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Войската на Сърбия и КФОР Президентът Борис Тадич 6 Ню Йорк

Съвместно срещу 

парамилитаризма Сърбия ще стане 

фактор на стабилност
В сряда в Ниш се проведе първата среща на | 

началника на Генералния щаб на Войската на |
Сърбия генерал-майор Здравко Понош и коман- 1 
дващия силите на КФОР германския 
рал-подполковник Роланд Катер, поел
дването на 1 септември. ничество, каза генерал Катер. - Уверен съм, че

Първата ни среща беше твърде успешна и като високи професионалисти успешно ще си 
премина в градивна атмосфера. Констатирахме, сътрудничим и ще доразвием това, което ни ос- 
че взаимоотношенията ни се развиват успешно тавиха нашите предшественици, подчерта нови- 
и че спокойствието в буферната зона нарушават ят командващ силите на КФОР. 
няколко вида престъпнически дейности - кон- - Мога да потвърдя, че председателят на Ко- 
трабанда на стоки, незаконен трафик на дрога, совския парламент наистина е изрекъл такива 
понякога и на хора - които не спадат към воен- думи, но не мога да ги коментирам, каза генерал 
ните активности, каза генерал Понош. Катер в отговор на журналистическия въпрос за

- Съгласихме се, че в този регион съществу- заканата на Кол Бериша с бунт в случай Косово 
ват само две военни сили - Войската на Сърбия да не получи независимост. “Като командващ 
и КФОР. Общата ни цел е да осуетим престъп- силите на КФОР обаче мога да кажа, че се лъже 
ническите дейности да се превърнат в паравоен- всеки, който смята, че ние не сме в състояние да

обезпечим пълна сигурност за всички на Кос-
- Първата ми среща с генерал Понош е много мет, без оглед на нацията, вероизповеданието 

важна за мен лично, за КФОР и за по-нататъш- или цвета на кожата” - категоричен бе герман- 
ното успешно развитие на взаимното ни сътруд- ският генерал.

Президентът на Сърбия Бо
рис Тадич се срещна с амери
канския президент Джордж 
Буш в рамките на Общото съб
рание на ООН в Ню Йорк. Два
мата президенти се срещнаха 
на кръгла маса за демокрация
та, организирана от Джордж 
Буш и на работен обяд, даден 
от генералния секретар на 
ООН Кофи Анан за ръководи
телите на делегациите, участва
щи в сесията на Общото събра
ние на ООН.

Борис Тадич изтъкна, че 
Сърбия е решена да стане фак
тор на стабилност на Балкани
те, като поясни, че такъв фак
тор на стабилност може да бъ- тът Тадич изтъкна станови- 
де само една демократична щето, че Сърбия всячески

участва в преговорите за бъ- 
Във всичките си контакти по дещето на Косово и Метохия 

време на 61 -ата сесия на Общо- и защитава своите интереси и 
то събрание на ООН президен- суверенитет.

гене-
коман-

ни, подчерта той.

Сърбия.В. С.Б.

Отбелязан Денят на община Димитровград

Да се създават условия за 

по-качествен живот
Телеграма до НС на бошняците

Напреженията сред
малцинствата
обезпокояват

След демократичните промени престана да отбелязва като Ден на общината. Кмета на об- 
се отбелязва 8 септември - Денят на освобожде- щината Веселин Величков питахме най-напред 
нието, както го наричахме. Тази година Общин- да ни каже нещо по повод празника, 
ската скупщина в Димитровград реши 21 сеп
тември - Малка Богородица, официално да се

(На стр. 6)

По повод трагичните съби- ческите различия най-остро 
тия в Нови Пазар, свързани с осъждаме. Безпокои ни фак- 
току-що проведените местни тът, че в рамките на малцин- 
избори там, председателят на ствата и етническите групи в 
Националния съвет на бълга- Сърбия се създават напреже- 
рите в Сърбия изпрати телег- ния, които са на границата да 
рама до председателя на Наци- се превърнат в насилие, 
оналния съвет на бошняците.

“Приемете нашите най-ис- ви пазар налага пред нацио- 
креии съболезнования по по- налните съвети издигането на 
вод трагичната смърт на Ва- интересите на малцинствата 
шия сътрудник Руждия Поро- над дневно-политическите ин- 
вич в деня на изборите, когато тереси и интересите на поли- 
трябваше да се покажат опре- тическите партии, които се бо- 
деленията за демократично ре- рят за власт в Сърбия", се казва 
шаване на политическите между другото в телеграмата, 
проблеми.

