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Вестник ма българите в Сърбия Г Първият брой излезе на 15 юни 1959 г~

Премиерът Воислав Кощуница
се срещна в Рим с Романо Проди

Босилеград: Полицията пое охраната
на границата с България

Благодарност кът войниците

С поемането на заставата СИМПО в Рибарци граничната поли
ция към МШ изцяло пое от войската охраната на сръбско-българ
ската граница
По този повод на 30 юни в
заставата бе организирано
тържество, на което войниците-граничари официално предадоха обекта на колегите си
от новосформирания отдел на
граничната полиция в Босилеград, които изцяло поеха от войската охраняването на границата на територията на Босилеградска община. На тържеството присъстваха полковник
Бранислав Митрович - от управлението на граничната полиция към МВР, подполковник
Милан Спарич, комендант на
щаба на МВР за поемане на ох
раната на границата към Бъл-

гария, подполковник Горан
Сорак, представител на Генералщаба на Войската на Сърбия, Миролюб Стойчич, кмет
на Враня, Владимир Захариев,
кмет на Босилеградска община, и представители на босилеградския ОВР.
Обръщайки се към присъстващите, подполковник Спарич изтъкна, че освен с Унгария и Румъния, граничната полиция към МВР изцяло е поела
и охраната на границата и с
България на дължина от около
370 километра. За охрана на тази част на границата са сформирани 7 полицейски участъка,
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един от които е поместен в досегашната застава СИМПО.
Граничарите от този участък
ще пазят границата на дължи
на от около 50 километра. Той
изрази благодарност към войниците за досегашното им ус
пешно охраняване на границата и пожела на полицаите успех
в работата,
След официалната част на
предаването на заставата, в
изявлението си пред жураналистите кметът Захариев изтъкна, че тукашното население
е привързано към Сърбия и ще
продължи да сътрудничи с граничарите. Той каза, че е поло
жил усилия при компетентните
в Министерството на вътреш
ните работи и в Министерство
то на отбраната на Сърбия
всичките професионални войници-граничари от нашата община (41), които са били в състава на граничните застави, да
минат на работа в граничната
полиция.
- Получих уверявания, че 28
от тях ще бъдат ангажирани на
работа в граничната полиция,
докато останалите не изпълня
ват критериите за работа в тази
служба, подчерта Захариев.
П.Л.Р.

Италия подкрепя
интеграцията на
Сърбия в ЕС

Италианският премиер Романо Проди заяви в специално
интервю за Танюг преди срещата си с премиера на Сърбия
Воислав Кощуница в Рим, че
Италия подкрепя интеграцията
на Сърбия в Европейския съюз.
“Италия дава пълна подкре
па на процеса на интеграция на
Сърбия в евроатлантическите
структури и нейното членство в
Европейския съюз”, заяви Про
ди и добави, че Сърбия има
твърде важна роля за стабил
ността на регията.
“Съществуват проблеми във
връзка с Косово и със сътруд
ничеството с Трибунала в Хага,
но е важно Белград да вземе
участие в процесите за решава
не на тези проблеми и да прев
земе отговорност за това”, по
ръча Романо Проди.
Италианският
минис
тър-председател по повод пре
говорите за Косово подчерта,
че участниците трябва да имат
предвид аргументите на другата страна. “Прищина трябва да
направи конкретни стъпки, за
да гарантира правата на малцинствените жители, а Белград
не трябва да търси премахване
са

Следващата седллица на полигона „Меджа"

Съвместно сръбско-българско
военно учение
От 10 до 14 юли на полигона “Меджа” край
град Лесковац ще се проведе съвместно учение
на пехотни войскови поделения на Войската на
Сърбия и Българската армия.
Най-важните елементи на учението ще бъдат
стрелба с автоматично пехотно оръжие, съпровождане на конвой, патрулиране и обслужване
Българската народна банка пусна в обрацдение нова банконота с номинал 50 лева.
Пускането на новата банкнота е в изпълнение
на концепцията на БНБ за подобряване на за
щитата на българските банкноти в обращение. Новата банкнота от 50 лв. се отличава с
няколко нови защитни елемента, един от кои
то е скрит образ на число
1$5М 0350-8838
то “50", който се наблюда
ва под определен ъгъл
върху сакото на изобразе
ния на лицевата страна на
банкнотата портрет на
Пенчо Славейков.
>7 70350 «8 83 004

на подвижен контролен пункт при изпълияването на задачи в рамките на замислена
международна мирна мисия.
Както е оповестено по време на учението
ще се проведе и среща на началниците на гепералните щабове на войските на Сърбия и
България.
З.М.

БНБ пусна нова банкнота
сооооо
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на опцията за независимост като предусловие за договор”, каза Проди. Според него билатералните отношения между
Италия и Сърбия са отлични.

Рим е последната от ре
дицата спирки,които
премиерът Кощуница
посети от април досега в
рамките на дипломатилеските активности с цел
осигуряване на подкрепата на европейските лидери за предложението
на Белград за статуса на
Косово и подновяването
на преговорите с ЕС

са

10С ■ България: 30 места за
студенти от Димитров
град и Босилеград (стр. 2)
■ Почти една трета отлич
ници (стр. 3)
■ Руснаци искат “Лужница”? (стр. 7)
■ Теодора Димова
спечели Източно
европейска наг
рада (стр. 8)
■ Пета “Босилеградска ве
чер” в Скопие (стр 9)
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Братство" се представи в Трън

Ориентация

към
европейските
процеси
С прозрачната си редакторска политика
вестник “Братство” постоянно се доближава до
читателите и изнамира нови възможности за
сътрудничество с тях. В рамките па крайграничното сътрудничество между общините
Трън и Сурдулица, представители на вестника нд главен редактор Момир Тодоров и редак
торите Васко Божилов и Ванчс Богоев, миналия
петък му направиха промоция пред около стотина души в трънския читалищен дом “Порта
Пинджурова”. Трънчани, мнозина от които и
досега са чели нашия вестник, са на мнение, че

той на време се е ориентирал към европейските
процеси и тъкмо затова може да изиграе важна
роля не само в по-нататъшното крайгранично
сътрудничество между двете общини, но и
по-широко,
- В-к “Братство”, който дава принос в развитисто на отношенията между Сърбия и
България, може да допринесе за откриването
на
запланувания
гранично-пропускателен
пункт край Петачинци, смята кметът на Трън
Александър Нснков. България е, добави той,
заинтересована този пункт да
бъде открит възможно по-рано
и да улеснява живота на хората
от двете страни на границата.
Нашият вестник, както беше
подчертано на промоцията,
може да играе и ролята на друг
вид посредничество - да дава
инициативи и да съдейства при
организирането на срещи и
програми на културни ведом
ства от Пернишки окръг и Ни
шки регион. За да обогатява
съдържанието на вестника и
еврорегионалната му ориента
ция, нашата редакция настоява
да се сдобие с хонорарен сът
рудник от Трънско.
В.Б.

Уд уттфа.. па вниманието

30 места в България за
студенти от Димитровград
и Босилеград
Съгласно 103-то Министерско постановление и през следващата
учебна година Министерството на просветата обезпечи общо 30
места н полувисшите и висшите учебни заведения в България за
срсднистите ог Димитровградско и Босилеградско. Най-много
т ри места, са определени за желаещите да следват туризъм, по две
места са обезпечени за кинезитерапия, медицина и психология
Всички останали области са за по един студент. А това са специал
ностите зъботехник, медицински реабилитагор, специална педаго
гика, начална и училищна педагогика, ВИФ, българска и английска
филология, история, социология, финанси, информатика, компю
търни системи и технологии, авиационна техника и технология, урбанизъм, технология на виното и нивото, ак гьорство за драматичен
театър,транспортно строителство, дентална медицина.
И тази година интересът за следване в България е сравнително
А.Т.
голям.

Конкурс на К1/1Ц „Цариброд"

На път към Европа
КИЦ “Цариброд” и училище “Христо Ботев” от гр. Драгоман
в България съвместно организираха конкурс за есе и рисунка на
тема: "Моят град на пътя към Европа”.
Както ни осведоми Даниела Станоева (съорганизатор от
името на КИЦ), те радушно приели идеята на директора на СОУ
“Христо Ботев” и на обявения конкурс са пристигнали 20
рисунки и 8 есета. За най-добри от Димитровград са избрани
рисунката на Марияна Джорджевич, която току що завърши пети
клас, и есето на Слободан Гюров, ученик в трети клас на
средното музикално училище в Ниш.

Общинското читалище „Гюрга Пинджурова" в Трън

От библиотека до модерен
информационен център
Библиотеката към читалище “Гюрга Пинджу
рова” в Трън разполага с около 20 000 заглавия
сред които преобладават българска художествена
литература, чужда художествена литература, дет
ска литература, както и специализирана литерату
ра като философия, психология, природни науки,
медицина и здравеопазване, спорт... Постоянни и
най-редовни читатели са учениците в основното
училище и среднистите, както и пенсионерите.
Разбира се, сред читателите ни има и хора от
най-различни други професии и възрастови групи,
казва реководителката на библиотеката Цветана
Йорданова.
Библиотеката към Читалищетосадинс^сн^

функционираща в община Трън. Миграцията обезлюди села та, така че от години в нито едно от тях
няма библиотека.
Книжният фонд се обогатява със средствата,
които ведомството получава от общинския буджет. Вторият източник на средства е членският
внос, който не е достатъчен, защото хората не мо
гат да си позволят по-висока цена, така че повече
разчитаме на даренията, казва Йорданова.
След като приключи сегашният ремонт, в биб
лиотеката ще беде открит и интернет клуб, така че
Културният дом в Трън ще стане истински култур
-Изданията на “Братство” не са непозна но-информационен център на съгражданите и гостите ни, уточни тя.
ти па пашите читатели, казва Цветана
Към Читалището “Гюрга Пинджурова” работи
Йорданова. - Когато преди три години
дойдох в библиотеката, аз заварих не само и фолклорният ансамбъл “Трънски ритми”, чиято
програма от народни песни и хора освен трънчани
вестник “Братство ”, но и списанията
“Мост” и ,Другарче”, които се четат с
са видели хората в почти всеки град в България, а
особен интерес. Това е разбираемо, защото участвали са и на няколко международни фестива
семейства
в
нашия
град
имат
свои
много
ли на фолклора - в Сърбия, Турция, Гърция...
близки и роднини отвъд границата, каза
В. Богоев
тя.

Маряна и Слободан с наградените си творби
Награда за победителите е десетдневна почивка на Черно
море в почивна станция Равда, както и участие в изложбата,
която ще се състои тези дни в сградата на общината в гр.
Драгоман със съдействие на кметицата Любов Добрева.
Макър че това е пръв съвместен конкурс, организаторите са
А.Т.
доволни от отзива на участниците.

Продължава борбата между
Гимназията и Скупщината
Поредното четиринадесето заседание на Общинската скупщина
Димитровград се проведе по спешност поради факта, че трябваше да
бъдат приети ребалансът на бюджета и изменения в комуналната програма.
И докато определените недоразумения и “отклоняване” от темата,
ребалансът все пак беше приет без много разправиия, то решението за
назначаване на членове на Училищния съвет от името на учителския ко
лектив и родителите, предизвика жестока караница, често и на граница
та на доброто поведение. Това можеше и да се очаква щом като в пред
ложенията от Гимназията нямаше никакви промени (с изключениен
едно лице отказало кандидатурата си). Никой не отстъпи от своите ста
новища, а и привържениците на предложените кандидати, и противи
ците им се обвиняваха взаимно в “производство на мъгла”. В залата
чувстваше, че някой наистина го прави, но както подчерта председат
на Националния съвет на вреда на малцинството. Накрая гласуван
показа, че мнозинството е стабилно и с 12 гласа “против” и 7 “3*
хвърли предложенията Светлана Губин, Младен Владимиров и
Николова от името на учителския колектив и Любиша Гюров, ДРа й
Милиева и Цветко Иванов от името на родителите, да бъдат назна
за членове на Училищния съвет.
тоЯКакво ще се случи, след като и едните и другите за втори път отс
ха мненията си, остава да се види.
Скупщината прие оставката на Тодор Антов на членство в
ския съвет и на негово място назначи Драган Милич. Решено ое
воустановения терминал на бившата автобусна гара да се запла
за преглед на ТИР-овете.
'*

0вми и комвитсфп
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Регионален^реглед^а културни права на младите във Враня В Гимназията „Св. св. Кирил и
Методий" в Димитровград

Да се покажем...

