ВнЬгСгВ*
Вестник побългарите в Сърбия ШШШШШШзй излезе на 15 юни 1959 г.
Визита на Воислав Кощуница във Великов итания

Истинска автономия
за Косово в Метохия
Премиерът на Сърбия Воис
лав Кощуница заяви след разговора с премиера на Великоб
ритания Тони Блеър, че в реша
ването на косовския проблем
Сърбия се застъпва за компро
миси. Той каза пред журналис
тите, че британския си колега е
запознал с предложението на
Белград за истинска автономия
на Косово.
“Ние считаме, че такова ре
шение е най-подходящо за ста
билността и мира в региона”,
добави Воислав Кощуница.
Освен за Косово, двамата
премиери разговаряха и за пер
спективите на европейската ин
теграция на Сърбия.
По време на двудневното
посещение в Лондон Кощуни
ца и сътрудниците му имаха
срещи и в Камарата на лордо
вете, а след разговорите с Бле
ър и е министъра по европей
ските въпроси Джеф Кун сръб
ският премиер изнесе лекция в
Кралския институт за отбрана
и сигурност на тема “Сърбия
по пътя на европейската интег
рация”.

СРЪБСКО-БРИТАНСКА СРЕЩА В ДАУНИНГ
СТРИТ 10:
Премиерите Воислав Кощуница и Тони Блеър

Полицаи смолиха граничарите
Пограничната полиция продължава да поема от войската
охраната на държавната граница с България Миналия петък
в Стпазимиповци се състоя
мппкп тъпжество на което в
пписъствието на представители на МВР на Сърбия, на войначалника на Пчински
ската и
Милосавлевич
окръг Тихомир
граничарите предадоха на по-

лицаите заставата и другите
обекти за охрана на границата,
Занапред тази част на държавната граница ще се пази от
специално подготвена погранична полиция. Шефът на граничарите подполковник Горан
Соран заяви, че определен
брой граничари, които задоволяват изискванията, ще получат полицейска униформа и за-
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Борис Тадич посети четири бивши
югорепублики__________

юп (Н I люшмнян

напредщеохраняватграцицата. По думите на
Соран,
подполковник
част от граничарите ще
продължат кариерата си
във Войската на Сърбия,
докато трети, които не
изпълняват условията,
ще трябва да си потърсят
друга работа,
Д-М.

Сръбският президент Борис
Тадич и черногорският му ко
лега Филип Вуянович разгова
ряха по време на посещението
на Тадич в Черна гора - първо
то, след като тя се отдели от
Сърбия. Това е ново начало, за
яви Тадич. Сърбия е приятел
на Черна гора и винаги ще бъде, каза той. Убеден съм, че
всички пречки, които може да
са съществували в конумикацията помежду ни ще бъдат отстранени, заяви Вуянович.
Подчертавайки значимостта
на посещението на Тадич, Вуя
нович го посрещна на летище
то в столицата Подгорица.
Новосформираната черно
горска специална гвардия поздарви Тадич под звуците на
сръбския и черногорския химн.
В Черна гора сръбският прези
дент повтори, че Сърбия е про
тив независимостта на Косово.
В края на първото си официално посещение в Хърватия (27
юни) сръбският президент Борис Тадич и хърватският му ко
лега Стйепан Месич подписаха
съвместно изявление, в което
заявяват категоричната си решеност да продължи нормали
зирането на двустранните от
ношения в полза на граждани
те от съседните държави и ста
билността в региона.
Двамата президенти под
чертаха “категоричното си оп
ределение за мир, стабилност
и сигурност, като единствено
възможната основа, на която
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ЗА МИР И
ДОБРОСЪСЕДСТВО:
м
Борис Тадич и
Стйепан Месич
може да се строи архитектура
та на новите отношения в тази
част на Европа”, при което
припомниха, че “времето на
войните е дефинитивно отми
нало”.
Освен Черна гора и Хърва
тия по време на “съседското”
си турне Борис Тадич посети
още Македония и Босна и Хер
цеговина.

ри Оир плоишю

По покана на кмета на община Трън Александър
читалищен дом “Гюрга
п”уроваС”ВпратЩенициИна нашето издателство ще
представят малцинствения седмичник Братство .
Представянето на вестника ни
ще стане в навечерието на “Събо
1854 0350-8838
ра на дружбата", който в организа
ция на общините Трън и Сурдулица ще се състои утре (първи юли)
на границата в с. Стрезимировци.
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Подписан протокол за транеграничен проект

Промоция на в.
“Братство”

830 о-
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Президенпште на Сър
бия и на Черна гора обя
виха ново начало в от
ношенията между свои
те държави.

Застава „Стрезимировци"

9770351)

Основател на
Издателството:
Народна скупщина на
Република Сърбия

В края на миналата седмица в София бе подписан
протокол за създаване на Еврорегион Стара планипа на територията на България и Сърбия. Правят го
четири общини от Сърбия— Димитровград, Пирот,
Княжевац и Зайчар, и седем общини от България —

Годеч, Георги Дамяново, Чипровци, Чупрене, Бе
лоградчик, Берковица и Вършец. Протокола подпи
саха Христо Христов, заместник-директор на Аген
цията по туризъм на България, и Веселин Величков,
директор на асоциацията на общините от сръбска
страна и кмет на община Димитровград. На церемо
нията присъстваха посланикът на Сърбия в София
Данило Вучетич, ид посланик на Швейцария в България Габриела Шраер, Сузана Милошевич,
зам>-министър на земеделието и горите на Сърбия,
представители на българското министерство за регионално развитие и благоустройство, на Министерството на околната среда на България...
(На стр. 2)
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60 млн. евро за
27 714 000 евро получават Югоизточна
Европа
България и Сърбия
По нова програма за трансгранично сътрудничество

27 714 000 евро ще получат България и
Сърбия по нова оперативна програма за
транегранично сътрудничество. Това бе съобщено на състоялата сс първа среща в Перник на програмния комитет, изграден от
представители на двете страни. Програмата
ще се реализира в периода 2007-2013 г. и ще
замени ФАР като няколко години ще функционират паралелно. Ще сс формира общ
бюджет, който ще бъде управляван от съвместен орган, разположен на българска територия. Програмата ще се реализира със
съдействието на МРРБ и сръбското министерство на външноикономическите връзки,
Няма проблем от сръбска страна за съвместно използване на фондовете, заяви заместник-министърът на външноикономическите връзки на Сърбия Гордна Лазаревич. Според нея подобни проекти трябва да

се стимулират, без да сс обезкуражават районите по отношение ма средствата, а да сс вземат решения взаимноизгодни и за двете
страни. Досега сръбската страна сс с чувствала непълноценна, защото нс е разполагала с достатъчно средства, сподели Лазарсвич. Не с било възможно при съвместни проекти да се прехвърлят пари от едната държа*
ва към другата. Сега бюджетът е общ и се надяваме на по-голяма успсвасмост, обобщи
Лазарсвич.
Заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството Искра Михайлова определи новата програма като инструмепт за подобряване на живота на хората и
добросъседските отношения между Българня и Сърбия. Границата не разделя, а обединява, е мотото на инициативата, според
Михайлова.

Кандидат-студенти от Босилеградско се готвят за
записване в българските факултети

По-малко места от
миналата година

т.
„
И тази година наи-много от
завършилите средно училище
от Босилеградско решават да
следват в някое от висшите или
полувисшите учебни заведения
в България. За разлика от миналата година, когато Министерството на образованието и
науката на Република България
беше разрешило 40 свободни
места, през учебната 2006/07
година ще могат да се запишат
само 30 студенти по държавна
поръчка от Босилеградско и
Димитровградско. Намален е и
броят на местата за кандидат-студентите с български
произход от вътрешността на
Сърбия. Вместо миналогодиш-

ните седем, за тях сега ще има
пет места. И тази година се
предлагат различни специалности - медицина, педагогически науки, туризъм, икономика и
пр.
Кандидат-студентските изпити са насрочени за 24 и 25
юли. На първия ден ще се проведат изпити по български език
и история, а на втория - по определените предмети, в зависимост от специалността,
Пене Димитров, преподавател по български език и литература, с кандидат-студентите от
Босилеградско вече десетина
дни провежда допълнителни
обучения по български език. За

разлика от предишните тази
година в Босилеград няма да
идват професори от София да
готвят кандидат студентите по |
история и български език.
Заявките и необходимите документи - заверено копие на
диплома за завършено средно
образование, кръщелно свидетелство, медицинско, документ
за чуждо гражданство и адресна регистрация, заверено копие
на документ за самоличност,
две снимки и автобиография,
кандидатите ще подават непосредствено преди началото на
изпита по български език и история.
П.Л.Р.

Европейският фонл за Югоизточна Европа финансово ще
подкрепя развитието на частния бизнес, преди всичко малките фирми и домакинства в
Западните Балкани. Фондът е
сформиран през декември миналага година от страните-допори, от национални и международни финансови институции и от Европейската комисия, с цел да сс влагат частни и
обществени средства и по този
начии в срок от пет години
Фондът да се увеличи до 500
млн. евро.
По повод решението за влаганс на 60 млн. евро от страна
на Европейската комисия, европсйският комисар по разширяването Оли Рен заяви, че до-

пълиителната стойност
чинанисто е в това, че ще се
обезпечи постоянно финансиране, от което се нуждаят мал
ките предприятия и домакинствата. “Фондът ще насърчи и
прилив на финансови средства
от частни фондове и по такъв
начин частните инвеститори
ще разберат, че регията е привлекателна за капиталовложепия”, каза Рен.
Европейската комисия съобщи, че развитието на частния
сектор е важно условие за ук
репване на пазарната икономика, основният критерий, който
трябва да изпълнят всички
страни-кандидатки за членство
в Европейския съюз.

Еврорегион Стара
планина

(От стр. 1) на Берковица Милчо Доцов.
“Чрез новосъздадения Еврорегион Стара планина ние осъ
ществяваме трансгранично сът
рудничество. Вече имаме проек
ти, някои от които вече се реали
зират със съседните общини от
другата страна на границата.
Що се отнася до туризма, той не
е свързан само с изграждането
на ски пътеки и лифтове. Тук е
културното наследство, манас
тири, определени природни да
дености, които трябва да бъдат
показани, както ждрелото на
Ерма, Звонска баня... Идеята е
бъдещите туристи да започнат
пътешествието си в една страна,
а да го завЪршат в друга “, изтъкна за РТВ Цариброд кметът
на Димитровград Веселин Ве
личков и подчерта, че изгражда
нето на инфраструктурата е ед
но от условията за успешно реа
лизиране на транеграничните
А.Т.
проекти.

Еврорегионът Стара планина
обхваща площ от около 4000 км2
и около 200 хилядно население.
Става дума за терен, който драстично е обезлюден, пък и хората,
които са останали, повечето са
безработни. От друга страна
става дума за терени, които
имат огромен потенциал преди
всичко в областа на туризма,
Основната цел на транеграничния проект на единадесетте обтини от двете страни е да се
създаде продукт, предлагащ се
от всичките общини - участнички.„
_
Този Еврорегион може да се
причисли към асоциацията на
останалите еврорегиони. А там
съществуват определени фондо
ве и средства, които могат да се
използват за реализация на раз
ни проекти, изтъкна между дру
гото пред РТВ Цариброд кметът

[Защо не се бутилира вода от изворите в Босилеградско?

“Роса” имала предимство
Макар че има заинтересовани фирми, водата от многобройните планински извори в
Босилеградско не се бутилира,
За няколко извора в Горна Ръжана и в Долна Любата са заинтересовани “Феррум” от Нови Сади “Източна канцелария”
от Белград, но те нямат разрешение да ги експлоатират,
Кметът на Босилеградска община Владимир Захариев казва, че проблемът настанал, когато хора от предишната власт
дали разрешение на “Власинска роса да прави проучвания
на всички извори в този край.
Преди шест години новосадската фирма Феррум купи
от босилеградското предприятие “Напредък три хектара
плоши в Горна Ръжана, а още
седем взе под наем за 20 годи-

ни. След това босилеградското
предприятие
продаде
на
“Източна канцелария” от Белгради няколко хектара в Долна
Любата. Понеже на тези площи има няколко извора, “Напредък” взе относително добри
пари.
От тогава досега са изписани няколко килограма хартия,
анализите, някои от които са
правени и в чужбина, са потвърдили, че става дума за първокачествена вода, но фабрики
за бутилиране на вода не са
построени. Сегашните отборници от опозицията в Общинската скупщина в Босилеград,
главно от ДС, на последната
сесия изразиха съмнение, че
управляващата ДСС в общината забавя експлоатирането на
изворите.