Прилагането на сила като НС на^българите в Сърбия 
начин на решаване на полити- Ангел Йосифов.

жЕтгттпта? 17у7 ЛЖт

Книгата е висока 

аристократична 

наслада
Най-новият инцидент в Но-

* С най-нобото си из- ценности аз разделям градове
те надве: градове, в които мога 
да живея, и градове, в които не 
мога да живея.

Ниш е от градовете, в 
които мога да живея

Той има дух, има атмосфе
ра, която страшно ми допада. 
Да си призная честно, когато 
получих поканата,

* Господин Андреев, с какви си- че е нещ0 "°'™,Р™но
впечатления напускате по-локално, по-провинциално^
Сичевския литературен Оказа се.^това съвсем^е

-Преди да дойда тук аз поч- ^^^^^госл“
мГГюГпГн3МНоГдИакЯаХ о/у„гария и в мое лице от 
*а, че след една-две разходки България и това е нещо, което
из града, тъй като повече си Д™Р“Н Е Р. Ак0 тря6„ 
бяхме в Сичево, видях хубава- Балкани г ппрпепът бе
та, красивата страна на Ниш и ®ада™а 6ез’граница, т.е. 
» разговор със заместник-кме- ше ьал \
та казах и. а и„„та гкяла на Балкани, които са та казах, че в моята скала на ^ тъй кат0 „ културата

дание Сичебскияш 
пленер свързва Балка
ните с Европа * Ниш 
е град с дух, с атмос
фера, която страшно 
ми допада * Подем на 
съвременната българ
ска литература

подписана от председателя на

А.Т.

|Край Годеш на сръбско-македонската границаняма граници, няма сблъсква
ния, там има само почерк, от
ношение към хубавите неща и 
съм много щастлив, че се за
познах с мои колеги, които са 
изключително талантливи и 
при това изключително любез
ни и действително чаровни и 

'г мисля, че ставаме приятели, 
не за цял живот, поне за 

дълго. Това е смисълът на та- 
с това Сичево с

Няма преход, но 

минават
помислих

След като полицейските части заместиха войсковите на гра
ницата с Македония, на планирания граничен преход Голеш — 
Голема Църцория е по старому: нашите и македонските поли
цаи улесняват живота на хората от двете страни на границата и 
ги пускат да минават с лична карта. Докато за някои това е неле
гално преминаване, за хората от нашата страна на тримеждието 
— от Жеравино, Голеш, Караманица и Горно Тлъмино, е съвсем 
природно и нормално.

ако
на

кива срещи, 
най-новото издание на тази 

общност печеликнижовна 
от най-много. (На стр. 2)част (На стр. 3)



22 септември 2006__

Бистърчани разговаряха с представителите 
на общината Съобщение на ОО на ДС в Босилеград

Властуващите не защитават 

интересите на хората
IКмете, помагай!

* Общинският съвет на Демократичната партия 6 Бо
силеград е отправил съобщение, в което подчертава: 
"Смятаме 3а наша морална и човешка длъжност да пре
дупредим гражданите на общината 3а опасността, коя
то идва от все по-тревожните прояви на некомпетен
тност, безотговорност, беззаконие, своеволие, неморал, 
простота и цинизъм от страна на повечето общински ’ 
съветници и най-много от кмета на Босилеград и наро
ден представител в парламента на Сърбия Владимир 
Захариев".

На заседанието на Об
щинската скупщина, което 
неотдавна беше проведено в 
Бистър, присъстваха и мес
тни жители. След като днев
ният ред беше изчерпан, 
кметът на селото Асен Ива
нов и отборникът на ДС от 
Бистър Горан Петков заедно 
със съселяните си зададоха 
няколко въпроса на 
кмета на Боснлег- 
радска
Владимир Захари
ев. Ето ги някои от 
въпросите и отго
ворите:
*Кога ще бъде 
построен мос
тът към махала 
Бели брег?

- Още през мина- Асен Иванов 
лата година общин
ската Дирекция за 
строителни площи и пътища 
осигури и докара строителен 
материал. Остава местното 
население да се организира 
и да си построи моста, каза 
кметът и оповести, че е го
тов да дойде с фамилията си 
и да им помогне при строе-

криване на миниферми, с 
което да се съживява сел
ското стопанство?