Почти една трета

„ите междуетнически отношения за изграждане
„а мир, развитие и интеграция в мултиетничес
к„те региони на Западна, Източна и Югоизточ
на Сърбия босилеградският филиал на КИЦ
"Цариброд" участва в регионалния

ГЛГто =а“ 2 “ ““
дежкия културен център във
” Мла~
Под ръководство на координаторите на белградската
„спрт ,м _ „-правителствен3
организация
'
Ч
р за драма и обучение в изкуството и на служителите в босилеградския КИЦ
група от петнадесетина млади актьори, ученици
в босилеградската гимназия изнесоха ппед
ставление за проблемите на младите в Босилеград. В прегледа участваха и актьори от Враня
Буяновац и Прешево, а сред присъстващите бяхай младежи от Лесковац, Гнилане и Куманово
Босилеградските актьори, които са и автори
на представлението, по-своеобразен начин отправиха остри критики към обстоятелствата в
босилеградските семейства, училището и града,
които негативно влияят върху културния живот
на младите в тази среда. С тази пиеса КИЦ ще
се представи и на Националния преглед, който
през втората половина на септември ще бъде
организиран в Белград, в рамките на 40-ия Бел-

ОТЛИЧНИЦИ
От общо 351 ученици в две гимазиални, една търговска и една
туристическа паралелки, 107 са отличници, а само седем са с не
задоволителен успех. Средната бележка е много добър (4,12).
__ ^ ^
Приза за най-добър ученик спечели Александър Панов от чет
Д навечерието на представянето си във
върти клас, който от спонсора Любиша Стаменов, живущ в
Враня младите актьори изнесоха същото
САЩ, ще получи 300 евро като награда. Още четирима ученици
представление и в Центъра за култура в
ще получат по 100 евро от дарените 1000 $ от Стаменов. Освен
Босилеград, а покрай ученици и родители
Панов титлата най-добър сред абитуриентите понесе и Саня ИоПрисъстваха и представители на
ванович.
Ш®..,
Сред първокласниците най-добри са Мая Гюрова, Стефана
градски интернационален театрален фестивал - Йованович и Драган Зарков; във втори клас - Ана Антова, Борис
БИТЕФ.
лав Иванов и Александър Ранджелович, а в трети клас - Илия Ве
Тази група млади актьори вече три години е личков, Мария Николич и Саня Джунова.
включена в проекта, който СЕПЕ1М и ТЕД А.Т.
Театър за етнически диалог, реализират в съДействиес филиала на КИЦ “Цариброд” и други Най-добрите студенти ще обиколят Европа
неправителствени организации от Враня, ЗайчаР> Княжевац, Приеполе и Нови Пазар. Проектът се финансира от италианската неправителствена организация СООР1 и Европейската комисия> а в рамките на Европейската инициатива
за Демокрация и човешки права.
П.Л.Р.

Посланици на Сърбия

С доц. д-р Христо Бонджолов, преподавател по
г
български във Философския факултет в Ниш

България 6 една хубава приказка
*Сертификати 3а владеене на езика на 33-ма студенти *Колегите
ме приеха като свой и наистина така се чувствам *Не ми липсват
и социалните контакти
*Г-н Бонджолов, приключи
първата учебна година откакто станахте лектор по бъл
гарски в Ниш. Какви са резул
татите?
- Завърши една напрегната и
успешна учебна година за сту
дентите, които изучават бъл
гарски език във Философския
факултет в Ниш. Резултатът е 33-ма положиха успешно тес
тове и получиха освен оценките
в книжките си и сертификати за
владеене на езика, така както е
и европейската практика за
изучаване на чужд език, или
както сега се казва: в “езиково
то портфолио” на всеки от тях
се добави по още един документ. За това, че ще им послу
жи, не се съмнявам - българ
ският език от началото на след
ващата година ще бъде един от
официалните езици в Европа.
Вероятно за повечето от тях
след тази учебна година Бълга
рия е една хубава приказка.
Надявам се да е така и рабо
тих през цялото това време, за
да им изградя добра представа
за моята страна. Не се заблуж
давам, нещата започват от там,
откъдето всеки един човек се
чувства или не, представител
на своето Отечество. По него
се съди за всичко, а пък при
нас, на Балканите исеобобщава - такива са българите, сърбите, гърците и т.н. Исках
най-напред да им покажа, че
съм отговорен човек, а после
иече, разбира се, и да съдят за
мен като за “професор”, както
наричат преподавателите си
тУк. Поемането на ангажименти задължително е свързано с
изпълняването им, иначе не ти
вярват и то с основание. За то-

„__ . стоятелството, че като официа'•>:/
лен представител на държавата
ГЙШ бях подкрепен в усилията си от
екипа на българското Посолство в Белград. На различни
“манифестации”, както тук каз“=== ват, само в Университета чети
ри пъти гостуваха представители на нашата мисия, а това е
особено важно - когато зад теб,
зад твоята работа, стои държа
вата ти. Българското Министерство на образованието наг
ради с грамоти двама студенти
ва първото нещо, с което за за постигнати резултати в изупочнахме, беше точността, в чаването на езика, а още трима
отношенията, за часовете, за ще имат възможност за лятна
обещанието. После коректнос езикова практика във Великотта а никак не е без значение, търновския университет. На
че 'изучаването на български езикова практика през месец
език не се поставяше в обиден май 30 студенти и 8 професори
за останалите езици контекст, посетиха Велико Търново и рекакто отново е за съжаление ™она. Това са нормални чопоактиката на Балканите, да се вешки контакти, които, надяизтъкваме без оглед на това да- в™ се, ще проправят пътя за
ли ще засегнем другия до нас. ползотворно сътрудничество.
Има го като че ли заложен този
* Как Ви приеха колегите в
стремеж да се налагаме, да се Ниш?
- Не е без значение и средата,
хвалим, да доминираме, да си
доставяме удоволствие с това, в която се работи - колегите ме
че комшията е по-зле, без да си приеха като свои и наистина тадаваме сметка, че както казва ка се чувствам. Не ми липсват и
народа ни: “Щом мечката играе социалните контакти, почти 10
при комшията, няма начин да месеца се чувствах така и в Ра„е дойде и у нас!”. Разбира се Дио Ниш, _и в Братство и в
На полето на науката - с научни Артвизия , мисля, че добре
аргументи, но по човешки все работихме и с неправителствепак колегиално и толерантно, в ния сектор - с дружество “Ри
духа на една нова Европа, към ла , както и по Еропейските
която всички сме се запътили, проекти, сега на 16 юли прик*Десет месеца сте в нашия лючва вторият етап на “Доброград в съзвучие с Протокола съседство” и продължава със
за сътрудничество между следващия. Динамично и напуниверситетите от Ниш и регнато, но не се оплаквам - таВелико Търново. Това сътруд- къв е животът, впрочем, той е
ничеството се подкрепя и от такъв, какъвто си го направиш,
държавните органи?
В. Богоев
- За мен е особено важно об■

* Бъдещите висшисти със средна оценка от над 9
получиха безплатни шенгенски визи и билети „интеррейл“ 3а обиколка на Стария континент
Двестоте най-добри студенти в последния курс във сръбските фа
култети получиха безплатни шенгенски визи и влакови билети “интеррейл” и на 17 юли ще тръгнат на незабравима обиколка из Евро
па. С усмивка на лицата и вълнение, което вече ги захвана като трес
ка, трудолюбивите девойки и младежи, чиито средни оценки прех
върлят деветката предадоха задграничните си паспорти в Студен
тския културен център и изслушаха организаторите на акцията Европейското движение в Сърбия и Евроинтеграция.
Първата спирка на младите пътници ще бъде Виена, столицата на
Австрия, чието посолство в Белград им даде шенгенските визи.
След това всеки от тях ще продължи по собствено предпочитание.
Тъй като броят на пътниците беше ограничен (200), предимево бе
дадено на отличниците, които досега не са пътували извън граници
те на страната.
В Студентския културен център в Белград наградените бъдещи
академични граждани бяха поздравени от Ксения Миливоевич, сек
ретар на Европейското движение в Сърбия, която подчерта, че през
следващите тридесетина дни те би трябвало да представят родина
та си в най-добра светлина.
- Вие сте най-добрите посланици на Сърбия и се надяваме, че ще
съумеете да подобрите представата за нас, която сега преобладава
сред европейците. Поради тези причини вие трябва да разговаряте с
всички хора, които ще имате възможност да срещнете по време на
това незабравимо турне и да представите живота и природните кра
соти на нашата страна, подчерта Миливоевич и добави, че всеки
студент ще получи по един екземпляр от брошурата “Сърдечен при
вет от Сърбия", в която са представени всички красоти на нашата
страна и причините, поради които чужденците не бива да ни отми
нават.
ел Кчсчн

Семинар за развитие на селата
В интерактивната селскостопанска ферма на семейство Мангрови в
димитровградското село Лукавица тези дни бе проведен семинар за раз
витие на селските среди в Сърбия. Организатори на семинара са минис
терствата за селско стопанство на Сърбия и САЩ. Лекциите изнесоха
учени от Университета Кентъки Роланд Едкинс и Гвенда Едкинс. Те го
вориха за икономическото развитие на селата и мерките за подобряване
на жизнените условия в тях, които са прилагани в САЩ.
На семинара присъстваха представители на Министерството на сел
ското стопанство на Сърбия, на Института за прилагане на науката в
селското стопанство от Белград, на селскостопанските съвещателни
служби към местните самоуправления в Димитровград, Пирот, Враня,
Кралево и други градове и общински туристически организации от ня
колко градове в Сърбия.
Б. Д.
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Наводнения в България
Реки в Югоизточна България са излезли от коритата си вслед
ствие на обилните валежи в страната през последните дни. Това
съобщиха от Министерството на околната среда и водите. В ра
йона па Несебър и с. Ахелой реките Хаджийска и Ахелой са залсли част от пътищата Каблсшково-Поморис и Каблсшково-Ахслой. Има скъсани диги по реките Хаджийска и Бяла, а поради ви
соките морски вълни част от корекцията на река Дяволска с от
несена. Река Велика при с. Кости с преляла и е засегнала голяма
част от къщите в селото, а река Вая се е разляла в устието си. При
бурята е бил прекъснат мост в района пад безименно дере между
Иракли и Емона. Служители на “Гражданска защита" са извър
шавали укрепващи дейности и си туацията е овладяна. В резултат
на падналите валежи има наводнени сгради и жилищни построй
ки в Обзор, Приморско и кв. “Комлука” в Бургас.
Лошото състояние па отводнителната инфраструктура в насе
лените места и непочистени дерета са основните причини за на
водненията в Югоизточна България от последните дни. Това по
казва анализ на експерти от дирекция “Води" на министерството
на околната среда и водите.

