мшЗз

Шй

нМ)б»н

й

А
Вестник за българите в СЧГ 1

1959 Г.

Г

* 7 април 2006 г.
* УЧ 1$5М 0350 8838
* Е-поща: п1иЬ@тесИап15.пе1
* Цена 15 дин.

Програма „Добросъседстбо" СЧГ - България

Заседание на
Панталей и Лом е
Съвместния комитет
европейски проекти за сътрудничество
между България и
Сърбия и Черна гора
* Кметовете Братислав
Благоевич и Пенка Пенкова
подписаха споразумение 3а
партньорство в евроин
теграцията * От културен
обмен до по-мащабни про
екти

Българската община Лом и нишката
Панталей се договориха да установят вза
имноизгодно трансгранично сътрудничес
тво. Двете общини ще стимулират контак
тите между бизнес средите, развитието на
туризма, съвместни екологични проекти и
културен обмен. Това е залегнало в прото
кола за Трансгранично сътрудничество по
програма ФАР - “Добросъседство”, която
се финансира от Европейската агенция за
реконструкция. Документът за партньор
ство в евроинтеграцията беше подписан от
кметовете Братислав Благоевич и Пенка
Пенкова във вторник по време на визитата
на делегацията на Лом в Ниш.
(На стр. 2)

От професионалната конференция на санитарните
техници 6 Сърбия

Плутоният е милион пъти
по-отровен от урана
(На стр. 7)

Днес 6 Белград

Третото заседание
на Съвместния коми
тет за сътрудничес
тво между България
и Сърбия и Черна го
ра по програмата за
добросъседство
се
състоя в София. На
заседанието са били
представени проек
тите, които ще бъдат
предложени за фи
нансиране по Финансов
меморандум
2006. От българска
страна проектите ще
бъдат финансирани от програ
ма ФАР - Трансгранично сът
рудничество, а от сръбска - от
програма САКП8. Представители на централните, регионални и местни власти от двете
страни са обсъдили и одобри
ли представените проектни фи
шове, се казва още в съобщени
ето. Общата стойност на проехтите, които ще предложи

българската страна е 7,4 млн.
евро, от които 6 млн. евро ще
бъдат осигурени по програма
ФАР и 1,4 млн. евро - нацио
нално съфинансиране. На срещата е обсъдено изпълнението
и напредъка на проектите от
предходните години по прог
рамата за трансгранично сът
рудничество България - Сър
бия и Черна гора.
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з^сГ МОСТ
Списанието за наука, изкус
тво и обществени въпроси
“Мост”, което вече четири
десетилетия подготвя
Издателство “Братство”,
е един от лауреатите на
Великия юбилеен медал по
повод 100-годишиината на
Сдружението на писатели
те на Сърбия.
Медалът ще бъде връчен
днес в Белград, където ще
бъде представен и юбилей
ният четириброй на
“Мост".
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Първите 50 английски туристи отркиха на 4 април новия ту
ристически сезон в Несебър и Южното Черноморие. Те бяха
посрещнати по стар български обичай с хляб и сол и привет
ствани с “добре дошли” от председателя на Общински съвет в
Несебър Димитър Янков. Първите чужденци за сезона са нас
танени в четиризвездния хотелски комплекс “Феста Панора
ма” в Несебър. Между 9 и 11 процента повече чуждестранни
туристи очаква този сезон община Несебър спрямо миналата
година, сочат прогнозните данни на големите туроператори.

Уд центъра па вниманието тжт
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Министър Вуксанович разреши
Панталеи и Лом е
внос на учебници от България
европейски проекти Обучение на
•' .щ
майчин език
(От стр. I) ^

- Ние има какво да научим
от опита на българските ни
приятели по пътя към Европа,
тъй като колежката Пенкова е
експерт за присъединителния
процес в Европейския съюз и
преди седмица стана носител
ка на приза “Най-толсраитна
личност за 2005 година”, каза
Благоевич в разговора с журналисти слсд подписването иа
споразумението за партньоретво.
- Договорихме сс първите
крачки по пътя на взаимното
ни сближаване да направят
културните дейци, каза кмети
цата на Лом Пенка Пенкова.
"За начало ще кандидатстваме
с два проекта. По петима изявени фотографи ще гостуват
по десетина дни в двата града,
след което ще бъде направена
обща фотомонография. Другият ни проект е организирането на международни художествени пленери, в които ще
участват по шестима живописци от двете общини, твобите
им ще бъдат експонирани не
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само в нашите общини, но и в
останалите по-големи градове
в двете съседни страни. Очакваме за всеки от проектите да
получим по около 40 000 евро
от програма "Добросъс.едство", уточни Пенкова,
Двете общини ще си сътрудничат и в областта на образованието чрез размяна наученически групи и учители, а се
предвиждат и гастроли на тан-

Министерството па проснетата и спорта на Сърбия изказа
готовпост обучението па майчии български език да се възвъдне в училищата. Въз основа
па иска па Националния съвет
па българите в СЧГ просветният министър Слободан Буксапович разреши внос на учебни•<«3»
ци за първи клас на основното
училище ог Република България и ползването им в училища<0
та, в които обучението се превежда па български език. С рещението се допуска внос и употцови състави и на театрални реба па 17 учебници, наръчници
! и работни тетрадки, които изцягрупи,
Много важно е тези проекти ло са съгласувани с професиода бъдат реализирани в син- иално-педагогическите и прогхроп с изискванията на Евро- рампи изисквания, предвидени
пейския съюз, защото те ще от със Закона за основите на сискрехнат вратите и към остана- I темата на образование и възпилите фондации по присъедини- тание на Република Сърбия,
телния процес, за които ще бъ- Учебниците, наръчниците и работните тетрадки ще се ползват
дат подготвени по-мащабни в обучението по майчин език,
проекти, беше казано на прес- математика, околен свят, музиконференцията.
В. Богоев ка, изобразително изкуство, ве[ роучение, английски език и домашен бит и техника.
Попитахме Пене Димитров,
председател на Комисията по
образование към Националния
съвет на българите в СЧГ, за
коментар по повод полученото
решение.
“Положителните резултати,
които идват от страна иа прос; ветпото министерство до голяма степен се дължат на проевропейските му становища. През
последната година то интензифицира сътрудничеството с наза иззетото имущество за ционалните съвети на малцинствата в Сърбия, включително и
сметка на чужда държава,
В член 8. са казва, че “пода- с нашия. Във връзка с обучениеването на заявките за иззетото то на майчин език през последимущество не представлява ните години бяха проведени
иск за осъществяване на правото за връщане на имуществото или за получаване на
възмездие за него, а само е условие такъв иск да се подаде в
съответствие с отделен закон”.
Този отделен закон ще се отнася до реституцията (върщаието на имуществото или полу
чаването на възмездие за него)
и той би трябвало да бъде при
ет следващата година.
Б. Д.
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Изтича срокът за деклариране и регистриране
на иззетото имущество___________________

Законът за реституция
следващата година?
Напоследък в ежедневници
те често могат да се прочетат
съобщения на Републиканска
та дирекция за имущество във
връзка с декларирането и регистрането на иззетото от
страна на държавата имущес
тво след 9 март 1945 г. Съоб
щението е важно и за жителите
на Димитровградска община,
тъй като са много хората, на
които преди години държавата
е иззела имуществото. В служ
бата за правна помощ към мес
тното самоуправление в Ди
митровград ни предоставиха
Закона за деклариране и регис
триране на иззетото имущес
тво, който е приет от Народна
та скупщина на Сърбия мина
лата година. С него се урежда
процедурата за деклариране и
регистиране на имуществото,
което на територията на Ре
публика Сърбия е иззето, както
пише в закона “без наваксване
на истинската му пазарна стой
ност или пък без справедливо
възмездие с прилагане на раз
поредби и акти за национали
зация, аграрна реформа, кон
фискация, експроприация и
други разпоредби, приети и
прилагани след 9 март 1945 г."
Според Закона като иму
щество се смята собственичес
кото право и на недвижими, и
на движими имоти, както и на
други имуществени права. За
явките подават някогашните
собствници или техните нас
ледници или пък техни юриди-

чески наследници в два екземпляра непосредствено или ги
изпращат с препоръчано пиемо до Републиканската дерекция за имуществото на Република Сърбия, чието седалище е
в Белград на улица “Грачаничка” номер 6. Крайният срок за
подаване на заявките е 30 юни
2006 г. Разпоредбите от закона
не се отнасят до някогашните
собственици или наследниците
им или пък до техните юридическите наследници, иа които
със закона или с международен
договор, т.е. споразумение, е
установено право на възмездие

В Босилеград от 21 до 24 т.лл.

Международен
детски фестивал

Комисията не прие нито едно
от предложенията_____ __

Нов конкурс за герб и
знаме на малцинството
Комисията, която Националният съвет на българското малцин
ство в СЧГ сформира, за да решава по конкурса за герб и знаме на
малцинството, не избра нито едно от предложените решения. В кон
курса са взели участие 9 автори с по няколко проекта, но според на
членовете на комисията в предложените решения има много несъот
ветствия и неспазване на основните изисквания в хералдиката. .Затова
не е одобрена нито една от версиите за герб и знаме, нито са отваря
ни пликовете с решенията на шифърите.
В работата на комисията са участвали и двама специалисти от Со
фия - Христо Дерменджиев, член-кореспондент на Световната акаде
мия по хералдика и на Международния институт за орденски науки, и
Иван Иванов, специалист по вексилология.
“Комисията ще публикува нов конкурс, като препоръча проектите
за герб и знаме да уважават вековно установените български тради
ции, понеже те ще представляват малцинството в Сърбия и Черна го
ра”, изтъкна председателят на комисията д-р Симеон Васов. А. Т.

многобройии
международни
конференции, на които участваха представители на министерството и представители за комисиите при НС. Становищата
от тези конференции бяха, че на
всяко малцинство трябва да бъдат създадени условия за обучение па майчин език”, каза той.
Димитров поясни, че един от
основните проблеми, пред които са изправени по-малкочисленитс малцинства е бил недостигьт и липсата иа учебници на
езиците им. Затова е взето решепие тези малцинства да внесат учебници от държавите
майки. Основната причина за
това е, че поради малкия им тираж за превеждането и печатепето на учебниците са необходими огромни финансови средства. Учебниците в България
отдавна са деполитизирани, а
технически и методически са
изключително издържани,
Всички учебници, работни
тетрадки, наръчници и блокове
за рисуване, които ще се ползват в обучението, ще бъдат
безплатни, така че родителите
ще имат минимални разноски,
казва Димитров,
Въпреки че можеше да стане
и много по-рано, държавата все
пак ни обезпечи необходимите
условия за обучение на майчин
български език, подчерта Димитров. Сега вече не съществуват никакви “процедурални”
спънки за възстановяване на
обучението на майчин език в основните училища, в които почти
90% от учениците са с български произход. От значение е, че
имаме и професионални учители за преподаване на майчин
П.Л.Р.
език.
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Турнирът по чупене на великденски яйца в Босилеград, който
прерастна във фестивал на детска
радост, тази година ще се проведе
от 21 до 24 април. Очаква се на това оригинално детско състезание
— 13 поред, което преди няколко
години получи и международен характер, да присъстват не само де
ца от Босилеград, Сърбия, Бълга-

рия и Македония, а
да ги придружат и
техни връстници от
Гърция и Румъния.
В този свеобразен детски фестивал
постоянно се увели
чава броят на учас
тниците. От 1994 го
дина, когато по идея
на босилеградчанина Александър Ди
митров се състеза
ваха 24 деца от Бо
силеград, миналата
участваха
■«ця година
над 600 от 30 градове от Сърбия, България и Македония.
___|
Организатор на
Тринадесетия фестивал е босилеградският филиал
на КИц “Цариброд”, а съдействат
Столичният общински съвет на
София, Министерството на културата и Министерството на икономикаха и енергетиката на България> общините Благоевград, Дупница Пловдив, Плевен и Перник,
В.Б.
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Семинар за отборници 6 Димитровград

Всички ще получат акции

Властта е заради

По време на неотдавнашното заседание на дребните акци
онери в димитровградския мебелен завод “Циле” някои от ра
ботниците възразиха, че не са получили акции, въпреки че
навременно са подали искове. Как се е получило това не мо
жаха да обяснят напълно и юристите от фирмата.
Бранко Стефанович от Сдружението на дребните акцинери
на Сърбия информира работниците без акции, че не трябва да
се притесняват, защото съществува законова разпоредба,
според която всички граждани на Сърбия, неполучили акции
поради различни причини, ще осъществят това право през
2009 г.
Б. Д.