- Сега е налице пазарна 
икономика и общината и 
държавата нямат правото да 
сс месят и да определят на
чините и условията на паза- 

констатира 
Общината полага усилия за 

м скоро нриватизи- 
Я ране на общсствс- 
I ното предприятие 
1 “Напредък”, кос- 
I то да взима изли- 
I щъка добитък от 
Щ селяните, а всички 
Я останали изкупва- 
'Я чи, които нямат 
рч съответни регис- 
44 трации и разреше

ния да бъдат на
казвани. За сел-

възможност за слагане 
на асфалтова настилка 
от църквата до центъра 
на селото?

- Много скоро това трасе 
на регионалния път към Ка- 
раманица ще бъде асфалти
рано, както и една пътека за 
пешеходци в центъра на се
лото, обеща Захариев.
* Дали през тази есен ще 
се извърши реконструк
ция на махленските пъ
тища, които вече две го
дини не са ремонтирани и 
са в окаяно състояние?

- В момента с булдозер се 
прочиства пътната мрежа в 
Ярешник, след това е плани
рано да продължи за Назъ- 
рица и Доганица, а после да 
се завърне в Бистър. Значи 
през тази есен ще бъдат ре
монтирани пътищата и във 
вашата местна общност. 
*Има ли възможност об

щината и 
просветното 
министер
ство да от
пуснат сред
ства за ре
монт на учи
лищната 
сграда и на 
столовата?

- Този въп
рос ще решим 
заедно с дирек
тора на основ
ното училище, 
който в плана 

за следващата година трябва 
да включи и реконструкция
та на тези обекти. Въз основа

ра, кметът.

Гражданите на Босилеград трябва да са наясно, че някои техни избрани
ци в Общинската скупщина, включително и кметът Владимир Захариев, 
без оглед на партийната си принадлежност, вече не защитават интересите 
на хората, а се превръщат в една група с тесни интереси, която използва 
партиите, за да влезе в скупщината и от позициите на властта да постигне 
личните си интереси, чрез партийни, приятелски и роднински връзки, по
някога и по незаконен път.

Последното заседание на Общинската скупщина, което се проведе на 
08.09. т.г. в село Бистър, беше един от най-показателните примери за, от 
една страна - евтин нопулизъм, ухажване и замазване на очите на хората с 
някакви “големи управленски постижения”, а от друга - бруталност и аро- 
ганция, граничеща се с'насилие към представителите на демократичната 
опозиция, които всс още имат смелост да се противопоставят на своеволи
ето на кмета Владимир Захариев и неговите партийни съдружници.

Спокойно можем да кажем, че в Общинската скупщина в Босилегад поч
ти няма общински сьветнци. Те са само части от една машина за гласуване, 
която послушно вдига ръце, когато кметът им разреши.

В такива условия, когато не се допуска и не се взема предвид никакво 
друго мнение освен това на кмета, се взимат прибързани и необмислени 
решения, които не само обслужват лични, групови и теснопартийни интер- 
си, но в крайна сметка нанасят вреда - прогонват младите и образовани 
специалисти и с това лишават общината да се включи в новите икономи
чески и политически процеси.

Ето и конкретни примери.
На заседанието на Общинската скупщина в с. Бистър общинските съ

ветници едногласно подкрепиха предварително подготвено от кмета реше
ние, с което работното време на заведенията в Босилеград се удължава до 3 
часа през нощта! Обяснението беше, че това било в интерес на кръчмарите, 
които по този начин осъществявали по-големи печалби!? Никой от общин
ските съветници не си и помисли дори, че по този начин пряко излага мла
дите (бъдещето и надеждата на Босилеград), на опасност от алкохолизъм, 
наркомация, семейни драми и морална и духовна мизерия и нищета!

