като 30% от тях са ри да плащаме библиотекари в * Колко постоянни чита
детска литература. Що се касае тези села, предложихме на тели имате и кои са
за научната литература, което тамошните училища да им ги най-добрите?
не е отлика на библиотеките в отстъпим, за да обогатят соб
- Читателите ни са от всички
малки среди като нашата, мога ствените си библиотеки. Надя- възрастови и професионални
да кажа, че тя е сравнитрелно вам се, че предложените дого структури, като се започне от
богата и обхваща почти всички вори за това ще бъдат подписа учениците и студентите до пен
научни области - обща психо ни в най-скоро време и книгите сионерите. През 2005 година
логия, религия, социология, ни там ще бъдат пълноценно имахме и около 750 читатели е
обществените и природни нау- използвани от преподаватели членски карти, което трикрат
но е повече в сравнение с пре
ки.
те и техните възпитаници.
дишната година. Въпреки това
Освен на сръбски език, раз * Как се обогатява книж
ние постоянно се ангажираме
полагаме с няколко десетки ният фонд?
- Фондът ни се обогатява от за увеличението на техния
По случай Великденските
четири основни източници. брой. Само през миналия ме ни състави на сърбите-краишпразници сурдулишката
Най-важният от тях са собстве сец, в рамките на тържествата, ници изпълняват песни от този
библиотека ще организира
ните ни средства, които обезпе посветени на Свети Сава, без рагион, литературни дейци голитературно четене за
чаваме чрез членския внос на платни членски книжки полу ворят за живота и делото на
най-малките любители на
постоянните читатели, както и чиха всичките 173 първолачета
писаното слово. Поканени
Преди няколко години група
са най-известните литера средствата от бюджета на об в общината. Акцията продъл журналисти от белград
турни творци за децата у
щината, като наш основател. жава и се надяваме края на 2006 ския ежедневник “Вечерне
нас като Любивое Ръшумо- Сравнително голям брой (меж година да посрещнем с над новости” пътували в чуж
вич, Неделко Попадии, Мо ду 500 и 600 книги) ежегодно 1000 редовни читатели. Няма бина. На граничния преход
та Одалович и Добрица
получаваме от републиканско никакво съмнение, че ученици “Градина’ настоявали
Ерич. Преди това тук ще се то министерство на културата. те от основните и средни учи митничарите да извикат
проведат общинския и реги Чувствителна помощ в това от лища са най-редовните сред Момчило, понеже им било
оналния преглед на деклакеф преди да напуснат
ношение ни оказват и най-раз тях.
маторите от Сурдулишка
граждани,
личните донори
В. Богоев страната той да им декла
община и Пчински окръг.
мира поезия.
Ще търсят средства за
“Балкан театър фест”
Димитровградският Център за
култура ще кандидатства за полу
чаване на финансови средства за
реализиране на меропр иятието
“Балкан театър фест”, което тази
есен трябва да се проведе за вто
ри пореден път. Директорът на
Центъра за култура Трендафил
Петров каза, че ведомството ще
търси средства от Европейската
агенция за реконструкция, която
финансира проекти, целещи към
развитие на крайграничното сът
рудничество, както и от Минис
терството на културата на Сър
бия.
“Нишан ” в още няколко
града
Освен че засилено подготвя

Накратко
новото представление “Хамлет в
село Мърдуша Долна”, димитровградският театър е запланувал
още няколко пъти да изпълни миналогодишното си представление
“Нишан”, с което регистрира редица успехи. На 7 март предеатвлението за пореден път ще бъде
изпълнено на сцената в Димитровград, а на 23 март на сцената в
Народния театър в Ниш. В края
на същия месец “Нишан” ще гостува и в Зайчар и Годеч. Театърът
е получил покана в началото на
юни да участва в реномиран театрален фестивал в Каварна.
Изложби
*В Столичната библиотека в
София вчера бе открита изложба

на стари фотографии от Царибродския край под название “Защо
Цариброд?”.' Експонирани бяха
90-ина снимки, които е подбрал,
увеличил и ретуширал царибродският фотограф Ивица Алексич.
Проявата съвместно организираха Столичната библиотека и димитровградската галерия,
* Димитровградският художник Димитър Илиев на 9 март т.г.
ще експонира свои творби в Националната художествена гале
рия в София. Илиев ще се представи със скулптури и чертежи.
*В галерията на чуждестранните изкуства в София през есента ще бъдат представени творби
от депото на Градската галерия в
Димитровград, предимно сътоворени по време на пленера “Погановски манастир”.
Б.Д.

Кочич и представят най-новите си творби.
Каранович споделя, че досега е написал няколко хиляди
стихотворения. Освен родолюбива, пише и любовна, сатирична и еротична лирика. Бележниците с негови творби едва ли могат да се изброят.
Но интересното за този творец е, че досега нито едно свое
стихотворение не е публикувал
във вестник, списание, сбор
ник. Просто не искал. Както
казва, това може би ще направи след няколко години като се
пенсионира.
Интересни случки, свързани
с литературната му дейност са

много. Една от тях се отнася до
приятелството му с поета Танасие Младенович. Преди ня
колко години Момчило го поканил да гостува в проявата
“На Петър за Петровдсн”, но
известният поет бил много болен. Младенович помолил
Момчило да му прочете по те
лефона няколко свои стихотво
рения. След няколко дни се по
явил на празненството, а на
публиката казал: “Бях много
болен, но Момо ме излекува с
поезията си”.
Момчило Каранович е прия
тел с много известни поети и
писатели - Момо Димич, Добрица Чосич, Слободан Ракетич, Перо Зубац и редица друГИ.