В рамките на Програмата
за подкрепа на общините в
Източна Сърбия, Постоянна
та конференция на градовете
и общините организира на 5
април в Димитровград семи
нар под название “Предизви
кателствата на отборническия
мандат - ролята и отговор
ността на отборниците”.
Димитровград е между де
сетте общини в Сърбия, из
брани за реализация на този
проект. Освен представители
на Постоянната конференция
на градовете и общините, за
целите на проекта говори
представителят на ОССЕ за
Сърбия и Черна гора Шон
Беркович. Той между другото
изтъкна, че доколкото отбор
ниците разберат, че местната
власт е заради гражданите и
доколкото тяхната работа е
по-прозрачна, ползата и успе
хите ще бъдат налице. Част
от тази прозрачност трябва да

През лятото ревизия в „Украс"

Още един шанс за собственика
Двама представители на превземе един процент от тях.
сдружението на дребните ак По думите на Антич дребните
ционери в “Украс” от Бела па акционери ще дадат шанс на
ланка и още двама представи Йозо Юкич да изпълни финан
тели на синдикалната органи совите си и други задължения
зация в това предприятие в по към фирмата до 15 юли т.г.
неделник в Белград проведоха Представителите на агенцията
разговори с представители на изтъкнали, че към края на юли
Агенцията за приватизация на или в началото на август ще
Сърбия.^. Представителят на направят ревизия на стопанис
сдружението., на дребните ак ването на “Украс” и ще устано
Шон Беркович ( в средата вдясно) и председателят
ционери Небойша Антич спо вят дали Иозо Юкич е изпълна ОС д-р Владица Димитров (вляво)
дели пред вестника ни, че ком нил задълженията си.
петентните в агенцията са дали
Йозо Юкич е от Босна. Го
е и декларирането на матери ват.
начално съгласие единият от дини наред живее и работи в
алното положение на всеки
На семинара от пълния досегашните двама мажори Германия. Съпругата му е по
отборник. В Димитровград брой на отборниците присъс тарни собственици на фирмата потекло от Звонския край.
Б.Д.
само 13 от 29 отборници са тваха само десет, сред които Йозо Юкич да превземе 69 на
сто от акциите, а агенцията ще
декларирали имуществото си, бе и председателят на Общин
макар че това е едно от усло ската скупщина.
вията гражданите да им вяр
А.Т. Проект на ЮНИЦЕФ 6 Бабушница

Иск на бошняците 6 Сърбия до просветния министър

Босненски език
като задължителен
Националният съвет на
бошняците търси от Министъ
ра на просветата и спорта бос
ненският език с елементи на
национална култура да бъде
обезателен предмет от първи
до четвърти клас и да се изуча
ва с два часа седмично.
В своя иск НС посочва, че
сега този език е свободноизбираем предмет за децата от

първи до четвърти клас, но не
съществуват възможности за
качествено организиране на
избирателното обучение и за
качествено изучаване на бос
ненски като майчин език с еле
менти на национална култура,
особено там, където обучение
то се реализира на три смени.
Предложението е дадено
въз основа на исковете на ро-

дителите и предложенията на
директорите и педагозите в
училищата.
Това бе изтъкнато по време
на разговорите, които преди
десетина дни се проведоха
между представителите на на
ционалните съвети на бошня
ците и българите в СЧГ.
А.Т.

“Моето училище без
насилие”
В Основното училище “Деспот Стефан Лазаревич” в Бабуш
ница ще започне реализация на проекта на ЮНИЦЕФ под назва
ние “Моето училище без насилие”. Преди броенни дни на тър
жествено заседание на Учителския съвет бе подписан меморан
дум за неговата реализация.
Бабушнишкото училище е в групата на 50 учебни заведения в
републиката, в които проектът ще се реализира. Той се подкрепя
от Министерството на просветата и спорта и Министерството
на труда, социланата политика и трудоустрояването. Всяко учи
лище, в което проектът се реализира, ще получи по 3000 евро за
провеждане на семинари, работилници и други такива с образо
вателна цел, по време на които учениците, родителите им, пре
подавателите и представителите на местното самоуправление
ще могат да научат нещо ново за решаване на конфликтите.
Б.Д.

От МВР предупреждават
Гражданите без здравна осигуровка имат още една
възможност
_________ _

Велосипедисти,
1400 динара за цяло семейство внимавайте!

*Доколкото хората без здравна защита платят 1400 динара на месец, ще
м„“т дПоДт здравни услуги както и всички други, които осьщестеяват правата си по?р?дством фонда Заздравна осигировка. Съи,евременно от това право ще могат да се бъ3пол3бат и членоВете на семейства
та, които нямат осигуровка по друга основа
Гражданите на Сърбия, кои
то досега не са имали здравна
осигуровка по нито една осно
ва, сега имат възможност да се
застраховат и да имат същите
права, както и онези, които ги
посредством
осъществяват
Фонда за здравна осигуровка.
Условие е, както се посочва в
правилника на Управителния
съвет на Републиканския завод
за здравна осигуровка, обявен
в Държавен вестник (Службени
гласник) на 21 март тази годи
на, да заплатят на месец 40 на

сто от минималната месечна
заплата в републиката. В момента тази сума възлиза 1400
динара.
От значение е да се подчер
тае, че гражданите, които ис
кат да се застраховат по този
начин, същевремено обезпеча
ват това право и за членовете
на семейството си, доклокото
те вече не са застраховани по
друга основа.
Тази новина може да привлече вниманието на хората без
здравна застраховка, особено

на една част земеделските се
мейства в нашите общини, ко
ито миналата година за тази
цел са трябвали да заплатят по
17 500 динара. В Босилеградска община например това за
дължение са имали около 1600
селскостопански домакинства,
една част от които не са искали
или пък не са имали възможност да го издължат. Поради
това те и сега не могат да заве
рят здравните си книжки.
В.Б

От Министерството на вът
решните работи, отдела за кон
трол на участниците в движение
то, осведомяват и предупрежда
ват всички участници в движени
ето, особено велосипедистите и
тези с мотоциклети, че се увели
чава броят на пътните произ
шествия.
През миналата година вода
чите на велосипеди и мотоцикле
ти са участвали в 4390 произ
шествия, а в 50% от тях те са
предизвикателите. В тези злопо
луки са загинали 187 души, а до
ри 3257 са с телесни повреди.
Най-много сред пострадалите са
колкоездачи, а най-малко мото
циклетисти.
Злополуките най-често се
случват, защото те неправилно
се движат по пътнато платно,
неправилно се включват и из

ключват от движението, не пол
зват пътеките, предназначени за
колоездачи, не спазват пътната
сигнализация или се движат но
щем без осветление. Не са малко
и случаите, в които карат под
влияние на алкохол. Най-често
това се случва с млади хора. Мо
тоциклетистите пък превишават
скоростта и карат без каски.
С цел да се намали броят на
злополуките, полицаите в пред
стоящия период ще обърнат по
вече внимание тъкмо на тези
участници в движението. Ще
контролират редовността на
превозните им средства и оборудеността на същите за движение
по тъмно, както и дали водачите
са ползвали алкохол. По този на
чин се цели да се намали броят
А.Т.
на злополуките.
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Таприл

Двудневна визита на Първанов във Великобритания

Великобритания
подкрепя България
за членството й в ЕС

При посещението си във Великобритания прези
дентът Първанов и съпругата му Зорка посетиха
българското училище към посолството на България
в Лондон. Учениците подариха на държавния гла
ва великденски заек от шоколад.
Великобритания подкрепя
България в усилията й за членство в Европейския съюз от 1
януари 2007 година и се надява
това да бъде позитивно изразено в мониторинговия доклад
на Европейската комисия на 16
май. Това каза британският
премиер Тони Блеър пред журналисти след срещата си с българския президент Георги Първанов.
Изпълнени сме с възхище-

ние към България през последните години и се надяваме, че
тя ще бъде достоен партньор в
Европейския съюз, каза Блеър.
Ще положим всички усилия
за разрешаване на проблема в
Либия, заяви Блеър. Той доба-.
ви, че България може да разчита на пълната подкрепа на Великобритания за разрешаването на въпроса с българските
медицински сестри.
Британският премиер каза,

Международен фонд - Бенгази

Медикаменти на
стойност 117 000 евро
Гражданското сдружение за
насърчаване на двустранните
отношения с Либия.
В началото на срещата е
бил внесен окончателен офи
циален списък на жертвите на
епидемията, който няма осо
бени различия с известния до
сега брой на пострадалите от
масовото заразяване с ХИВ в
Бенгази. На срещата е изразе
на висока оценка на българ
Петте български медицин ския принос в работата на
ски сестри, задържани в
Фонда, който се изразява в ме
затвора “Джудейда” в
Триполи, са били посетени дикаменти и различни лекар
ствени средства на стойност
вчера от посланика на ЕС
117 000 евро. Отчетено е, че
в Джамахирията Марк
Пиерини. Посланик Пиери- втората част от Плана за дей
ствие на Европейския съюз в
ни ги е информирал, че
разполага с окончателния
помощ на преодоляването на
списък на жертвите на
последствията от епидемията
епидемията от СПИН в
в Бенгази възлиза на 1 000 000
Бенгази - документ, въз ос евро. Съществен финансов
нова на който ще проте
принос за ресурсите на Фонда
кат очакваните заседания имат и Чехия, Франция, Гър
по следващото дело, в кое ция, САЩ.
то българките са обвиняе
ми.