-Нито аз, пито някой друг от
ДСС забавя това и пречи на
“Феррум” и на “Нова канцелария” да изграждат фабрики за
бутилиране на вода, отговори
им кметът Владимир Захариев
и добави, че хора от ДОС са
разрешили на “Власинска роса” да прави изследвания на изворите в целия край и затова
компетентните републикански
органи досега не разрешили на
други фирми да строят фабрики за бутилиране на вода. -На
следващата сесия на ОС ще ви
донесем черно на бяло, оповести той.
Кой и кога ще започне да
бутилира вода от извори в обшината до момента не е извеетно. От казаното на сесията личи, че “Роса” не е готова веднагада изгради фабрика, че оста-

налите две фирми са готови да
го направят, но “документът
на фабриката от Топли дол бил
по-стар от исковете на ”Феррум" и на “Нова канцелария”,
След сесията кметът Захариев
каза, че местното самоуправление настоява да привлече
инвеститори и е готово да даде необходими разрешения за

бутилиране на вода, разбир3
се, които са в негова компетен
ция, на която и да е фирма* пр**
условие тя да изгради фабрика
непосредствено до извора,^4'
реши инфраструктурните вЪ
роси, да приеме на работа хор
от по-близките до фабрика
села и на общината да ост*
част от профита.

Шм м 'коментари
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Талант, подсилен с воля Бъдещият

Към спечеленото първо място на републикан
ското състезание по руски е3ик, пре3 месец май
та3и година, Нина Миленова те3и ани прибави
?КЖГжн° отличие - ученик на випус
ка 20(Ъ/2006 в босилеградската гимна3ия.
За това 18-годишно момиче
свободно може да се каже, че е
свръхученик. Освен че е единстве
ната от Босилеградско, спечелила

първо място на републиканско съ
ревнование по някой предмет, тя е
пълна отличничка и носител па
грамотата “Вук Караджич” и приНина е родена на 20 януари
1988 година в семейството
на Мил е и Светлана Миле
нови от Босилеград.
По-възрастният й брат
Деян следва българска фи
лология в София, а по-мал
ките й брат и сестра близ
наци - Сашо и Сандра, са
ученици в първи гимназиа
лен клас. Освен че е свръхученичка, тя е активна и в
много други области. Пос
тоянен член е на първия
танцов състав и на певчес
ката секция към Центъра
за култура, а притежава
талант и за изобразител
ното изкуство. Победител
ка е на няколко ученически
кросове, а преди няколко
години на престижния крос
на РТС в Сремска Митровица се класира сред десет
те най-успешни състезате
ли в своята възрастова ка
тегория в Сърбия.

тежател на редица признания от
общински и окръжни състезания
по различни предмети.
- Много се радвам, че сред тол
кова много отличници и носители
на грамотата “Вук Караджич”,
Учителският съвет точно мен ме
избра за ученик на випуска. Оказаното ми доверие допълнително ме
задължава в бъдеще да работя още
по-усилено.
Къкво според теб е необходимо
за постигането на такъв успех?
- Според мен всеки един успех
преди всичко е резултат на упори
та и всеотдайна работа. Винаги се
стараех да спазвам тези принципи
- внимавах в час и редовно учех
уроците си вкъщи, а когато имах
възможност и свободно време,
обогатявах знанията си чрез до
пълнителна литература, интернет
и пр.
Къкви са бъдещите ти
планове?
- Планирам да продължа обра
зованието си в България. Въпреки
че имах огромно желание да се за
пиша във Факултета по изкуство в
Софийския университет -специал
ност моден дизайн, няма да мога
да осъществя тази своя мечта.
Причината за това е, че този фа
култет не е включен в списъка на
ВУЗ-овете в България, в които за
следващата учебна година ще мо
гат да се запишат студенти от Бо
силеград и Димитровград. Затова
се определих за английска филоло
гия, понеже изпитвам влечение
към чуждите езици.
П.Л.Р.

електротехник
е без
компютър

Абитуриентът
Може би звучи чудно, по е вярно, че
Александър Панов е Алаксандър Панов си няма компютър
ученик на випуска в
Гимназията “Св. св. вкъщи. Родителите му са работили в
Кирил и Методий” в рухналата промишленост ГИД и прос
Димитровград. През то не са в състояние да му купят
цялото си школуване “електронната тетрадка”. Все пак е
знае само за петици, а имал възможност да работи на ком
ученик на випуска бил пютър в училището, така че той за
и като завършил 8. него не представлява загадка. Казва,
клас на основното че един ден, когато получи заплата,
най-напред ще си купи компютър.
училище.
Казва, че формула
та за успех е трудолю
чужбина, където съществуват да
бието, добрата съсредоточеност в леч по-добри условия за научна ра
работа и кондиция. Александър бота. Бих желал максимално да се
обича и да спортува. Спортът е усъвършенствам, да се сдобия с
“лекарство” за случай в определе магистърска и докторска степен”,
ни моменти да не му върви учене сподели Панов.
то. Тогава той отива “да тича след
Във връзка с финансирането на
топката”, а сетне се захваща с кни висшето му образование нещата в
гата. Освен учебниците, чете и на момента стоят така - Александър
учна литература от областта на може да очаква известна матери
електротехниката. Точно тази нау ална подкрепа от родителите си,
ка би трябвало да бъде и бъдещата които отделят пари и за школува
му проф есия.
нето на сестра му в Пловдив. Той
“Ще се запиша в Електротехни ще кандидатства и за получаване
ческия факултет в Белград. Мисля, на общински и републикански кре
че за това няма да има препят дити или стипендии, т.е. ще се опи
ствия, понеже тестовете на прием та да си създаде що-годе по-норния изпит са по математика и фи мални материални условия за
зика. Мечтая след това да замина в
следване в Белград.
Б.Д.

На 24 юни се пробеде събор на Слабчето

Братска среща на граничната бразда
* Предполага се, че на Слабчето е имало над 4000 съборяни. Присъстваха депутати те в Народното събрание на Република България от Кюстендилска област Иво
Атанасов и Мая Манолова, Бранислав Тошич - депутат в Скупщината на Републи
ка Сърбия от Прешево, Мая Митич - председател на ОС в Сурдулица, д-р Людмил
Стоянов кмет на Кюстендил и др.
нето на събора представлява истинска радост за хората от
Босилеградско и Треклянско и крачка напред към укрепва
нето на доброто сътрудничеството между двете съседни
общини и държави. Трябва да преодолеем недъзите от ми
налото и да вървим напред - заедно да решавам проблеми
те, да се уважавам взаимно и да създаваме мостове за сът
рудничество, казаха кметовете.
За веселото настроение на съборяните се грижеха члено
вете на фолклорните ансамбли към Центъра за култура от
Босилеград и “Пауталия” от Кюстендил. Освен танцьорите
от двата ансамбла, които изпълняваха прекрасни народни
хора от Босилеградско и от различни краища на България, в
културната програма свои прояви имаха и изпълнители на
народни инструменти, певци и артисти.
От двете страни на гранич
ната бразда бяха монтирани
палатки и сергии, от които
любезните механджии и търговци предлагаха топла скара
и студена бира, сладки, детски
играчки, дрехи... На самата
гранична линия непрекъснато
се виеха хора, които не рядко

Огромно бе желанието
на българите от двете страни на границата да се срещнат с роднини, близки и
приятели, да се почерпят и
във весело настроение да
си изкарат събора. Затова
часове преди официалното
му откриване, на съборяните беше позволено да се
разхождат по пространната
местност Славче, свободно
граничната
минавайки
бразда.
Танцьорите от Кюстендил...
Съборът официално беше открит около 10 часа с
интониране на двата водеха и кметовете
- Този събор е да сближава химна и издигане на зна- Захариев и Арсов.
И този път на съ
мената
на България и на
хората и да допринася за
развитието на отношени Сърбия. След това кме- бора бяха организи
ята между двете държа товете на Трекляно и рани спортни състе
Босилеград
Камен зания. Йордан Григо- ...и от Босилеград
ви, заяви пред “Брат
Арсов и Владимир Заха- ров потвърди мина
ство” Иво Атанасов, де
риев
поздравиха
при логодишния си успех, спечелвайки първо място в тласкане
путат в Народното събра
състващите от бината. В на гюле, на второ се класира Драгослав Методиев, а на трение на Република Бълга
рия, от парламентарната обърщенията си те под то - Стефан Стефанов — всичките от Босилеград. В състеза
чертаха, че подновява- нието по дълъг скок най-успешен беше Християн Димов от
група на БСП.
Трекляно, а второ и трето място заеха Бобан Михайлов и

Сърджан Миланов от Босилеград. В надбягването на 500
метра при по-възрастните момичета на първо място се класираДрагана Божилова, втора бе Александра Атова, а тре
та - Иована Лазарова. Победителка при по-младите моми
чета, които се състезаваха на същото разстояние стана
Кристина Иовановски, второ място спечели Мария Стойова, а трето - Александра Миланова. Сред по-възрастните
момчета, които тичаха на 600 м, най-добър резултат отбеляза Иовица Дончев, втори бе Деян Тодоров, а на трето
място се класира Бобан Михайлов. В пробега за по-възрас
тните момчета на 600 м
първо място спечели Далибор Николов, второ Милиян Гогов, а трето
-Александър
Динов.
Всичките победители в
надбягванията са от Бо
силеград. За най-успеш
ните състезатели във
всички дисциплини ОС в
Босилеград осигури гра
моти и награди.
В състезанието по
теглене на въже между отборите на Босилеградска и Треклянска общини, в чиито състави бяха
и кметовете и представители на общинските ръководства, и тази година по-силни се оказаха босилеградиани.
П.Л.Р.
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Оди Рен:

Присъединяването на
България и Румъния
ще е успех за ЕС
Присъединяването на Бълг<1 рия и I умъния към ЕС ще е
успех за Европейския съюз, заят еврокомисарят по разширяването Оли Рен във вндообръщение към участниците в
срещата на високо равнище на
тема “Гърция, България и Румъния: Бизнес и инвестиции укрепване на отношенията па
прага па Европейския съюз",
организирана от списание Икономист в Атина. Оли Рен посочи, че до октомври ще е готов
следващнят мониторингов до-

клад, който ще покаже дали датата 1 януари 2007 г. е постижима за България и Румъния,
Според еврокомисаря двете
страни трябва да положат още
усилия при реформирането на
съдебните си системи и в борбата с корупцията,
Спорсд нас България и Румъния са постигнали голям
напредък, положили са много
усилия, извършили са смели
реформи в законодателството,
представят се като устойчиви
партньори п имат големи пер-

Сергей Станишев:

Европейският
бизнес вярва в
страната ни

България е сигурно и перспективно място за
инвестиции в Югоизточна Европа. В това се убедиха голяма част от чуждестранните компании,
които вложиха капиталите си в България през
последните години, пише в статия за гръцкия вес
тник “Нафтемборики” българският минис-

Френското Национално съб
рание даде зелена светлина
за приемането на България
и Румъния в ЕС, като раз
реши на Франция да рати
фицира Договора за присъе
диняването им, предвидено
за / януари 2007 г. Според
4 български ваксини са одобрени от Световната здравнао
парламентарен източник
ганизация за нуждите на ООН. Те са производство на държа
законопроектът, разреша
ната фирма “Булбио” към Националния център по заразни и
ващ ратификацията, /це се
паразитни заболявания. Противотуберкулозната ваксина вече
разгледа в Сената (горна
повече от 15 години е одобрена и се разпространява в над 120
шпп^еТва^еТоктомврщ
страни в света. Лицензиранего на българските ваксини е ста
копито започни повиши рс~
нало след оценка на технологичните възможности и добрата
доена парламентарна се
медицинска практика - заяви за програма “Хоризонт” нроф
сия.
Богдан Пструнов - директор на Националния център по зараз
.....
ни и паразинти заболявания. До края на годината ще завърша,
спективи, отбеляза Оли Рен.
и първият- стан от съвместния българо-италиански проект, на
Министърът по европейски базат а на българската противотуберкулозна ваксина да се съзте въпроси Миглспа Кунсва за- даде ваксина против СПИН.
яли на форума, че българското
правителство има волята и е I
решено да изпълни програмата ^
си, която ще гарантира изпъл- I
пението на постите ог България ангажименти като пълноправен член на ЕС.

4 български ваксини
за нуждите на ООН

тър-председател Сергей Станишев.
По повод срещата, организирана от списание
Икономист, в Атина в специално приложение
гръцкият вестник помества статия на българския
премиер.
В статията Сергей Станишев посочва, че от
1992 г. до края на 2005 г. в икономиката на Бълга
рия са инвестирани 13 млрд. долара. Инвеститор
номер 1 е Австрия с 2516,1 млн. долара, следвана
от Гърция и Германия.
През тази година очакваме още по-високи ре
зултати. Европейският бизнес вярва в нас и доказа1елсгво 33 това е, че само за първото гримесечие преките чуждестранни инвестиции нараснаха
Дв°йно спрямо януари-март 2005 г. и достигнаха
°лиз° 755,4 млн. евро. Едва ли някой би вложил
капиталите си в държава, в която няма нужната
стабилност, пише премиерът.