Поетът има немалък брой
стихотворения, посветени на
Димитровградския край. Едно
от тях носи названието: “Стенание на Стара планина”, кое
то Момо прочел пред много
димитровградчани. “Аз мога
да почувствам духа на нормал-

ния народ. Нарочно не казвам
на обикновения народ, защото
ние не сме обикновен народ,
Умея да говоря с душата на то
зи нормален народ и затова хо
рата толкова много се развъл
нуват, когато им декламирам
това стихотворение”, казва по
етът. Той добавя и следното:
“Жителите на този край са
участници в един жизненова
жен мач, а аз съм пристигнал
от друга среда, друга култура,
манталитет и философия. Аз
почувствах, че Димитровград
ският край е същински. Без оглед на това колко го злепоставят самите му жители, той е голям духовен потенциал. Доказателство за това е фактът, че в
Димитровградския край са из
растнали изключително много
хора, които са постигнали забележителни резултати в областта на културата, поезията,
изобразителното изкуство, науката, спорта и другите области.”
Нашия край му прилича
много на Крайна, където са р°'
дени предците му. Каранович
отправя следното послание,
“Този, който не мечтае за хубави неща, няма никога и да ги
доживее”.
Б- Д-
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[Пт_^Деня на освобождението от османлиите

Американски журналист
защитил България пред света
У
-турската воина от 1877-1878 г. и подписването на Мирния аоговор в Сан Стефано
събития
са едни
ни от най-значимите
иян.™™,,,,,
а.
не сали^в българската, но и в европейската история
през последните десетилетия на XIX век. Те не само променят съотношенията на силите о Югоизтока, но и привличат вниманието „„
на световните ииоиши^и
политически кръгове. За
о а принос имат както военните действия, така и десетките български приятели, кото се опитват да предизвикат обществения интерес в полза на България, особено в пе
риода след Априлското въстание от 1876 година.

№

ред първите чуженци, които раз
крили на света кър
вавите изстъпления
на османлиите, бил
американският жур
налист Джанюариъс
Макгахан. По време
то, когато пристиг
нал в страната, той
вече бил обиколил
света, описвайки де
Джанюариъс Макгахан
сетки политически
описал зверствата в
драми. Но нищо не
Османската империя и
можело да се сравни
участвал в Руско-турска с изумлението му,
та война
когато видял изпепе
лена България през
1876 г. Неговите кореспонденции от този период са
своеобразен връх в световната журналистика. Макга
хан изпълнил мисията си блестящо. Всъщност живо
тът му е по-интересен и от най-заплетения приклю
ченски роман. Роден е на 12 юни 1844 г. в Ню Лексингтън, Охайо, в семейство на ирландски преселници.
От съвсем млад започнал да сътрудничи на различни
издания и неговата изключителна смелост да приема
и най-предизвикателните задачи веднага предизвика
ла възхищение на читателите. На 26 години Макгахан
бил сред първите журналисти, които отразили Френско-пруската война. Година по-късно бил на барика
дите на Парижката комуна. След това заминал за
Азия, за да проследи похода на руската армия в Узбе
кистан. През 1874 г. отразил войната в Испания, а на
следващата година се включил в арктическата експе
диция “Пандора”.
Всичките му репортажи от този период са написа
ни с много вдъхновение и топлота, които ги различа
ват рязко от преобладаващите сухи и протоколни ко
респонденции. Такива са и статиите му за България.
Макгахан бил един от първите чуждестранни репор
тери, които пристигнали в страната след разгрома на
Априлското въстание. Като специален пратеник на
лондонския вестник “Дейли нюз” първоначално е
трябвало да направи само анкета за престъпленията
във въстаналите райони заедно с американския кон
сул в Цариград Юджийн Скайлер и руския предста
вител княз Алексей Церетелев. Но когато видял тра
гичното положение в страната, той не се задоволил
само със статистическите факти. Макгахан направил
достояние на цялата световна общественост
свирепостите, извършвани от турските власти. Въп
реки големите трудности, той обиколил Перущица,
Батак, Панагюрище, Клисура, Пловдив. При това ус
пял да направи нещо изключително трудно:

да се пребори с британската
дипломация
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же, които са я размахвали... Никога не съм могъл да
си въобразя неща, ужасяващи до такава степен. Вър
нахме се обратно, отровени и убити, с виене на свят,
доволни да излезем отново на улицата и да напуснем
страшния дом на чумата..."
Освен покъртителни свидетелства за зверствата,
Макгахан описал една от най-правдоподобните кар
тини на характера и традициите на българите. С това
той дързнал да обори заблудите и предразсъдъците
на голяма част от европейската общност. “Аз мисля,
че хората в Англия и изобщо в Европа имат доста
погрешна представа за българите. Винаги чувах да се
говори за тях като за обикновени диваци, които не би
ли по-цивилизовани от американските индианци.
Трябва да си призная, че самият аз, и то не много от
давна, не бях далеч от поддържането на същото мне
ние. Аз бях учуден и вярвам, че повечето от моите чи
татели също ще се учудят, когато научих, че почти ня
ма българско село без училище. Тези училища там,
където не са изгорени от турците, са в цъфтящо със
тояние. Те се издържат посредством доброволен да
нък, с който българите се самооблагат не само без да
бъдат принудени от правителството, но и напук на
всички спънки, създавани от корумпираните турски
власти. Образованието, което се дава в тях, е безплат
но и всички - бедни и богати - се възползват от него.