Поредната среща на пред
ставителите на Междунаро
ден фонд - Бенгази и Асоциа
цията на семействата на пос
традалите от епидемията от
СПИН в Либия се състоя на 2
април в офиса на фондация
“Кадафи” в Триполи. Това съ
общи генералният директор
на БТА Максим Минчев, член
на Управителния съвет на

чс въпросът за визовия режим с
България се преразглежда.
“Знаем, че това засяга всички
българи и затова въпросът се
преразглежда постоянно”, от
белязва той. Блеър не се анга
жира с конкретна дата за об
лекчаване на визовия режим.
“Безвизовото преминаване на
български граждани ни вълну
ва силно и въпросът постоянно
се преразглежда”, посочи той.
Двустранните отношения са
изключително силни - през ми
налата година Великобритания
е вторият инвеститор в Бълга
рия и гази тенденция трябва да
се поддържа и развива. Бълга
рия е ценен партньор в рамките
на НАТО, въоръжените сили на
Великобритания и България
действат съвместно на терито
рията па Ирак и Афганистан, за
да гарантират сигурността на
региона, отбеляза британският
премиер.
Българският президент Ге
орги Първанов изрази удовлетворението си от разговора с
британския министър-предсе
дател по всички обсъдени теМи. Държаваният глава е информирал Тони Блеър за из
ключителните усилия, които
България полага, за да покрие
изискванията на мониторингоВия доклад в частта за съдеб
Ната система и МВР. Надяваме
Се, че усилията ни ще бъдат забелязани и отбелязани в предстоящия през май доклад на
Европейската комисия, каза
Георги Първанов.

Още усилия за
влизането в ЕС

Европейската комисия прсценява, чс България и Румъния трябва да положат още
усилия, най-вече в реформата
на съдебната система, за да
успеят да влязат в ЕС през
2007 г., но това остава възможно.
На закрито заседание на комисията по външни работи на
Европейския парламент еврокомисарят по разширяването
Оли Рсн заяви, че още не е взего решение дали двете страни
могат да влязат в ЕС на 1 януари 2007 г. или ще трябва да
изчакат I яуари 2008 г. Той ще
препоръча единия или другия
вариант на 16 май.
Дотогава е възможно София и Букурещ да постигнат
напредък. Те работят усилено,

за да изпълнят критериите за
присъединяване, изтъкна Оли
Рсн в реч пред евродепутатите. “Основните критерии са
съдебната реформа и борбата
срещу корупцията”, изтъкна
той.
__ Според евродепутата Верт
Йоост Лагендейк, член на ко
мисията по външни работи,
Оли Рен е бил по-скептичен
по отношение на България.
“Изглежда има разлика
спрямо положението преди
година и половина, когато Румъния като че ли изоставаше”, отбеляза евродепутатът,
Според него Оли Рен ясно е
дал да се разбере, че е възможно Европейската комисия
да направи различни препоръки за двете страни.

Станишев се срещна
с Анне-Мари Зигмунд
Разширяването на Европейския съюз е политически необходимо, България се нуджае от
ЕС, но и Европа се нуждае от
България. Това заяви на срещата си с министър-председател Сергей Станишев президентът на Европейския икономически и социален комитет
Анне-Мари Зигмунд, съобщи
правителствената информационна служба.
Премиерът Сергей Станишев е запознал госта си с икономическата политика на правителството, като е подчертал,
че през последните години
страната отчита непрекъснат
икономически растеж, нарас-

тване на чуждестранните капиталовложения и инвестициите
“на зелено”. Президентът на
Европейския икономически и
социален комитет Анне-Мари
Зигмунд е заявила, че ръководената от нея структура е информирала ръководството на
Европейската комисия, че подкрепя присъединяването на
България към ЕС на 1 януари
2007 г. Премиерът Сергей Станишев е отбелязал, че правителството работи в тясно сътрудничество с Икономическия
и социален съвет, с работодателските и синдиаклните организации.

Военно сътрудничество ПШШИ]) 30
със Словения
архитектура

България има готовност да прояви по-голяма активност в за
дълбочаване на взаимоотношенията със Словения във военната
област, е заявил министърът на отбраната Веселин Близнаков
след срещата със своя словенски колега Карл Ерявец. Това съ
общиха на БТА от пресцентъра на министерството. Сътрудни
чеството във военната област, изпълнението на съвместни про
екти във военнотехническата сфера и модернизацията на въоръ
жените сили е била основна тема на разговорите, е посочил ми
нистър Близнаков. Той е пояснил, че със своя колега са обсъди
ли политиката за общо финансиране на НАТО, възможностите
за езиково обучение на български военнослужещи в Словения,
както и разширяването на сътрудничеството в областта на евроинтеграцията.

в София

София е домакин на 26-ия
Междуанароден панаир “АСО
- Пролет - 2006" за архитекту
ра, строителство и обзавежда
не, от днес до 16 април в зала
| "Фестивална". Офертите си
представят над 500 български
и чуждестранни фирми. Пока
зани са нови видове отопление,
климатизация,
осветление,
различни видове изолации и
покрития. По традиция на про
Вицепрезидентьт Ангел Марин в Свищов присъства на възпоме летното изложение преоблада
нателната церемония по повод двегодишнината от трагичния инци ват фирми, които предлагат
дент край река Лим в Сърбия и Черна гора, където загинаха 12 деца пълни системи за топло и хидот Свищов. Великотърновският митрополит Григорий освети ново ро изолиране на сгради, се по
построения с дарения параклис “Свети Дух” и паметник, посветен сочва в съобщението. В рамки
на загиналите в Лим.
Църквата се намира в гробищния парк и е издигната за няколко те на панаира ще се проведе и
месеца. За изграждането й Община Свищов предостави 10 000 лв., а научно-техническа конферен
17 000 лв. дари Община В. Търново. Отпуснатите средства от ста- ция на тема “Строителната на
ропрестолната община са вложени в изграждането на иконостаса и ука в съвременната практика' •
за закупуване на част от иконите. Паметникът представлява 3-мет- По време на десетте изложбе
рова статуя па ангел, която е изработена като дарение от младия ни дни ще могат да се ползват
скулптор от Бургас Христо Иванов.
и различни отстъпки съобщя*
Л. Лозанова
ват организаторите.

Две години от катастрофата
край Лим
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Мнозина желаят да
следват в България Бизнесмените
искат
сигурност
Общината ще привлича
инвеститори и от България

* 26-има ученици от обгцо 52-ма са изразили желание да се запишат 6 ня
кой от факултетите или полувисшите учебни заведения в Соф ия...
Голям брои от тазгодишните босилетрадски абитуриенти
възнамеряват да продължат
образованието си в някое виеше или полувисше учебно заве
дение в Република България.
По инициатива на Матицата
на българите в Сърбия сред
четвъртокласниците в босилеградската гимназия неотдавна беше проведена анкета във
връзка с техните желания за
по-нататъшното им образование. 26-има ученици от общо
52-ма са изразили желание да
се запишат в някой от факултетите
---- или полувисшите учебни
заведения в София, Благоевград, Велико Търново и в други
градове в България. И тази го-

дина най-привлекателни за бъдещите студенти са факултетите по медицинските и педагогическите науки.
Пене Димитров, председател на Матицата на българите
в Сърбия, заяви, че списъкът с
желанията на учениците вече е
предоставен в Министерството за образование и наука, а
представителите от министерството са изтъкнали, че е запланувано
през
учебната
2006/2007 година във ВУЗ-овете и полувисшите училища в
България да бъдат записани
около 35 студенти от Босилеградско и Царибродско. Това
означава, че през следващата
учебна година ще бъдат запи-

сани няколко студента по-малко отколкото тази, когато в
първи курс се записаха 40 сту1
денти. Определено е и през
следващата учебна година да
бъдат записани 7 студенти от
български произход, които живеят във вътрешността на Сърбия. Очаква се конкурсът за
кандидатстване да бъде обявен
в началото на следващия месец. Матицата на българите в
Сърбия в съдействие с МОН на
България и с тукашната гимназия за кандидат-студентите и
тази година през юни месец ще
организира
подготвителни
курсове за изпити по български език и история.
П.Л.Р.

В основното училище в Босилеград

Ще се учат към 80 първолаци

В Основното училище “Ге
Броят па първолаците в Бо- орги Димитров” в Босилеград
силеградско постоянно нама от тази седмица започна запис
лява. През учебната
2003/2004 в първи клас са за ването на първолаци. Ще могат
писани 95 деца, а преди два да се запишат децата, родени
десетина години - около 180. през 1999 година, както и роде-

ните до края на февруари 2000
година. Според данни от учи
учебната
лището
през
2006/2007 година се очаква да
се запишат 75 деца.
Съгласно законопредписанията за записване на първола
ците, от педагогично-психологичната служба към училището
са изпратили призовки до ро
дителите на бъдещите ученици,
чрез които са ги осведомили да
заведат децата си на задължи
телен преглед при лекар-педи
атър в тукашния Здравен дом, а
след това и при училищния
психолог и педагог, които ще
направят проверка на психи
ческата подготвеност на бъде
щите ученици.
Проверката на физическите
и психическите способности на
бъдещите първолаци ще про
дължи до края на този месец.
П.Л.Р.

*Очак6а се да бъде приет закон, с който да
се създадат условия 3а приватизиране на
градски градоустройст вени площи. Това 03
начава, че собственикъте на обекта, включи
телно и инвеститорът от чужбина, ще мо
же да бъде и собственик на парцела
Представители на Босилеградска община настояват не
само домашни, а и чуждеетранни инвеститори да разширят дейността си в общината,
За целта миналата година в Босилеград беше организиран
бизнес форум, в който участваха бизнесмени от Сърбия и
България, както и министри и
други представители на двете
страни. Сетне ръководители
на общината начело с кмета
Владимир Захариев участваха
на такива срещи в Перник,
Благоевград и в други места,
Имайки предвид географското
положение на общината, кметът е убеден, че тя може да се
развива по-ускорено при условие бизнисмени от вътрешността на Сърбия, както и от България да инвестират в нея.
-Републиканското правителството включи нашата община
в списъка на 25 общини в републиката, а Фондът за развитие на републиката тази година
ще отпуска кредити на инвеститори от Сърбия, които ре
шат да разширят бизнеса си в
нея. Има заинтересовани инвеститори и очаквам те да използват изгодните кредити
лихвата на годишно ниво е
един процент, гратисният период е една година, а кредитът
се издължава в срок от пет години.
Неотдавна Захариев заяви,

Продадена
Изградня”

Приключиха изборите 6 общинската
организация на СРС_______________

Стоянов е преизбран за
председател
Зоран Стоянов, преподава
тел по общонародна отбрана и
защита от Райчиловци, е пре
избран за председател на
Общинския съвет на СРС в Бо
силеград. На изборното събра
ние на Общинския съвет на та
зи партия за подпредседатели
на съвета са избрани Иван
Алексов, Иван Богословов и
Иван Христов, за секретар
Иван Рангелов, а за касиер
Звонко Насев. Според Статута
на партията всичките те са с
четиригодишен мандат. На из
борното заседание присъства
и Ненад Митрович, депутат от
редовете на СРС в републикан
ския парламент.
Председателят Стоянов зая
ви, че ще направи всичко въз-

можно да подобри работата на
общинската организация на
СРС. Той се надява, че СРС на
следващите местни и парла
ментарни избори ще спечели
убедителна победа, с което ще
се създадат по-добри условия
за живот на гражданите в Боси
леград и в Сърбия. Той смята,
че с това се осъществяват пра
вата им, независимо от политическата им принадлежност и
националното потекло.
С избора на най-високите
функционери на Общинския
съвет приключи редовната избирателна дейност в общин
ската организация на СРС в
общината, която започна през
януари тази година.
П.Л.Р.