Първанов подкрепя
варианта армията да
стане професионална до
края на 2007 година
Президентът Георги Първанов се обяви за завършване на
професионализацията на Българската армия до 31 декември
2007 година. Държавният глава
каза това по време на лекцията
си по актуални въпроси на нациналната сигурност в НДК. Другият срок, лансиран от опозицията - отпадане на наборната
служба от началото на 2007 година - е не просто нереалистичен, той е авантюристичен, заяви президентът Първанов. Той

посочи, че е необходима много
напрегната работа за спазването на срока 31 декември 2007 година, преди да се вземе политическо решение за подобно ускоряване и свиване на заложения в
досегашните документи срок, е
необходимо да се направи преглед на законодателството - на
около 40 закона. Подобна промяна ще наложи изработването
на нова стратегия за национална
сигурност и нова национална
военна стратегия, както и про

мяна в графика за изпълнение на
така наречения План 2015. Преди да вземем окончателно решение, трябва внимателно да преценим дали то е изпълнимо, каза
Първанов,
По думите му е необходима
—
нова национална стратегия за
подкрепа на българската отбранителиа индустрия, както и
стратегическо сътрудничество
с ключови паргньори от ЕС и НАТО.

Българската
Коледа” подпомогна
деца и болници

Лечението на 40 деца е подпомогнато до този момент със средства
от благотворителната инициатива “Българската Коледа - 2005", която
се осъществява по инициатива на президента Георги Първанов. Това
съобщи прессекретариатьт на държавния глава. Общата стойност на
финансовата подкрепа за тези деца е 158 250 лева. Закупени са лекарства
и консумативи, които не се финансират от националната здравноосигурителна каса. Основната част от средствата са за деца с редки заболява
ния и хронични проблеми, изискващи продължително лечение. За меди
цинска апаратура и 4 линейки са били изразходвани 1 792 000 лв. от наб
раните в кампанията средства. Едната от линейките е предназначена за
многопрофилната болница в Годеч и ще бъде оборудвана за общи меди
цински нужди. Останалите три са за нуждите на общините Тунджа, Кос
тенец и Лозница.

Накрашк(

българският архитект Бойко Ка
линов.

Парче от
Берлинската
стена в
София
ту/г
1

Българското народно събрание
бе домакин на Втората световна
конференция на жените парламен
таристи. Темата бе: “Политика за
по-ефективна защита на децата и
младежите по отношение на пра
вото на здраве, образование и ум
ствено и психическо състояние’’.
Участваха повече от 200 предста
вители на парламенти от над 60
държави, между които и от Сърбия.
Третата световна среща на жените парламентаристи ще се състой в Аман, Йордания,
-г-у
а.рез Фонда за солидарност нз
Европейския съюз Европейската
комисия отпусна на България безвъзмездна помощ в размер на 20
354 368 евро за финансиране на
спешни мерки по възстановяването на инфраструктурата на страната, засегната по време на наводненията през пролетта и лятото на
2005 година.
Т.П.

Лд/Лонумент “Сегмент от Берлин
ската стена” бе открит в София от
кмета на българската столица
Бойко Борисов и временно управляващия посолството на Германия в България Елмар Тимпе.
Монументът е изграден в градината пред Националния дворец
на културата. Паметникът е с размери 360 на 140, на 120 цм и представлява част от Берлинската стена, разделяла в продължение на 27
години Източен и Западен Берлин,
Източна и Западна Европа, комунизъм и капитализъм.
Автор на архитектурния проект
на мемориала “Берлинска стена” е

В

ъв вар
ненския
делфинариум
посрещнаха
деца от Черно
бил, които по
чиват във ва
канционно се
лище “Елени
те” по покана
на Държавна
та агенция по
туризъм. Де
цата и двама
та им ръково
дители се нас
ладиха на
представлени
ето на четири
те делфина

1
]
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Хиляди варненци и гости на града потърсиха прохл
морето заради горещините.
ЯН»011
През последните дни температурите в морската стол
близки до рекордните за месеца.

___ _________________

Ъооимфадска хроники
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Продължава подменянето на тръбите в градския
водопровод

Сбогом на азбеста

-

Решение на ОС

Помощ за учвници и
студенти без родители
Учениците и студентите от Босилсградско без един или Двама
родители ше получават парична помощ от учебната 2006/206/
година. В решението, прието на последната сесия на ОС, се казва,
че покрай учениците в основно училище, правото да получават
парична помощ ще имат и всички редовни и задочни ученици в
средните училища, както и студенти до 26-годишна възраст.
Учениците и студентите без един родител ще получават по 1500
динара на месец, а тези без двамата родители по 3000 динара.
Паричната помощ, за която средствата ще се осигуряват от
общинския бюджет, ще се дава само през учебната година, а
плащането ще се извършва един път в три месеца в края на
ноември, февруари и май.
За да осъществят правото си на този вид парична помощ, заедно
с иска, отправен към кмета, учениците и студентите задължително
трябва да предостават и копие на документа за самоличност,
удостоверение за школуването си и извлечение от регистъра на
починалите за единия или двамата родители.
П.Л.Р.

Комуналното
предприятие “Услу
га” и общинската Ди
рекция за строител
ни площи и пътища
продължиха да вадят
азбестовите
и
да
монтират нови плас
тмасови
тръби
в
градския
водопро
вод.
Реализацията на
проекта започна още
през 2001 година, когато от Извор към Ц
Босилеград
бяха Ь
подменени азбесто- й
вите тръби на дължи- I
на от 1400 метра. Ре- С
конструкцията про- Е
дължи през есента I
миналата година, когато бяха подменени още 600
метра. До окончателната реализация на проекта трябва да
бъдат подменени оше около
2000 метпа тггьби Ппепи т
продължат рХтите! община

Босидеградчани посетиха манастири и църкви в България____________

Поклоническо пътуване

за окончателна реализация на
пРоекта- 60% от тази сума даде
ДиРекЦията. а останалите 40%
са °сигУРени от общинския
бюджет.
ПР«Раг Трайков, директор
та и Дирекцията за води към на комуналното предприятие
Министерството за селско сто “Услуга”, което заедно с обпанство, горско и водно дело щинската Дирекция за строиосигуриха 7,5 милиона динара телни площи и пътища е извър-

шител на работите, изтъкна, че
са набавени тръбите и останалият материал за реконструкцията. “Доколкото всичко вър- Миналата седмица
за двадесеви според плана, работите ще
™навярващи отБосилеградска
приключат до края на лятото и
свещеник 0тец
водата в градския водопровод макети и и1 и 'цъо к в и"в Бъл га ц и я "в
изцяло ще минава из пластма- “Га"чеГридГевното Гпъ
сови тръби , подчерта той.
туване, което свещеникът органиП.Л.Р. зираза четвърти път, поклонници
те от Босилеградско са посетили
Троянския и Рилския манастир,
както и църквите “Александър
-------- Невски”, “Света София”, руската
църква “Свети Николай” и Нацио
налния исторически музей в София. Особено впечатлващо било
посещението им на Светия Синод
на Българската православна църривани магазини, които след кратко време били ква, където ги приели няколко
митрополити. Българите от Босизакривани, те бяха убедени, че и сегашният ще леградско посетили и Столичния
последва съдбата им. За щастие това не се сбъ общински съвет и Дирекцията по
дна и магазинът облекчи тежкия живот на селя
ните под полите на Бела вода и край сръбскобългарската и сръбско-македонската граница.
-Магазинът е зареден със стоки първа необ
ходимост, а собственикът настоява в него винаги да има хранителни стоки, включително
брашно и фураж за добитъка, казва продавач
ката Зорица Михайлова и пояснява, че освен в
четвъртък, той е отворен през всичките дни. Че
е добре зареден, допълва тя, говори и фактът,
че още от началото на юни планинците тук
могат да си купят чушки, краставици, домати,
зеле...
„
л
___ _______
оа голяма част от населението в
От магазина се снабдяват към сто домакине- Босилефадско събира„еТо и протва от тримеждието, отдалечени от Босилеград дажбата на боровинки, гъби и дру40 до 50 километра. Освен караманичаии, ги горски плодове представлява
голешани и жеравиичани тук идва и част от един от редките начини за изкарванаселението от Горно Тлъмино. Като се има не на някой динар. Опитните бера
предвид, че в селата са останали предимно ста чи подчертават, че без оглед на
ри хора, продавачката казва, че собственикът трудностите и разноските печалчесто кара брашното и другите стоки на едро ^зните домашни’6^2™"

Ш:

Снабдяването в селата на тримеждиег

Дюкян в планината
Огп магазина се снабдяват към
сто домакинства от
тримеждието, отдалечени от
Босилеград 40 до 50 километра

Четвъртото поклоническо
пътуване па вярващите
българи от Босилсградско са
ЗЖИй!ската православна църква,
Столичният Общински съ
вет, Дирекцията по вероиз
поведания и Националният
исторически музей в София.
вероизповедания,
Отец Йоан изключително похвално се исказа за представителите на споменатите църкви и манастири, които сърдечно ги посрещали и им дарили икони, книги и други подаръци,
П.Л.Р.

В навечерието на беритбата на
боровинки

Ще подсилят
контрола

Преди три и половина години, когато частната търговска фирма “Здравка Василова” от
Босилеград откри магазин в с. Караманица, жи
телите от това и останалите две босилеградски
села на тримеждието - Жеравино и Голеш, не
вярваха, че той ще успее да стопанисва
по-дълго време. Понеже и преди това са отк-

Фотооко

Неволята гищ
&

!
I
I
I
|

Докато някои хора в с. Дукат настояват телефонът и занапред да остане в
училището, което от една година не ра
боти, а други - да бъде преместен в къ
щата на Минко Стоименов, който е пос
тоянно у дома си, “прискърцалата” телефонна линия предупреждава и едните, и
другите. Не е известно какво се е случило
с оригиналния стълб, но съвсем е сигурно, че сегашният няма да може да издържи дълго.
В.Б.

Д0-К.ъщите им*
Магазинът се помещава в една от бараките,
останали след закриването на мината “Подвирове” и за разлика от тези в някои други села,
няма проблем с помещенията.
В.Б.

Покрай регистрираните фирми
за изкупване на боровинки и други
горски плодове през лятото Босилеград и околните села посещават
и голям брой нелегални търговци,
които осъществяват печалба без
да заплащат данък и такса на об
щината. Сред тях са и онези, които
с джипки и други подходящи пре
возни средства кръстосват по пла
нините Бела Вода, Църноок, Вало
зи и на място изкупуват боровинки
от берачите.
Надица Стойменович, републи
кански инспектор за защита на
жизнената среда и природните бо
гатства в Пчински и Ябланишки
окръг, казва, че инспекцията ще за
сили контрола през следващите
месеци с цел осуетяване и санкци
ониране на нелагалните изкупчици
на територията на двата окръга. Тя
изтъкна, че в Босилеградска общи
на в момента са регистрирани са
мо две фирми за изкупване на бо
ровинки: “Ана” Босилеград и “ИНТЕРФООД” Чачак.

- Отправихме искове до всички
полицейски участъци за помощ
при провеждането на мерките, а
очакваме и пълно съдействие на
пазарната и финансова инспекция,
както и на съответните общински
служби за защита на жизнената
среда и природните богатства, из
тъква Стойменович. Тя оповести,
че освен нелегалните изкупчици
ще бъдат санкционирани и несъвестните берачи, които в настоянията си за осъществяване на
по-бърза печалба, събират зелени
плодове и с греблата до голяма
степен ощетяват стъблата на бо
ровинките.
По думите на инспекторката,
фирмите, които се занимават с из
купване на плодовете, задължител
но ще издават удостоверения на
берачите, с които ще им потвър
ждават, че от тях ще изкупят цяло
то количество боровинки.
Общинският съвет в Босилег
рад миналата година сформира
работна група за осуетяване на не
редностите на пазара за изкуп на
добитък, дървен материал и гор
ски плодове в общината. Нейната
задача е в съдействие с републи
канските инспекции да попречи
сенчестата икономика и да създава
реални условия за организирано и
контролирано изкупване.
П.Л.Р.