Емел Етем посети
наводнените общини
Обстановката в засегнатите от наводненията селища и курор
тни центрове в Бургаска област се нормализира. Няма напреже
ние сред туристите в черноморските селища. Това каза вицепре
миерът и министър на държавната политика при бедствия и ава
рии Емел Етем в Поморие. Емел Етем в понеделник се срещна и
с кмета на Поморие Петър Златанов.
Оценката на министър Етем е, че при наводненията в черно
морските общини координацията между структурите на местна
та власт е по-добра и дейностите са по-ефективни. В повечето
селища на област Бургас има ток и вода. По време на срещата с
Петър Златанов Емел Етем благодари на кметовете на общини
те в Бургаска област за бързата им реакция и перфектната орга
низация. “Надявам се, че при това темпо на аварийните дейнос
ти до два-три дни обстановката напълно ще се нормализира”,
каза още министър Етем.

Репортаж
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Награда за качество

Европейска златна награда за качество е
получило “Радомир-Метали” АД, съобщи
преседателят на Надзорния съвет на дружествого Пламен Бонев. Призът е връчен
от международен клуб на търговските лидери със седалище в Мадрид заради високо
качество на произвежданите в дружеството
изделия. 7 000 фирми от различни брашнове членували в организацията. “Радомир-Метали” е правоприемник на две грети от мощностите па заводите за тежко ма-

шиностроене край с. Червена могила. Про
извежда голямогабаритна продукция - Пр0.
кагпи валци, валове за кораби, изделия за
атомната енергетика, минната индустрия и
др. 1200 души работят в предприятието
Капацитетът ни е зап ълнен до края на 2007
г., в момента приемаме поръчки за 2008 г
уточни изпълнителният директор Людмил
Александров. Продукцията на радомирския завод се продава във всички евроггейски държави, САЩ и Азия, посочи Бонев.

300 000 лв. за жилища за роми
Министерството на региоиалното развитие и благоустойството (МРРБ) отпуска 300
000 лв. от бюджета си като помощ за разрешаването на
проблема с жилищата ма ромитс ог квартал “Баталова воде
ница”. Съвместен проект на
МРРБ, Министерството на
труда и социалната политика и
Столичната община предвиж
да строеж на до 60 временни
жилища за семействата. В мо
мента се изяснява необходи
мостта от допълнително фи
нансиране. БТА съобщи, че
Столичната община ще предо
стави няколко терена за строи
телството на временни жили
ща на ромите от квартал “Бата
лова воденица” в район “Въз
раждане”. Около 200 роми, ко
ито живеят в квартала, трябва
ше да бъдат изселени според
заповед на районния кмет Ева
Сеизова от септември минала
та година. Заповедта беше пот
върдена от Софийския градски
съд и от Върховния админис
тративен съд. Тя трябваше да
бъде изпълнена на 30 юни, но
столичният кмет отложи с една
седмица изпълнението заради
писмо на четирима депутати от

Европейския парламент. Във
временните жилища ще бъдат
настанени ромите с адрес на
регистрация до 1996 година. За
тези без регистрация Минситсрството на труда и социална-

та политика, чрез Агенцията по
заетостта, ще осигури долълнителни работни места в районите, където са адресно регистрирани.

Откриха мраморна
глава на
Дионисий
Мраморна глава на бог
Дионисий откри при разкоп
ки старозагорският археолог
Димитър Янков. Теглото на
находката е 7 кг. и е изработе
на от бял, местен мрамор,
предаде БТА.
Според археолога скул
птурата е от 1-2 век след
Христа. Известно е, че в
древния град Августа Траяна
е имало храм на бог Дионисий, но досега не се знаеше
точното му място. В началото на XX век е открит великолепен образец на оброчна
плочка с изображение на бог
Дионисий, която се съхраня-

ва в Старозагорския исторически музей. Тракийксият бог
на виното и веселието Дионисий е почитан по тези места от траките, които са отглеждали лозя и са правели
прекрасно вино, разказа
Янков пред зрителите на телевизията.
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Трявнаснезапязващитеслънца щ&тшш.
Трявна се намира точно по средата
на пътя между София и Варна. Откъдето и да тръгнете разстоянието е 245 километра. Пътят е относително добър и
ако сте тръгнали към морето или се
връщате оттам, непременно се отбийте
до Трявна - няма да съжалявате. Поетоянните жители на градчето са 12 хиляди
души, а над 30 са къщите, които развиват семеен туризъм. Цените са напълно
приемливи. Има и няколко по-сериозни
хотели най-луксозиият сред тях е “Сезони”. Намира се извън града, но логистичният проблем е лесно решим.
Онова, което отличава Трявна от
обикновения български провинциален
град и привлича тълпите туристи, е старата част, обявена за архитектурен резецват '
Най-старият културно-исторически
пласт на тези краища е от трако-римската епоха. По устни предания селището датира от XII век - времето на царуването на Асеновци и Втората българска държава.
Най-ранният писмен документ за
Травня е от 1565 година. Предполага се,
че името на града произхожда от тучната трева растяща на Балканите. По време на турското робство, заради “харбадите” (хора от охраната - б. Т.П.), които
дава за охрана на старопланиските проходи, местното население се ползвало

от известни привилегии. Причината за най-старата сграда в
' ‘—'[—/1------'1Л 1 Пбурното развитие на занаятите през околността. След моста _ --------------- '
!г
---------------- ----XVIII и началото на XIX век е в това, че се простира улица
“П.Р.Славейков", чийто
няма много земя и е неплодородна.
Основен поминък на местното насе- възрожденски вид е нзление са художествените занаяти - дюл- цяло запазен и прилежгерство, резбарство и иконописи и те са но реставриран. Къщи“визитната картичка” на възрожденска те са запазили автенТрявна. Прочутата Тревненска худо- тичността си с резбаржествена школа е най-старата в Бълга- ските работилници и
рия. Най-хубавите дърворезби са в Дас- дюкяни и покривите от
каловата къща, с иезалязващите слънца каменни плочи. Там е и
по таваните. Строена е през 1804-1808 къщата-музейнапоетигодина от майстор Димитър Ошанеца и те Славейкови. Между
помощника му Иван Бочуковеца. През късовете история и кул1808 година те сключват облог да нап- тура туристът се среща
равят дърворезбованите тавани. Всеки и е някои по-земни удоси работи върху своето слънце в про- волствия - кръчмите
---------дължение на 6 месеца. За вас остава да “Балабановата къща” и
прецените дали учителят или ученикът “Старата лоза”. Тъй кае по-големият майстор.
то са най-добрите в
ски фонтани
Символът на стара Трявна е площа- “жанра”, а напливат е голям, препоръчМестоположението на града
дът “Капитан Дядо Никола”. Там се из- ваме ви да си направитепредварителна Ппекоасни възможности да се опоз«3(
дига Часовниковата кула, построена резервация.
^ ^
На около 18 килоМетР
през 844 година, заедно скивгирения
Трявна прави впечатление на доста на северРозапад са пещерите “Бачо, К*
мост от Димитър Сергьов. Часовни- поддържан за българските стандарти
„ дряновският манастир. На 28
кът работи и до днес, а П.Р. Славейков град. Едно от малкото възрожденскипометоа отТцявна
по пътя за Дра"081
споменава кулата като основна причи- средища, което не е западнало и без- пък е бижуто
к
кБоженци.
^
на за гордост у тревненци - “мигар има жизнено като музейна експозиция, а е
Накрая нека да кажем, че ТряВ ‘
нещо по-високо от тяхната часовникова будно и днес. Центърът е хубаво уре числи към групата на 100-те наш
кула7”
ден, озеленен, фасадите са прясно боя- ни туристически обекта на Бълг^Р ^
Другият любопитен силует на пло- дисани, а балконите - истински цветни
щада е църквата “Свети Архангел” - градини. Работят и прекрасните град-

Ъостефадс/кл- фнчЬ
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В училищата след края на учебната година

В гимназията:
Абитуриентите най-добри
В училището

че у

подчертават, '7 завършиха с положителен ската паралелка, 17 завършиха
хът и поведението след успех, двама са с по една слаба с положителен успех, 6 ще се

сравнително6 ^пбпи "г?*™к Са
,ой
Р ‘ т общо
186 ученици от първи до четвърти клас само един второкласник повтаря, а 24 останаха
на поправителен изпит -13 с по
една, а 11 - с по две слаби бе
лежки. 75 ученици завършиха с
отличен, 40 - с много добър, 42
- с добър, а 4 - със задоволи
телен успех.
Най-добър успех отбелязаха
абитуриентите. От 51 ученик в
четвърти клас, 24 са отлични
ци, осем от които са носители
на грамотата “Вук Караджич”,
14 са завършили с много добър
успех, 9 - с добър, а 1 - със
задоволителен успех. Един
ученик е останал на поправите
лен с една, а двама с по две
слаби бележки.
Покрай гимназистите,
в
обекта на босилеградската
гимназия през изтеклата учеб
на година се учеха и ученици в
електротехническата и в двете
търговски паралелки, които са
в състава на средни трикласови училища от Враня. От 27
ученици в първи клас в елек
тротехническата
паралелка,
която за пръв път беше от
крита през тази учебна година,

Вдаде Глигороб, председател на
Съвета на МО Долна Любата

Селото има
перспектива

За трудностите, пред които са изпра
вени хората от Долна Любата, от какво
®ележка’ петима с по две ела- явяват на поправителен с по се нуждаят и какви планове имат за по
добряване на живота в селото неотдавна
би> докато трима повтарят една, а осем с по две слаби бе- разговаряхме с кмета на селото Владе
класа. От общо 31 ученици в лежки.
Глигоров.
първи и втори клас в търговКои са основните проблеми, пред ко
г-———
ито са изправени долнолюбатани?
- Както и другите села в Босилеградско, и нас най-много ни обременява
обезлюдяването. В момента в Долна Лю
бата има около 200 домакинства, в които
живеят към 350 жители, голяма част от които са хора на преклонна въз
раст. В някои махали, където допреди няколко десетилетия имаше по
петнадесетина домакинства, сега са останали само по двама-трима
старци. Обстановката допълнително е обремена от липсата на органи
От общо 675 ученици от втори до осми клас в централ
зиран изкуп на добитък и други селскостопански произведения, от не
ното и подведомствените училища в общината, 653 завър
достатъчно развита инфраструктура и пр.
Кои са причините за драстичното намаляване на броя на населе
шиха с положителен успех, петима остават на поправителен
нието?
изпит с по една или две слаби бележки, а 6 ученика - по 3 от
- Обезлюдяването щеше да се предотврати, доколкото навреме беше
пети и шести клас повтарят класа. Поради нередовно при
извършена електрификация и бяха прокарани пътища. Смятам, че това
решително е повлияло хората да напуснат селото и да потърсят по-доб
съствие на уроците 11 ученици поради различни причини са
ри условия за живот предимно във вътрешността на Сърбия и в Македо
останали неоценени и ще полагат класен изпит.
ния.
Сред 653 ученика, завършили с положителен успех
Какво ще предприеме Съветът на Местната общнос през тази го
най-много са отличници - 307, 180 са с много добър успех,
дина?
- Планираме да ремонтираме всички махленски пътища и да прока
150 - с добър, а 16 - със задоволителен.
раме нов път от махала “Шуглевци” до местността Любеново гумно в
Съгласно Законовите разпоредби, 79-те първолачета са
дължина от около 1 километър. Ще настоим да направим ремонт и на
оценявани с описателни бележки.
сградата в църковния двор и да изградим каменна стена над църквата, с
което изцяло ще приключи реализацията на проекта за възстановяване
Въпреки че и тази година успехът е по-добър в началните,
на църквата и двора. За тази цел са ни необходими около 370 000 динара,
отколкото в по-горните класове, все пак най-добри са уче
по-голяма част от които се надявам да осигурим от донори.
ниците от осми клас. От 99 осмокласници, 47 са завършили с
Долна Любата беше сред четирите села в общината, в които СНЕ
отличен, 32 - с много добър, 19 - с добър, а само един ученик
през последните няколко години финансира реализация на няколко
проекта. Има ли шансове МО да продължи сътрудничеството с та
е завършил класа със задоволителен успех. Сред отлич
зи организация?
ниците 24 ученици са наградени с грамотата “Вук Кара
джич”, от които 23-ма са от централното училище от Бо
силеград, а един от Горна Любата.
В училището изтъкват, че учебна година поведението е
било на задоволително равнище.