че общината ще дава безплатен парцел за строеж на обекти
на инвеститорите, които тук
решат да разширяват дейността си. Сегашните законопредписания не позволяват това на
инвеститори от чужбина,
-Чуждестранните инвеститори, включително и заинтересовани бизнесмени от България, имат най-много забележки по въпроса за нерешените
имуществено-правови отношения в Сърбия. В републиката щеше да има повече чуждестранни инвестиции, ако не беше проблемът със землището,
Този проблем ще бъде решен
скоро - парламентът ще приеме закон, с който покрай останалото ще се даде възможност
да се приватизират градски
градоустрийствени площи и да
се махне държавният монопол,
Това означава, че собственикът на обекта ще може да бъде
и собственик на парцела. Надявам се, че тогава ще дойдат и
инвеститори от България,
На въпроса как ще се развива бизнесът край границата,
когато граничният преход Рибарци-Олтоманци е регистри
ран само за пътници, Захариев
отговаря, че компетентните
органи на двете държави предприемат мерки преходът да се
модернизира.
В.Б.

Зоран Тасич от Вранска Баня е
купил общественото строително
предприятие “Изградя” от Боси
леград за 12 100 000 динара на вто
рия търг, който Агенцията за при
ватизация организира на 31 март в
Белград. Той стана собственик на
70% от капитала на предприятие
то, а останалите 30% са разпреде
лени чрез безплатни акции на се
гашните и бивши работници в
предприятието.
Началната цена за продажба на •
“Изградня”, която предложила
Агенцията била 517 000 динара, а
освен Тасич, в наддаването учас
Фотооко
твали и босилеградчаните Глигор
Григоров и Винко Тончев. Според
сключения договор новият соб
ственик трябва да инвестира във
фирмата 1 221 000 динара в срок от
една година.
Приятелството между кутрето Роки и котката
Преди продажбата на “Изград
Цака противоречи на тезата, че кучетата и котките
ня” правителството на Сърбия
разрешило реализация на социал
са люти врагове. Двете животни, които отглежда се
мейството на Бобан Миленов в Горна Любата, поето- Я ната програма във фирмата. Кан
янно си играят заедно, хранят се от една чиния, а не & дидатствали са 17 заети и се очак
дни всеки от тях да получи
се разделят дори и когато спят.
П.Л.Р. И ва тези
по около 300 000 динара и да на
П.Л.Р.
пусне работа.
■
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Спешно заседание на Общинската
скупщина
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Вчера по спешна процедура се проведе поредна сесия на ОС в
Димитровград, на която единствената точка от дневния ред бе
назначаването на временен директор на общинския Център за
социални грижи. Кандидат за поста бе дипл. юрист Славча Ди
митров от Димитровград. В съответствие с процедурата Минис
терството на труда, трудоусторяванего и социалните грижи да
де съгласие той да бъде назначен за директор на ведомството.
Б Д.

Заседание на Общинския съвет

Проект на ЦХФ

Сладжапа Манчич от пиротската нсправителствсна организация Пиргос , която е стратегирчсски партньор на американската донорска организагп?* „ ’ ТСЗИ дни Г1Р0ПСДС пореден семинар на
ЦХФ в Димитровград. Става дума за информиране
на занимаващите се със селскостопанска или друга
дейност как да кандидатстват за финансови средства (предимно кредити) от републикански минисгсрства, банки или други източници. Поантата на
лекцията, която изнесе Манчич, бе, че желаещите
сами трябва да се интересуват от конкурсите, които
се иубликват във вестниците или по Интернет, за да
бъдат наясно с тези неща.
Присъстващитс на заседанието Димитровградчани запознаха Сладжана Манчич с какви затруднечия се сблъскват, когато търсят кредити. Частникът

кредити

Йордан Петров каза, че внимателно следи сайтовете на определени министерства, но когато звънне за
по-подробни информации свързани с получаването
на кредити, главно му съобщават, че те вече са раздадени или пък му казват да се обърне към опреде
лени банки... Селскостопанският производител Васа
Рангелов изтъкна, че е търсил кредит, чиято стойност двойно е по-малка от стойността на имущесгвото му, което той бил благоволен да даде под
ипотека. За съжаление обаче не му било разрешено
да вземе кредит. И от изказванията на други стана
ясно, че кредитите в Димитровград “трудно си пробиват път”. Един от присъстващите дори коментира: “Ние май сме били и останали сляпото черво”,
Не се чу обаче коментар по въпроса каква е файдата
от подобни семинари.
Б.Д.

Поскъпват комуналните Има ли нужда за нов автомобил

Общинският съвет обсъди програмата за работа на “Комуналац” и допълненията на финансовия план, съгласуван с напът
ствията на Финансовото министерство. С прилагането на тези
препоръки цените на комуналните услуги на практика се увели
чават до нивото на заплануваната инфлация или за 9,3 % в срав
нение с цените от миналата година. Все още не са определени
цените за ползване на площите на зеления пазар, тъй като построянето му приключи неотдавна и някои неща не са доведени
до край.
Членовете на съвета приеха иска на Народната библиотека
за допълнителни средства за участие на младите актьори от
“Поетичната школа” в Десетата среща на ученическите театри
в Крагуевац. Младите актьори се класираха между десетте
най-добри сред 30 ансамбли.
И тази година децата на бежанците, които се учат, ще полу
чат безплатно учебници, решиха членовете на Общинския съвет
в Димитровград.
А.Т.

Членски внос или не
Лидерът на ОО на Партията на обединените пенсионери на
Сърбия в Димитровград Томислав Василов тези дни информира
колегите си пенсионери, че членският внос за постъпване в тази
партия не е задължителен. “Всеки ще плаща според възможнос
тите си. Ако някой няма възможност да плати членския внос, ня
ма да го плаща”, изткъна Василов.
Той неотдавна е присъствал на учредителното събрание на
Републиканския отбор на ПОПС, на което за председател на
партията е избран д-р Йован Къркобабич.
Б. Д.

Общинското управление неотдавна отстъпи безвъзмездно кола
“Лада—нива” на пожарникарите
в Димитровград. За собствени
нужди то има сравнително нов
пътнически автомобил.
На специално свиканата пък
сесия, на която се разисква за по
ложението в стопанството (но
предложение на ДСБЮ-ДХСС),

от името на Общинското управлсние предложиха да се разисква
и за набавка на още един пътнически автомобил, но от Демократичния блок — ДСБЮ-ДХСС бяха против и по този въпрос не бе
разисквана.
На 3 април до медиите бе изпратено съобщение — становище
на отборническата група на коа-

Белеш

Асфалтирана главната улица
Главната улица в крайградското селище Белеш - “Георги
Димитров”, с години представляваше повече проблем отколкото облекчение не само за местните жители, но и за всички останали минаващи по нея.
Тези дни улицата най-после
получи желания вид - сложена е
асфалтова настилка, ново осветление... Предстои да бъдат уре
дени и тротоарите и мостът над
Лукавашка река. За моста вече
са обезпечени средства и в

най-скоро време би трябвало да
започнат работите върху него.
Средствата за строежа на
улицата в Белеш са на стойност
от почти 19 милиона динара, от
които 60% са участие на общината, а останалото от програмата за развитие на общините от
Неточна Сърбия .
А.Т.

лицията Демократичен блок във
връзка с купуването на кола, в което се казва между другото:
“Отборническата група на коалицията обсъди намеренията на
Общинското управление за купуване на нова кола, която да се ползва за нуждите на Общинското
събрание. Нашето становище е да
не се купува автомобил, понеже
настоящият задоволява нуждите
на общинските функционери.
Средствата от бюджета в размер
от един милион динара, които са
запланувани за купуването му,
могат да се изразходват за
по-спешни нужди на обществениТе институции в Цариброд, например за кола за патронажната
служба в Здравния дом или за
други нужди от обществено значение”.
Становището, подписано от
Ангел Йосифов, е доставено до
председателя на Общинското
събрание Владица Димитров и до
кмета Веселин Величков.
А.Т.

През фотообектиба

Новият декор на нашите села

Храмът “Свети Спас” в с. Смиловци
Възобновените черкви и манастири са новият декор на нашите обезлюдели и опустели
села. За оптимистите това е и
началото на възобнивлението
на селата ни, докато за песимистите това са последните
паметници пред кончината им.
Така или иначе само в района на Забърдието през последните няколко години са реставрирани или напълно възобно-

вени 8 храма. Остава да се възобновят църквите в селата
Петърлаш и Мъзгош, където
вече са раздвижени акции.
Хубаво е да си имаш църква,
още по-хубаво е да вярваш в
това което правиш. Ако имаме
предвид, че църквите са места
за богослужение, места, които
внушават чувство на почит и
надежда, християнски молитвен дом, а на друга страна фак-

та, че няма кой да посещава
светините, тогава се поставя
въпросът кои са поводите за
тяхното възстановяване. Зато
ва нека отново да се върнем
към песимистите и оптимисти
те. Едните твърдят, че изграж
дането на черквите и манасти
рите е модно увеличение - “За
що ние да нямаме църква, ако
съседното село има?” За ня
кои от тях изграждането на
църквите е изкупление от гре
ховете им.
Нека се приобщим към мне
нията на оптимистите, които
посочват, че църквата е изиг
рала важна роля в оцеляването
на нашите предци в много
по-трудни времена през веко
вете, защо да не стане така и
днес.
Към новия декор на селата
се приобщават и преселници
те - пенсионери, които се връ
щат в родните си села, някои за
постоянно, някои временно, от
рана пролет до първите студо
ве. Вярвайки, че по този начин
удължават живота си, дори и
живота на своето село. Затова
нека вярваме и ние, но само в
доброто!
Сретеп Игов

Тук (ли) е
най-подходящо?
На снимката е мястото (между брезите), на което съответ
ната общинска служба е решила да бъдат поставени две будки
на частни лица.
Предложението предизвика доста полемики между членовете на Общинския съвет, дори и повтаряне на гласуването.
Мнозинството все пак реши будките да бъдат поставени.
Да напомним, че преди години също бяха водени жестоки
полемики будките да бъдат изместени от това място. А има
ше две: на Абдула, който и засади брезите, и на Синан. Само
че тогава будките бяха обърнати към главната улица, а сега
ще бъдат към улица “Христо Ботев”.
А.Т
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Сурдулица

Плутоният е
Посадени са 600 нови милион пъти
овощни дръвчета
по-отровен от
урана
* Развитието на агробизнеса - национална стратегическа цел *
фондът 3а млади земеделци ще подсигури още 1800 нови фиданки

Миналата седмица на огледното имение на
средното училище “Иосип Панчич” в Сурдулица бяха посадени нови овощни дръвчета. Под
патронаж на Фонда за дообразование на млади
земеделци от Белград почти 200 първолачета
от всички основни училища в града засадиха по
една фиданка ябълка, слива и круша. Според
пропозициите на акцията “Едно първолаче - ед
но дръвче” всеки първолак става собственик на
посаденото от него дръвче и на бъдещите пло
дове. На акцията в Сурдулица присъства и
председателката на Управителния съвет на
Фонда Борка Вучич, която обеща на това сред
но училище да обезпечи допълнително още
1800 фиданки овощия.
- Акцията “Едно първолаче - едно дръвче”
задвижихме през 2003 година и тя ще продължи
все докато не бъдат посадени 82 000 нови дръв