Няма българско дете, което да не
Знае да чете и пише.
з
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Паметникът на Макгахан в родния му
град Ню Лексингтън, Охайо
личителните свидетелства на Макгахан в Англия би
ли устройвани митинги, на които били гласувани

повече от 500 резолюции в подкрепа
на българския народ.
Организирани са доброволни комитети за събира
не на помощи и изпращане на петиции до правител
ството.
“Гледано от нашето място, Батак напомняше нещо
сходно с развалините на Херкулаи или Помпей - на
писал Макгахан. - Не беше оцелял пито един покрив,
пито една стена. Всичко беше маса от развалини, сред
които се издигаше и достигаше до нас дълбок, оплак
ващ стон, подобен на оплакването, с което ирландци
те изпращат своите мъртъвци. Стонът изпълваше
малката долина и се възнасяше във вой. По-късно, ко
гато влязохме в градчето, ние разбрахме този звук.
Отново погледнахме грамадата от черепи и скелети
пред нас. Забелязахме, че всички те са малки и че пар
чета облекло, смесени между тях и пръснати наоколо,
бяха части от женски принадлежности. Тогава всички
те са били жени и момичета. От седлото на коня преб
роих над сто черепа без да включвам тези, скрити под
другите кости на страхотната грамада, пито тези, раз
пилени надалеч из нивите. Почти всички черепи бяха
отделени от останалата част на костите, почти всички
скелети бяха без глави. Тези жени до една са били
обезглавени...”
Макгахан не се поколебал да опише и потресава
щата картина, посрещнала го в черковния двор. “Това
беше

начело с министър-председателя Дизраели. Подкре
пящ целостта на Османската империя, английският
премиер твърдял, че фактите за зверствата са силно
преувеличени. “В очите на г-н Дизраели - писал Мак
гахан - голямото престъпление не е това, че са убити
хиляди и хиляди души невинен народ, а това, че във
вестниците е публикувана цифрата 30 000 убити когато гя показвала само 25 000. Оскърбителната грешка
не била в посичансто на хиляди малки деца, а в това,
че за тях било писано, че са хиляда, когато в действи
телност те били 999...”
В борбата си срещу тенденциозната външна поли
тика на Великобритания Макгахан бил подкрепян и от
Други привърженици на справедливостта - водача на ужасяващо зрелигце
Либералната партия Уилям Гладстон, консула в Ца
- зрелище, което ще ни преследва цял живот... Мал
риград Юджийн Скайлер, френските публицисти
Иван дьо Всстин, Емил Жирарден, Камий Пельотан, ки бебешки ръчички, протегнати, сякаш молеха за по
Франсоа Бианкони, мнозина известни писатели като мощ; бебета, които са умрели, учудени от яркия бля
Юго, Достоевски и 'Гургенев. Благодарение на изоб- сък на сабята и червените ръце на свирепооките мъ-

И накрая, процентът на грамотните в България е
толкова голям, колкото в Англия и Франция. Питам
се дали европейците, които говорят, че българите би
ли диваци, са уведомени за тези факти?"
Заради своята изключителна самоотверженост
Макгахан станал един от най-уважаваните обществе
ници в Европа. Със своите статии той успял драстич
но да преобърне мнението на световната обществе
ност. Дори се записал като доброволец в Руско-тур
ската война и преминал Стара планина, за да отразя
ва отблизо хода на събитията. Именно неговите ре
портажи от тези години изиграли значителна роля в
политическите дискусии относно съдбата на поробе
ните народи. Но Макгахан не могъл дълго да се радва
на свободата, извоювана за българите. Той починал
малко след подписването на Санстефанския мирен
договор, на 9 юни 1878 година, след като се заразил с
тифус. За своя 34-годишен живот Макгахан успял да
направи повече, отколкото мнозина български дър
жавници за цялото си съществуване. Затова ненапразно на гроба му пише “Освободителят на България”!

Днес 6 Димитровград

Концерт по
повод 3 март
С тържествен концерт под название “Свобода
съдбовна, свобода заветна”, организиран от КИЦ
“Цариброд” , днес в голямата зала на Центъра за
култура ще бъде отбелязан Националният празнк
на България - 3 март.
В програмата ще участват народните певици
Снежана Борисова и Кунка Желязкова, танцовият
състав “Искър” от София и артистите Христо
Чекмеджиев и Божидара Цекова.
По традиция, установена с първото честване на
Националния празник, билетите за концерта са
безплатни, както и за останалите подобни мероп
риятия, които организира КИЦ “Цариброд".
А.Т.
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Разговор с Гроздан Костов, председател на Спортния
съюз в Димитровград

Създадохме условия
за нормална работа

Спортният съюз в Димитровград е една от по-успешните организации в общината. В
него членуват 10-ина отбора,
състезаващи се в различни раигове, както и индивидуални
спортисти,
конто
постигат
добри резултати. През последните две години общината подкрепя всички отбори и спортни
мероприятия - Димитровград
може би е единственият град в
Сърбия, които стопроцентово
финансира спорта. Тази година
общината отдели 5 милиона
динара за Спортния съюз, кой
то разпределя парите на отборите, а част ползва и за други
спортни дейности. Неотдавна
бе избран нов Управителен съ
вет на СС, а негов председател
стана Гроздан Костов, маши
нен инженер.

■ Г-н Костов, кои бяха първите Ви задачи на предсе
дателския пост?
- Изненадах се колко са миого организационните проблеми
в спорта. Заради нарушените
междуличностни отношения се
наложи най-напред да въведа
ред в ръководството на мес-

тиата спортна организация,
както и във всичките отбори,
Наложих на всички отбори да
проведат годишни събрания и
да бъдат избрани пови ръководстиа па клубовете, в които
мандатите па старите бяха изтекли. След провеждането па
тези дейности бяха създадени
условия за нормална работа,
* Как разделихте общин,с&кя "финансов сладкиш’’?
. Същевременно трябваше
да решаваме и проблемите с
разпределянето на парите. Някои отбори провеждаха подготивките, докато някои вече бяха започнали състезанията си и
това ни отне много време. Разбира се, не всички отбори могат да бъдат доволни от начина
на разпределянето на средствата, понеже нуждите са големи и парите не могат да задоволят
всички
“апетити”,
Лично аз не съм доволен от начина, по който средствата се
разпределят и затова скоро ще
предложа на Управителния съвет да приеме нов правилник за
финансиране
на
отборите.
Освен на парите от общинската