В основното: Успехът
сравнително добър

П.Л.Р.

Ловното дружество „Сокол"

Изграждат полигон за кучета
Миналата седмица в местността Браиловщица в Райчиловци босилеградското ловно
дружество “Сокол” започна да
строи полигон за обучение на
ловджийски кучета. Парите за
реализация на проекта - 250
000 динара, са подсигурени от
общинския бюджет. Запланувано е около полигона, който
ще заема площ от 1,5 хектара,
да се поставят бетонни стълбове и върху тях да се монтира те-

лена ограда, да се построят
обекти за пазачи и да се набавят диви прасета, които там ще
се отглеждат и ще се ползват за
обучение на кучетата,
Председателят на дружеството Ефтим Митов изтъкна,
че поради недостиг на финансови средства Управителният
съвет на “Сокол” е взел решение всички членове (в момента
са около 250) да вземат участие
в изграждането на оградата и

Тазгодишният ловен
на глигани и

срьноаци ще започне на
27 август
адаптацията на терена на доброволни начала, а доколкото
някои не могат да се включат в
акцията дължни са да заплатят
по 300 динара. Планирано е релизацията на проекта да приключи до края на юли.

Долна Любата

- Населението е изключително доволно от СНЕ която през последни
те няколко години отдели средства за купуване на пластмасови тръби и
строителен материал за изграждане на нови водопроводи, ремонтира
Културния дом в селото и оказа други помощи. Имам информации, че
съществуват реални възможности СНР да продължи с реализацията на
проекти в нашето село. Узнах, че общинското ръководство и американ
ската организация вече преговарят тази организация да осигури сред
П.Л.Р. ства за монтиране на бетонни тръби за каналиране на вадите на махлен
ските пътища към Кози дол, Широки дол, Кладйе и Стамболийнци. С
реализацията на този проект до голяма степен ще се подобри пътната
мрежа в селото.
Каква е перспективата на се- ....
лото?
Гпигоров подчертава, че
- Въпреки проблемите, за наше- МО ще поиска помощ от
то село все още има надежда. Тъй : компетентните служби в
като животновъдството е основни- общината за електрификаят поминък на хората, чрез отпус- -ция на махала Шипковица,
кане на кредити за по-младите жи- чиито жители все още са
вотновъди, създаване на условия
без ток.
за организирано изкупуване на до
битъка и на други селскостопански произведения, откриване на минимлекарница и др., мнозина ще решат да останат тук. Една от перспек
тивите е и развитието на селския туризъм. Долна Любата предлага поч
ти идеални условия за любителите на чистата планинска природа и
здрава храна, а разполага и с амбулантория, поща, добре заредени мага
зини, Културен дом с пространни помещения, обзаведени с телевизор,
музикални апарати, компютър и други съвременни технически съоръ
жения, а почти навсякъде се хващат сигналите на мобилния оператор
064 . В селото има и ученическо общежитие за престой на около 60 де
ца, което бе ремонтирано преди няколко години със средства на СНЕ
Понеже в него живеят само няколко ученици, компетентните в община
та и в републиката би трябвало да намерят начини обектът да се ползва
за отдих и рекреация за деца и възрастни.

(Не)показва им средния пръст

Когато гласува в Общинската
скупщина в Босилеград отборникът
Вене Михайлов това прави с дясната
ръка, но само с един пръст - средния.
Понеже
показването на
този
пръст се тълкува като вулгарност,
някои съветници си мислят, че той
си прави подигравка.
- В началото някои от колегите
недоумяваха, други се подсмиваха,
но сетне разбраха, че моят един
пръст, средният, струва колкото тех
ните два, казва Михайлов и подчертава, че без показалеца останал пре
ди двадесетина години, когато рабо
тил като миньор в Македония.
В.Б.

П.Л.Р.

Щадска зфоткя
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Заседание на Общинския съвет

Сформиран нов Съвет на МО Димитровград

Още един ребаланс Председател е Лидия Антова
на бюджета
Основна точка на поредното заседание на Общинския съвет в
Димитровград бе ребаланс па общинския бюджет, обусловен от
още една промяна в комуналната програма, в резултат на одобрените средства от републиката за общината.
Вследствие на всичко това парите в общинската хазна от 281
129 000 динара нарастват на 371 129 000. Държавата посрсдством ресорните министерства ще участва в реализацията па
определени проекти със средства па стойност от 92 300 000 дииара, за колкото горе-долу се увеличава бюджетът. Получените
пари биха се използвали за довършване на канализационния ко-

бъдещият изглед на площада в центъра на Димит
ровград и част от главната улица
лектор от града до границата, за канализацията в Белеш и Желюша, за регулация на реката до границата, за доизграждане на
водохранилището “Ивкови воденици” и за реконструкция на
главната улица в града от площада до хотел “Балкан”.
Както е известно, много местни “правителства” обещаваха
да уредят главната улица в града, но май сегашното има
най-много шансове да го направи. А според проекта, който неотдавна бе на публично обсъждане, най-голямата промяна ще
стане на самия площад, който ще получи зелена площ в средата,
а платото пред Центъра за култура се маха. По-възрастните
помнят малкия шадраван пред центъра, който по нечия идея бе
затрупан. Съгласно проекта, който се предлага, на това място
отново ще има шадраван, а чешмата от ъгъла се измества към
сградата. Така платото пред Центъра става продължение на
парка срещу Гациното кафене.
За да се реализира всичко това, и общината трябва да участва
със собствени средства. Приемайки решението, ОС всъщност
А.Т.
потвърждава, че е съгласна.

| Екскурзия до Батак
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Димитровградският Съюз на пенсионерите тези дни организира екскурзия до България. Пътуваха общо 42-ма души. В групата имаше и пенсионери от Пирот, а ги придружи
и гимназиалният учител по история Асен Коцев. Пенсионерите посетиха няколко исторически места, в които по време
на турското иго са се разигравали значителни събития.
Крайната точка на маршрута им бил град Батак, където
посетили верски обекти,Музеяза развитие на занаятчийв ПОСС1ИЛ
У
з
_
ството и Историческия музеи. ДУ_
р <
в Оливера Петрова, това е еднаот наи-успешните екскурзии
В на СП.
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Юристката Лидия Антова тези дни бе избра
на за нов председател на местната общност Ди
митровград, а досегашният председател Вла
димир Стоименов за подпредседател. Членове
„а съвета са: Ружица Свилснкова, Шпирко
Игов, Васка Джокич, Никола Стоянов, Момчило Ранчсв, Йордан Петров, Цветко Иванов,
Сърджан Савов и Николайча Мапов.
Члсповстс на Съвета са предложени от политическите партии, които имат представители в
Общинската скупщина. По този начин е променеиа досегашната практика членове на този ор
ган да се предлагат от страна на предприятия,
организации и сдружения.
На заседанието на Съвета бе казано, че него
За “Братство” Лидия Антова заяви, че ще
ва приоритетна задача трябва да бъде въвежда- настоява предимно за реализиране на проекти,
пето па ново местно самооблагане, понеже без които ще способстват за намаляване на безранего ще бъде застрашено по-нататъшното рса- ботицата в общината,
лизиранс на много комунални проекти в общи
Б. Д.
ната.

В селата Градинье
и Бачебо

Борис Лазаров
стана жител на
Велико Търново
От Димитровград си замина
още един ценен човек, оставил
следи в областта на журналистиката и театралното изкуство,
Става дума за Борис Лазаров,
който намери по-хубавата си
половинка в България и зами
на да живее в прекрасното Велико Търново. Съгражданите
му ще го помнят като човек,
който се стреми да постигне
максималното във всяка обЛаст на труда, с която се захване. Като журналист в РТВ Цариброд, Борис се натоварваше
с най-трудната журналистическа форма - репортажа.
Автор е на сериала “По житейския път”, посветен на димитровградските села. А хората от
селата, за които Борис правеше репортажи, признаваха че
са научили много за селото си

Градушка

именно от творбите на журналиста.
Особено плодотворна дейност отчете в областта на театралното изкуство, изявявайки се като арист и режисьор,
Освен е димитровградските.
той работеше е и с театрални
състави от Пирот и Ресавица.
Ще се помнят многобройните
му отлични роли. Една от
най-представителните несъмнено е ролята му на учител в
най-новото представление на
театъра “Христо Ботев" “Хамлет в село Долна Пъскашия”.
Познавайки го като смел,
трудолюбив и интелигентен
човек, зная, че ще се справи и в
новата си среда. Неговата
енергия май е наизчерпаема.
Дано обаче не забрави родния
си град.
Б.Д.
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Преди броени дни в Димитровград се срещнаха абитуриенти
1 от Учителската школа и местната гимназия, завъшили средното
I СИ образование през учебната 1950/51 година. Интересен е фак( гьт_ че много от тях не се бяха виждали през изминалите 55 годив ни Някогашните абитуриенти си поприказваха за децата и внуI ците, припомниха си за ученическите дни и за пътищата, по кои
то по-късно са тръгнали. Приятен следобед прекараха в местен
ресторант,
където обядваха и се ве- §
селиха. Сре- ^
щата завър
ши в 18 часа.
&
Мнозина от
тях бяха дош
ли в родния
Т
си край от
II • Ж к’ ‘4
далечни мес-

Среща след 55 години
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Оливера
Петрова

в димитровградските
села Градинье и Бачево те
зи дни преваля градушка,
прудружена от гръмотеви
чна буря. Ледените топче
та били колкото малки оре
хи. Според градинчанина
Младен Владимиров не са
направени някакви по-се
риозни щети. Градушката
и бурята навредили пре
димно на дърветата, като
събаряли още неузрелите
плодове.
Б. Д.
-.
На 30 юни в Дисе
митровград
петата
проведе
тазгодишна акция
по кръводаряване.
Отзоваха се 13 души’ сравнително
добър брой, имайки предвид летния
сезон, когато хората вече са на годишни почивки или
са заети със земе-

Д
д
шЛЬ

С

®1

вЦ
та

ас

зираха Общинска
та организация на
Червения кръст и
Заводът за кръвопреливане от Ниш.

Д.с.
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Сътрудничество между района
Чернянка в Русия и Бабушнишка
община

Граничен събор в с. Стрезимировци

Руснаци искат
"Лужница"?

Няколко хиляди души от
двете страни на сръбско-българската граница дойдоха на
граничния събор в събота на 1
юли в Стрезимировци. Тази
братска среща само напомняше на някогашните събори, когато тълпи хора се трупаха
преди всичко, за да се видят с
роднини и приятели.
“Преди две десетилетия
имаше и по няколко десетки хиляди съборяни, празнично пременени и с особено настроение. Тези, които сега са дошли,
не са нито десетата част”, спо
дели един от гостите от България.
С почти същите думи някогашните и сегашния събор опи-

Бабушнишка община неотдавна посетиха представители на
района Чернянка в Белгородска област в Русия начело с начал
ника на района Иван Серафимович Лаптов. Гостите
та руска покрайнина прие кметът на Бабушнишка община д-р
Миролюб Иованович. След приема те заедно обиколиха мес
тния клон на^ предприятието “Тигър”, успешните стопански
фирми Лисца^’ и “Д-компани”, местната гимназия и Звонска ба
ня. Лаптов и Иованович подписаха Споразумение за приятел
ство и сътрудничество.
Лаптов заяви, че делегацията на района Чернянка желае да
установи сътрудничество с Бабушнишка община предимно в
промишлената сфера и добави, че са заинтересовани за купуване
на полиетиленски тръби и други изделия, които се произвеждат
в химическата промишленост “Лужница”. Началникът каза, че
ще настоява за установяване на сътрудничество между района
Чернянка и Бабушнишка община и в сферата на културата, спор
та и др.
Кметът на Бабушнишка община д-р Миролюб Йов анович изрази надежда, че стопанските, спортните, културните и други
дейци от Бабушнишко и района Чернянка в Русия ще намерят
съвместен интерес за сътрудничество и добави, че ще настоява
и за подписване на Повеля за побратимяване. Очаква се делега
ция на Бабушнишка община наскоро да посети района на Чер
нянка.
Б. Д.