6 Ш»*9*Нг€гшгЛ9€У
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Юимтфобгракка хроника

В организация на Министерството за селско стопанство

В центъра на града

Посещение
в германски
биорезерват

Промоция на
проектите на ППОИС

Кметовете на Димитровград, Пирот, Зайчар
и Княжевац от 10-17 юни пребиваваха в Герма
ния заедно с представители на Министерството
за селско стопанство, което организира посе
щението, на Дирекцията по горите и на Натура
балканика.
Целта бе челните хора на общините, които
влизат в състава на Еврорегион Стара планина,
на място да се запознаят с един биорезерват, за
да могат да приложат нещо в своите общини
относно проекта Стара планина.
Както изтъква димитровградският кмет Ве
селин Величков, резерватът Рен, който е разпо
ложен в три германски покрайнини - Бавария,

Хссси и Тирипгия (последната е била в състава
на някогашната Източна Германия) и обхваща
планинска площ от 2000 км2. Най-интересното
нещо там, подчертава Величков, е фактът, че
отглеждането на овце или говеда е второто за
нимание па населението - основното е произ
водство на мебели, бира...
Фермата, която посетили, разполага с 200
крави главно сименталска порода. “Това, което
видяхме, би могло да ни послужи за пример. С
удоволствие бих изтъкнал гостопримството на
хората, които се стараеха да ни покажат, всичко
от което се интересувахме. Там всичко е почти
идеално уредено — пазбищата, пътищата до го
рите, па конто се отдава особено внимание. Го
рите са защитстени и из тях може да се върви
само по обозначени пътеки.”
Какво е значението на тези биорезервати
достатъчно говори фактът, че те са под защита
па ЮНЕСКО, а съседните общини, които са из
вън резервата, настояват да влязат в него.
А.Т.

За поведението на отборниците в ОС

Представитсли на местното
самоуправление в Димитров
град и на Програмата за под
крепа па общините в Източна
Сърбия (ППОИС) тези дни в
центъра на града раздаваха на
гражданите материали, които
говорят за проектите, реализи
ращи се в Димитровградска и
други общини в Източна Сър
бия и които в по-голяма степен
се финансират от Европейска
та общност (ЕО). Целта на
ППОИС е да помогне на влас
тите в общините в Източна
Сърбия да подобрят качество-

бъдещето си. ОС в Димитров
град през юни 2004 г. прие
Сгатегическия акционен план
и по този начин се причисли
към групата на малобройните
общини в Сърбия, които при
тежават такъв развоен доку
мент.

Договори за донорства
С ясна представа за разви
тие, произлизаща от Стратеги
ческия план, бяха избрани при
оритетните проекти, които да
бъдат реализирани, а през ля-

Има ли I II. няма ли ги?!
Последните няколко заседания на Общин
ската скупщина в Димитровград се провеждат
с тънко мнозинство, защото на тях присъстват
едва 16. 18...20 отборници от общо 29 избрани.
Някои отсъстват, защото не са съгласни с ре
шенията на мнозинството, макар че са част от
него, или просто поради факта, че не могат все
още да приемат основните принципи на демок
рацията — волята на мнозинството.
И тези които присъстват на заседанията, или
поне някои от тях, като че ли ги няма. Започна
редовно да се случва на заседанието да присъс
тват 18, “за” гласуват 12, никой “против”, никой

Писма на читатели

Как да спасим
реколтата си
от крадци?
|
|
I
I

Аз съм една от малкото царибродчани — кореняци, които настояваме, колкото можем, да
поддържаме имотите, наследени от бащите ни.
Но въпреки големите ни усилия, не успяваме заради малолетните насилници, които крадат
ежедневно.
Преди известно време бях принудена три пъ
ти да гоня две групи хулигани, а “лидер” на една
от тях, е синът на Славко, работещ в “Комуналац”, живущ на ул. “ЮНА” в квартал “Разсад
ник” (близо до т.нар. машинен парк на “Сточар”)
в Димитровград, където има и частна работил
ница за поправка на хладилници и фризери.
Тези две групи хулигани “работят” по овощ-

въздържан, а председателят констатира, че ос
таналите не са гласували. Ами те гости ли са, от
друга скупщина ли са, избрани ли са от гражда
ните на някоя друга община, та не застъпват ли
интересите на избирателите от Димитровград
или какво? Как е възможно да присъстват на за
седанието, някои дори и да участват в разисква
нията, а когато се гласува просто да не вдигат
ръка? Все едно не са в залата. Ясно е, че с такова
поведение не уважават (и не прилагат) общо
приетия кодекс. Или кодексът е приет ей така,
декларативно, а нашето поведение си е — наше!
А.Т.
ните градини в местността Райкя падина, нами
раща се на около 200 метра от последните къщи.
В моята градина са обрали две черешови дърве
та, които са “стари” 23 и 18 години. Същото са
направили на Иван Мишев, работещ в РТВ Ца
риброд, както и на Веселин, пенсиониран шоф
ьор в Здравния дом. При това са махнали всич
ки огради. Когато дойдох при Славко да му се
оплача от поведението на сина му, който по това
време караше моторетка с нечетливи номера,
той хладнокръвно ми каза, че всички сме били
деца и също сме ходили да берем чужда реколта
(чети: в кражба). Отвърнах, че дете съм била, но
по чужди градини и дворове не съм ходила.
След този разговор и още една разправа с те
зи невъзпитани невръстни хулигани бяха ми об
рани двете череши. Около тях тревата изгазена и
“замесена” с много изпочупени черешови клони.
Въпросът ми е как да се защитим от
безотговорните родители (които имат и досиета
в полицията, а и затворът не им е непознат) и от
техните деца? Още повече, че държавните орга
ни “нямали” никакви правомощия. Остава ни са
мо да заведем частно съдебно дело, за което
трябват пари.
Лидия А шпова,
Площад “Строшена чешма” 3,

Проблеми с бариерите

Щй

Не винаги се
спускат

ши

На бариерите на железопътните прелези в
Димитровград напоследък се случват засечки.
Далибор Йеремиев тези дни се оплака, че една
бариера внезапно паднала и счупила предното
стъкло на колата му. Граждани пък казват, че
забелязвали бариерата да не била спусната,
когато минавал влак. Това в разговор за вестника ни потвърдиха и работниците, които ре
гулират движението през жп прелезите в гра дебне опасност.
Както и да е гражданите занапред трябва да
да. По думите им, когато се случи засечка и ба
риерата не се спусне, те непременно предуп бъдат по-внимателни, когато минават през жп
реждават гражданите с червено флагче, че ги прелезите в града.
Б.Д.

Гражданите внимателно разгледаха
пропагандния материал
то на услугите, които оказват
на гражданите и по-активно да
участват в процеса на децен
трализирането, като засилват
собствената си автономност.

Досегашните дейности на
ППОИС
В началото на 2004 г. бе
сформиран тим за изготвяне
на Стратегически акционен
план на Димитровградска об
щина. В състава на тима вля
зоха по трима специалисти от
ППОИС и от местното само
управление, които работеха по
проекти от областта на иконо
мическото развитие, инфрас
труктурата и засилването на
институциите. През февруари
бе направена твърде комплек
сна Студия за обстановката в
Димитровградска община, въз
основа на която през март за
почна изготвянето на Страте
гическия акционен план. В из
работката на плана бяха вклю
чени - местните власти, об
ществените предприятия и ве
домства, бизнес сдруженията,
политическите партии, непра
вителствените организации и
др. През май работната версия
на Плана стана предмет на
широко обществено разисква
не. Всеки жител на Димитров
градско имаше възможност
пряко да влияе върху съдържа
нието на документа и върху

тото 2004 г. те вече бяха под
готвени. През септември са
подписани договори за донор
ства между ЕАР и всичките 14
общини в рамките на ППОИС.
Договорът между ЕАР и Ди
митровградска община обхва
ща 4 проекта, чиято обща
стойност е 757 567 евро - от
Европа 478 187, а от Димит
ровградска община - 279 389
евро. Проектите, обхванати с
Договора за донорство, са: рекострукция на ул. “Георги Ди
митров” и на моста над Лукавашка река, подобряване на
работата на Асоциацията на
частните предприемачи и регистрираните селскостопански домакинства - фермерите
и пчеларите, и по-ефективна
работа на общинската управа
чрез допълнително обучение и
техническо оборудване.
След подписване на догово
ра с ЕАР, местното самоуправление в Димитровград
. ,
сформира тим за имплементи
ране на проектите. Помош пр1
реализирането общината и
лучи и от Канцеларията за у
равление на ППОИС в гра-1

Зайчар.

В предстоящия период об
шината ще организира спег
ално обучение за заетите^
ганите на местното
равление, както и в местни1''
обществени предприятия и веБ. Ддомства.

30 ЮНИ 2006

„Йосип Панчич" 6 Сурдулица спечели
грант във втория цикъл на ЕАК

Хотел „МиР" в Звонска баня

Подновен посреща гостите

Информационен
център за
земеделци

Тези дни приключи почти дву
месечният ремонт на хотел “Мир” в
Звонска баня и на басейните му. Белосани са всички стаи и други по
мещения и боядисана дограмата.
Ремонтиран е и блокът за физиоте
рапия, където услуги ще оказва
екип от Здравния дом в Бела палан
ка, ръководен от д-р Миле Игнятович.
Същевременно е направен и ре
монт и са подменени филтрите за
водата на големия открит басейн, в
който къпането започна на Видовден - 28 юни. Прокарани са и нови
пътеки за разходка около басейна.
Тъй като в хотела вече са наста
нени тридесетина госта, може да се
предположи, че тазгодишният се
зон в Звонска баня ще е успешен.
Добри условия за почивка предла
гат и частни къщи и вили в това из
вестно курортно място.

ГКЧПРРЗр™ програмата си за регионално обществено развитие
усьиш ), Европейската агенция за реконструкция ГЕАЮ ще Финан
сира откриването „а Център за информиране и обучение на селскосФ
топански производители в Сурдилишка община. Това стана ясно
1 с такъв проект пред ЕАК във втория цикъл.
Стойността на проекта е 45 000 евро, 11% от които ще обезпечи
Сурдулишка община. Тези средства ще бъдат изразходвани за набавка на компютърна техника с база данни за селското стопанство, кои
то да се ползват от заинтересованите земеделци. Освен това преподаватели-специалисти в това училище ще провеждат семинари и съ
вещания със селскостопанските производители и ще им оказват кон
кретна помощ, като посещават именията им.
Във втория цикъл ЕАГС е подсигурила общо 1 900 000 евро за фи
нансиране на проекти в Югоизточна Сърбия.
Д.М.

Й. Миланов

Компютър за 0У
„Бук Караджич“

Дейност на Общинската туристическа организация

Изпълнителният директор на “КпаиГ тзи1аИоп” в Сурдулица
Славошоб Стайкович връчи компютър на директорката на
Основното училище ''Вук Караджич” в Сурдулица Ирена Джелич, дарение от фирмата “Кнауф”.
До началото на новата учебна година нашата фирма ще дари
още две такива съоръжения на училищата в Сурдулица, едното
от които ще бъде за училището в Божица, каза Стайкович.
“КпаиГ’ е фирма, която изпълнява обещанията си, каза той и
уточни, че ще подпомогне и ремонта на фасадите на няколко
други основни и средни училища в общината.
Като поблагодари за подаръка директорката Джелич посочи,
че компютъра ще бъде инсталиран в кабинета по биология.

Меридиан банка
откри регионален
филиал в Ниш

Коса Баняц, Божидар Джелич и Боян Донков

Наскоро картички
на Димитровград
* Печатането на 8000 картички не би тряб
вало да струва повече от 25 000

До няколко седмици ще бъдат отпечатани 8 различни вида картички на Димитровградска община, научи “Братство”
от ид директора на Общинска
Д-м. та туристическа организация
Зоран Димитров. Всяка от тях
бъде отпечатана в 1000 ек-щ ще
земпляра.
На една или две картички ще
Й бъде панорамата на Димитровград, на две или три ще има мощ тиви от самия град, докато осй таналите 4 ще бъдат посветени
щ на Погановския манастир, ра|| йона на Висок, Петърлашката
| пещера, Смиловското езеро,
| както и на река Ерма и нейното
1 дефиле.
^ По думите на Димитров, ту| ристическата организация ще
настоява предпечатната подго1 товка на картичките изцяло и
| частично да бъде завършена в
.] града от вещи оператори на
8 компютри, и то на доброволна
1 основа. Още не е определена
фирмата, която да печата кар
тичките. Димитров прецени, че
/| печатането на 8000 картички не
би трябвало да струва повече
от 25 000 динара и че сумата не

ш

Меридиан банка, която привлече внимание с рекламата си
“Влезеш, излезеш и - готово”, във вторник откри нов региона
лен център в Ниш в присъствието на председателя на Управи
телния съвет на банката Божидар Джелич и заместник гене-

Фотоок*

Към приятното ни впечатление

най напред ^риветства^директорт^на6 рТишшТия филштл |
Боян Донков.
Меридиан банка съществува от 1991 г. и е сформирана
най-папред като Уисо банка, а вече от 1999 г. е една от трите
домашни банки на “белия списък” на Европейската общност.
От май месец миналата година Меридиан банка сключва
стратегическо парньорствос френската СгесИ1аепсо1еггоир, в
която работят общо .40 000 души в 66 страни, "с пето профит
от 6 млрд. евро през 2005 г.
По думите на Божидар Джелич основната ориентировка на
банката е реинвестиране на финансовите средства.
В Сърбия Меридиан банка има 31 000 клиенти - фирми и 117
000 клиенти-граждани. Разполага общо със стотина модерно
обзаведени филиала, 13 от които са регионални и 46 главни.
М. Тодоров
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Желюша на 17 юли т.г. ще добагшм и попътната ни среща в Одоровското ждрело край река Ерма.
Конят Зекан, стар 5 години, е
като тези в Банат, а неговите собствениии Новко Тодоров и синът
"отосГо’
^ ^ с него и го ползват не
само за превоз, но и за кърски ра
боти. С тях бе и съседът им Миловаи Младенов, който не скриваше
радостта си, че и за тях ще се напи
ше нещо в нашия вестник.
Д-Р-

би трябвало да бъде проблем
за местното самоуправление,
което е основател на организацията.
Б. Д.