ту
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Щ

Диана Соколова
с око соколово

В Нови Белград се проведе трето - Иван Станкович също о
първият кръг от състезанията за “Ягодина” със 180 точки.
* 7
Купата на Сърбия по стрелба за
Вторият кръг ще се проведе на
пионери със стандартна въздушна 12 март в Смедерево.
4
пушка. На състезанието участваха
Ето и резултатите на останалии членове на димитровградския те димитровградски стрелни: Снехазна,
СК “Граничар”. 13-годишната Ди- жана Николова събра 177, Светламнение
яна
Соколова спечели първо място на Псйчич 172, Йелена Топич 161,
сме,
че
в конкуренцията на пионерките Милан Рангелов 176, Стефан Петотборите
със 186 точки. Втора бе Ташана ров и Александър Васов по 162
занапред
Богатиновска от “Панчево” със точки.
трябва да
185, а трета Сандра Миланович от
Да отбележим, че държавният
пионерски рекорд е 187 точки и е
разчитат и па допълнителни “Партизан” със 180 точки.
При пионерите първи бе Нико- отпреди десет години. Диана Со
средства от спонсори и донола Марковски от отбора на “Ушче” колова неотдавна улучи 190 точки,
ри.
от Нови Белград със 186 точки. На но на неофициално състезание,
* На кои дейности занапред второ място се нареди Филип То- Наскоро се очаква тя да стане нов
ще обърнете особено внима дорович от “Ягодина” със 185, а на държавен рекордьор.
д. с.
ние■?
В предстоящия период
трябва да обърнем внимание
предимно па поддържането на
спортните терени и особено па
футболния. Трябва да подменим покрива пад трибуните па
градския стадион. Със завършването на спортната зала
Младият димигровградчанин Джордже
много проблеми ще бъдат реГогов неотдавна бе провъзгласен за
шепи. Основна задача на СС в
най-добрия спортист в общината през изми
предстоящия период ще бъде
налата година. Впечатляващи са резултати
подобряването на работата с
те, които той постигна в конкуренцията на
младите във всички отбори. На
възрастните спортисти, както и в юношеска
категория, за която още има правото да се
тях трябва да се създадат услосъстезава. Гогов лани стана национал в ка
вия, за да могат да напредват,
тегориите млади юноши и юноши и участва
Това между другото подразбина две балкански първенства. В гръцкия град
ра с тях да работят и специаТриполис, в който бе проведено първенство
листи,
за млади юноши, Гогов зае второ място, ка
то прескочи 201 см. На първенството за
Разговора води: Димитър
юноши в град Катарина пак в Гърция се на
Ставров
реди на пето място с резултат 195 см.
Освен посочените, младежът през 2005 г.
регистрира и други забележителни резулта
ти. На 18 юни скочи 190 см и зае четвърто
място на Първенството на България за юно
ши в град Пловдив. На 10 юли на юношеското първенство на СЧГ в
Крагуевац взе втора награда като прескочи 201 см. На 17 август скочи
191 см и зае първо място на състезанието за юношеската купа на Сърбия
в Нови Сад. На 27 август се нареди на четвърто място с резултат 195 см
на републиканското първенство по лека атлетика в Крагуевац. На 25
юли на атлетическия митинг в Димитровград зае трето място, като
прескочи 195 см.
Д-с.

Щ

Щрихи за портрет:
Джордже Гогов, лекоатлет

Заслужено пръв

В „Балкански" доволни от попълненията

Бързият Нацков хваща
(не)достижимите свърлижани

* Нови имена в състава са и младият стопер Никола Димитров,

който ще подсили конкуренцията сред „бонус-играчите“, както и
халфовете Сърджан Потич и Ненад Иаблович.
Вече няколко седмици фут който се озова в белградския
болистите на “Балкански” съ “Синджелич”, докато Саша Пе
нуват “сръбсколигашкия” блян шев в предстоящия период ще
в базата си в СЦ “Парк”. Трите играе на двойна регистрация и
точки преднина на алексинаш- за “Желюша”. В “Балкански” са
кия “Напредък” и четирите доволни от попълненията през
точки на “Свърлиг” не са не- зимната пауза. Саша Марков и
достижими, поръчват от ди Саша Васов, които през есенна
митровградския отбор. Клуба та част от първенството бяха
напуснаха Владимир Георгиев, стожери на отбора, получиха
който подписа за пиротския “чисти хартии” от нишкия и пи
“Раднички”и Слободан Чирич, ротския “Раднички”, докато на
Нинослав Ценич бе продълже
на валидността на двойната ре
гистрация. Да припомним, че
Ценич е играч и на “Раднички”
от Пирот.
Нови имена в състава са и
Двадесетина футболисти
на “Балкански ” заминаха
младият стопер Никола Ди
на финални подготовки в
митров, който ще подсили кон
Лепенски вир край Долни
куренцията сред “бонус-игра
Милановац. Треньорът Но
чите”, както и халфовете Сървица Алексов ще настоява
джам Потич и Ненад Павлович.
да подготви тима за осъ
Всичките трима пристигнаха
ществяване на крайната
от пиротския “Раднички”. След
цел - влизане в Сръбска ли
продължителни договори през
га, в която “Балкански” се
последния ден на трансферния
състезаваше през 1997 г.
Конкуренцията за всеки
период “Балкански” успя да
пост в отбора е голяма. На привлече офамзивния халф и
подготовки са и всичките
един от най-бързите играчи
попълнения. Треньорът
Александър Нацков. Той бе
Алексов казва, че през про
преотстъпен на “Балкански”от
летта всеки мач ще бъде
пиротския “Раднички” до лет
важен. По неговите думи
ния трансферен период. Освен
като решаващи най-веро
него, за димитровградския
ятно ще се окажат мачо
клуб подписа и Зоран Станоев,
вете от 19~я и 21-я кръг в
дългогодишен страж на “Бор”.
СЦ “Парк” срещу “Свър
Дали той наистина ще застане
лиг” и “Напредък” от
Алексинац.