Скара, бира... и развлечение
са и Стоян Младенов
от Стрезимировци:
“По-рано хората идваха от градовете във
нявътрешността
колко дни преди събора. Всички бяха с
тържествено настроение и едвам чакаха
да се видят с ония, с
които ги е разделила
границата. Сега имат
възможност да се
срещнат когато си
искат.”
На събора в Стрепреди
зимировци
всичко можеше да се
купи хранителна стока, но и спално бел-

Кметът на Трън
Александър Нейков и
председателката на ОС в
Сурдулица Мая Митич
ьо, авточасти, глинени съдове
от прочутата Бусинска школа
по керамика... Все пак най-мно
го хора се трупаха около скарите с мащабни български кебапчета и студена бира. Внимание
привлякоха и фолклорните ан
самбли от Трън и Сурдулица,
духовият оркестър и артистите
от Димитровград (Цариброд).
М. Т.

Снощи 6 Сурдудица

Започна 21-то
“Власинско лято”
Традиционното културно-туристическо мероприятие “Вла
синско лято 2006" в Сурдулица започна снощи с откриването на
изложба на платната, нарисувани от участниците в изобразител
ния пленер "Власина 2005". До 9 юли сурдуличани и техните гос
ти ще могат да се любуват на картините в хола на Центъра за
култура в това градче.
В портата на храма “Св. Георги” снощи се представи църков
ният хор “Св. цар Лазар” от Крушевац, а след това се проведе
“Вечер на победителите”, на която до късно през нощта свиреха
членове на духовия оркестър “Сърма”.
Тържественото откриване на “Власинското лято”, което съ
щевременно е и квалификационно съревнование на духовите ор
кестри от Югоизточна Сърбия за участие във фестивала на духо
вите оркестри “Гуча 2006-та” е оповестено за днес преди пладне,
когато из улиците на Сурдулица ще минат около 500, членовете
на 45 духови оркестри. Тази година в Сурдулица ще се предста
вят и гости - майстори на тръбата от Македония, САЩ, България
и Швеция.
Най-значимото културно мероприятие в Сурдулишка община
се организира от Общинския център на културата с подкрепата
на сръбските министерства на културата, диаспората и капитал
ните инвестиции и Общинската скупщина.
Златен спонсор на “Власинско лято 2006” е ”КпаиПп8и1аИоп”
от Сурдулица.
Д. Мирчев

>
>

След пролетните свлачища в
Бабушнишка община_____

_

Бабушница

Ратко Митич

ПОМОЩ пристигнала ид директор
само от една
на ”Лисча‘
белградчанка
След като тази пролет свлачищата причиниха големи щети в
Бабушнишка община, органите на местното самоуправление по
искаха помощ от държавните органи. “Досега обаче помощ
пристигна само от едно частно лице - белградчанката Мария Николич, която изпрати 5 хиляди динара. Сумата не е голяма, но
сме щастливи, че някой мисли и за нас и иска да ни помогне”, заяви директорът на общинската Дирекция за градски строителни
площи, пътища и комунално развитие и председател на Щаба за
природни бедствия Любиша Павлович.
Щетите от свлачищата са преценени на над 16 милиона динара. От март до май тази година в Бабушнишка община бяха регистрираии 19 свлачища.
Б. Д.

На неотдавнашното събра
ние на Д. О. О. “Лисца”, което
се проведе в седалището на
фирмата
словенския град
Севница, била приета оставката на досегашния директор на
неха на фирмата в Бабушница
Петър Иончич. Йончич подал
оставка поради здравословни
причини. В момента той е на
годишна почивка, след което
ще се пенсионира,
За изплъняващ дължността
Директор на бабушнишкия цех
е избран юристът във фирмата
Ратко Митич.
Б. Д.

щшйшшшшяа

Преди около година, след като позатъна в
проблеми, “Балкан” между другите обекти зат
вори и кафенето при Погановския манастир.
Новият собственик на кафенето край древния
манастир - КОЗ ОК11Р в лицето на Зоран Николов
от Димитровград, напълно запази външния и вът
решния вид на заведението и след ремонта и на 17
юни, когато бе отново открито, първите посетите
ли бяха изключително доволни.
Някогашната спирка на теснолинейката от Ра
кита до Суково, превърната в кафене след премахването й, преди няколко години бе ремонтирана
твърде успешно. Получи се уютно битово помещение напълно в унисон с природата наоколо, запазило много неща от някогашната спирка.
Намиращо се срещу известния манастир, в

прекрасната долина на Ерма, наполовината път до
Звонска баня, кафенето отново е значителна спирка
за всеки пътник към банята или посетител на мапастира. С богато меню сигурно ще задоволи изис
кванията на пътниците и туристите.
А.Т.
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Филмът „Откраднати очи"

Теодора Димова спечели Отличен от
Източноевропейска награда “Златна нимфа”
Теодора Димова от София е
един от трите лауреати па
Източноевропейската литературна награда на обща стой-

пост 100 000 евро. Димова спс- каза “Тптиви! поз1ги зрееш!”, а
чели наградата за романа Ана Запова от Чехия за разказа
“Майките” (2005 г.), Флорин “2а 1гез1а 7.а ойшспи”.
Лазарсску от Румъния за разАвторитс ще бъдат прсдставени па панаира па книгата във
Теодора ДИМОВА с родени
през 1960 г. в София. Завър Франкфурт, а наградените им
шва английска филология в творби ще печата ЕсНЦоп хдас! в
СУ “Климент Охридски'’.
Автор с на пиесите “Игра двуезична антология през про
летта на 2007 година.
ла", “Платото", “Без ко31са", “Замъкът Ирелох",
Освен наградените трима
“Любовници”, “Кучката”,
писатели, още седем други са
“Змийско мляко” и др.
получили стипендии “\Уп1сг ш
Първата й пиеси “Фюри"
гсаШапсс", благодарение на ко
печели награда на конкурс
на БНР през 1987 г. 21)00 г.
ито един месец ще се усъвър
печели Първа награда на
прегледа на Нова българска шенстват във Виена. Между
тях е и сръбският писател Сърдрама в Шумен и Снсциалджап Валярсвич, чиято книга
нати награда на името на
Маргарит Минков на Тре
“Дневник на другата зима” е
тия национален конкурс но между десетте най-добри.
драматургия...
М. Т.

Първа самостоятелна изложба на Синиша
Миленкович

в Моите Карло

Филмът “Откраднати очи” е отличен със специалната награ
да на Червения кръст на 46-то издание на телевизионния фести
вал “Златна нимфа” в Моите Карло, съобщиха от БНТ. Актриса
та Весела Казакова присъства на церемонията и лично прие наг
радата, връчена от Масимо Бара - директор на организацията и
член на международното жури. Това е седмата награда за съсценаристите на филма Нери Терзиева и Радослав Спасов, който е и
режисьор на продукцията. “Откраднати очи”, чийто копродуценти са “Гала филм”, “Бояна филм” и БНТ, е българският
филм, участвал на най-много международни фестивали - 25 на
брой - от Индия до САЩ и Канада, и кииофоруми в редица евро
пейски страни. Филмът е история за една невъзможна, необяс
нима любов между туркиня и българин, която се развива по вре
ме на така наречения “възродителен процес”. В периода между
1984 и 1989 г., когато насилственото преименуване на българските турци и “голямата екскурзия” води до изгонването им от
България. Сюжетът на филма е изграден по действителен слу
чай.

Екатерина Йосифова

Великолепието на обикновеното Ежедневен живот
^ мш

В Клуба на Войската в Ниш е Като самодеен художествен
открита изложба на фотогра- фотограф лекарят Синиша Мифии на Синиша Миленкович. ленкович бяга от урбанизирата
и отегчителна действителност,
за да се любува на природните
красоти, първите утринни
слънчеви лъчи, или последният
здрач на залеза, на пречупването на светлината през водното
огледало и да ги овековечи за
всички времена с камерата си.
С усета на бдителните наб
людатели и с гънките на добри
те познавачи на природата, с
търсачеството на задълбочен
изследовател доктор Синиша
ни предлага великолепни кар
тини на обикновени всекиднев
ни гледки, в които, пречупени
през обектива на неговата ка
мера,
_ на преден план изпъкват
необикновеното, прекрасното,
вдъхновяващото.
Това е първата самостоятел
на изложба на Синиша Милен
кович. Следващата експозиция
Фотографът д-р
ще е във Вършац, където се
Миленкович

В Ниш от 6 до 9 юли
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готви тематично представяне
на творчеството на този худож
ник, разбира се подпомогната
от Фармацевтичната промишле[ЮСТ “ХемофарМ”, чийто регионален директор за тази част
на Сърбия е доктор Миленкович.
В. С.Е.

Какво ли казват там за мен
бръмбарът когото неволно съм стъпкала
молецът когото премазах нарочно
Зад стената
Веселба на непознати
Аз: любезен съсед
който се оставя да бъде въвлечен
Малко работа
достатъчно за да ми е добре
недостатъчно да ме потисне
Донякъде: доссщане
мързеливо в дните на ненаситност
ненаситно в дните на мързел

намерението
Колко струват книгите(?) Атова
днешно бъдеще

Среща на 16 хорове Колекция за 6 млн. евро
Вчера в Нишката крепост започнаха 21-те
Интернационални хорови тьржества, които ще
продължат до 9 този месец. В организация на
Нишкия културен център ще се срещнат седем
домашни и девет чуждестранни хорове. Гости
пристигнаха от България, Русия, Беларус,
Украйна, Франция, Словения, Гърция, Републи
ка Сръбска и Македония, а от Сърбия ще се
представят Мадригалският хор ФМУ от Бел
град, “Ювентус кантат” от Сомбор, нишкият
Академичен хор, Църковно-певческото дружество “Бранко”, Нишкият симфоничен оркестър...
Сузана Костич, селекционер на фестивала,
каза, че Хоровите тържества са започнали с
изпълнение на произведения на Моцарт. Съще
временно подчерта, че през последните години
се увеличава интересът към тържествата и по
ясни, че поради голямата конкуренция няколко
хорове ще трябва да изчакат следващия фе
стивал.

Ежедневен
не опасен не значителен
нежен паяк
Паяжина между звездите

Библиофили от цял свят се събраха в Париж, за
да участват в търга, организиран от аукционна къ
ща “Друо”. Там беше предложена частната колек
ция на Пиер Берес, която съдържа ценни ръкописи
и редки книги.
Пиер Берес се превърна в легеда сред библиофилите със своята дълга кариера на колекционер на
редки и ценни издания. Миналата година той взе
решение да продаде на търг своята сбирка от 177
ръкописа и редки издания, събирани повече от 80
години.
Фредерик Шамбър от аукционната къща разказ
ва, че Пиер Берес е започнал да събира книги още
като 13 годишен.
Сред книгите, предложени на търга, имаше ко
лекция от 60 оригинални творби от 16 век, посвете
ни на европейските и екзотичните птици. Според
експертите, нейната стойност е между 600 и 900 хи
ляди евро. Тя обаче беше продадена за 1 млн. и 220
хиляди евро.
Пет списания на Стендал бяха продадени за 800
000 евро на музея в Гренобъл. Те ще бъдат включе
ни в експозицията в дома на писателя. На търга бя
ха предложени и други редки творби на големи пи
сатели като Балзак, Флобер и Верлен. Експерти
оцениха книгите на повече от 6 млн. евро.