Картички на Димит
ровград могат да се
намерят в една будка и
в хотел “Балкан”. Мо
тивите на тези кар
тички обаче са засне
ти преди много години.
Например на една от |
тях е представена ав
тогарата така, както
изглеждаше преди по
вече от 20 години.

К1/8Ц „Цариброд“
организира летуване
КИЦ “Цариброд” и тази година организира за деца и сту
денти от Царибродско летуване на Черно море в Равда край
Бургас. Ще почиват три групи от по 50 деца. За една група
деца, до 18 години, почивката е безплатна, а разходите поема
Министерството на младежта и спорта на България.
Летуването е в три смени: от 19 до 30 юли, от 31 юли до 9
августи от 10 до 20 август.
Интересът е сравнително голям, разбира се, поради при
емливата цена.

: Конкурс за поезия
;
■
:
■
:
■
:
■

Сдружението на писателите “Бранко Милкович” от Ниш,
Градската скупщина и Община Палилула обявиха конкурс за
непубликувана поезия по повод 72-годишнината от рождението на прочутия поет.
Стихотворенията могат да бъдат написани на свободна тема и по свободен избор на езика, да са обозначени със шифър
и до I юли изпратени в три екземпляра на адреса на сдружението ул. “Войвода Путник" 20, 18 000 Ниш.

Щосввтш - Кг/лпфа 'штмнш!

■мммннш
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На димитровградската сцена

Нишдийката Ивана Албрехт завър
ши Музикалната академия „Панчо
Владигеров" в София

“Кафене Шмекерия” на
закриването на сезона С магията на пеенето

От представлението “Кафене Шмекерия”
На закриването на театрал
ния сезон 2005/2006 г. в Димит
ровград, местният младежки
театрален състав за пореден
път изнесе представлението
“Кафене Шмекерия”, което не
отдавна грабна първа награда
на фестивала за млади теат
рални ансамбли в българския
град Берковица. Новината бе,
че артистите Милан Андреевич и Сърджан Христов изпъл
ниха ролите си на безупречен
български език, което му даде
още
по-хумористичен
и
по-симпатичен оттенък. Ми
лан Андреевич тази година ще
опита да се запише в Драма
тичната академия в София. По
неговите следи може би през
тази и следващите няколко го
дини ще тръгнат още няколко
млади артисти, проявили се в
посоченото представление.
Да припомним, че автор на
“Кафене
представлението
Шмекерия” е Елизабета Геор
гиева, а на сцената го постави
местният театрелен деец Делча Гигов. Творбата е създадена

благодарение па съвместните
усилия на театъра “Христо Бо
тев”, библиотеката “Детко
Петров” и гимназията “Св. св.
Кирил и Методий”. След края
на спектакъла на няколко мла
ди артисти бяха връчени приз
нания. Театралният деец от
Костинброд Цветан Станков
пък поднесе на членовете на
театъра “Христо Ботев” награ
дата за най-доброто представ
ление в конкуренцията на теат
рите от чужбина, която бе спе
челена на неотдавнашния теат-

Във фоайето на Центъра за
култура бяха представени ста
туетките, грамотите и другите
признаиия, с които е наградено
представлението
“Кафене
Шмекерия”, както и представ
ленията на първия ансамбъл
на театъра “Христо Ботев” “Хамлет в село Долна Пъскашия” и “Нишан”.
Б. Д.

Скулптури и рисунки
във Велико Търново
Известният димитровград
ски художник Димитър Илиев
тези дни експонира 27 свои
скулптури от теракота и 25 ри
сунки в Градската галерия в
българския град Велико Тър
ново. Изложбата откри упра-

В НОВИЯ

На 23 юни Кукленият театър в
Ниш отбеляза 48 години същес
твуване и плодотворна дейност.
През този период нишките кукленици са подготвили 176 премиери
и спечелили 145 награди на над сто
фестивала в страната и в чужбина.
Последната година може да се
смята за една от най-успешните
досега, защото имахме шест пре
миери и спечелихме общо 9 награ
ди на три национални фестивала,
заяви директорът Милорад Берич.
Голяма радост ни донесоха чита
телите на ежедневника “Народне
новине”, които провъзгласиха на
шето представление “Царски заточеник” за културно събитие в Ниш
през миналата година, изтъкна
той.
Въпреки че лятото не е театра-

во.

Изложба на Димитър Илиев в България

Кукленият театър в Ниш навърши
48 години

сезон с
две
премиери

ралсн фестивал в град Каварна. Димигровградчани тогава
не можаха да я приемат, тъй
като бяха на гостуване в Хаско-
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вителят на ведомството Цани
Василев. Споделяйки впечат
ленията си от откриването на
изложбата, Илиев заяви пред
"Братство”, че е въодушевен от
красотата на великотърновска
та галерия и броя на почитате
лите на изобразителното из
куство, дошли да разгледат
творбите му. На откриването
на проявата присъставал и ата
шето за култура към Посол
ството на Сърбия в България
Владимир Решетар, който под
помогнал нейното организира
не. Присъствали и приятели на
Илиев, сред които и режисьо
рът от Велико Търново Стефан
Методиев, който сътрудничи с
димитровградския
театър
“Христо Ботев”.
Б. Д.

Ма 29 май т.г. пред комисия
от изтъкнати професори, сред
които и диригенти и композиИвана
тори,
нишлийката
Албрехт взе държавния си из
пит и се сдоби с диплома на
Музикалпата академия “Панчо
Владигеров” в София.
Това бе повод за разговор с
Ивама, който проведохме на
български език.
Преди четири години, тя ретава твърдо да се запише в
Музикалната академия в Со
фия.
- За мен бе предизвикател
ство и чест да следвам в софий
ската Музикална академия, която се ползва със световен
престиж, а и заради корените
| ми, т.е. баба ми, която е от село
Градинье, изтъква Ивана,
Тя интензивно учи български език и успява да издържи
кандидат-студентските изпити
по български, история и пеене.
Получава и държавна стипен
дия.
Осъществява й се мечтата да
следва в София и тя изцяло се
отдава на пеенето и музиката.
Има щастие да работи с препо
давателката по пеене Жасмин
Костова, със световноизвес
тния диригент и композитор
Александър Йосифов и други,
които я възхищават с педагогическото си умение, но и със
строгостта си, за да внедрят
при студентите художествена
та мярка към всичко, което е
ценно и извисено. Редуват се и
успешни изяви: участие в тра
диционния Великденски кон
церт в залата на академията,
участие в рокоперетата “При
казка за светлината” в Музи
калния театър, участие в конНа защитата на държав
ния си изпит в залата на
Музикалната академия в
София Ивана Албрехт изпя:
ария на Манон от операта
“Манон Леско” на Пучини,
ария на Графиня от
“Сватбата на Фигаро”,
ария на Яна от мюзикъла
“Сентименталното пъте
шествие" от Георги Кос
тов; ария на Мария от мю
зикъла “Вестсайската ис
тория” на Бернщайн, ро
манса “Люляк” от Рахманинов... Съпровод на пиано
Мария Добрева.

церта в Музея на земята и яр.
За студентските си години в
столицата на България Ивана
има само хубави думи,
- Доволна съм от всичко.
Преподаването и изобщо културата на пеенето е на голямо,
бих казала световно равнище.
Радвам се, че освен пеенето на-

Ивана е родена през 1983
година в гр. Ниш. Завърши-,
ла е Средното музикално
училище “д-р Воислав Вучкович” и гимназията “Борисав Станкович” в Ниш.
Още като малка проявява
интерес към музиката. За
почва да свири на цигулка
като второкласничка. Към
пеенето я насочва препода
вателката й по солфеж
Лепосава, а по-късно в сред
ното училище преподава
телката й по пеене Гордана
Милошевич.
учих, надявам се добре, и бъл
гарски език. Запознах се и с ко
леги от Македония, Кипър,
Гърция, Корея, Япония, Брази
лия, Франция, Германия, Мон
голия...
С придобитите знания и под
готовка в Националната музи
кална академия Ивана вярва, че
ще може да осъществи и се
гашните си желания - да се усъ
вършенства в Европа, да пее на
известните европейски музи
кални сцени и да разнася слава
та на родния си Ниш и на со
фийската Музикална академия.
Д. Рангелов

Куклен спектакъл в КИЦ

лен сезон, нишките кукленици ня
ма да бездействат. Те радушно се
отзоваха на поканите да участват в
програмите на мероприятията
“Кутурно лято” в Свърлиг, Бела
паланка и Ниш.
В началото на следващия месец
куклениците от Ниш ще участват в
официалната програма на Между
народния фестивал на детските те
атри в Котор (Черна гора) с пиесата “Царски заточеник”, донесла
най-много награди и признания.
Новият сезон майсторите на
кукленото изкуство от Ниш ще
открият с две нови премиери “Царят Жабок” и “Моцарт”.
Б.В.

Кукли
те от
спектаВ рамките ма проекта Малцинствата в ефир” в едни. След представлението, децата по- къла
КИЦ “Цариброд” миналата седмица бе представен лучиха скромни подаръци от КИЦ.
куклен спектакъл по измислени приказки и легенди
“Пропаст”. В проекта се проявиха 14 де- ■
ца от основното училище в Димитров- I
град, с участие на учителката Биляна I
Костова, Ивана Костова като сътруд- I
ник и Даниела Станоева като предста- I
вител на КИЦ.
1
Спектакълът предизвика голям инте- I
рее сред родителите, а куклите са дело I
на самите деца и на реализаторите на |
проекта. Представлението ще бъде да- |
дено и по Радио Цариброд на български I
език. Нека да добавим, че в него учас- I
тват и деца-бежанци от Косово, които I
отлично се справят с българския език. I
Целта е да се покаже, че различия има I
навсякъде, но любовта и добротата са I

______ п
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Срещи с нашенци: Николайчо Николов, ярешничанин в Скопие

Един от най-добрите македонски
бизнесмени от Босилеградско
ъдето и да се намира, нашенецът с безспорните си способности и честност, с голяма
упоритост и трудолюбие успява да се нареди сред най-добрите 6 своята професия и ка
то та ъ да заема и ръководни постове. Красноречиво аоказателство за това твърдение
е примерът на Николайчо Асенов Николов
^
Николайчо е роден 1947 го
дина в босилеградското село
Ярешник. Имал е много тежко
детство, защото семейството
му било принудено да се бори
не само с бедността, но и с
много нещастия. Баща му Асен
се оженил за Илинка, с която
имали две дъщери. Илинка
обаче починала млада, така че
той бил принуден да се ожени
повторно, този път за Ценка.
Тя му родила четири деца, от
които само Николайчо бил
мъжко.
- Когато бях на 5 години, по
чина баща ми - разказва Нико
лов. - Суровостта на сирашкия
живот в планинското село едва
ли може да се представи с ду
ми. Още невръстен, трябваше
да върша много работи, които
са задача на възрастните мъже.
Просто се налагаше, бях един
ственото мъжко в семейството.
Най-тежко ми беше помества
нето на егрека, в който овцете
лежеха на нивите през летните
месеци. Помествах го на всеки
три дни, колците бяха високи,
почвата камениста, а аз с не
достатъчни сили. Голяма мъка
беше това, но издържах.
В родното си село Николов е
завършил отделенията, а в Бис
тър пети и шести клас. През

1959 г. майка му се омъжила 15
с. Емирица, Кратовско (Маке
дония), и отвела там и децата
си, така че Николайчо завър
шил основно училище в Коча
ни. По-късно новото му семей
ство се преселило във Велес, но
той се записал в средното тек
стилно училище в Щип и го за
вършил с отличен успех. Тога
ва почувствал, че има сили да
следва и дори сам да си изкар
ва издръжката. Записал се в
Технологично-металургичния
факултет в Скопие и още отна
чало полагал изпитите си с ви
соки оценки, макар че работел
паралелно със следването. Ка
то отличен студент получил
стипендия от скопското пред
приятие “Рудници и железарница”.