Подготовка в
Аепенски вир

на вратата, ще бъде известно
до края на месеца. В предстоя
щия период “Балкански” ще
може да разчита и на възстано
вилия се след тежка контузия
Бранислав Иванов.
През подготвителния пери
од отборът изигра само три
приятелски срещи. В два мача
димитровградчани биха мла
дежкия състав на “Раднички”
от Пирот с 3 : 2, докато загуби
ха от първия състав на този
клуб с 0 : 5. Треньорът Новица
Алексов казва, че е доволен от
попълненията и добавя, че от
борът е готов за старта на пър
венството, когато ще се срещне
с “Ястребац” в Ниш. Той се на
дява, че управата на клуба ще
отговори положително на иска
финалната част от подготовки
те да бъде реализирана в Лепенски вир.

Републикански

Минимално
поражение

Сющева
спечелел
първо място

БК „Озрен“ (Соко
бяна) - БК „Димит
ровград“ 92 : 90 (22 :
22; 2о : 21; 20 : 26; 24
: 21)

крос_________

На 61-о първенство на Сър
бия по крос, което се проведе
миналия уикенд в Смедерово
нашенката Милена Стоицева
спечели първо място. Тя изти
ча 2000 метра за 7 минути и 25
секунди. Това е поредният го
лям спортен успех на талатливото момиче.
Стоицева живее в Ниш и е
член на лекоатлетическия клуб
“Нишки маратон”.

Д. с.

Димитровградският баскет
болен отбор загуби само с две
точки в Соко баня. Най-добри
сред димитровградчани бяха
Радованович с 28 и Андреевич с
22 точки. Още трима баскетбо
листи отбелязаха точки - Аран
джелович 19, Андреев 16 и Ста
нимирович 5. В състава на отбо
ра бяха още: Геров, Вельов, $
Алексов, Апостолов, Мишев
Еленков и Хукич.
В следващия кръг Димитров
градските баскетболисти отново гостуват, този път на БК
“Куршумлия”.

д с.

ДС.

“Радник” - “Младост” 5:1
Босилеградска “Младост” загуби с 1:5 от “Радник”
в Сурдулица в първия си контролен мач в рамките на
подготовките за пролетния полусезон в Южноморавска футболна дивизия. Единствения гол за “зелените”
отбеляза Владица Владимиров във второто полувреме.
В отбора изтъкват, че в този мач резултатът не им
е бил на преден план и добавят, че той все пак не отразява достоверно нещата на терена. “Зелените” са
използвали срещата за проверка на физическата си
готовност, както и за разработка на определени тактически варианти в играта. В този контролен мач за

босилеградския отбор са играли общо 20 фут . ^
ти, включително и новаците Боян Стоянович и■
о_
сандър Михайлович от Враня, както и няколко Ф)
листи от юношеския състав на “Младост .
виЯ.
Въпреки неблагоприятните климатични у
“зелените” продължават да провеждат редовно^
нировки на “Пескара” и да “острят формата
старта на първенството. Запланувано е, док
времето позволи, през този уикенд отборът
рае контролен мач срещу “Морава’ във
йЯ>
хан, която се състезава във Втора сръбска д
_
' ^*

- Пиетет
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В турнира за Купата на УЕФА

ЦСКА, който през сезона
— 1966/1967 е изиграл общо 11
срещи в евротурнирите. Тога
ва “червените” са били полуфиналисти в състезанието за Ку■
пата на европейските шампио*
ни (КЕШ).
За съжаление вторият бъл
гарски отбор - “Литекс” от Ло
веч, който е под команда на
сръбския треньор Любко ПетС елимин ирането на сло- Рович. отпадна от борбата за
вашкия тим “сините” влязоха Купата на УЕФА. Ловчанлии
?.ЪВ ФУтб°л»ата история на приключиха участието си в
БългаРия, защото с гарантира- състезанието с достойното 0:0
ните два мача в 1/8 финалите на кат0 гос™ на френския “Страстурнира за Купата на УЕФА бУРг”, който пък също през
“Левски” става първият бъл- есента отстрани “Дървена
гарски клуб, който ще изиграе звезда” от Белград. Въпреки че
общо 12 мача в рамките на не загуби, “.Литекс” отпадна заедин сезон в Европа. Досега ре- Ради поражението си у дома
кордът се държеше от тима на (®:2) в първия мач.
Т. Петров

“ЛеВ<ки" 1р«дм|ко1б
‘Аиекг отпадна
Футболистите на “Левски”
от София продължиха в бри
лянтен стил
па1а^пптяня^рап1СдВТУРНИ'
Р
Дл
СЛед Ка'
си о? “Аптмелия” вДперници7е
сиот Артмедия (Словакия) в
реванша от 1/16 финалите. Нека да напомним, че през есента
словаците изхвърлиха от състезаниею белградския Партизан ’