чета, колкото тогава имаше първолачета в Сър
бия, каза председателката. - Досега вече са по
садени около 25 000 нови овошки, а в осем об
щини в Сърбия, сред които и в Бабушница, през
миналата година бяха посадени над 4 600 дръв
чета. Целта на екцията е не само да се възстано
ви някогашният фонд овощни дръвчета в Сър
бия, но и подрастващите поколения да получат
екологическо възпитание, като най-пряко се ан
гажират за опазването на околната среда, уточ
ни тя.
Фондът за дообразование на млади земедел
ци е основан през 1999 година. Основната му
цел е чрез откриването на съвременни инфор
мационни центрове за обучение да се подпо
могне на бъдещите селскостопански произво
дители. Фондът настоява и за създаването на
благоприятни условия за кредитиране на сел
ското стопанство, спомощуване за привличане
то на стратегически партньори на земеделците
и обезпечаване на условия за прозводство и
пласмент на висококачествена и медицински
здрава храна за хората.
През миналата година специалисти от Фонда
са подготвили 38 проекта за животновъдство,
лозарство, оранжерийно производство на зе
ленчуци, производство и преработка на мляко и
месо. Всички досегашни и бъдещи акции на
Фонда са целенасочени към спиране на обезлюдяването на селата, чрез насърчаване на профитабилно и ориентирано към износа производ
ство, което ще допринесе за развитието на аг
робизнеса като национална стратегическа цел.
Подготвят се и регионални проекти за произ
водство на ядиви и лечебни гъби, както и за ор
ганизирано производство и пласмент на боро
винки и други горски плодове.
Дейността на този фонд получава съществе
но значение като се има предвид фактът, че в
резултат на транзицията, все повече трудоспо
собни хора остават без работа и са принудени
да търсят поминъка си на село и в аграра.
Деян Мирчев

В бабушнишкия клон на електроразпределителното

Сведения но телефона
В клона на електроразпределителното
предприятие
“Югоизток” в Бабушница откриха отделна телефонна линия зя тяжпяните които по

.Р"„у.?=о

мерите не са вкъщи, а вход
ната врата на къщата или пък
на портата те оставят лепенка
със съобщение и номера на те
лефона (683-057), на който
стопаните могат да информират служителите в електрораз-

пределителното за похарчените киловати. Ръководителят
на клона Зоран Спасич казва,
че начинът се оказал сполучлив, както за служителите в

Одоровци и Куса врана. Голям проблем представлява то
ва, че с малък брой заети (об
що 22-ма) трябва да поддър
жат над 700 километра елек-

Бабушнишкият клон на
електроразпраделителното
има около 8200 потребители в
53 населени места, включи
телно и в две села в Димитровградска община - Трънски

пак успяват да се справят с
трудностите. Спасич казва, че
на заетите в клона е най-важно
да получат навреме информация за повредата,
Б.Д.
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Тедефонизация 6 Сурдулица

Още 1000 номера
Телефонната централа в Сурдулица ще увеличи капацитетите
си с една четвърта, с което броят на телефонните номера, които
ще обслужва новото цифрово устройство ще нарастне на 5000.
Телефонизацията започна с първите пролетни дни и вече в сто
тина домове и фирми в града за първи път иззвъняха телефони.
Цената на един номер е около 10 000 динара, които могат да се
платят в четири месечни вноски, докато фирмите и юридически
те лица трябва да отпуснат по 16 000 динара за въздушна линия и
12 000 динара при условие подпочвената кабелна линия да е про
карана до обекта.
След пускането на новите телефонни номера в града и в село
Масурица, акцията ще продължи и в село Сувойница, където ве
че е монтирана миницентрала с 500 телефонни номера за нужди
те и на съседното село Драгойница.
Д-М-

(От стр. 1)
В организация на Съюза на
здравните работници в Сърбия
и Републиканското дружество
на санитарните техници мина
лия петък в хотел “Нарцис”
край Власинско езеро над 200
санитарни техници от цяла
Сърбия проведоха редовната
си годишна професионална
конференция. Домакини на
срещата бяха Републиканската
санитарна инспекция в Пчински окръг и Общинската скуп
щина в Сурдулица.
Участниците, сред които и
гости от почти всички съседни Гордана Ристич-Младедържави, някогашни републи- нович открива
конференцията

ки на предишна Югославия,
бяха поздравени от председателката на Сдружението на санитарните техници в Сърбия
Гордана Ристич-Младенович.
Тя изтъкна района на Власинското плато като най-подходяща обстановка за тазгодишната им среща, с оглед на факта,
че една от най-актуалните теми на конференцията беше
птичият грип и предпазването
от него, тъй като на полета си
от Африка към Северна Европа всяка пролет много прелет
ни птици правят почивка на
Власинско езеро.
С особено внимание беше
изслушан и докладът на ек
сперта по ядрена медицина
Мирослав Симич, на тема
“Обедненият уран и здравата
питейна вода”, който приведе
поразяващи примери от из
следването на районите на
планина Плачковица, недалеч
от град Враня, обстрелвани с

“ОСоршапу” купи
“Балкан Брик”
Собственикът на 4} Соршапу” б.о.о. от Бабушница Драган Чирич купи
миналата седмица на аукцион предприятието за производство на строителни
материали “Балкан Брик” от Владичин Хан.
За “Ханската црепана” бизнесменът Чирич е платил началната цена от 20
523 000 динара, при което се е обвързал в срок от една година да не уволни
нито един от сегашните 272-ма работника в нея. Освен това Чирич е поел за
дължението за модернизация на производството в купената фабрика да вло
жи още 52 135 000 динара.
Фирмата “Б Сотрапу” от Бабушница има няколкогодишен опит в произ
водството на стрителни материали, предимно “Бехатон” плочки, както и
алатни машини за нуждите на каучуковата промишленост “Тигар” в Пирот.
Д.М.А

куршуми с радиоактивни материи. Той подчерта, че по време
на
НАТО-бомбардировките
генерал Уесли Кларк е премълчал отровното въздействие на урановия оксид, който
се получава след изстрелянето
на такива проектили, особено
когато той се окаже в питейните води.
- Радиоактивното излъчване
не е толкова опасно, въпреки,
че периодът му е 4,5 милиарда
години, тъй като става дума за
наистина малко количество,
чиято радиация не надминава
80 см от попадението, за разлика от токсичността на урано
вия оксид, който се консумира
чрез водата. Най-опасни са
честиците от плутоний, които
могат да се внесат в организма
чрез вдишване, чиято токсич
ност е с един милион пъти
по-голяма от урановия оксид,
Атомите на плутоний са основният предизвикател на т.нар.
“заливски синдром", от който
боледуват множество участни
ци в операциите срещу Ирак,
каза Симич.
Участниците в конференци
ята бяха поздравени и от кмета
на Сурдулишка община Ста
нислав Момчилович, който ги
запозна с туристическите въз
можности и перспективите на
Власина.
В събота гостите се запознаха с
прелестите на Власинското
крайбрежие и обиколиха Фаб
риката за бутилиране на вода
“Власинска роса” в Топли дол,
която беше един от донорите
на срещата.
Ванче Богоев
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Сеяч на добри
семена

р

II

(Отзвук от представянето на стихосбирка
та на Любомир Левчев „Семантични семена“
в превод на сръбски език)
28-ми март - Белград “Француска” №7, по нищо
не личи, че предстои праз
ник на духа, напротив - ся
каш някой току-що е раз
пръснал няколко “семан
тични семена” и всички са
заети да ги събират. По
гълнати от тази игра така
и не виждат, че през широ
ко отворената врата и пок
рай плътно затворените
прозорци на салона Про
летта незабелязано е дош
ла. Дърветата дълго са я
чакали, покривите на къ
щите са се наклонили на
една страна, за да не пре
чат на Слънцето, а птици
те прелитат ниско
не
знам на дъжд ли е, или
просто искат да ни пога
лят с крилете си, да ни на
карат да чуем песните им една сантиментална пое Любомир Левчев
тична провокация към
тът вече не се радва така, други
прозата на деня.
Портата на Дома на писате са дертовете му, друга е болка
лите е отворена широко, в та. “Не съм жаден за книги, но
очакване на гостите, на поети за тази -да!” В очите му прип
те, студентите и птиците - ня ламва искра и потъва в акорда
къде в далечината отеква клак на пианото, а думите не се чу
сон и като гонг отмерва нача ват добре - микрофонът реша
лото. Един посребрял човек с ва, че доста е поработил и спи
бастун и леко притеснение ся ра.
Идва ред на фоторепортери
да насреща, заобиколен от пле
яда писатели и поети, превода те, на любителите на автогра
чи и журналисти; идва ред на фи, на ловците на сензации и на
фоторепортерите
свистят старите приятели. Една въз
апаратите, запечатват замеч растна дама благодари за доб
тани и тъжни усмивки, проб рите думи и пита: защо не ка
лясват спомени, после всичко захте, поете, че сме братя? А
потъва в една странна мело после добавя, че не е нужно да
дия, като в облак. Казват, че в се повтаря, може би, защото
такива минути прелитали анге всички го знаят.
Сигурно сте чували шума от
ли...
Белград е място, в което чо изпуснат микрофон? Един
век обикновено се връща. Ка- Сократ от Родопите мъдро се
лемегдан е пълен с живот, а от вгледа над нас и поезията пак
долу Дунав се носи мътен и те си дойде у дома. Каза ни, че е
жък, повлякал де-що може по пролет, че сега се засява земя
пътя си, подхвърля лодките ка та и нашата нива, че трябва да
то перца и бърза на изток. Де хвърляме само добри семена,
нят се разхожда по Теразие, после леко протегна ръка - ся
пие вода от пресъхналата чеш каш, за да посее или да погали
ма до хотела и тръгва нагоре по главата босоногото дете от
спомена...
към Авала.
Сеячо на добри семена, има
Любомир Левчев си спомня
за някога и се надява и вярва в ли кой да ни каже каква е седобрите дни, които очакват мантиката на доброто? Има ли
българи и сърби. После леко някой да води сметка за разпи
притваря очи, за да влязат при лените и за похабените семе
нас Якшич, Змай и Бранко Ра- на? Само пролетно време ли се
дичевич. Следва нещо от “се засяват? Можем ли и ние, дето
мантичните семена”, нещо, ко не сме погалени от ангелите,
ето е пазил за себе си. Остана да подържим в ръка поне за
лите поети и гости го отрупват малко “семантичните семе
с думи, като с дарове, но пое- на”? Благодарим ти!
Христо Бонджолов

Панаир на книгата в
Димитровград
В Градската галерия в Димитровград в началото на седми
цата бе открит Пролетен панаир на книгата. Организатори на
проявата са местният Център за култура и пиротското изда
телство “Пи прес”. Представени са над 1000 заглавия на книги
от най-различни жанрове, чиито издатели са предимно “Пи
прес” и белградското издателство “Беокнига”.
Панаирът ще продължи до 10 април. За посетителите е
обезпечено голямо намаление на цените.
Б.Д.
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Шест натюрморта 6 галерията „РеПх аг! §а!егу"