Успешна директорска
кариера
Дипломирал се на 23-годишна възраст и веднага започнал
да работи в цеха “Челичарница” на “Рудници и железарница”. След четири години минал
в “Силика” - Гостивар, където
бил назначен за директор на
доломитната фабрика. Млад и
способен, амбициозен и отго
ворен, Николов ръководил та-

Нашите села: Власи (3)

зи фабрика изключително ус
пешно в продължение на седем
години. Благодарение на този
успех станал директор на алуминосиликатната
фабрика,
най-голямата фабрика в съста
ва на “Силика”, и дал голям
принос за свързването на гостиварското предприятие с
най-познатите европейски ком
пании в тази област по онова
време.
През 1984 г. Николов про
дължил своята ръководителска
кариера в предприятието “Ватростална” в Зеница (Босна и
Херцеговина) като директор на
ООУР “Развой”. След 3 години
той използвал обстоятелство
то, че “Ватростална” имала
свой цех в македонската столи
ца и минал за технически ди
ректор на цеха. На този пост
прекарал 11 години.

Бизнесмен и посредник
в приватизацията
В началото на транзицията в
Македония Николайчо Нико
лов формирал собствена фир
ма - “Никекс”, за производство,
внос и износ на строителни ма
териали. В новите икономичес
ки условия той още веднъж
потвърдил професионалните

си способности и за кратък пе
риод се афирмирал като успе
шен бизнесмен, което потвър
ждава и фактът, че в началото
на новото столетие годишният
оборот на неговото предприя
тие надхвърлил 1 милон евро!
Без прекаляване може да се ка
же, че Николов е един от
най-добрите, _ може би и
най-добрият бизнесмен сред
нашенци в Македония.
Като признат инженер, стопански ръководител и частен
бизнесмен Николов лесно уста
новил партньорски връзки с го
леми бизнесмени от чужбина,
които купували македонски
предприятия. Особено добро е
сътрудничеството му с бизнес
мени от Русия. С негово пос
редничество руски бизнесмени
купили към края на 2004 година
рудниците“Бучин”- Радовиш и
“Саса” - Македонска Камени
ца, както и “Скопски легурии”.
След приватизацията на мед
но-златната мина в Радовиш
Николов е назначен за заместник-генерален директор на
“Бучин”. На този пост е и сега.
В края на разговора ни за в.
“Братство” Николайчо Нико
лов каза:
- Макар че напуснах Яреш
ник още като 12-годишно дете,

аз никога не съм престанал да
обичам родното си село. Пазя
живи спомени за прекрасната
природа, за чистия планински
въздух, за бисерните извори
със студена вода, за всичко хубаво в селския живот, който тогава не беше лесеН] особено за
дете дез баща ^о именно там,
в моя роден край] аз разбрах, че
само с работа можеш да пос
тигнеш нещо в живота си и то
ва беше основният девиз на
професионалната ми кариера.
Винаги работех много и чес
тно, затова моят житейски път
беше осеян с успехи. Затова се
гордея, че съм роден в село
Ярешник и че съм прекарал
детските си години в южните
склонове на чудесната планина
Църноок.
За разлика от някои нашенци
Николов никога не се е сраму
вал и страхувал от българското
си потекло. Член е на сдруже
нието “Босилеградско” в Ско
пие и редовно присъства на
срещите на босилеградчани,
живеещи в столицата и други
градове на Република Македо
ния.
Богослав Янев

■
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До 1910 г. броят на жителите нараснал на 549
*В мерата на селото имало 810 ниви, 300 ливади, 9 овощни градини, 65 лозя и 635 гори.
След изгонването на турците през декември'1977 г.
с. Власи е присвоено от Сърбия. С Указ 4 на княз
Милан Обренович, с който се определят границите на
окръзите и околиите в “новоосвободените земи”, в
Пиротски окръг са оформени Нишавски, Височки,
Белопалански и Лужнички срез. Власи е влезло в
състава на Нишавски срез, в който е вписано под
номер 20 (Илия Николич “Пирот и срез Нишавски
1801 - 1883 година” книга първа, стр. 377). В книгата
на д-р Владимир Стоянчевич “Србща и Бугарска од
Санстефанског мира до Берлинског конгреса” е даден
списък на освободените села от старата Трънска каза,
в който освен гр Трън са вписани и 79 села, а с.
Власи е’под № 75 Тогава селото е преименувано в
Драгован Д "
Когато се оттеглила сръбската войска, селото е
станало част от територията на България и е включено в община Желюша, Трънска околия, Трънски
окръг С териториалното разпределение от 1883 г. то
е влезло в състава на Боровската селска община,
Царибродска околия, Трънски окръг (Държавен вестник №73 от 12 7 1883 г., Указ № 162). Последвало е
ново "териториално разпределение, въз основа на
което Власи е върнато на Желюшката селска община
и в нейния състав е останало до края на I световна
война
През 1880 г. селото е имало 405 жители, 1887 г. 353, 1892 г - 370, 1900 г. - 420, 1905 г. - 471 и 1910 г. 549’ Влашани се декларирали като българи и цигани,
които били малка част от населението. ПрезI 1887 г.
имало 5 цигани, 1892 г. - само 1, 1900 г. - 11,1905 г. -12
и 1910 г. - 15.
Според списъка на земите в Царибродска околия
по населени места, притежания, големина и категории, площите в селото били собственост на 87 дома-

кинства. Имало 810 ниви с обща повърхност 2427
декара, 300 ливади - 955,6 дка, 9 овощни градини - 9,3
дка, 65 лозя - 96 дка и 635 гори - 23 994,8 дка. Следва,
че мерата на Власи имала повърхност 27 483,5 декара
и била разделена на 1820 парчета. От тях 1720 парчета
с обща повърхнина 6228,5 дка били собственост на 64
жители от селото, а 88 парчета (759 дка) са притежавани от хора, живеещи в други места. Общината
притежавала_едно парче с повърхнина 460 дка, маца
стирът “Св. Йоан Богослов” имал 8 парчета (558 дка),
2 парчета (178 дка) били собственост на училището, а
държавата притежавала 1 голямо парче с повърхност
19 300 дка. Само 169 парчета на 14 притежатели били
по-малки от 40 дка, а най-миогобройни били парчетата с повърхност между 50 и 200 дка. Шест жители
на Власи и 1 човек, който не живеел в това село, имали
парчета от 200 до 300 дка, а 1 влашанин имал комплеке площи с повърхност 331,8 дка. Големите парчета
са били гори, понеже имало само 3 ниви от 75 до 100
дка и 11 между 50 и 75 дка, докато останалите били
по-малки. Имало 1 лозе от 6-7 дка, 1 от 5-6 дка и 7
лозя от по 3-4 дка, докато останалите лозя били малки - от 0,5 до 1 дка (Земеделска статистика, София,
Библиотека “Св. св. Кирил и Методий”),
След откъсването му от България с. Власи е включено в територията на Кралство СХС. До II световна
война всички жители на селото са били “сърби”,
понеже с държавен декрет са били провъзгласени за
д балканските и I световна война мнозинство
от мобилизираните влашани били 6061/11 на 25-и
пехотен Драгомански полк. Мл. под. Страти
Тодоров загинал на 19. 6. 1913 г. край
Богородица, а редник Яким Радков на 10. 7. 1913
г- кР“й Руен. Мнозина влашани били ранени.

такива, а към фамилните им имена е прибавено по
едно “ич”. Отношенията между Кралство СХС и Бъл
гария били много лоши, български комити нелегално
минавали границата, а сръбските жандарми прину
ждавали хората от нашите краища да лежат в засади,
да пазят жп линията и други държавни обекти. Това е
било време на голям страх и тормоз. Комити и чле
нове на ВЪРТОП от селото били Генчо Милев, Васа
Колин и др. Васа дошъл в къщата си и се скрил на
тавана, но го видяло дете и затова избягал към Драговац. Подгонила го потеря, обаче той успял да я
мине и да се върне в селото, където го издебнал и
заловил Тома Величков. Осъдили го на затвор, но
след капитулацията на Югославия бил пуснат и жи
вял в София. През 1944 г. заминал за Германия. През
1928 г. прословутият комита Асен и един негов дру
гар (някои твърдят, че това бил Владо комитата от
Власи) убили в Манастирско бранище горския пазач
Нака, защото помагал на жандармите. По-късно Асен
бил ранен на Космата чука, заловен и откаран в
Белград, където е осъден. Според едно предание той
бил предаден от трима драговитчани, но е по-ве
роятно твърдението, че го предал Глигорча от влаш
кия род Палакарци. За тази заслуга той бил приет в
сръбската жандармерия, работил в Сърбия, където
бил убит по време на II световна война. На границата
бил убит влашанинът Люба Домазетов.
Въпреки страшното време и мизерния живот, бро
ят на жителите в с. Власи се увеличавал. По думите на
Тодор Михайлов, през 1927 г., когато е роден той, в
селото се родили още 80 деца, но поради голямата
смъртност само една трета от бебетата оцелели.
- Продължава Цветко Иванов
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Международен турнир 6 Годеч

Димитровград

Пионерите на
“Балкански” втори

Турнирът ще
се проведе от
15 до 28 юли

На 24 и 25 юни в град Годеч
се проведе международен турннр по1003/03
футбол за пионери,
рог
деаи '"^3 '°рШ,апСъСТСза'
Димитровград1»
п
п
ЛМ среща Драгоман
победи Балкански с 4 : 0 (за
Драгоман играха и по-възрастни), във втората - и Годеч с 3 :
1, а в третата Балкански победи домакините с 5: 4. Така в
крайното класиране Драгоман
е пръви, втори са пионерите на
Балкански , а трети домакините — Годеч.
Турнирът е организиран в
рамките на “Видовденскпте

дни” по повод патронния празник на града. В неделя домакините и димитровградчани
изиграха още еди" м,ач- които
<~
, " 1
всичките мачове): Стефан Соколов, Милош Вучков, Нснад
Петров, Дсии Иванов, Тодор
Илиев, Боян Митов, Стефан
Николов Марко Гои,ич, Елвис
Пенчев, Нснад Манев, Дарко
Милев, Денис Ботев, Марко
Димитров, Никола Иванов,
Жарко Димитров, Неманя Коцев, Боян Митов и Саша Гогов.
Треньори: Ивица Марков и
Неша Рангслов.
А-'-

Среща на
ветераните

Полумаратон от Хоргош до Сегедин

Победа на
дузпи
На 22 юни, по случай 60 го
дини от провъзгласяването на
Годеч за град и по повод пат
ронния му празник Видовден,
приятелска футболна среща
играха футболните ветерани
от този град и Димитровград.
Срещата завърши наравно 3:3, а след дузпите “Балкан
ски” победи със 7:5.
ДС.

Впечатления

Както и досега, най-голяма
спортна манифестация през
ЛЯТОто в Димитровград ще бъ
де турнирът по малък футбол
Т“
™* “ “ "*«*
за 43-ети пореден път и то о*
15
28 юли „ сц -ПаркСформиран е Съвет на тур
пира, който ще ръководи ме

р0приятиет0, „ комисии за ма
лък футбол и културпо-худо
жествсни програми. На първо
т0 си заседание Съветът разис
кваше прсдимио за фи„ансо
вия план па това спортно съби

тие, а на следващото си зассда
ние ще обсъди и други детайли.
ДС.

Пример на
по-младите
съотборници

Бившият член на Димитровградския атлетически клуб “Балкан” Драган Тодоров бе един от
тримата членове на отбора на
Войската на Сърбия, който три
умфира на полумаратонното
надбягване от Хоргош във Войводина до Сегедин в Унгария,
Отборът, в чийто състав бяха
още Деян Попович и Алексан-

дър Нешевски, изтича разстоянието между двата града за
един час, 15 минути и 8 секунди.
Вторият отбор на Войската
на Сърбия зае трето, а третият - шесто място. В полумаратона участваха общо 36 отбора.
Б. Д.

ШШЯ 1Рм!