На същото заседание на Общинската скупщина, противно на всички за
конови разпоредби, бе гласувано решение, с което за все още несъществу
ващата от правна гледна точка Радио Телевизия Босилеград, за изпълня
ващ длъжността директор (или редактор?) бе назначен Любен Григоров, 
който няма нужната квалификация нито за директор, нито за редактор на 
електронна медия! В Босилеград има няколко млади безработни журна
листи, има и специалисти по компютъри и информатика, които са прину
дени да напуснат Босилеград, а кметът Владимир Захариев на тяхно място 
назначава Любен Григоров, който е завършил училище за запасни офице-

община

ЩЦ
К; 1

скостопанските 
производители е най-изгод
но да сформират земеделски
кооперации, чрез които ще 
могат да кандидат
стват за средства за 
реализация на проек
ти, които отпуска дър
жавата или съответни 
неправителствени ор
ганизации. Общината 
от своя страна винаги 
ще ви оказава помощ и 
ще съдейства, но вие 
сами трябва да се ор
ганизирате и да бъдете 
сплотени.

жа.
*Дали общината възна
мерява да предприеме 
мерки за подобряване на 
условията за изкупуване 
на добитък и на други 
селскостопански произве
дения, както и за отпус
кане на кредити за от-

Горан Петков* Съществува ли

Горан Петков заяви, че според плана на общинската 
Дирекция за строителни площи и пътища до края на 
годината в селото трябва да се построи чешма на из
вора Света вода. Проектът възлиза на 90 000 динара. 
Планирано е и изграждане на тоалетна в селото, за 
което ще бъдат отпуснати 120 000 динара, както и 
монтиране на три нови улични лампи.
- Вече поставихме две бетонни тръби на пътищата 
към махалите Вировци и Градище, а наскоро ще мон
тирам и канавки на пътя към махала Присое. Осигу
рихме 1,3 километра пластмасов маркуч, а сапоред 
плана Дирекцията допълнително трябва да пи осигу
ри още 300 метра за прокарване на водопроводи в ма
халите, каза Петков.

на него ще поискам средства 
от просветното министер
ство. Смятам, че министер
ството и министър Слобо- 
дан Вуксанович, които и до
сега проявяваха огромно 
разбирателство към нашите 
искове, ще ни окажат по
мощ.

ри!
Това, разбира се, не е единствен случай. Такъв бе и случаят с назначава

нето на началника на общинското управление, на директора на Дирекцията 
на строителни площи, на директора на гимназията и на други лица.

Назначавайки на работа хора без квалификации на добре платени работ
ни места, той ги подчинява, те му стават благодарни и послушни и по този 
начин се превръщат в негови лични инструменти в провеждането на една 
своеволна политика, която води общината към пълен икономически, кул
турен и политически провал.

В последно време кметът и народен преставител Владимир Захариев 
максимално използва асфалтирането на пътя от Бранковци до Босилеград 
за собствена политическа промоция - че само той и никой друг не е заслу
жен за това.

Длъжни сме да поясним, че за това не е заслужен само Захариев. Сред
ствата идват от европейските предприсъединителни фондове с основна 
цел да се насърчват демократичните промени в Сърбия и нейната пътна 
мрежа да се приспособи към европейските стандарти с оглед на предстоя
щото членство в ЕС. С тази цел само за 2006 г. на Сърбия са отпуснати око
ло 500 милиона евро и пътища се поправят навсякъде. Една малка част от 
тези пари дойде и до Босилеград. Ако се окаже, че Владимир Захариев е 
направил нещо в тази цел - това му е длъжността и никой няма правото да 
оспорва заслугата му, но това не го амнестира от отговорност за другите 
грешки. Добре е, че се асфалтират пътища, това е предпоставка за иконо
мическо развитие на общината, но най-важното в момента е, че хората, 
притиснати от безработица, са принудени да емигрират. С обезлюдяване- 
то на общината се обезсмисля всичко, което в момента (на думи или на 
практика) се строи.

Общинският съвет на Демократичната партия в Босилеград напоследък 
преосмисля смисъла на участието си в работата на Общинската скупщина. 
Ние нямаме възможност да участваме в обсъждането и да поемем отго
ворност в решаването на проблемите на общината. Опозицията служи са
мо да придаде демократична форма на личната власт на кемта Владимир 
Захариев, който по този начин поема върху себе си цялата отговорност за 
всички лоши последствия от собственото си управление на общината.

В този смисъл ние предупреждаваме гражданите на Босилеград, че са 
застрашени демократичните постижения и отново е надвиснала опаснос 
тта от еднопартиен и едноличен монопол на Владимир Захариев. Призова
ваме гражданите на общината да се осъзнаят и критически да обмислят р 
зултатите от сегашното общинско управление с цел създаване на силен 
опозиционен блок, който да предотврати сегашните унищожителни проц 
си, се казва между другото в съобщението.