Гащички** - ЦСКА 1гЗ
Градски стадион 6 Пирот. Зрители: около 2000. Главен рефер: Йован Божович (Пирот). Голмайстори: Василевич в 74 минута за „Раанички , а Трика в 25 и 73 и фуртадо в 77 минута 3а ЦСКА.
“Раднички”. Въпреки че в тима
от София липсваха футболистите, които се готвят с националния тим на България за срещата с представителния отбор
на Македония, треньорът на
“армейците” Миодраг Йешич
доведе в Пирот много силен
състав. Както се и очакваше,
софийският тим беше супериорен и отбеляза три гола. Голмайстори бяха “интернационалистите” в тима от българската
столица - румънецът Еуген
Тирка (2) и португалецът Жозе
Фуртадо. Честта на домакините спаси Никола Василевич.
- Знам, че пиротчани обичат
футбола, но за съжаление вре-

Щъщ&мбщя 2?5

2

3

4

5

Съставил: Драган Петров
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ВОДОРАВНО: 1. Вид алко
холно питие. 6. Модел ски.
12. Подкрепа. 13. Известен
холандски шахматист. 14.
Седмата нота. 15. Петно от
изцапано. 16. фамилията на
една сръбска певица и ак
триса. 17. Пиршество. 18.
Стара мярка за тегло
(мн.ч.). 19. Дървено седло
за езда. 20. Мярка за тегло.
21. Сложен уред. 23. Град в
Македония. 25. Част от ка
руца. 27. Държава в Азия.
28. Органи, с които се въз
приемат външни дразнения.
29. Иконописец. 31. Езеро в
САЩ. 32. Името на актьора
Шербеджия. 33. Град в Сър
бия. 34. Актриса от нашето
малцинство. 36. Сръбска
поп-певица. 38. Модел рус
ки самолети. 39. Проход за
минаване под жп линия. 40.
Дума, с която се изреждат
възможности.
ОТВЕСНО: 1. Една линия в
жп гара. 2. Организация на
страните, производители на
петрол. 3. Марка финлан
дски СЗМ-и. 4. Малкото на
коза. 5. Модел руски въртолети. 6. Казашки главатар.
'■ гРаД в ч®Рна Г0Р,а- “■
Авторът на Илиада. 9.
Спортна среща. 10. Река в
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мето беше дъждовно и студено
и затова на стадиона не сесъбраха много повече зрители.
Благодарим на домакините за
сърдечното им гостоприемство по време на двудневния ни
престой в техния град. Тази
среща ни беше добра проверка
пред настъпващия пролетен
сезон - заяви на пресконференция след мача треньорът на
ЦСКА Миодраг Йешич.
Накрая и гостите, и домакините изразиха готовност да
продължат сътрудничеството
между двата клуба,
Слободан
Йованович
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ТОНКА МИТРЕВА
(1922 - 2006)
| от Долна Любата
Каним съседи, роднини и приятели на панихидата, която ще
бъде отслужена на 14 март от 11 часа на долнолюбатските гро
бища.
На 11 октомври 2006 г. ще се навършат 16
ГОДИНИ от смъртта на нашия обичан и незаб
равим татко, свекър и дядо
КРУМ МИТРЕВ
от Долна Любата
Мили родители, в сърцата си винаги ще пазим
спомена за вашата чест, доброта и трудолюбие.
С дълбока обич, уважение и признателност се
прекланяме пред светлата ви памет!
Синът Янко със семейството си
На 8 март 2006 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта
на нашия скъп и непрежалим

Футболен спектакъл 6 Пирот

Раднички : Йончич, Станоевич Василевич, Търкуля, Зеленбаба, Девич, Станкович,
Медич, Джурджич, Манчич,
Петкович. Играха още: Петрович, Танасиевич, Соколов, Николич, В. Георгиев и Иосимов.
ЦСКА: Ковачевич, Котев,
Бранеков, Силва, Тунчев, Хидаед, Д. Георгиев, Тодоров,
Янев, Фуртадо, Трика. Играха
още: Пиргов, Юруков, Иванов,
Мутавджич и Заади.
Любителите на футбола в
Пирот миналата неделя имаха
рядката възможност да се любуват на майсторската игра на
българския шампион ЦСКА в
приятелския мач с домакина

1

На 14 март 2006 година се навършват 40 ДНИ
от смъртта на нашата обичана и непрежалима
майка, свекърва и баба

2

31
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36
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От семействата Караджинови
от Скопие, Ниш и София
Тъжен помен
На 1 март 2006 г. се навършиха ШЕСТ ТЪЖНИ ГОДИНИ
от смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст и дядо
ТОДОР АНДРЕЕВ
от с. Гоин дол
Светъл лъч угасна в нашия живот. Раздялата с
твоята любов и всеотдайност е тежка и мъчител
на.
Опечалени: семействата
Андрееви и Чирич

Възпоменание
На 4 март 2006 г. се навършват 10 ТЪЖНИ
ГОДИНИ от смъртта на милата ни майка и съп
руга
БОНКА МАРКОВА
от с. Трънски Одоровци
С много обич и признателност се прекленяме
пред светлата ти памет. Винаги ще бъдеш жива в
паметта ни!
От съпруга Марко, сина Александър и дъщерята Драгица

20

*
24

23

28

Възпоменание
На 6 март 2006 г. се навършват 15 ТЪЖНИ ГОДИНИ без
милия ни съпруг и баща

ДИМИТЪР митов

ж

33

Австрия и Германия. 11.
Дълбоко място в река. 14.
Небесна синина, лазур. 16.
Търговец на ценни книжа,
17 Място за обучение на
войска (мн.ч.). 19. Столицата на БиХ. 20. Струна на лък
за стрелба. 22. Град в България. 23. Част от деноно-

14

ВЛАДИМИР КАРАДЖИНОВ
(1926 - 2003)
от Църнощица, живял в Скопие
Споменът за теб остава завинаги в нашите ду
ши и сърца. Почивай в мир и светлина!