Сотиров се представя в
Лондон
Нашият прочут сънародник
художникът Слободан Сотиров
се представя на любителите на
изобразителното изкуство и
критиката в столицата на Вели
кобритания. В известната гале
рия “РеПх аг1 §а1сгу” от 4 април
до 2 май ще бъдат изложени
шест натюрморта на Сотиров,
заедно с картини на още шес
тима видни художници от
Франция, Великобритания, Ка
нада и САЩ. Сотиров е напра
вил сам подбора на 6 по-ма
щабни картини - две с цветя,
две с риби и две с нашинска те
матика, т.е. паралия, стомни,
кромид, ябълки, круши, или по
думите на самия художник “от
всичко по малко”.
Сотиров не отпътува на от
криването на изложбата, но та
зи чест отстъпи на съпругата
си Драгана и дъщерята си Йор
данка, която следва изкуство в
София.
“Една от причините е, че в
Лондон съм бил, а втората е, че
съм много зает. Изкуствоведът
Срето Бошняк готви книга за
периода в творчеството^ ми,
които по мое мнение е наи-силен. Става дума за началото на

60-те години, когато упражнявах абстракция и енформел”,
сподели художникът за нашия
вестник. Трябва да добавим, че
сега Сотиров твори портрети
на някои царибротчани. Вече са

готови тези на Милена Тотева-Дражич и на Слободан
Алексич-Кьоса, а в момента
работи върху портрета на актрисата Паулина Манова.
С. Алексич

Концерт на народни танци 6 Босилеград

Гостуваха
танцьори
от
Иегуновце

Детският фолклорен ансанбъл към Културно-художественото дружество “Извор” от Иегуиовце край Тетово, Република Македония, и танцовият ан
самбъл към босилеградския
Център за култура миналия петък в Босилеград изнесоха съвместен концерт. В програмата
участваха около 90 танцьори от
двата ансамбъла, а техните из
ключителни изпълнения босилеградската публика щедро аплодира в препълнената зала.
Освен хореографиите “Тресеница” - китка народни хора
от Прилепско, “Водарки” - танци от Източна Македония и
Копачия” - танци от Западна
Йовица Блажевски, хореог
раф в КХД “Извор”, подчерта, че гостуването им в
Босилеград е осъществено
благодарение на контакти
с преселници от Босилеградско, които живеят в
Тетовско.

Македония, гостите изпълниха
и хореография на местни народни обичаи, предимно сватбарски.
Първият танцов състав към
Центъра за култутра, в който
предимно членуват ученици от
тукашната гимназия, изпълни
хореографиите “Бистришка ко-

Босилеградските танцьори

паница” и “Шопски хора”. Вто
рият състав, чиито членове са
ученици от V до VIII клас в ос
новното училище, изнесе китка
народни хора и танци от Лесковашки край.
Особено впечатляващо беше
представянето на босилеградските танцьори от първия със
тав които бяха облечени в нови
народни носии. Носиите (10
мъжки и 10 женски) са набаве
ни в България, а средства на
стойност от 2300 евро е подосигурил Националният съвет
на българите в СЧГ, за което
Славка Накева, директорка на
центъра, му изрази особена
благодарност.
ПЛР-
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[Просветното дело в село Драговита (4)

Драговитчани уважавали учителите
и се грижели за училището
^Селяните засадили малини 6 училищния двор, доброволно докарвали дърва
За огРев и помогнали да бъде отворена кухня За децата им. Отначало учени
ците донасяли хляб от домовете си, а учителката им раздавала мармалад,
сирене и др. По-късно драговитчани се организирали и на кон донасяли хляб
от фурната в Поганово.
Първан Тодоров учителствал в Драговита само ни кико говеда” - казва един от неговите някогашни
една година, но останал запомнен по лошото му от ученици.
ношение към учениците и техните родители. “Биеше
След съпрузите Иван и Стоянка Петрови най-дъл
го време в драговитското училище работила Снежа
на Заркова - почти 10 години. Не й е било лесно, защото всекидневно е пътувала от Поганово до Драго
вита и назад, но тя изтъква голямото уважение на
драговитчани към нея, както и тяхната готовност ви
наги да помогнат на учителката и училището. Те ра
зорали половината от училищния двор и засадили
малини, за които се грижили учителката, учениците и
прислужникът. Учениците идвали да берат малини и
през лятната ваканция. Парите, събрани от продаж
бата на малини и горски плодове, са ползвани за набавката на учебни помагала и др. Родителите добро
волно докарвали дърва за огрев и помогнали да бъде
отворена кухня за децата им. Отначало учениците до
насяли хляб от домовете си, а учителката им раздава
ла мармалад, сирене и др. По-късно дргаовитчани се
организирали и на кон донасяли хляб от фурната в
Поганово.
Драговитските деца били възпитани много патри
архално, винаги поздравявали по-възрастните хора и
обезателно им целували ръка. Когато в училището
идвали инспектори и други възрастни хора, ученици
те се втурвали да им целунат ръката! И сега ми е пред
очите картината, когато директорът Синиша излезе в
двора, а децата едно след друго го хващат за ръката,
за да я целунат, той я отдръпва, но не може да се
отърве от малчуганите, казва Заркова и обяснява: То
ва възпитание, това уважение към възрастните деца
та донасяха от домовете си, от своите родители, де
ди и баби. Например, щом дойде директорът на учи
лището от Поганово, съберат се десетина драговит
чани, чакат го да завърши служебната си работа и не
го пускат да си отиде, докато не им гостува. Аз си
тръгна за Поганово, а те ме молят: “Кажи на жену му
дека директорат има работу и че закъснее!”
Дълги години в Драговита са работили по двама
Учителката Снежана Заркова с две свои
или повече учители, но от идването на Първан Тодоученички (Заснел: Иван Момчилов)

Драговитските учители през учебната
1957/58 година: Иван и Стоянка Петрови
и Васил Радойков (Заснел: Е. Иванов)
ров до закриването на училището в четирите класа е
работил само един учител. Когато Снежана Заркова
започнала да работи в Драговита, в училището има
ло тридесетина ученици, а през последната й учебна
година в това село учениците били само осем.
- Продължава Цветко Иванов

я ,одна Дюбата

______
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Започна ремонтът на църквата “Възнесение Господне
* Ремонтните работи трябва да приключат до Спасовд ен - патронния пра3ник на църквата и на селото
за възобновяване на храма за
Тези дни започна рекон- налите пари планират да купят
миналата година. МесСтрукция на църквата “Възне- нови кръстове, които ще бъдат почна
събрало 140
сение Господне” в Долна Лю- поставени на църквата и
ППО пинаоа а Дирекцията “Вебата, която е построена преди камбанарията, да ел®**РФт роизПоведания” към Минис'26 години. Извършител на ра- цират храма и д
р
Те0ския съвет на Република
ботите е частната фирма “Дия- електрическо о
България и Светият синод на
на” от Босилеград.
^щбирането на средствата Българската православна църВ договора, които ЦърковНабирането на р д
ква посредством босилеградният съвет сключи с извърши- „
„ съвет „еотдае- Ския филиал на КИЦ “Цариб™я, е посочено цялостно под- ^а‘шготви и проект за изрод” отпуснаха 438 000 динара,
меняне на покрива, рекон- граждане па нова каменна
Миле Спасов, долнолюбатаструкция на външната мазил- ограда около църковния
нин който над четири десети
ма, подменяне на пода и пое- двор, чиято обща повърлетия живее в САЩ, е дарил
трояване на нова камбанария, хпост е около 500 метра
щд ддд динара, 92 000 динара
Реализацията на договора, чи- квадратни. За реализация- ^ събрани от преселниците
«о стойност е 700 000 динара, та на този проект са пеоо- ^ в
67 000 са дарили
трябва да приключи до 1 юни - хо^2вният съвет е от- долнолюбатани в Скопие, 19
"а цър^а”™ иГна“сеИлота^Тъй
^изповедания- в^акци^тГсаТе6 включиш и
мато в момента на сметката на
па Република Сърбия, а
дол„олюбатани, които живеят
Ц-ьрковния съвет има 940 800
"“““пеменно е поискана и
* Босилеград, Ниш, Панчево,
Динара, представителите на помощ от вранския владика рермания и др., както и някои
съвета подчертават, че с оста- Пахомий.
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горнолюбатаии. От Църковния сова помощ от общината и
съвет изказват голяма благо- лично от кмета Владимир ЗаДарност към всички донори и хариев.
подчертават, че за реализацияп.л.р.
та на акцията очакват и финан-
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“Тапаил 200С

В състезанието за купата на СЧГ

“Балкански”
“Пърчевац” 7:0
На 29 март в спортния цен
тър "Парк” пред
----- --------около '""
100
зрители Балкански” разгроми
Пърчевац” от Пирот.
Домашният отбор игра в
комбиниран състав. Разликата
класата на двата отбора даде
възможност на “Балкански” да
опита на практика няколко варианта в играта. Така домакините с “половин сила” изпра
тиха гостите дори със седем
гола в мрежата.

Президентско отличие
за световните шампиони
Албена Дснкова и Максим Ставийски, свстовни шампиони но фигурно пързаляме - таннови двойки, тези дни бяха удостоени с По
четния знак на Президента на Републиката.
С искрсно удоволствие давам този Почетен
знак, един от символите на президентската
институция, на нашите герои Албена и Мак
сим за тяхното невероятно представяне на
Световното първенство по фигурно пързаляне
в Калгари. Те са символ на едно ново родолю
бив, защото държаха да постигнат върха - и
го постигнаха! - за да чуем заедно с тях бъл
гарския химн и да се почувстваме горди, че
сме бълагри, каза президентът на България
Георги Първанов на церемонията по връчва
нето на отличието.

Голмайстори бяха Цснич в
4, 31, 51 и 58, Пешев в 37 и 43 и
Йованович в 63 минута.
“Балкански”: Йовичич-^ Псшев 7.5, Глигориевич 7 (Иова
нович 7), Милан Георгиев 7.5
Марков 7, Пейчев 7.5 (Димит
ров-), Потич 7 (Миодраг Гсор
гиев 7), Басов 7.5, Иванов 7
Нацков 7 и Цснич 8.
Играч на мача: Мирослав
Цснич.

НфЗ -18 кръг

Незаслужено поражение
ФК. „Раднички“ (Чаплинац) - ФК „Балкански“ 1 : 0 (1 : 0)
Отборът на “Балкански” Пешев от “Балкански".
претърпя незаслужено пораже
ФК “Раднички": Гаврилович
ние поради две причини - в 30 7, Стоилкович 7 (Цветкович 7),
минута му бе отменен чист Д. Ранкович 7 (Цветкович 6.5,),
гол, докато в самия край на В. Димитриевич 7, Николич 7,
първото полувреме домакини- М. Цветанович 7, И. Димитрите отбелязаха попадение след евич 7, Стефанович 7, Лазаренарушение над вратаря Андо- вич 7, Йованович 7 (Ранджелонов. През второто полувреме вич -) и М. Ранкович 7.
темпото на играта спадна.
ФК, “БалканскиАндонов
“Балкански” имаше възмож- 6.5, (Иовичич 7), Димитров 7
ности да изравни резултата, но (Пешев 7), Васов 7, Милан Ге
нямаше късмет.
оргиев 7, Марков 7, Пейчев 7,
Долевац, 1 април 2006 г. Глигориевич 7, Потич 7 (ЙоваЗрители - около 200, рефер - нович 7), Иванов 7, Нацков 7 и
Ивица Стоянович от Алекси- Ценич 7.
нац (6). Голмайстор: Милан
В следващия кръг ще се
Николич в 42 минута. Жълти срещнат “Балкански” и “Свъркартони: Стоилкович, Стефа- лиг”. Мачът ще се играе утре
нович и Д. Ранкович от “Рад- от 15,30 часа в СЦ “Парк”,
нички”, а Потич, М. Пейчев и
Д. с.