П.Л.Р.

Няма преход, но минават
(От стр. 1) правителството на Сърбия е 

взело решение за откриване на 
прехода през ноември миналата 
година. “За да се ускорят рабо
тите, понастоящем се формира 
делова група от представители 
на няколко държавни органи: на 
министерствата на външните и 
вътръшните работи, на капи
талните инвестиции, на финан- 
сиите, както и на Управлението 
на митниците и на Дирекцията 
за имущество на Сърбия. Зада
чата на тази междуресорска 
група е да вземе мерки за по-на
татъшните активности във 
връзка с откриването на прехо
да, с които да осведоми и пра
вителството”, се казва в допис
ката.

От Службата за гранич
ни въпроси към Министер
ството на външните ра
боти на Сърбия оповестя
ват, че преходът край Го- 
леш ще има местен ха
рактер - ще работи само 
през деня, ще може да се 
минава пеша и с коли, а 
от нашата страна ще 
могат да го ползват само 
хората, отдалечени от 
границата до десет коло- 
метра.

Хората от нашите села 
край границата и техните деца и 
роднини, живеещи в община 
Крива паланка, могат да пол
зват тази привилегия само кога
то минават пеша. Минаването с 
кола не се разрешава. Ако се на
лага да пътуват с кола, тогава 
ще трябва да обикалят през 
България и да минават през две 
граници, или пък през прехода 
Чукарка край Прешево. Според 
втория вариант пътят им ще из
лезе не по двадесетина кило
метра, колкото има от Голеш до 
Крива паланка, а към 300, казва 
Вене Михайлов от Караманица.

Затова населението от три- 
междието и местното самоуп
равление в Босилеград посто
янно искат отговор на въпроса 
кога ще бъде реализирано ре
шението на правителствто на 
Сърбия за откриване на прехода 
край Голеш.

От Министерството на вът
решните работи на Сърбия в ед- 

дописка до кмета на Боси- 
леградска община отговарят, че

нашето правителство не е из
вестно. Не е известно и защо 
македонската страна не е проя
вила по-голям интерес за от
криване на прехода. Узнаваме, 
че представители на местните 
самоуправления в Босилеград и 
Крива паланка досега няколко 
пъти са се договаряли да се 
срещнат край Голеш, т.е. Голе- 
ма Църцория, но македонците 
не идвали.

Нека да припомним, че ре
шението на сръбското прави
телство се смята за конкретен 
принос към подписания преди 
три години протокол за откри
ване на прехода от страна на 
министерствата на външните 
работи на СЧГ и Македония. 
Защо досега не са взети мерки 
за реализиране на решението на

Председател на Общинския съвет на 
Демократичната партия вБ°с

В.Б.на
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Инициатива на 
Хелзинкския 
комитет за 
българите в Сърбия

В Ниш 50 години се обработва алуминий

“№$$аГ - 

компания за 

пример

По повод Деня на Нисал ” - 
Малка Богородица, на 21 септем
ври между 9-има предложени 
кандидати бе провъзгласен 
най-добрият работник, когото 
собственикът на компанията 
награди с автомобил “Юго корал 
ин”. Още 45-има работници са 
наградени парично._____ _________

Да се върне 

балерефът 

на Хан 

Аспарух
*Огп началото на 2006 г. физическият обем на производството е увели
чен с 30%, доходът с 69% и износът с 80%. Собственикът досега е вло
жил 4,5 милиона евро, до края на годината се очаква да достигнат един 
милион.

Нишката ком
пания “Нисал”Председателката на Хелзинкския 

комитет за защита правата и свободи
те на българите в Сърбия Зденка То
дорова сподели поредната инициати
ва на организацията - на димитров
градските гробища да се възстанови 
мемориалната чешма и над нея отно
во да се постави месинговият барелеф 
на Хан Аспарух. Тодорова вярва, че 
барелефът, който е бил поставен през 
1942 година, а е свален няколко годи
ни по-късно от комунистичските 
власти, се намира в някое мазе или на 
таван в града и обещава парично въз- 
награждание на оня, който го върне. 
Доколкото оргиналният барелеф не се 
намери, ще се изработи негово копие.