за всичко има грешен отговор.
Екатерина Петрова Йоси
фова е родена на 04.06.1941 г. в
гр. Кюстендил. Завършва Рус
ка филология в СУ “Св. Кли
мент Охридски”. Работи като
учителка (Дупница и Кюстен
дил),
журналист (алмана.
“Струма”) и драматург (Кюс
р***'
Ш
тендилски драматичен теа
I
'ший?
' тър). Автор е на стихосбирки!
Ив#' **** .у ' Я
“Късо пътуване” (1969), “Н°
\
-ГгтУ*
щем иде вятър” (1972), “КъШ<
- ..... „ЖЯ
в полето” (1983), “Имена
.
* (1987), “Подозрения” (1993
“Ненужно поведение (1993)
V
“Малко стихотворения” (19981
Щг
“Легенда за магичния певец 05
съавторство, 1999), “Нищо но
во" (2001), “Сиромашко лято
(2004), “Нагоре-надолу” (2004) и на книгите “Посвещение (сти
хотворения и проза, 1979) и “Приказка за дракончето Пол
(проза за деца, 1994). Нейни стихотворения са включвани в ред^
ца антологии и литературни издания в Австрия, Гърция, Инд
Великобритания, Румъния, Русия, САЩ, Унгария, Германия.
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Пета „Босилеградска вечер" в Скопие

Обединява ги лк)бовта към родния край

^Гражданското

сдружени^

нашите

пресслни-

т

;
места в
тите бяха
българското посолство Сашо
Горов и Огнян Сидеров, дирек
торът на Българския културен
център в Македония Спас Та
шев, делегация на Босилеград
ска община начело с кмета
Владимир Захариев и заместник-кмета Александър Алек
сандров и др.
Тържеството в ресторант
“Под Кале” бе открито от д-р
Гордана Иванова, председател
на сдружението “Босилеград
ско”. Отправяйки сърдечни

9

привети към земляците си и
гостите, тя изтъкна, че техните
срещи трябва да послужат като
поука на бъдещите поколения И тази година спонсори на
“Босилеградската вечер”
бяха успешните бизнесмени
от Скопие, по потекло от
Босилеградско - Борис Сто
ичков, Райчо Василов, Милачко Василев, Здравко Ива
нов и др.
Собствениците на “Фротирка” от Делчево Стойне
Станков и Асен Димчов, по
потекло от Горно Тлъмино
и Караманица, подариха 60
хавлиени кърпи на Здравния
дом в Босилеград.
да зачитат традициите на пред
ните си и да съхраняват и тачат
културното наследство на бъл
гарите от Босилеградско. След
края на поздравителното слово
Иванова поведе първото хоро,
с което започна всеобщото ве
селие.
За доброто настроение на
нашенците, покрай оркестъра,
който бяха наели организато
рите, се погрижиха и членовете

Нашите села: Власи (4)

на втория танцов състав на
фолклорния ансамбъл към
Центъра за култура в Босилеград и певецът Винко Васев,

енергия и краката
СИ.
член на певческата секция към
И този път всички си пожецентъра. Особено силни емоЦИи предизвика поетът Радко лаха на раздяла догодина да се
Стоянчов, който с изпълнения- съберат пак и да бъдат много
та си на дудук и декламирането повече,
на свои стихове, посветени на
П.Л.Р.

Промоция на книгите на Младенов
В навечерието на петата
“Босилеградска вечер” в Скопие в посолството на Република България в Македония
бе направена промоция на
книгите на Александър Младенов -"Народни просветители от Босилеградското Крайще 1833 - 2003", “Народни
обичаи и умотворения от Босилеградското Краище” и

Посланикът Михо Михов

“Босилеградска
гимназия
1941 - 2001". На промоцията,
която организира сдружението "Босилеградско" със съдействието на Българския
културен център в Скопие и
Матицата на българите в
Сърбия, присъстваха 60-ина
преселници от Босилеградско
в Скопие и други македонски
градове.
Покрай автора, за книгите
говориха и българският пос
ланик Михо Михов, Пене Ди
митров, един от рецензентите
на книгата за учителите, Спас
Ташев, директор на Българ
ския културен център в Ско
пие, и д-р Гордана Иванова,
председател на сдружението
“Босилеградско”.
П.Л.Р.

Авторът Александър
Младенов се представи с
три книги

_______

Самолет паднал на къща, партизани провели събрание...
* На Гергьовден 1944 г. във Власи влезла Втора софийска партизанска бригада, а на общонародното събрание говорили1 командирът на бригадата Денчо Знеполски и членът на ЦК на БКП Владо Тричков
През 1925 г. била открита каменовъглената мина “Ерма” в Ракита и построена
теснолинейка от мината до Бело поле
край Суково. Една част ог линията минавала през Власи, така че в нейния строеж
участвали и хора от това село. По-късно
някои влашани работели в мината и железницата.
След капитулацията на Югославия
1941 г. Власи отново влезло в състава на
България като село в община Поганово,
заедно с Драговита и Държина. В паметта на влашани останали няколко случки
от II световна война. През кратката априлска война долината на Ерма при Власи била задръстена от сръбска войска и
военни материали. В селото и по баирите
над него, в Боровско поле и Бански дол
заел позиции Трети пехотен полк на Топличка дивизия, в който били мобилизирапи и нашенци. Когато бил пробит фронтът, воиниците предавали оръжието си
на един подполковник, а влашани им давали цивилни дрехи и ге си заминавали,
Голямо количество военна техника и боеприпаси били изоставени в долината на
погока Аса.
по време на съюзническото бомбардиране на София един самолет бил улучен и за да намали теглото си, над Власи
изхвърлил бомбите. За щастие те падна-

ли в околността на махала Шумйе, нямоло жертви и големи щети, обаче селяните
претърпели голям страх.
През една нощ на 1943 г. съюзнически
самолет паднал на къщата на Алекса-Лека Нотев. Къщата била унищожена, но
никой от нейните обитатели не пострадал. Пилотът загинал в самолета, един
военен се спуснал с парашут край Държина, обаче загинал при спускането, докато друг военен се спуснал успешно и с
помощта на доверени хора се свързал с
партизаните. Влашани и хора от други села започнали да “воюват” за предметите
от самолета. Някой запалил огън и предизвикал взрив, от който Величко Игов
бил изгорен много и починал след няколко седмици, а мнозина влашани и държинчани получили по-малки или по-големи изгаряния, но оцелели. Голяма
“битка” за един парашут водили Мара,
майка на 14 деца, и Ангел Ратков, който
имал 4 деца. Накрая се договорили да го
разделят на 16 части, от които тя взела
12, а той 4. Когато дошла българската
войска, останките от самолета били натоварени на вагони и откарани.
На Гергьовден 1944 г. във Власи влезла Втора софийска партизанска бригада
и направила събрание, на което говорили
командирът на бригадата Денчо Знепол-

ски и членът на ЦК на БКП Владо Тричков. С партизаните бил и Димитрие Мишич от белопалапското село Шпай. Преди войната той бил жандарм в Поганово
и се оженил за погановчанката Невена, а
през 1943 г. заминал при партизаните в
Лужница. Когато разбрал за присъствието на Мишич, Владимир Велков - Влада
Комитата, който преди войната бил член
на ВРТОП и идвал в Югославия като диверсант, направил засада и го убил. По
заповед на партизанските ръководители
влашани го погребали на Равнище над
Тодорин камик, а след погребението им
било заповядано да се обърнат с гръб
към партизаните и да гледат към Влашка
планина. Те премрели от страх, мислейки, че ще бъдат разстреляни, но “шумкарите” само изчезнали. В селото взели
кмета Кръста Гогов, който ги отвел близо до Годеч, там го пуснали и той се върнал вкъщи. След 9 септември Владо се
криел, но бил издебнат и убит на поята в
Котроман. Погребан е в гроба на Димитрие, чииго тленни останки били извадени
и погребани в партизански гробища,
На 4 септември 1944 г. в селото бил
формиран народноосвободителен комитет. За председател бил избран Петър
Стоянов, родом от Бански дол, зет във
Власи. Влашанинът Добрин-Мирче Пав-

При преброяването па населението
в Царибродско на 19 и 20 март 1943
г. селото имало 871 жители - 455
мъже и 416 жени. Тодор Михайлов
получил задача да направи списък
на влашани на 15 май 1945 г. От
неговия списък се вижда, че тогава
във Власи имало 151 домакинства.
лович сътрудничил на партизаните от
1943 г., а през 1944 г. постъпил в Царибродския партизански отряд.
По време на ИБ-то във Власи бил за
ловен Мишурович от КОС, който избягал
от Скопие в България. Той бил изпратен
по задача в Югославия, но го ранили
край Лесковац, откъдето успял да се из
мъкне и да се скрие във влашката мес
тност Кошутица. Там го видяло момчето
Коста Стефанов и казало на Кръста Жив
ков, Зора Божилов и Денча Миланов, кои
то кастрели листник. “Въоръжени” с
брадви, те следяли Мишурович и когато
той навлезнал в Джерина бара и потънал
до колене в калта, хванали го и вързан го
предали на УДБА. По този повод в село
то било организирано голямо тържество,
на което участниците в залавянето били
наградени с часовници, а момчето полу
чило и ученическа чанта.
- Продължава Цветко Иванов
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Стрелба

Миятович стана
директор на Реан

Голямо признание за Дияна
Соколова и Снежана Николова

Прсдраг Миятович с новият спортен директор на Реал
(Мадрид).
“Възхитен съм, че се връщам в този чудесен отбор”, заяви
някогашната звезда на “кралския клуб” и бивш капитан на
“плавите”.
Първата директорска работа на Миятович ще бъде да
привлече Фабно Капело за треньор па най-популярния ис
пански тим.
“Фабио Капело ще дойде в Мадрид в следващите няколко
дни. Ще му предложим двугодишен договор", оповести Ми
ятович.
Предраг Миятович се превърна в легенда на Реал през
1998 година, когато след негов гол срещу Ювеитус “крал
ският клуб” спечели Шампионската лига за пръв път след
32-годишно прекъсване.

Състезателките па димитровградския сгрелчсски клуб
“Граничар” Дияна Соколова и
Снсжапа Николова са провъзгласени за стрслчсски надежди
ог специална комисия към
Стрелческия съюз на Сърбия,
която е анали
зирала резул
татите на със
тезателките
през
сезона
2005/06 г.
Имената на |
двете димит
ровградски
■
спортистки са <1
в списъка па
стрелците, кои
то в началото Д. Соколова

„Джамп 2006" на 18 юди

И звезди ще скачат
в Димитровград

па август би трябвало да участват в къмпинга за млади и талантливи стрелци в град Караташ, организиран от Министерството на младежта и спорга па Сърбия. Те обаче най-вероятно ще го пропуснат, тъй

Спортни спомени

Куриозен мач в
Стрезимировци
С. Николова

През юли и август в Босилеград

Няколко турнира на „Пескара“

* Ще дойдат състезатели от София, Враца,
Плевен, Пловдив, Червен бряг, Бургас, Харманли и Благоевград (България) и от Ниш,
Босилеград, Крушевац, Ягодина, Белград и
Нови Сад.

като клубът им “Г:раничар” не
притежава съответни оръжия.
Компетентните в клуба са в деликатно положение. В момента
те си задават мъчителния въпрос бива ли липсата на съоръжеиия да бъде спънка за 13-годишните момичета да напред
ват в спортната си кариера?
Д. С.