ЮФД -18 кръг
а

Младост” падна в Войник

Босилеградчани допуснаха
и втората загуба от началото
на пролетната част на тазгопървенство
на
дишното
Южноморавска футболна дивизия, тъй като в рамките на 18
кръг загубиха с 0:3 от “Пуста
река” в Войник.
Резултатът беше открит още
в 5 минута, когато нападателят
на домакините Игор Янкович
излъга защитата на “зелените”
и отбеляза гол. Останалите две
попадения домакините отбелязаха през второто полувреме, а
голмайстори бяха Милутин
Вучкович в 60 и Славиша Петрович в 84 минута.
В мача срещу “Пуста река”
босилеградчани играха в следния състав: Г. Величкович, Б.

Илич, И. Василов, А. Михайлович, Б. Воинович, Б. Стоянович
(от 46 мин. Й. Григоров), М.
Георгиев, Ж. Насев, М. Васев
(от 46 мин. В. Владимиров), Л.
Динов и С. Дамнянович.
В 19 кръг на 9 април (неделя)
ФК “Младост” посреща на
своя стадион “Пескара” отбора на “Юг Богдан”. При гостуването си в Житораджа в еснната част от първенството
“зелените” спечелиха чак с 8:1.
Футболистите на “Младост”
смятат да спечелят нови 3 точки в неделния двубой и по този
начин да си възвърнат самочувствието, което до голяма
степен е разклатено след двете
пролетни загуби,
П.Л.Р.

Втора сръбска баскетболна дига

Загубиха и от алексинчани
БК „Напредък“ - БК „Димитровград“ 96 : 84
(20 : 20; 30 : 27; 24 : 19; 21 : 18)
БК “Димитровград” претърпя още едно неприятно поБаскетболистите
ражение.
пропиляха много топки и не
реализираха редица стрелби от
линията за наказателни удари.
Ниш, 1 април 2006 г. Зрите
ли - около 100. Рефери: И. Петрович и М. Станков от Ниш.
БК “Димитровград” игра в

Сурдудица - Трън

_______________________

Спортен ден край Власинско езеро
Миналия уикенд край Власинско езеро беше изключително оживено. След санитарните техници от
цяла Сърбия, събрали се на професиопнална конференция в петък, в събота спортната зала на хотел
“Нарцис” събра спортуващите служители от местните администрации в Сурдулица и Трън, както и
от пограничните служби на ГКПП Стрезимировци
от сръбска и българска страна.
Редуваха се приятелски срещи по малък футбол,
Най-напред играха отборите на пограничната полиция от двете страни, след това на митничарите и
накрая на местното самоуправление. Във втория
кръг играха победителите. Макар че резултатът бе-

ше на заден план, тъй като преднина имаха дружбата, взаимното опознаване и обменът на положителния опит в професионалната дейност, всеобщ победител без нито една загуба стана отборът на пограничната полиция от сръбска страна,
Същевременно ръководствата на двете съседни
общини, водени от кметовете Станислав Момчилович и Александър Ненков, проведоха делова среща
и направиха последните корекции на проектите за
презгранично сътрудничество в рамките на програма “Добросъседство”, с които съвместно ще кандидатстват за средства от Европейската агенция за реконструкция.
Д.М.

На Международния митинг за пионери „Враца 2006"

Шест медала за АК “Балкан”
1Я"ци “Балкан” от Димитровград, кощЩШ ито спечелиха шест отличия.
Андреа Тодорова бе побеКЗШРвНИ дителка на състезанието по ви13- сок скок, прескачайки 140 см.
Тя спечели и трето място в бя+ гане на 60 м с резултат 8,65
1,
Р сек.
Андрей Еленков бе втори в
; с- !
бягане на 60 метра с резултат
7,71 сек и трети в дисциплинаI
та висок скок с резултат 155
см. Александра Петрова зае
второ място във висок скок с
Л
резултат 130 см.
Александра Андонова се
класира на втората позиция в
бягане на 60 м (8,60 сек).
И останалите членове на
Андрей Еленков (вляво) АК “Балкан” се представиха
доста успешно и потвърдиха,
В българския град Враца че са добре подготвени за
миналата седмица се проведе предстоящия сезон.
международен пионерски миПо инициатива на клубовете
тинг по лека атлетика в зала по лека атлетика от ДимитровВраца 2006 .
Град и Враца от следващия сеСред стотина участници от зон ще бъдат организирани
пет български отбора бяха и “Старопланински игри по атпетнадесет членове на АК летика”, в които ще участват
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________________
Андреа Тодорова и Александоа Петрова (в бели
екипиоовки)
^
отбори от двете съседни ДЪР"
жави.
На митинга присъстваха и
кметовете на двата града,
■

ПОД -13 кръг

кк

Локомотива 99

кк

Желюша” 2:1

следния състав: Геров, Вельов, ромуЖелюша” продължава по ста- ети гол от дузпа.
гостувания отива с
Суково, 2 април 2006 г„ игрищеДалибор Алексов, Дарко Алек- по-малко на
играчи отколкото е необ- то на “Иерма”. Зрители - около
сов, Станимирович 5, Еленков,
Андреев 15, Аранджелович 15,
Андреевич 26 и Радованович
23.
В следващия кръг отборът Р,™Т,
Това обаче не на" каРт°н: Цолич от “Локомотива”.
домакинства в Пирот на отбо Впатаоят на ”Желюп,я'?егУЛТаТа' ,л ФК ''Локомотива-. Божилов 7,
Вратарят
на
Желюша
Стоицев Игич 7, Джунич 7.5, Джигов 7,
ра “Еко юниор” от Ниш.
бе наи-добрият състезател на тере- Игнятович 7, Стаменович 6, Цо
Д. С. на. Той между другото успя да осу- 8, Йованович 7, Станоевич лич
8,

атекяга ™,-

Джурджев 7, Златкович 6 (Кости4
-).
„ п„.
ФК “Желюша": Стоицев 8. Д'1

гт
.ьг-жй;?гг^
СЦ “Парк” отбора на “Танаскор
ич” от Пирот. Мачът започва
15 30 часа

ЯС

Обяви - ЯЪштт

шттшшшт

7 април 2006~1

1п шетопаш

Възпоменание
На 2 април 2006 година се
навършиха 50 ГОДИНИ от
смъртта на нашия скъп и
непрежалим баща

ВЕЛИЧКОВИ отЦарибр о д
Житейският път на майка ми, татко ми и
орат ми беше изпълнен с радост и гордост от
човешките постижения не само за нас, но и за
други.
I

I

ИЛИЯ
АЛЕКСОВ
(1905-1956)
свещеник от
Димитров
град,
роден в село
Петърлаш
Дългият период от смър
тта му до днес не издери
дълбоката рана в душите ни.
Той беше благороден човек,
с богат интелект, изявил се
още в годините на школува
нето му в призренската се
минария, а след това и в све
щеническата му работа в с.
Азбресница, община Мерошина, където прекарва 15 го
дини. Всеотдайната му све
щеническа дейност потвър
диха многобройните похва
ли и награди от висшите
черковни институции, а къ
дето службуваше, хората го
ценеха и уважаваха.
През 1941 година дойде в
родния си край. Неговата
идеология беше непри
мирима към настъпващата
друга идеология. Решен ни
кога да не напусне свещени
ческата етика, той стана
жертва на тежките репресии
и 1956 г. почина.
Скъпи татко, благодарим
ти за нежната и безмерна
любов към нас и за добротата, с която ни обсипваше.
Никога няма да забравим
твоя топъл и загрижен ба
щински поглед. Гордеем се,
че те имахме!
<*■*'
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СПАСЕН
1928 - 1993
по потекло
от с.
Смиловци
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ВАСИЛКА
1923 - 2004
по потекло
от с.
Вълковия
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СИЛВЕСТАР - ЦИЛЕ

(1956 - 2003)

Брат ми,
твоите мечти за доброто на децата ти и на нас бяха безпре
делни. Те бяха ясна снимка на твоята душа. Беше справедлив
към всички, които нямат ненавист, омраза и гняв.
Празнотата в сърцата и дома ни завинаги остава незапъл
нена. Гордеем се, че ви имахме!
Любомир, Нина, Марина и Весна Неготин
На 11 април 2006 година се навършват 40
ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил съпруг,
баща, тъст, свекър, брат и дядо
ГРОЗДАН ДИМИТРОВ
от Димитровград
Панихидата ще се състои на 11 април в 11 ча
са на гробището в Димитровград.
Винаги ще останеш в сърцата ни. Поклон пред
светлата ти памет.
Опечалени: съпруга Цветанка, син Сава, дъщеря Йованка,
снаха Силвана, зет Божа, внуци, внучки
и останали роднини.
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ВОДОРАВНО: 1. Името на
актьора Круз. 4. Белградска
издателска къща. 8. Печал
ба (тур.). 11. Пиво. 12. Приетанищен град в Израел. 13.
Склонност, желание. 15. Баня в Черна гора. 17. Един зеленчук. 18. Олимпийски
град в Япония. 20. Замък,
палат. 21. Житно растение.
22. Източници на енергия.
24. Модел руски самолети.
26. Силна страст. 27. Естес
твена кухина в планина. 29.
Държава в Азия. 30. Изсъх
нала трева. 31. Името на
френския футболист Канто
на. 33. Името на актьора Пачино. 34. Ястие от зърнени
храни. 36. Името на актриХ.оГаГя. Ж
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Твоите деца: Снежана,
Миомир, Лиляна и Лидия
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в0\ Метохия. 23. Музикал- тиста Тиман. 38. Първата
ОТВЕСНО: 1. Лично местоисценично изкуство. 25. нота. 40. Мярка за земна
мение. 2. Документ, които
ечйни
заведения. 28. площ.
се про^ават^стоки™'. Данък! Циркова площадка . 30. РеШ :М‘М ювно:
5. Орган на зрението. 6.
Шестата нота. 7. Шахматна
6 По 8 Ята. 11. Атоми. 13. Алуминий. 16. Тафигура (мн.ч.). 8. Ездитно
плЛанина. 18. Меле. 20. "Искра". 21. Ив. 22. Бар. 23.
животно (мн.ч.). 9. Хора, ук- пи.
•
27 Днатема 29. Олива. 31 . Тони. 32. Ева.
ривали хайдути по турско
35 0коп. 37. Сирене. 40. Ян. 41. Нар. 42. Паве. 43.
време. 10. Зодия от хорос^
45 РосИца. 46. Ин.
копа. 11. Математически Емир.
пил