Тъй като на димитровградските 
гробища някога е имало българско 
военно гробище, Хелзинкският коми
тет настоява на мястото му да се заса
дят около 800 фиданки бели брези и 
смърча, колкото са били и гробовете 
на българските войници. Идеята е там 
да се възстанови и белият мраморен 
паметник на загиналите български 
войници, който е взривен след Втора
та световна война. Тодорова каза, че е 
възможно на паметника отново да бъ
де изписан стихът на Иван Вазов: “Те 
живяха, биха се и умряха за България”,

графия, заснета от самолет, 
виждат димитровградските гроби

ща и гробовете на българските войници
на която се може да послужи 

като образец за 
успешна привати
зация. Генерални
ят директор Дра
ган Йованович и 
директорът на 
производството 
Митар Вукович 
заявиха на 
конференция по
повод 51-ата годишнина на фирмата, та на “АггроП сйу” в Белград (2,36 млн. 
че продължават положителните тен- евро). Проектът от ОЕСО е провъзгла- 
денции започнати през 2004 година, ссн за най-голяма инвестиция на Бал-

доколкото се постигне договор между 
компетентните в Сърбия и в България.

Във връзка с дейностите на Хелзин
кския комитет и реализирането на проек
та му под название “Документационен 
център на българите в Сърбия" нека да 
отбележим, че неотдавна в с. Вълковия бе 
възстановен паметник, построен преди 
десетилетия в чест на 8-мина български 
войници, загинали по време на Балкан
ските и Първата световна война. Всеот
дайна помощ при възстановяването на 
паметника на Хелзинкския комитет ока- 

директорът на Нациналния истори
чески музей в София проф. д-р Божидар 
Димитров. Благодариение на него в Бъл
гария са изработени и две мраморни пло
чи с надписи, които трябва да се поставят 
върху Паметната костница на Нешков 
връх над Димитровград.

В рамките на проекта “Документацио
нен център на българите в Сърбия” Хел
зинкският комитет подготвя уебсайт за 
по-важните военноисторически паметни
ци и по-автентичните оброчни кръстове в 
Димитровградско.

пРес' Д. Йованович и М. Вукович (вдясно)

каните в 2006 г.
С влагания от 4,5 млн. евро собстве-

първата след приватизирането на ком
панията. Тогава продукцията била уве
личена с 37%, а доходът с 66%. През никът на “Нисал” Горан Вукович изця

ло е изпълнил задълженията към Аген-
зал

първите осем месеца на тази година 
деловите резултати са подобни - про- цията за приватизиране и то в срок от 
изводството е увеличено с 30%, дохо- две години вместо пет. Положителните 
дът с 69% и износът с 80 процента, т.е. тенденции в областта на инвестиране- 
стойността на износа е 6 мил то продължават, така че за модернизи-иона евро.
“Нисал” изнася изделия от алуминий в ране на производството до края на го- 
Германия, Чехия, Полша, Казахстан... дината ще бъде вложен още един ми- 

През последните два месеца са под- лион евро собствени пари.
До момента на приватизирането в 

‘Нисал” са работили 1230 души, а сега
писани делови договори с “Телеком” з 
Банялука на стойност 3,1 млн. евро, за 
два нови проекта в Казахстан, заедно с са общо 680 работници. Средната нето 
“Енергопроект - високоградня” от Бел- заплата е около 220 евро. 
град (1,85 млн. евро) и за два нови обек- М. Т.Б. Д.

Книгата 6 висока аристократична наслада
литература не може без д 
лекти, тя трябва да ги вклю 
в себе си. Всяка уважаваща 
бе си литература е невъзмох 
без диалект, разбира се, с м 
ка. Ако диалектът бъде ня

съдбата. Но има един процес в 
Източна Европа, мисля дори 
навсякъде по света, където има 
едно по-ограничено търсене на 
хубавата, на чистата литерату
ра. Налице е една комерсиали- 
зирана литература по посока 
на трилъра, по посока на обра
за на киното, има леко падане 
на стойностите, поне от обща
та гледна точка на сериозните

като не съм специалист. Въз 
основа на това, което чета и 
виждам в българската литера
тура, според мен тя е в подем, 
който след няколко години ще 
започне да се усеща изключи
телно силно. В момента има

(От стр. 1)

* Каква е конкретната 
полза от подобните срещи?