37

2

шофьор от Димитровград,
по потекло от с. Трънски Одоровци
Дълбок поклон пред човека, който много ни
обичаше и много ни даде. Да си спомним за него
с тъга, обич и вечна признателност!
От съпругата Полинка и сина Деян

40

На 8 март 2006 г. се навършват 15 ГОДИНИ от смъртта на
моя обичаи и незабравим брат

Мг рК ГРИГОРИЙ ТОТЕВ
щието. 24. Река в БиХ. 26.
Неподвижно морско животот Димитровград, работил като специалист по биохимия в
но. 28. Място за съхранява- Медицинския център в Кладово
не на зърно. 30. Град във
Скъпи братко, много ни липсваш. Ти винаги
франция. 31. Част от къща
ще бъдеш в мислите и сърцата ни, защото наша
(под нивото на земята). 34.
та обич към теб е непреходна. Почивай в мир!
Третата нота. 35. Пакъл. 37. ъ
Името на актьора Пачино.
Сестрата Цветанка със семейството си

Решение на кръстосл<№ица_27^ЦЗодо])авн&_

1 Опора 5 дракон. 11. “Моторола”. 13. Име. 15. Ад. 17.
Копитог 18. Егон. 19. Рап. 21. Лена. 22. "Алеко". 23. Алан.
25. Ра. 26. Етер. 27. Арена. 29. ПЛ. 30. Киев. 33. Авари. 34.
Брак. 36. Ято. 37. Леха. 38. Аладин. 40. Ал. 41. Еро. 42. Алига%р 44_ Наденица. 45. Особа.

На 8 март 2006 г. се навършват 15 ГОДИНИ от
смъртта на моя обичан и незабравим брат
Мг рЬ ГРИГОРИЙ ТОТЕВ
Живеем с болката и светлия спомен за теб. Нека нищо не на
руши спокойствието на вечния ти сън!
Братът Архангел със семейството си
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3 март 2006

щ

лч
трябва да им се дава много свобода. Изтървете
ли веднъж духа от бутилката - край, повече не го
Родените под знака на Ментата са хрисими ма търсете, ами купувайте друга бутилка! Впрочем
вид, с което могат тъй да подлъжат всеки, че да представителите па тази зодия не обичат да ги
позеленее чак. Жената Мента често намира захапват.
призванието си в търговията, а мъжът Мента - в
политиката. Но ако жената прави така, че пече
ли само тя (пеейки “Душата ми кантар е и все те
Родените под знака па Коняка са достолепни
удрям в него”) , то мъжът прави така, че губи
цял народ. Напоследък все повече ментаджии се и внушават респект. Хич и не правете опити да
занимават с ментиджмъп. В редки случаи обаче им сваляте звездите - те държат па своите. Е, же
могат да решат нечии проблеми - само ако са ната Коняк не би имала нещо против да свалите
стомашни (спомнете си поговорката "Мента за самата нея, по обезателно в хотел с много звез
ди. Мъжът Коняк е толкова сланоохотлив, че за
корем!”).
ради сладката приказка би пренебрегнал не са
мо съпружески те си задължения, но и извънсъпружеските.
Привидно затворени, родените под знака
Джин винаги са способни да ни изненадат, като
се извисят. Духовното е тяхната стихия и те мно
Студени външно, по точно с зова привличат
го добре си знаят цената. Истинският джин не е
околните родените под знака Мастика. Тяхното
за всеки - логото му е: “Аз съм дух, другите да го кредо е: “Никаква мастика, всичко е мастика!”
духат!” И жената Джин, и мъжът Джин могат да Жената Мастика е идеална съпруга, символ на
създадат добро, отлежало семейство, но не смей..... мир - с пея под м.едипопи сенки
мееват с мпелипки... Мъжът Мастика е способен
на всичко - особено го привлича зодия Мента за
тъй наречения “сексуален облак”. В семейство
то си обаче той няма проблеми: винаги има кой
да се грижи за жена му.

Зодия МЕНТА (24. IX - 23. X)

Зодия КОНЯК (23. XI-21. XII)

Зодия ДЖИН (24. X - 22. XI)

Зодия МАСТИКА (22. XII-20.1)

Зодия ВЕРМУТ (21.1-19.11)
Изключително общителни, родените под зна
ка на Вермута нямат нищо против да ги забър
кват в служебни или интимни коктейли. В резул
тат на последните се явяват много смесени бра
кове. Всички от тази зодия обичат да ги клатят вярват, че така коктейлът става по-хубав. Тяхна
та всеотдайност ги издига в службата, защото те
умеят да придават сладост. Единствено не фигурира т може би в съставките на коктейл “Молотов”, но пък се знае, че самият Молотов е бил
роден под знака на Вермута, което се оказва па
губно за Вермахта.

Зодия ВИРИ (20. II-20. III)
Светли и тъмни биват родените под знака
Бири, но и двата вида обещават светло бъдеще.
Всеки търси тяхната компания, особено сутрин.
Пред житейската пяна тяхната е за предпочита
не. Жените Бири винаги са на една ръка разсто
яние, а мъжете Бири знаят защо. Бирите са при
ятни на вид, спретнати - винаги с бяла якичка.
Особено шофьорите са ненаситни към тях, ма
кар винаги да твърдят, че са били само с една.

Законите
на Мърфи
*В йерархията всеки чиновник се стреми да нап
редва до нивото на собствената си неспособност'.
Поуки:
1. С течение на времето всяко работно място се за
ема от чиновник, неспособен да изпълнява съответни
те длъжности.
2. Работата свършват онези чиновници, които още
не са достигнали нивото на своята неспособност.
^Прекадената способност е но-нежелагелна от
неспособността.
*Грам имидж струва колкото топ налична способност.