Нощуваме на около 100 км
от Гелзенкирхен, където ще
гледаме мача с Аржентина,
Хотелът е с 4 звезди, стаите с
едно лего, телевизор и барче с
напитки. Споменавам барчето,
някои
защото на излизане
трябваше да платят по 12,5 евро за питието, което са пили от
барчето в стаята си. Някои се
опитаха да излъжат, че уж не
са пили, но когато им казаха, че
ще им донесат запис, “сетиха
се”, че са пили.
След като пристигнахме до
стадиона, имаше време да се
разходим и в града. До центъра
на града и обратно превозът е
безплатен! Пак непонятно за
нас!
Стадионът е отделна приказка. Покрит е и е толкова хубав, че забравяме резултата. А
поради лошия резултат някои
от нашите напуснаха стадиона
след четвъртия гол. Ако се наложи, покривът се поставя и
маха за 7-8 минути. На самия
стадион се продава и вода, но
е скъпа - струва 12 евро, а кока-колата е 4 евро.
След мача единственото нещо, което ми напомни за нас бе
фактът, че около нашите автобуси имаше разхвърлени празни пластмасови бутилки. Наша

огромните “ветрени мелници”
за производство на ток. Има ги
на десетки. В Германия всичко
е автоматизирано. Влизането в
тоалетна се плаща с купон, но с
няколко такива може да се плати и кафе. Един от нашите, който вече ходил в Германия, ги
беше събрал доста, така че си
пихме и по кафе.
Словения! Беше ми интереспо да я видя, да видя хората
"които са гладували по време
то, когато Милошевич им забрани да внасят пшеница от
Сърбия”. Но не успях, защото и
натам, и насам през тази държава минахме нощем,
Моето послание: всеки, кой
то има възможност нека да посети някоя западноевропейска
страна. Има какво да види! И
не е все едно като гледаш по
телевизията и в действителпост. Ако имате възможност,
не я пропускайте!
За автоматизацията (а може
да се каже и за чистотата):
Колко пъти ни се е случило да
отидем в някоя обществена то
алетна, която е запушена. Германците много просто решили
този проблем: ако не пуснеш
водата в тоалетната, вратата
не може да се отвори и не можеш да излезеш навън!
работа.
Виктор Йосифов,
Ток от вятъра! Гледал съм
щастливецът, видял
Австрия и Германия
по телевизията, но е съвсем
друго, когато видиш на място

I

Футболистите от Враня и Сурдулица, които вече няколко
сезона се състезават за босилеградска “Младост”, дадоха
значителен принос за добрите резултати на “зелените” през
този период. С отличните си изяви на футболните терени
особено се изтъкнаха 36-годишният полузащитник Синиша
Дамнянович от Враня и 38-годишният вратар Горан Величкович от Сурдулица. Годините не им пречеха почти във всеки
мач да бъдат сред най-добрите на терена, давайки пример на ;
по-младите си съотборници.

Нашенецът Тодоров
в най-добрия отбор

До Германия и назад
Винаги съм си мечтал да пъ
тувам, за да видя какво се
случва по света, но доскоро то
ва беше само мечта. Имах оба
че късмета да спечеля пътува
не до Германия на Световното
първенство по футбол. И бях
наистина радостен, че ще видя
Словения, Австрия, Германия.
Тръгнахме с автобус от Бел
град. Първото ми впечатление
беше, че нито на една митница
никой не ни попита къде сме
тръгнали и имаме ли нещо за
обмитяване. Митничарите бя
ха изключително любезни.
Австрия! Там влезнахме на
разсъмване. Пътят ни води
през Алпите. Направен в три
нива - невероятно. Клисурата в
Сичево (където сега се ремон
тират тунелите) е шега в срав
нение с Алпите. Около магис
тралата изключително уреде
ни земеделски площи, всичко
чисто, няма дърво, което да е
засадено без някакъв ред.
Германия! И докато между
Словения и Австрия имаше
митница, тук не забелязахме,
че влизаме в друга държава. На
място разбрах защо ние казва
ме, че “в Германия е всичко като под конец”! Всеки квадратен
сантиметър от земята е обра
ботен, а където не е, засадена е
гора, предимно борова. Автомагистралата е оградена с големи растения, вероятно за
сянка. За нас пак невероятно.

Синиша Дамнянобич и Горан Ведичкобич са сред най-добрите
футболисти на „Младост"

ЗА ТЯХ НЯМА ФУТБОЛНА СТАРОСТ:
Горан Величкович и Синиша Дамнянович
Дамнянович и Величкович казват, че вече се чувстват като
босилеградчани и планират и през следващия сезон да се
състезават за отбора на “зелените”. Изтъкват, че в момента
“Младост” разполага с качествени футболисти, които имат
сили през следващото първенство да осъществят още по-до
бър резултат.
Синиша Дамнянович - Френки притежава изключителен
усет за дриблинг и способност за точни пасове. Свободно
може да се каже, че със своите качества без проблем може да
си намери място в отбори, които се състезават в много
по-силни дивизии. Той започнал да тренира футбол в “Дина
мо” от Враня, когато бил на седемгодишна възраст. Бил е
член на пионерския отбор на Сърбия, С навършени 17 годи
ни от “Динамо” преминал във “Вардар”, който тогава се със
тезавал в Първа съюзна лига. След като изкарал един сезон в
Скопие, отново се завърнал в “Динамо” и станал член на ти
тулярния състав. Няколко години по-късно изживял тежка
травма, която цели две години го отделила от терена и му
попречила да продължи кариерата си в много по-силни от
бори. До средата на деветдесетте години играл за “Динамо”,
а след това минал в “Челик” от Бело поле, с който постигнал
изключителни резултати. Само за няколко сезона, от член на
Пчинска, “Челик” се издигнал до Сръбска футболна дивизия,
а сред най-заслужилите за този успех били Дамнянович и се
гашният вратар на “Младост” Горан Величкович. Преди да
заиграе за “Младост”, Френки бил член и на “Морава” от
Владичин хан и на ФК “Чуковац” от едноименното вранско
село. Женен е и има двама синове — Никола и Неманя. Казва,
че по-младият му син е отличен футболист на вранския “Динамо”. Надява се той да го надмине и да стане известен фут
болист.
Горан Величкович - Тате от Сурдилица е един от най-доб
рите вратари в Пчински окръг. 12 години бил пръв вратар на
“Радник” от Сурдулица, след това на “Челик”. Две години па
зил и вратата на “Морава”, а една година едновременно бил
треньор и вратар на ФК “Алакинце”. С отборите, за които се
състезавал, печелил редица трофеи. Под влияние на дългого
дишния му приятел и съотборник Дамнянович, отпреди Две
години е член на “Младост”. С бравурните си “паради” мис
го пъти през изтеклите сезони спасяваше вратата на “зелени
те”, с което даваше необходима сигурността на останалите
футболисти. Женен е и има две дъщери — Катарина (1’)1
Анджела (8).
П.Л.Р-
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Възпоменание

София отпадна от
борбата за вишната
олимпиада

Д-р Джордже
Игнятович

ще останат

ЙЦ=И 1е=е:=™!

комитет, а новината съобщи
ЖпГрп?еппеНТЪТ на М0К
“бълга к
неговите Думи
нГитеР огпТп„СТ0ЛИЦа И 0СТа_
Гг лптт
кандидати
нямат достатъчно сили, за да
се справят със задачата”.
овината, че София е вън от
33 °Ргаиизат°Р
на ЗОИ 2014 предизвика голямо разочарование не само в
столицата, но и в цяла Бълга
рия.
Нека да добавим, че борбата
за зимната олимпиада продължават Сочи, Залцбург и
Пьонг-чанг.

та

'“Оставаме за още една година. Имаме сили, имаме желаНИе’ дано се П0ДУ™- През последните два месеца получихме
подкрепата на страшно много
хора, които ни убеждаваха да
останем. Решението се променяше всеки ден, но накрая решихме да останем”, обясни
Денкова.

Две сръбкини
В

В женския баскетболен от
бор на ЦСКА от София за пър
ви път ще играят чужденки. То
ва са баскетболистките от Сър
бия Бранкица Хаджович и Таня
Чиров, и двете родени през
1981 година. Таня Чиров е иг
рала в “Комика” (Струга) на
позицията гард. Бранкица Хад
жович е гард-крило, а миналия
Световните шампиони по сезон е носила екипа на “Динафигурно пързаляне при танцо- м0” (Новосибирск, Русия),
вите двойки Албена Денкова и
Т. Петров

Албена и
Максим
остават още
1 година

Обяви

Драган Арсов, (63 годи
ни) от село Ресен търси
жена за съвместен живот.
Жената трябва да е от
добри условия за живот на
село и да е на възраст от село.
50 до 60 години.
Занимавам се със селско
Телефон за контакти:
064/ 384 7640.
стопанство и предлагам
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Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Част от
автомобил. 4. Голям плава
телен съд. 9. Стил в музиката. 12. Миризма (сръб.). 15.
Боб. 17. Шестата нота. 18.
Химически елемент. 20. Неп
риличен смях. 22. фамилия.
23. Северен елен. 24. Северно
американски хищник. 25. До
кумент за превеждане на па
ри по пощата. 27. Планинска
Верига В Испания и франция.
30. Стил В музиката. 31. По
щенска пратка. 32. Лично
местоимение. 33. Кон (по
ет.). 35. Средата на нощта.
37. Мярка за мощност. 38.
Опитен, изкусен, отбира от
някаква работа. 40. Украса.
41. Метална жица. 42. Авто
рът на „Илиада“. 44. Първата нота. 45. Домоуправител,
48. Планинска верига в САЩ.
49. Циркови площадки.
ОТВЕСНО: 1. Името на актьора Шариф. 2. Склад за зърно .3. Отбор, екип. 5. Работно
помещение. 6. Идеално място
за живот. 7. Първенец. 8.
Столицата на Румъния. 10.
Телефонен повик. 11. Който
обича родината си, родолю
бец. 13. Миньор. 14. Еласти
чен материал с приложение
при електрониката и плас
тичната хирургия. 16. Пре-

2006*1 1

На 23 юни в Белград почина
д-р Джордже Игнятович, журналист, учен и дългогодишен
сътрудник на изданията на
“Братство”.
Роден е на 7. 08. 1919 г. в София, където завършва основно
училище и започва да учи гимназия, която завършва в Пирот. Дипломира се във Фило
софския факултет в Белград, а
по-късно там защитава и док
торската си дисертация “Сър
бия и българското възраждане
и културно-просветните връз
ки на сърби и българи през 18 и
19 век”. Работи като заместник
главен редактор на “Глас на
българите
в
Югославия”
(1948-1953), преподавател в босилеградската гимназия и съ
ветник за научна работа в УниПродавам ограден
сливник от 3 декара с къща за почивка (ток и вода) 3 местността Муин
вир на Петърлашки път,
близо до Димитровград.
Телефон за информации: 018/530 837

р
11

верситета в Ниш (1972-1983).
Д-р Джордже Игнятович е
един от най-плодовитите изследователи на сърбско-българските културно-просветни
връзки. Целия си живот е поеветил на семейството си и на
културната дейност. Има повече от 160 научни труда, публикувани като отделни книги или
в списания.
Игнятович е един от първите и най-редовните сътрудници на изданията на “Братство”,
Огромен и незаличим е приносът му за тяхното развитие и
утвърждаване. Все до последните си мигове от живота раде-

(1919-2006)

еше за нашите издания и за укрепването на сръбско-българските връзки. Въпреки напредналата си възраст и разклатеното здраве, той намери време
и сили да подготви докалда
“Един славен сливенец - за
пребиваването и дейността на
Сава Доброплодни в Сремски
Карловци”, който бе посрещнат с голям отклик на народната среща по случай 185 години
от рождението на Сава Доброплодни, състояла се през месец декември в гр. Сливен,
Поклон пред творчеството и
светлата му памет!
Колективът па
Издателство “Братство ”

На 11 юли 2006 година се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от
смъртта на нашата непрежалима
МАРИКА ПЕТРОВА ГЕРОВА
от Ниш, родом от с. Сенокос
Панихидата ще отслужим на 11 юли от 11 часа
на гробищата в Сенокос. Каним роднини и прия
тели да ни придружат.
Времето е безсилно да ни утеши. Оставаме с
мъката, болката и обичта си към теб. Почивай в
мир!
От най-близките: съпруг Славко, сестри Любица, Цена,
Кеча и Тапа, брат Гроздан, спаха Вера, зетове Тота,
Мики и Серж, племенници и роднини

Тъжен помен
Ц
На 3 юли 2006 година се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от
;' смъртта на нашата мила майка, свекърва, тъща, баба и прабаба
м
| АНАСТАСИЯ - НАСТА ТОДОРОВА
Ш.«,
1 от Димитровград
—«шанд|кгажамиттммзяшгаД
Каним роднини и приятели на панихидата,
която ще бъде отслужена на гробището в Ди
митровград от 10 часа.
Завинаги ще останеш в нашите сърца. Почи
вай в мир!
Опечалени: синовите Славчо и Петър и дъщерята
Юли със семействата си
На 10 юли 2006 г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на на
шия мил и непрежалим баща, тъст, дядо и прадядо

делна граница. 19. Орган на ние, беседа, разговор и пр. 36.
обонянието. 21. фестивален Марка руски автомобили. 37.
град 0ъд франция. 24. Летци. Венелин (галь.). 39. Град в Ма26. Православен свещеник. 27. кедония. 41. Вещество за увеПорода малки коне. 28. Обра- личаване плодността на почзец за мярка. 29. Името на Вата. 43. Египетски бог на
футболиста МилошеВич. 31. слънцето. 46. Модел руски
Хърватски
баскетболист, въртолети. 47. Третата по
34. Основна мисъл на съчине- та.
Решение на кръстословица 290 • Водоравно:
1. Кеф. 4. Планииари. 11. Салами. 13. Павета. 14. Яка. 15.
Армада. 17. Есе. 18. Ни. 19. Индира. 20. Зло. 21. Ангола. 22.
Юни. 24. АК. 26. Тапети. 28. ОЕБС. 30. Елен. 32. Шурей. 34. Те.
35. Ибар. 36. „Мерил“. 37. „Ман“. 38. Ал. 39. Раваница. 40. Опе
рета. 41. Ат. 42. Чин.