- Поради липсата на културни мероприятия и
други видове забава спортните турнири са почти единствената възможност 3а развлечение на
босилеградчани през летните месеци

Първия футболен мач
между отборите на младите
босилеградчани и стрезимировчани Стоян Младенов,
строителен работник от
Стрезимировци, който жи
вее и работи в Белград, пом
ни по два куриоза. Той не си
спомня точно дали мачът е
игран през 1948 или 1949 го
дина, но знае, че това стана
ло през “опасните следвоен
ни години”.
“Когато пристигнаха фут
болистите от Босилеград,
просто не вярвахме, че имат
екипировки. В селото беше
сформиран футболен отбор
с название "Христо Ботев",
но нашите момчета играха
боси. Може би и заради това
загубихме с 0:1. Все пак глав
ният куриоз стана след мача.
Удбаджии “събраха” целия
тим от Стрезимировци и го
набутаха в затвора, така че
момчетата отлежаха по ня
колко години.
Недейте да ме питате как
ва е била вината на младежи
те и дали въобще са били ви
новни, понеже тогава аз бях
дете и не разбирах от “висо
ка политика”, сподели Мла
м. т.
денов.

На терените на спортния комплекс “Пескара” в Босилеград
ФК “Младост” и това лято ще организира турнири по малък
футбол, баскетбол и волейбол.
Босилеградското спортно лято започва тези дни с турнирите
по малък футбол за деца на възраст до 12 години и за юноши до
16-годишна възраст. Запланувано е тези турнири да приключат
ДО средата на юли, когато ще стартира традиционният турнир
по малък футбол за сениори “Лято 2006”, който е всъщност централното спортно събитие в града през летния период. Мачовете от този ХурНИр ще се играят във вечерните часове под светдостта на рефлекторите. В края на юли и в началото на август ще
бъдат организирани и турнири по волейбол и баскетбол. В рам
ките на втория ще се проведе и състезание по шутиране за
"тройки".
Спонсор на всички турнири и тази година ще бъде Общинската скупщина в Босилеград, която ще осигури награди за най-успешните отбори и състезатели. Както и досега, отборите ще
участват без да заплащат котизация.
Досегашните турнири предизвикваха голям интерес сред босилеградчани, които почти всяка вечер до последно изпълваха
тъчно говорят, че овчарският скок ще бъде най-интересната Трибуните около терените за малък футбол, волейбол и баскет
П.Л.Р.
бол.
дисциплина на митинга.
Организатор е АК “Балкан” с помощта на Спортния съюз и
общината.
Ветераните на „Пърчевац" гостуваха

Организационният комитет на “Царибродско спортно лято
2006” взе решение тазгодишният митинг по скокове “Джамп
2006” да се проведе на 18 юли в СЦ “Парк” от 18 часа.
В митинга ще участват сениори, юноши и пионери в двете
конкуренции — мъжка и женска, които ще се състезават в дисциплините овчарски скок, скок на височина и дължина и троен
скок. Ще дойдат състезатели от София, Враца, Плевен, Пловдив,
Червен бряг, Бургас, Харманли и Благоевград (България) и от
Ниш, Босилеград, Крушевац, Ягодина, Белград и Нови Сад. Тази година многобройни ще бъдат и участниците от домашния
отбор по лека атлетика “Балкан”.
От по-известните имена очаква се в спортната проява да вземат участие Славица Семенюк от “Дървена звезда” в дисциплината овчарски скок (4,20), както и Вера Чавдарева от Бургас
(4,20) и Илиян Ефремов също от Бургас (5,75 м). Имената доста-

д.с.

в Годеч

В навечерието на Царибродско Ъ НОВЗ МИСИЯ НЗ ПРИЯТбЛСТВО
спортно лято 2006"

1

Кметът начело на
Организационния
комитет
Кметът на Димитровградска община Весилин Величков
бе избран за председател на Организационния комитет на
спортно-културното мероприятие “Царибродско спортно
лято 2006”. Заместник-кметът на общината Васа Алексов
бе избран за подпредседател на комитета. Определена е и
тричленна комисия за малък футбол, в чийто състав са Ди
митър Ставров, Ивица Марков и Зоран Христов.
Мероприятието започва на 15 юли, а финалната футбол
на среща е насрочена за 28 юли. По време на проявата за
пореден път ще се проведе и атлетическият митинг
“Джамп”. Ще има и културни съдържания. И тази година
входът ще е безплатен.

д. с.
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След Монтана ветераните на
пиротския “Пърчевац” гостуваха и в Годеч, където играха с
ветераните на “Ком”. За домакините това бе първото излизане на терена след пауза от
12 години, така че мачът им с
пиротчанци всъщност бе нача
ло на съживяването на футбол
ната игра в това симпатично
българско място с 5000 жите
ли, намиращо се на 30 км от
сръбско-българската граница.
- Днес спечелихме нови
спортни приятели и това ни до
ставя особена радост - каза
проф. Бойко Милушев, “алфа и
омега” на футбола в Годеч.
Домакините бяха много
по-мотивирани и заслужено
победиха с 5:0 с попадения на
Никифоров в 11, Пейчев в 32,
Димитров в 54 и 60 и С. Василев в 69 минута.
КОМ: Милушев, Георгиев,
Геров, Костадинов, Панайо-
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НОВО ПРИЯТЕЛСТВО: Ветераните на Ком и
Пърчевац
тов, Павлов, Д, Василев, Пейчев, Иванов, Никифоров и
Асенов. Играха още: С. Василев, Б. Георгиев, Димитров,
Ангелов, Драгиев, Дончев и
Александров.
ПЪРЧЕВАЦ:
Стоянович,

р.
Илич, Яначкович Велко ^
Джорджевич,
Анджел
^
Пейчич, Ж. Джорджсв • в
Петров (гост), ™?н^ч,1'нК0Вцч.
кович. Играха и С. СТ'
к_
Игич, М. Станкович и д. ^
кович.
С. 0
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От албума на наш читател

Република Сърбия

Министерство на науката и жизнената среда
Управление за защита на жизнената среда
Въз основа на чл. 14, алинеи 1 и 2, във връзка с чл. 29, алинеи 1 и 3 на Закона за преценяване
влиянието върху жизнената среда (“Сл. гласник на Р. Сърбия” 135/04) и въз основа на член 2,
алинея 3 на Правилника за публично представяне и обсъждане на студия за преценяване влия
нието върху жизнената среда (“Сл. гласник на Р. Сърбия” бр. 69/2005) дава следното

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщава се на обществеността и заинтересованите органи и организации, че носителят
на проекта - ЯП Железниците на Сърбия”, е подал до Управлението за защита на жизнената
среда към Министерството на науката и жизнената среда иск за определяне обема и съдържанието на Студия за преценяване влиянието върху жизнената среда на проекта за ремонти
ране и модернизиране на жп линията Ниш - Димитровград, участък Челе кула - Станиченье,
на следните кадастрални парцели:
- 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 184, 350, 360, 361,476,481,2524, 2525, 2526, 2527/1, 2527/2,
2527/3, 2529, 2530, всичките в КО Нишка баня, ОС Ниш;
- 2472/3, 2473, 3261, 3262, 3263/1, 3263/2, 3263/3, 3263/4, 3264, 3265, всичките в КО Просек Манастир, ОС Ниш;
- 5552, 5553, 5554, 5555, 8147/2, 8151/2, 8154/2, 8157/3, 8159/2, 8109/1, 8909/2, 8209/3, 8209/4,
8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8221/1, 8224, 8225, 8226/1,8226/2, 8227, 8228,8229, 8230, 8231,
8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, всичките в КО Сичево, ОС Ниш;
- 573, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, всичките в КО
Островица, ОС Ниш;
- к. п. бр. 2919, КО Долац, ОС Бела паланка;
- 7, 21,23/2, 25, 26,41,42, 43, 44, 45,46,47, 129,131, всичките в КО Дървена река, ОС Бела па
ланка;
- 1178, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192,
1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1418, 1419,
всичките в КО Бела паланка - Варош, ОС Бела паланка;
- 224, 261, 1266, 1267, 1268, 1270, 1272, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1284,
1285, 1286, 1287, 1289, всичките в КО Чифлик, ОС Бела паланка;
- 3916, 3919, 7146/1, 7146/2, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157,
7158, 7159, 7160, 7161,7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171,7172, 7173, 7174,
7175,7176,7177,7178,7179,7180,7181,7182,7183,7184,7185,7186,7187,7188,7189,7190,7191,
7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201,7202, 7203, 7204, 7205, 7206, всичките в
КО Синяц, ОС Бела паланка;
- 3065, 3066, КО Цървенчево, ОС Пирот;
- 8518, 8519, КО Станиченье, ОС Пирот.
Искът е заведен под номер 353-02-67/2006-02.
Заинтересованата общественост може да се запознае със съдържанието на иска всеки ра
ботен ден от 11 - 14 часа в помещенията на Управлението за защита на жизнената среда, Бел
град, ул. “Омладинских бригада” 1, стая 653, и да се изкаже по него в срок от 20 дни след пуб
ликуването на това съобщение.
2

Съставил: Драган Петров
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ВОДОРАВНО: 1. Пари, даде
ни като гаранция за предсто
яща покупка. 7. Името на
шахматистката Марич. 12.
Град в Хърватин. 13. Надпис
в началото на книга. 15. Шахмашно равенство. 16. Моряк
в армията. 17. Национален комшпст (съкр.). 18. Гръцка
буква. 19. Бои. 20. Карта за игра. 22. Английско име. 23. Елементи от дърво в стая. 25.
Река в БиХ и Хърватия. 27.
Името на актьора Мартин,
29. Част от денонощието. 30.
Планинска верига. 32. Голям
плавателен съд. 34. Държава
в Централна Америка. 35.
Подземна част на растение.
36. Герб с изображение на жи
вотно. 37. Марка германски
автобуси и камиони. Зв. Къща, жилище. 40. Метална
свръзка. 41. Лично местоимение. 42. Белградски ежедневник. 43. Годишен сезон (мн.ч.).
44. Пътека в пар .
ОТВЕСНО: 2. Желание за
хранене. 3. Северноамерикански хищник. 4. Известен бок
сьор от САЩ. 5. Египетски
бог на слънцето. 6. Вид смола.
7. Телефонен поВик. 8. Столицата на Тибет. 9. Името на
певеца Монтан. 10. Дума, която се пише различно от друга,
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но е със същото значение. 11.
Гръц^ц футболен отбор. 13.
Столицата на Хърватия. 14.
Козметични препарати за лицет0 15 част от жп линия.
16. Растение, подправка за ястия. 19. Името на актрисата
Дерек. 21. Маслодайно растение. 23. Парцел до къща, сгра-
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Скръбна вест
На 28 юни 2006 г. почина нашата
ВЕРИЦА ДОНКОВ
от Ниш, родена в Мъзгош
Опечалени: семействата Цонков,
Ашанин и Тошев
Тъжен помен
На 13 юли 2006 година се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от
смъртта на нашия мил съпруг, баща, дядо и тъст
ПЕТЪР ПЕТРОВ
от с. Градинье
Панихидата ще се състои на гробището в с.
Градинье от 11 часа.
Благодарим му за всичко, с което ни даряваше
през живота си. Поклон пред паметта му!
Опечалени: съпруга Невенка, син Ратко, дъ
щеря Весна, зет Александър и внук Раша
Тъжен помен
На 8 юли 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта
на
ТАТЯНА ИЛИЕВА ВИДЕНОВА
преподавателка по сръбски език от
Димитровград
С обич и уважение към паметта й!
Майка Бранка, син Петър, братя Димитър
и Георги, снахи Цеца и Даниела и останали
роднини

РАДОСЛАВ ВИДЕНОВ
Ш
преподавател по физика и математика от
т
Желюша
Времето не заличава спомена за теб!
Син Петър, снаха Даниела, сестри Росица и
Миряна със семействата си

X

40

X

;

V

Тъжен помен
На 8 юли 2006 година се навършват 40 ДНИ от смъртта на
нашия мил баща, свекър, тъст и дядо
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На 7 август 2006 г. се навършват 4 ГОДИНИ от
смъртта на
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ници от Балканската война са се намерили и две малки царибродски моминета. Едното от тях - това, което стои в колата, е Василка Соколова
Снимката е изпратена като картичка от София на 4 септември 1У13
година, където най-вероятно е и изработена, а заснета е в Цариород.
Собственост е на семейство Соколови.
Сретен игов
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Благодарение
на местоположе
нието на Цариб
местните
род,
жители открай
време са имали ;
възможност да
видят най-раз- ЩГ4&
личните модели
возила.
На снимката в
кабриолета с не- Щ2
известна марка с

Ш•

Белград

Кръстословица 292
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СИМЕОН ПЕТРОВ - ВЛАДА
от с. Верзар
На 12 юли 2006 г. се навършват 16 ГОДИНИ
от смъртта на нашата, майка, свекърва, тъща и
баба
__________

41

да и пр. 24. Модел италиански
цигулки. 26. Повреда на машина, автомобил. 28. Изображение на светец (мн.ч.). 31.
Женско име. 33. Порядък. 34.
Порода малки коне. 35. Размекната пръст. 37. Марка пиВо. 39. Третата нота. 41.
Лично местоимение.