* Броят па хората във всяка работна група се стре
ми към увеличение, независимо ог количеството ра
бота, която трябва да бъде завършена.
*Ако съществува начин да бъде протакано някое
важно решение, способната бюрокрация ще го наме
ри.
Аксиоми:

1. Служителите увеличават броя на своите подчи
нени, а не на своите съперници.
2. Служителите си създават работа едни на други.

Здободнебка

Скандал в
Скупщината
Деият в Скупщината започна
нормално и никой не подозираше,
че краят му ще бъде толкова бурен.
Заседанието протичаше по стан
дартния начин. Скъпите костюми
бяха оплювани от репликите между
уважаемите депутати. Един от ува
жаемите извади клечка за зъби от
джобчето на своя “армани” кос
тюм, пъхна я в устата си и разтвори
списание с голи жени. Така той даде
на уважаемите си колеги да разбе
рат, че за него дискусията е завър
шена.
Елегантна дама улучи със своята
“пачоти” обувка председателства-

Манчин рабуш

бшштМй

Еве откига улезе Стрина Марта, све ми
нещо дзебне около сърце да не погрешим.
1
Затова и кажем Стрина Марта, оти она никига
нече да чуйе да гъу окаю Баба.. Оно кол жена обича да вой
кажу “баба”. Нали знайете мажу се, лъскаю, боядисую,
само по-младе да изгледаю и по-убаве да су. Она и моята
йоще на първи март ме среза: ”Да не съм чула не мену и
нечем! Тия месец йе на нас женете и че ни слушате и почтивате. Целу годин нийе ви деверуйемо, епа ред йе и вийе
на нас да ни стоите диван!”...
Иначе мойта баба нейе от онея що све знаю и у све се ме
шам, ама требе да су се събирале комшикьете, оти кита
оне дойду дома, после бабата све иде на отчеп, све ми наоди ману за нещо.
Бъш затова реши: че издържим! Заешка кожа целу го
дин издържа на тупан, та я да не могу йедън месец да из
държим!
Еве иде Осми март, кажу женскьият празник, ама я че
ви кажем, дека открай време он си йе бил мушкьи празник. Ял купимо по некой парцань или по некою кьитку, па
айде у най-близкуту кърчму, а они си отиду дома да готве
ручък, на кой нийе мужете и не дойдемо и йедва се прибеРем0 около голему вечеру. а по-ербаплийете и у съвиняло.
™»я •»«
бъш д. гъу гагад™, от оога™оДЬ«ог™ ТЖ
бабуту, ама мене да ме не коща млого? И ншцо не ми паде
на ум, па затова реко да се посъветуйем с комшиюту Ставрию, а и да не се случи същи подаръци да купимо па после
има да беремо кожу на шильък и от двете...
- Е, Ставре, с кво че се отчетено при бабете за Празникът?
- Знам ли, кита беомо млого по-млади, за отчитаньето не
мислеомо...
- Мани кво йе било, мене ме скъкче кико съга да буде?
- Знам само това, Манчо, дека кьиткье не смейем да но
сим дома, а и йевтини парцанье...
- Па да гьи изведемо на вечеру у некою кърчму?
- Леле не думай! Еве трета годин кико ми йе забранила
да идем по кърчме, та она ли че пойде?!
- Тъгай да гьи изпратимо да се прошетаю до некуде, ял
до Ниш, ял до Совию, па нека си там купе нещо?
- С койе паре, човек? Айде че изгърмимо с половин пензию, ама после требе половин годин да лъцкамо...
- Знайеш ли дека ми се глава ггьрену от мисленье кико
да гьи задовольимо...
- И на мене, ама из туя кожу се не може!
- Море ако га не измислимо до Осми март, може и кожляците да ни одеру...
- Нещо си премишлям, Манчо, защо за тия дън не засучемо рукаве, туримо опрегачкье, на нъи да дадемо по илядарку па нека си купе у чаршиюту кво оче...
- Да знайеш, това не ти йе лоше, ама кво че прайимо по
куйнуту?
- Айде-де, та оне свакьи цут ли зготве убаво?
Договоримо се: у петак че идемо да пазаримо йедно-друго да се подготвимо за Осми март и на Празникат че завърнемо рукавете.
Кво че излезне от това, че видимо по Празникат!
Мапча

щия, задето не й даде думата.
Господин в черен блейзър прика
ни уважаем колега да прави това,
което не се препоръчва заради рак
на белите дробове.
Строен господин извади пръсти
те си от носа и ги обърса о ръкавите
на своя “хуго бос”, споменавайки
при това особата, която е родила
уважаем политически противник.
Млад япи-депутат погледна на
своя “ролекс” и заключи, че голям
брой депутати страдат от дрисница.
След почивката и обилния обед,
докато депутатите още изчистваха
зъбите си, дискусията беше открита
от уважаем депутат, който учтиво
каза на съперниците, че са крадци и
подлеци и при това нехайно стегна
копринената си връзка.
Следователно всичко протичаше
по установения ред. Имаше и поли
ване с вода, споменаване на женски

членове на семейството, няколко
плесника... Общо взето, един типи
чен ден в Скупщината.
И тъкмо тогава избухна скандал.
Един от уважаемите депутати в те
сен “листер” костюм случайно
хвърли поглед към новинарската
ложа и забеляза, че един от пред
ставителите на седмата сила носи
маратонки.
- Това е недопустимо! - изкрещя
той. - Какъв примитивизъм!
Останалите депутати скочиха от
местата си:
- Това е обида за този свещен
дом - извикаха те в хор. - Няма да
позволим такова оскверняване на
авторитета на Скупщината. Навън!
Смаяният новинар събра багажа
си и излезе заедно с маратонките.
Депутатите отдъхнаха. Този скан
дал насмалко не развали едно спо
койно и достойнствено заседание
на Скупщината.
Д. Минич Карло
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