ВЛАДИМИР МИЦОВ
(1921 - 2006)
от Долна Лисина
На 10 юли от 11 часа ще посетим вечния му
дом в долиолисииските гробища. Каним родни
ни, съседи и приятели да присъстват на панихи
дата.
Никога няма да забравим твоето благородство, доброта и
обич, с които винаги ни посрещаше и изпращаше. В сърцата си
вечно ще пазим твоя мил лик и ще скърбим по теб.
С много тъга и признателност се прекланяме пред светлата
ти памет. Почивай в мир!
Опечалени: дъщерите Милка и Рада, четовете Киро и Ра
де, внуците Мила и Саша, внучките Сладжи и Весна и
правнуците Владимир, Деян и Ана
Съобщаваме народници и приятели, че на 15 юли от 11 часа
на гробищата в Долна Врежина (Ниш) ще отслужим панихида
по случай ЕДНДА ГОДИНА от смъртта на нашия скъп и
непрежалим
ДЕЛЧА ДИМИТРОВ
родом от с. Брайковци
Ти завинаги ще останеш в сърцата ни и никога
няма да забравим твоето благородство, трудол
юбие и доброта. С обич и признателност се
прекланяме пред светлата ти памет!
Синът Воголюб със семейството си
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%умф - Саттт^а - Забава

------ 36 кьштвта'
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Злобочневка

I

Манчин рабуш

Ценоразпис за туризъм
в нашите краища
След като 6 нашите
общини бяха затворе
ни повечето от фабри
ките, официозите за
почнаха да разправят
надълго и нашироко, че
селският туризъм бил
„лшого хубава перспек
тива“ 3а нашенци. Абе,
Господ наистина ни е
подарил прекрасна
природа и най-сетне
би трябвало да се въз
ползвала от нея. Още
повече, че и някои от
най-славните пъте
писци написали, че
тъкмо в нашите краи
ща имало зелген рай!
Та, ако вече е
дошло време да из
ползваме това не
бесно дарение, нека
да го направим вед
нага. Още през това
лято. И да помогне
всеки - кой с каквото
може. Ето, аз напри
мер съставих цено
разпис за селския ту
ризъм.
^'тшеиье: У собуту,
що гледа гьмто ба
руту - 200 динара на
кревет. У собуту, що
гледа къмто дворат 150 динара на кре
вет. Не йе важно да
ли госат йе мушко
или женско.
^Кеденье: Пържен
леб с кьисело млеко
и грутка сиренье за
ручък; васуль с ливадско зелье и студе
на вода за обед и яйца на очи или разбъркана (свакъи пут различно)
за вечеру. Може и ланска туршия, ако йе остало. Ако госат
оче, преди свако йеденье да му
се сипе по йедна-две малечкье
сливове (джанкове) рекьийе.
Колко да му се дигне... настройенийето. Све това зайедно 300 динара за свакъи дън,
Ялпийснскье нужде: Ако на

нскога случайно сс нрикупе,
можс да сс зашпосне у баруту, а
зимно арсмс - у цинково корито с латку воду из котьл. Ако
госат оче, може да му сс иегврля гьрбииа. Ако га търля домакьицата, таксата йе 100 динара, а ако га гърля домакьипът - 150 динара, оги он йе
по-як. Свак турис да си носи
зубну пасту, оти при пас това
чудо нема. Оно и за кво че ни,
ка си сс йоще насабайлс начукамо нашипску рекъию, та от
мнкробетс и вирусите па остаис нищо. Сапун не требе да доносс, у наще крайища има
свинскьи. Е, он не псияви кико
градскьият,
ама
одмива
по-уоаво.
Нужник си имамо у дворат и
йе екологично чие. Свакъи пут

ка порасмърди, нашинци върляю вар, а варта чисти све живо
и све мъртво. Таксата за голему нужду йе 20 динара и нейе
скупа. У град йе двойно по-голема. За малечку нужду се ме
плаща нищо, оти може да моча
кой куде си сака, па и у дворат.
Само требе да се каже на туристите да не мочаю у насаде
НОТО.

Дойде и ли, та на гарата. Реко си
ната ва- айде кига подраниш, се
канция, па реши тикье че ти пойде напред"
да пратим бабуту при “Нема га синочка, чекамо
унуците у Ниш. Ако има- га сабале, тъгай че пойде
ше некикав ред, они тре- у шес!”- рече йедно дебеше да дойду при мене, войче на дупкуту на
ама у тия наш свет све шалтерат и затвори. Чесе побърка, па и това с камо до шес, мину и сеучениците. Кой кико за- дам, осам, па реко пак че
седне на влас, първо се питуйем. “Пошао йе ама
вача училището да ре- нема да догъе има квар
вормира, па са не се зна- на локомотиву!” “Е, па
йе че полагаю ли некик- съга кво да прайимо?” ви прийемни испити и прегоре я, па питуйеи
точно кига че гьи пола- кротко, кротко. “Чекайте
гаю.
у подне мегьународни, он
- Море бабо, я иди ти, йе сигуран!” и пак дър
поседи недельу-две доки- пну вратенцата на дуп
га не се разкърсте децата куту. Найдо се у чудо: ау
със школуту, ем че се тобусите сабале се изни
найдеш и на снауту под заше, на бабуту се повър
руку, ем и тува не си ми ча у ньи, ама реко вой
много иетребала.
“Че издържиш”, че чекаОна само севну с очи, мо тия у дванайесе на
ама прегълтну, сигурно обед. За белто ли, за кво
йе преценила, дека йе ли, аутобусат у дванайепо-добре да се закьути, се не дойде, покварил се.
оти може и да се предо- “Остайе ни бабо, да чекамислим, а она за унуците мо мегьународният влак,
душуту си дава.
девойчето рече дека он йе
Бабата не подноси ау- сигуран!” Гледам бабата
тобус, па реко да гьу из- нещо тарашуйе по крошпратим на влак, йедно ньуту. Питам гю кво прамного йе по-комотно, а йи, а она ми каже: ”Съкдруго и по-йевтино йе. лет ми йе, че узнем от сипипай
“Не
Завърте я острушкуту на ренцето!”
теливонат и питам гарата крошньуту! - издра вой се
има ли влак за Ниш и ки- я. “Ква си бърльива, че
га он пооди, а тия там напраишп дар-мар унутрастегну: “Имааа, по ре- ра! Че идем да ти узнем
дуу
воожньеее...” “Па бурек със сиренье!”...
бъш за тия ред те питам Седимо тека на гарата и
подвикну я - кига точно чекамо. Минуйе пладне,
пооди, у колко часът?”, не знам по кой пут тро”Ако дойде
увечер из пам на дупкуту, а ония
Ниш, тъгай че иде сабале пак растегну: “У два и
у четри или у шес, а ако половина, навремееее!...
не дойде и пристигне са- Мину три, три и половибале, е тъгай може да на, надиго се я, та при
иде у йединайесе, а може шеватога: ”Ма я ми кажи
че има ли влак или нема
и привечер...”
Те ти йоще йедно двайе- да има, от църну тъвницу
се, това “ако-ако” ме пре- дреждимо
тува?”. “Че
сече и вечимка дибидус имааа! Само що не йе доядосан, издра им се у тац- шъл, те га на границу.
нуту на теливонат: “Море само да му мине и йеднакажи ми ти, иде ли вла- та и друга царина и одма
кат навреме!” “Навремее- пооди!” Е това “одма"
ее!” - растегну он и цъкну потрая около час
и
теливонат. И убаво ме най-после качи бабуту
навре! И мене и бабуту!
некико на влакат, првДидзамо се у първи пет- кърсти се я, прекърсти се
и она, рекой вой “Айде на
добар пут!”...
.
Еве са си седим И ой
' ' *
мислим: защо ни укьинУ;
она
*Извади си оная работа изпод чина, за- ^й-ма^коНдаУ^КЪОНее
щото ако аз дойда да ти я извадя, на мен половин час и на ДЪН ПО
ще ми стане хубаво, а на теб не.
пет-шес пути поодеше аа
‘Който хлопа, да не хлопа! Нямаме час Ниш А съга НИ маме с
по тъпанарство.
некикве бързе пругье, а
*Да знаете! На парченца ще ви нарежа, на пругуту влак ни 3
в бурканчета ще ви затворя! И всичко това лек. Бъш кико на Дивия*
от любов към вас...
запал некига у АмврикУ"
‘Димитре, от пет минути те гледам - Па и защ0 да не йе, М0#е
половин чае нищо не си написал!
станемо Дивият ИЯГОК,
*Не съм казал, но ще повторя...
после и Америка, а?
*Вие се смеете и аз се смея, но утре ще
фпч“
си разменим ролите!

^рошсткье и покупкъс: Идснье до горуту за псчуркьс и ягоде
или само на расотку с човека от
селото (придруживач) - 50 динара натам и 50 динара наовам.
Ако у селото има магаре, и оно
може да сс искористи за туризъм. Таксата йе различна свакъи пут - договорат зависи оди
маршрутат. Ако турисат реши
да отиде у задругуту с придруживача, оно и това требе да се
плати. Може да йе 10 динара,
ама да сс плати. Е, ако турисат
даде нскикву почерпушку, такса га отпада. Значи, ако йе пошъл у “шоп”, да има и за шопатога.
^рсживслице и другъс йекстре: Музснъс на козу или овцу
(инструктор може да йе домакьнката или домакъинат) - 100
динара. Музенье
на краву - 120 дин.
Цепенье на дърва
с остру сскьиру и
ипструктор - 250
дин. за кубик. Копанье с малечко
матиче у дворат - |
90 динара на леш. I
Копанье на морузу с голему матику
- 80 динара на ред.
Чистенье на кочину - 60 дин. Ринанье на кошару - 70
динара, а ако гюбрето се искаруйе с
количку - 80 дин.
Може и другье
работе, ако си оче
турисат. Напри
мер додека он яде,
домакьинката мо
же да му пое народне пеене или
домакъинат да му
казуйе прикаскье и
вицове.
(Бележка: Ако дойдат чуж
денци, независимо от коя дър
жава са те, таксите няма да се
меняват, само че вместо в ди
нари, ще се плащат в евро. И
непременно да има превода
чи!).
Епа, добре дошли у наше
крайища!
Тодор Петров

/СогспИо ичителам. диа^шишифл цшищшке
♦Внимавайте какво говорите, имам уши
на най-невероятни места!
♦Както сте яхнали чиновете, така и вас
ще яхнат в живота.
♦Докато съм тук и ви чукам на тази маса, ще мълчите!
♦Цял час чукам ли чукам, а вие - нито
“Ах” нито “Ох”!
♦Вие вече почвате да ме обиждате. Ка
то ме видите, веднага хуквате към тоалетната, сякаш съм ви някакъв диуретичен
чай.„
♦Престанете да се изпразвате в часа

м

Издава:
||Г
п
„
Издателство ЬраТСТВО

ми!!! Имам предвид духовно...
♦Другия път, като правите контролно, :
ще съблека всички момичета по монокини, Да ВИДЯ тогава къДе Ще си крият черешовите топчета!
*Иди в ъгъла и изобрази пребита ко- !
кошка, която се мъчи да се закрепи на перваз.
|
♦Момче, в момента си в час по история!
I Намираш се в четвърти век преди новата
ера!
«Другата година няма да ви оставя така. Ще ви разбишкам през два чина!
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