Изминаха ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смър р*тта на нашата мила майка, свекърва, тъща, баба 1-М
и прабаба
ЦВЕТАНКА БОЖИЛОВА
» Ц
от с. Дукат
На 9 април 2006 година с начало в 11 часа ще
отслужим панахида на селските гробищата. Каним роднини,
приятели и близки да ни придружат.
С добрините и с майчината си любов винаги ще живееш В
сърцата ни. С тъга и признателност се прекланяме пред свет
лата ти памет. Почивай в мир!
Твоите деца Коце, Калинка и Виданка със семействата си
Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смър
тта на нашия скъп и непрежалим
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ
от Божица
Панихидата ще отслужим на 8 април от 11 ча
са в Божица. Каним роднини и приятели да ни
придружат.
Живеем с тъгата и хубавите спомени за теб.
Обичаме те и никога няма да те забравим. Дълбок поклон пред
светлата ти памет!
Съпругата Мара, дъщерята Оливера и
синът Деян със семействата си
На 9 април 2006 година се навършват 40
ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил
АРСЕН НИКОЛОВ
(1946-2006)
офицер, по потекло от Болев дол
Панихидата ще се състои на гробището Орловача в Белград. Каним роднини, близки и познати да ни прид
ружат.
Опечалени: съпруга Милка, дъщеря Желька, син Желъко,
снаха Мария, братовчед Далибор,
останали роднини и приятели
Тъжен помен
На 7 април 2006 година се навършиха ОСЕМ
ГОДИНИ от смъртта на нашия незабравим ба
ща, свекър, дядо и тъст
СТАВРЕ БОЖИЛОВ
от с. Дукат
Свеждаме глави пред безмерните спомени. Благодарим ти
за хляба, който изкарваше за нас. Почивай в мир!
Децата ти Васко, Лиляна и Вера със семействата си
Тъжен помен
На 18 април 2006 година се навършва ЕДНА ГОДИНА от
смъртта на нашата мила съпруга, майка, леля
ВЕРКА ТОШЕВА
от Враня, по потекло от Д. Любата
Панахидата ще се състои на 9 април от 11 часа
на гробищата във Враня. Каним роднини и прия
тели да ни придружат.
С много обич и признателност вечно ще па
зим в сърцата си хубавите спомени за теб.
Дълбок поклон пред свелата ти памет!
Опечалени: съпруг Стойне, дъщеря Круна и
семейство Бойкови
На 12 април 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта
иа нашата скъпа и непрежалима съпруга, майка, тъща и баба
РАТКА ДОЧЕВА
(1932 - 2005)
от с. Бистър
Каним роднини и приятели на панихидата, ко
ято ще отслужим на 9 април (неделя) от 11 часа
на бистърските гробища.
Няма те и нашата болка не стихва, но споме
нът за твоята безмерна любов и блага усмивка
винаги ще стопля тъжните ни сърца. Обичаме те и с дълбока
почит и благодарност се прекланяме пред твоята светла, чес
тна и добра душа. Почивай в мир и светлина!
От най-близките
Измина ЕДНА ГОДИНА, откакто премина във вечността
моята многоуважаема хазяйка
РАТКА ДОЧЕВА
от с. Бистър
Винаги ще пазя спомена за благородното ти
сърце и безмерната ти доброта. С уважение и
благодарност свеждам глава пред светлата ти
памет!
Кирил Георгиев
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Булка от Лалош - квартала ромски, |
говори на кмета бусиловски:
Ще раждам бебе, поред десето!
Евала ти невесто - казва кмето десет хиляди ще подаря на бебето!
Мили кмете, ти се за нас много бориш
затова си от Белград дома не доодиш,
ама на мене и на децата
ни требе покрив над главата,
скина се пустио найлон, що ни го дарите,
са си с него баба Врона покрива леите.
Мили кмете, за един апартамент мисли бързо семейството ми по-големо от Евросъюзо,
за начало и двустаен достатъчен ни е,
само да има и дърва за отопление.
Аз помня твоите думи благородни, мили:
“Обичам ви и ще помагам колко имам сили,
целува ви кмета и депутат в парламента сръбски,
когото избрахте вие, мои съграждани скъпи. ”
Ама, кмете, целувките сал за пропаганда ги бива,
а за страсна любов и бебета требе топла квартира!
Кмето мил взе пръчката си вълшебна,
тропна по масата и в транс прошепна:
“Аз съм кмет и заповедам на старата къщурка
да стане уютен апартамент за тази булка!”

Куриози и коментари
*Ако крещите 8 години 7 месеца и 6 дена,
ще произведете достатъчно енергия, за да
стоплите чаша кафе.
Едва ли си струва да се опитва. Да бе
ше поне за две чаши.
*Човешкото сърце създава налягане, доста
тъчно да разпръсква кръв на 10 метра.
О, Господи!
*Оргазмът на свинята продължава 30 ми
нути.
В следващия си живот искам да съм
свиня!
* Бръмбарът може да живее 9 дена без гла
ва. След това умира от глад.
Аз все за свинята си мисля...
* Бълхата може да надскочи собствената си
дължина с 330 пъти. Това е все едно човек
да прескочи футболно поле.
Мамката му - какъв късмет си има
свинята, а?
*Сомовете имат 27 000 вкусови рецептора.
Абе, какво толкова вкусно има на дъ
ното?
* Някои лъвове правят секс по 30 пъти на
ден.
Ако, ама аз пак искам да съм си свиня!
* Пеперудите имат вкусови рецептори на
краката.
Е, много ми пука.
*Слоновете са единствените животни, които

Басня
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не могат да скачат,
рр по-добре!
*Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му.
Познавам такива хора.
*Хората и делфините са единствените съ
щества, които правят секс за удоволствие.
Егати и тъпата свиня!!! Тридесет
минути оргазъм, а не й се иска да се
чука!!!
Вербалното без грешка
О Реалното се съплита
Радикалното се наплита
Клот-фъркет, фъркет...
Бла, бла, бла...!
^3 Тра - ла - ла...!
Реалното си мълчи
Радикалното се пъчи
'Нещата се преплитат
Плетачите се оплитат
И тъй нататък и занапред:
“Му-му, яма... йок, йок!”
Късмет - Космет
Еврика, Еврика!
Ко - сме - т, ко - сме...?
Ко - ко, кокода!
'Поне засега...
Новица Младенов

Стои заекът на пънче и пише. Пок
рай него минава лисицата и го пита:
- Какво пишеш, Зайо?
- Дисертация.
- За какво?
- За това как зайците ядат лисици.
- Че къде си виждал такова нещо?
- Ела с мен и ще ти покажа...
След известно време заекът пак се
ди и пише нещо. Минава вълкът.
- Какво пишеш, дългоухи?
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- Епа Манчо, лъга баба - долъга, нема вечимка да въртиш и сучеш, и накраят да изка
раш кико смо дзадньи у све! - пресрете ме Мирча Общинарчето.
- Ещо, дали па одйеднуш станумо млого развийени, а?
- А развийени не се стануйе преко ноч, ама са си имамо
дебел коз у рукав...
- Козе ли? Истина йе има доста козе, ама ти знайеш ли
дека за козуту се дума дека йе сиромашка крава! А и с
козете се мучи мука: еве през десетина године козете
удесеторимо, ама никой нече да се навати млекото да
откупуйе, а да не оратимо козйе сиренье да прайи и да
га защити!
- Не думам ти за козе, а за коз! - сепну се Общинарчето.
- Не бео чул некой да се йе обогатил с мушкокози!
- Кви па еъга мушкокози споминяш? Коз йе Манчо,
най-силната карта при картаджийете, а нийе гьу мамо
тека да се каже у рукав,
- Дали па Лае Вегас че станемо, а?
- Къв те па съга Лае Вегас снапгъл?! Несмо спадай на
това да отварамо казина, а и одека ни паре за теквея
скупе работе?...
- Па айде-де, вади тога коза отукде очеш ял от рукав,
ял от друго место, да видим квоче прайимо с ньега!
- Станули смо, Манчо, ЗАЩИТЕНА ОБЩИНА! А това
йе, Манчо, дебел коз!
- От кво и от кога смо защитени? Я знам дека доеъга
све смо ослобаджани, ама да смо били защитени - не
знам! Че ми кажеш ли кво значи това?
- Това, Манчо, значи дека смо улезли у план кико йеколошка община, а това значи: чиста вода, чие въздув,
чиста природа...
- Е, Мирчо, а я си помисли пай че се отворе вабрикьете,
че се напълне с работници, че има плате и че се живне
малко, оти нали видиш све йе замрело, чък и народ не
ма по улицете...
- И не требе народ да се шляйе по улицете, а да вати
полята, оти съга кико защитена община че може све да
продавамо кико йеколошку, чисту и природну рану...
- Па нийе смо могли и доса да продавамо, ама некико
кока не смо свикли да работимо, а повече да купуйемо
от лесковчанье, нишлийе и пирочанье! Кажи ми кико
съга че смо защитени, пан да не купуйемо зарзават над
русан с вещачко гюбре, пърскан с триста отрова, а?
- Слуше ме, Манчо, съга: кико защитена община че
имамо подкрепу сами да си производимо све що ни тре
бе, а това що ни претече да га извозимо двойно и тройно
по-скупо...
- Добре, а кой че ни защити да не извърлямо боклукат
на Козарицу, а Нишава да не буде канал за све мърсотийе от Границу, па до станицу?...
- Не знам кико разбираш тия наш коз, ама ако чекаш
некой друг да дойде да ни решава проблемите, млого се
лъжеш! Сви че требе дебело да засучемо рукавйе, а не
само да кукумявчимо и да се жалимо кико немамо това,
немамо онова... Не може само с кукняву да се опраямо!
- Я знам, Мирчо, дека йедна ластовица не чини про
лет, ама све ми се чини дека некой требе да поведе орото, па тъгай другьите да се навачаю...
- Требе, требе! Само видиш ли кви смо: запрани се цут,
а нийе одма “защо се прайи пут кита по селата нема на
род, остали само гърбави старци и шърбе бабичкье”? За
све що се почне найду се по триста кочничаре, а сакамо
да будемо меджу по-добрите!
- Ти ко кажеш първо би требало да защитимо паметгу
на човеците, та да почну да мисле по-другико, а?
- Бъш така!_Требе ни комплетна защита! А най-млого
от дългьите йезици и от дървените адвокати! - отсече
Мирча, доволен дека баремка йеднога йе накарал да га
изслуша.
Манча

- Дисертация за това как зайците
изяждат вълците.
- Ти да не си откачил, бе?
- Ела с мен и ще ти покажа...
Следващата картина: заекът пише,
идва мечката.
- Какво пишещ?
- Дисертация за това как зайците
изяждат мечките.
- Абе, тъпак, къде си видял такова
нещо?

Издава: ГГщТи Г~----------Издателство ■Братство'
;<«<..
Кей 29 декември 8 Веете.» за българите в СЧГ ********
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- Ела с мен и ще ти покажа...
Последната картина: пещера, в
един ъгъл голям куп от лисичи, вълчи
и мечи кости, а в средата на пещерата,
огризвайки кокалче, лежи един огро
мен лъв.
Поука: Не е важна темата на ди
сертацията, важно е кой ти е нау
чен ръководител.

Я