Решение на кръстословица 291 ■ Водоравно:

1. Ос. 4. Кораб. 9. Рап. 12. Мирис. 15. фасул. 17. Ла. 18. Алуминий. 20. Кикот. 22. Род. 23. Лос. 24. Пума. 25. Запис. 27. Пиринеи. 30. Рок. 31. Колет. 32. То. 33. Ат. 35. Полунощ. 37. Ват. 38.
Вещ. 40. Накит. 41. Тел. 42. Омир. 44. До. 45. Иконом. 48. Апалачи. 49. Арени.

МИЦА ПЕТРОВА
от с. Верзар
Ще ги носим в сърцата си завинаги.
Опечалени: син Петър, дъщеря Сетка, снаха
Дафина, зет Рома, внук Владислав и внучки Вес
ка и Снежа
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На 8 юли 2006 г. се навършват ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ от
смъртта на

г

•

СТЕФАН АНТОВ
пенсионер от с. Желюша
Годините без теб са години на тъга, самота и
отчаяние, в които ме крепят само спомените за
твоето благородство и добрина.
Вечно ще тъгува и ще си спомня за теб
Съпругата ти Гина

Хумор - Сатира - Забава

Манчин рабуш

ЗЛОбоДЖВко Приказка за

Хитър Петър

Възмездие
Един даскал си мечтаел да стане поп, за да опява мъртвите
служители от Инспектората по образованието, тъй като много
го тормозели с тъпите си и безсмислени проверки.
Не щеш ли, добрата орисница чула неговото желание и ведна
га му го изпълнила.
На едно от погребенията, докато той опявал поредния починал инспектор: “Надгробпое ридание, тпоряще песън...", почес
вайки задните си части през расото, капакът па ковчегазапочнал
да пропуква. Отвътре се чули стопове, а след малко се подала
една костюмирана ръка с луксозни ръкавели. Всички опечалени
почнали да бършат сълзите, си и да се вторачваг в небивалото
чудо - възкресение на мъртъв държавен служител!
Единствен попът - бивш педагог, запазил хладнокръвие и с
престорено учуден глас попитал:
- К’во става, бе, инспекторче?
Замаян от дългата лежачка, инспекторът сънено промълвил с
профундов задгробен глас, идващ от охранения му търбух:
- К во става, забравих да подпиша един от проверовъчиите
протоколи за 10 010 ОУ, а министърът, нали умря два дена пре
ди мен, сега горе ме чака, за да давам псимени обяснения.
Ядосан, че ще загуби хонорара си от така жадувалото поред
но погребение, попът стъпил с крак върху ковчега п с речитативни нотки в гласа си изревал:
- Абе, я лягай и почивай в мир! В казана никой няма да ти търси отчет!
След това траурно понижил гласа си, като го съчетал с билабиална форшлагова окраска, и продължил с опелото.
Огнян Цветков

Гола
Памела
на
витрина!

Ком КОЛКО и

какво е ял?
Поканили Хитър Петър на
угощение. На трапезата имало
печено агне и вино. Всички яли и
пили до насита.
Накрая сътрапезниците рсшили да се пошегуват е Пстра.
Едии застанал зад него, иобутнал го да се обърне и му заговорил нещо на ухо, а през това вре
ме другите на бърза р ька събрали всички кокали от трапезата и
ги сложили пред него.
- Хсее - посочил един към ко
калите и се присмял - вижте Пе
тър колко много с ял!
Избухнал общ смях,
- Чакайте! - вдигнал ръка Хи
тър Петър. - На себе си се смей
те! Аз съм ял само месото, а вие
сте изяли и кокалите!

вии,ове

Две тъщи се оплакват от зетовете си:
- Моят зет е шугаво магаре! *
казала едната.
- А моят е шуто говедо! - ре
кла другата. - Затова дъщеря ми
редовно му слага рога!

* * *

Полицай спира кола, в която
са се натъпкали 8 души. Един от
пътниците вика ядосано на уни
формения:
- Защо ни спираш бе, тъпак?
Не виждаш ли, че в колата няма
нито едно свободно място!

* * *

Скандално известна
та актриса и модел Па
мела Андерсън изпълни
обещанието и се събле
че гола на витрина на
магазин в Лондон. Като
активистка на организа
цията “Хора за етично
отношение към живот
ните”, след раздаването
на награди за защита
правата на животните в
британската столица,
тя се появи в евино об
лекло на витрината на
магазина на Стела Маккартни, дъщеря на про
чутия бийтъл Пол Маккартни.

- Жено, право да ти кажа, на
последък не мога да те гледам!
- Защо, мъжо?
- Абе, всеки път, когато те по
гледна, виждам запустяла нива... I
- Ее, мъжо, какъв орачът - та
кава и нивата!

* * *

Срещнали се две съседки.
- Абе, Иванова, перде ли
трябва да ти купя, за да разбе
реш, че всяка нощ виждам мъжа
ти гол.
- Абе, Петрова, аз очила ли
трябва да ти купя, за да разбе
реш, че това е твоят мъж!

***

Афоризми
*В нашето общество няма сфера без афера.
л _
,
*Как може да имаме свободен пазар, когато народните
представители се продават на черно.
*3а цирка в парламента е виновен Калигула - той пръв вкара кон в Сената.
♦Нашата ситуация - който е умен, ще разбере, че не може
да я разбере.
♦Усмихнете се - политиците имат нужда от оптимизъм.
*Не си харчете труд да правите будала от себе си. Политиците правят това много по-добре.
♦Останете тук! Наближават избори.
Симеон Костов

В един Винпром починал дегустаторът и обявили конкурс за
нов. Явил се пияница, комуто вед
нага дали да проба една ракия.
- Дъбова бъчва, две години,
1 подсилена с холандски спирт, на
I пазара е с етикет “Отлежала де| цет Г0ДИНИ»
] . Правилно.
|| Секретарката му дала втора
|| чаша.
| * как^И1!^31д^С™аС0В бидон’НИ"
|.
щефът намигнал на секретар^; ката и тя му дала чаша с нейна
р урина...
- Блондинка, на 26 години,
трети месец бременна. Ако не ме
приемете на работа, ще кажа от
кого е детето!

______
||._ППА.
Издава.
\л
« иСгуотлтпл11
Издателство ЬраТСТВО

Кей 29 декември 8 БеСТНИК 13 българите В Сърби Е-поирпшЬвткЬпвлй

- Просто да не веруйеш, Манчо! - жали
' ми се онядан Тоша Завалията. - Откига
поче тия белосветскьи вузбал бабата полуде. Изггьрвин ме дебнеше и само ли завъртим главу
она промени програмуту. Я върнем вузбалат и вой
кажем: “Слушай, нема да ми меняш каналат, йеднуш у четри године йе светско първенство, милиярде човеци га гледаю, а ти ми пущаш тува некикве
мърдогузице и южноамеричкье цивре! Докига трайе
първенството че гледамо вузбал!”
“Я само не знам кико не ти омързе тия вузбал, све
йедно и също...”
“Омързе ми да се распраям с тебе! Омързе ми и по
цел дън да те слушам кико мельеш ко правна воде
ница, чак ми омързе и животат от тебе...”
“Тека ли? Епа от денъска че играйемо по твоята
правила. Прескочиш ли йеднуш сенкьуту, давам ти
жълт картон, повториш ли грешкуту, че ти дадем
цървен, а ти одавна знайеш кво значи цървен картон
- селиш се на одърат у одаюту... И нейе само това!
Погрешиш ли дебело - йедън мач че пропушиш!”...
- Съгласи се само да йе мир! И веруйеш ли, Манчо,
еве цел месец съм станул по-кротак од ягне. Щои
рече да напрайим нещо - я се рипам и без думу га
напрайим! Я гьу гледам само кико се усмива под мус
так и знам дека се йе надула кико въшка. Ама само
чекам да свърше мачовете! Ония дън, Манчо, рече
ми да пазим млекото да къипне, а она че иде при
комшиху на знам защо. Ама нали знайеш кико се
млеко пази - требе да стойиш уз ньега, а я ужкъим
пазим млекото, ама очите ми само се обърчаю къмто
телевизорат. По йедно време се направи гужва и судията извади цървен картон, па ка си настану йедно
мешанье, не се види кой кога бута, судията се измъциня кико рак, настану голема бъркотия, бутанье,
чак и ударанье. Тамън си мислим кога судията че из
ключи, досудил ли йе дузпу, ка те ти гьу бабата на
вратата с цървен картон у рукье, размавуйе ми га
под нос и крещи от радос: “Цървен, цървен, цър
вен...! ... Усмърдел си целу малу с прегорело млеко
....” Доодеше ми да вой друснем йедън цървен под
носат, ама само вати вратата и си излезо...
- После, Манчо, се чудим, откуде накуде на бабуту
жълти и цървени картонье. Ама баш теквия кико су
дията що носи у джебчетията. Колко я знам теквая
картончетия при нас се не продаващ...
- Па требе да гьи йе узела на заям, нали има судийе от “Балканскьи”?
- Те това йе! А я Манчо, главу си разби одека вой
картончетията ...
- Е, пропущи ли некой мач?
- Пропущи! Йедва издържа, ама пропущи. Е, нали
гьи повтараю, кита се бабата успа, одгледа га, ама
без глас...
- А одърчето?
- И одърчето! Кита требе да си легнем, узимам църгуту и излазим! Бабата се върти около мене, задумуйе ме: “Мину ти казната, може да се прибираш!”, ама
я се прайим да гьу не чуйем.
- Е, докига тека?
- Не знам, а и не сакам да знам! Са ме мучи друго
нещо, Манчо...
- Кво йе па съга?
- Мучи ме куде да найдем йедно модро картонче, та
да га покажем на бабуту кита завърши първенство
то...
Манча

Кой какво вижда?

ЦЩРазлика
« Питам един бивш
':В“шеФ” в “Комуналац”,
^ ^пенсионирал се преди
няколко месеца, как е
Цкато пенсионер.
- Абе, работата си е
същата, само пенсията
е по-малка от заплата-
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Песимистът вижда само
тунела.
Оптимистът вижда светлината в края на тунела.
Реалистът вижда тунел >
светлината и приближаваш*
влак.
А машинистът вижда тр
ма идиоти, които седят на Ре'
А.Т. сите!
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