-Мисля, че са изключително 
полезни и те зареждат с нова 
творческа енергия. За мен мно
го, тъй като човек среща свои 
сродни души, обменя мнения, 
сравнява докъде е стигнал, ка
къв опит е натрупал, научава 
много неща - човек се учи до- 
като е жив и ако не звучи нес
кромно и самият той дава мал
ко на своите колеги.
* Но когато се изправи пред 
белия лист хартия, авто
рът е сам?

- Точно е. Писателството е 
много интимна, самотна рабо
та. Тези срещи, тези разговори 
с хората, които са от различни 
краища на Балканите и на све
та, дават вътрешен кураж на 
писателя - ето, аз имам едни 
кора, едни колеги и приятели, 
за които пиша и те един ден ще 
прочетат. Мислено ти си гово
риш с тях, пишеш писмото до 
тях.

от авторите и от ли1 
самите физически

едно отчаяние в средите на 
българските писатели, които 
поради тежкия живот, който 
води народът, едва ли не сти
гат и до крайности, отричайки 
дори и съществуването на съв
ременна българска литерату
ра. Според мен това е един вик, 
една болка. Не мисля, че тя е 
излишна. Напротив, тя е корек
тив. Действително има едно 
невероятно писане, един неве
роятен обем, който тлее в мо
мента и само след няколко го-

отиват си, умират, няма да о 
тане нищо записано, освен 
научните изследвания. В лит 
ратурата, животът е част с 
езика и езикът е част от жив 
та, те са свързани нераздели 
Та, ако няма диалекта тога: 
няма да се получи плътна кар
тина за това което се описва, а 
в края на краищата това е жи
вотът.

Книгата ще пребъдне
* Какво е бъдещето на кни
гата като носител на про
изведение на изкуството в 
ерата на електрониката и 
информационната техно
логия?

- Не бих казал, че книгата е 
застрашена. Развитието на тех
нологиите е неминуемост. 
След като има толкова лесни 
начини за комуникация и за 
предаване и получаване на ин
формация, много хора ще 
предпочитат, освен чрез ин
тернет, да имат записана кни
гата на диск и като си шофират 
по три-четири часа в големите 
градове и задръствания, те мо
гат спокойно да си слушат кни-

литературни критици, които 
винаги имат точен прицел в 
своите оценки. Това неминов- 
но дава отражение и в Бълга
рия. Не мога да кажа, че в Бъл
гария търсенето на български 
автори е силно, както мисля, че 
същото важи и за Сърбия, и за 
Унгария, и за Гърция... Има ав
тори, които намират своя про
чит, търсят се сериозно на па
зара, но като цяло, ние все още 
не сме се наситили с чуждото, 
тъй като дълги години ни беше 
забранявано да виждаме чуж
дото. Сега вече, когато се по- 
наситихме с чуждото, се обръ- 

своето и ще разбе- 
че и нашето никак не е за

га и по тоя начин да възприе
мат художествената литерату
ра. Не е задължително да е кни
га, но в края на краищата лите
ратурата е едно аристократич
но занимание: колкото и да 
има лесен начин на възприема
не на художествените стойнос
ти на литературата, книгата 
винаги ще си остане върховен 
аристократичен момент и нас
лада да отвориш двете корици, 
да се поровиш в старите по
жълтели страници, да вдишаш 
праха на старите библиотеки. 
За мен това след време ще ста
не едно много изискано, така 
да се каже аристократично от
ношение към високата култура 
и литература. Не се притесня-

дини ще даде своите много се- 
резултати. Самиятриозни

факт, че в конкурсите за роман 
само тази година участваха 
над 70 творби показва, че про
дукцията е на лице. Разбира се, 
друг е въпросът какво е качес
твото им. Но, колкото и да от
хвърляме марксизма, бавните 
количествени натрупвания 
дят до качествени изменения. 
Това всъщност е закон на Хе- 

Така че няма страшно, аз

щаме към 
рем,
подценяване. Това са естестве- 

процеси. Те не са бързи и 
никой не бива да изнасилва 
развитието на литературата, 
на духовните процеси на една 
общност.
* Героите ви в “Стъклена
та река” използват 
тния ломски или врачан
ски да кажем диалект. 
Какво е мястото на диа
лекта в литературата?

- Една сериозна национална

во-
Българската литература е 
в подем
* Като лауреат на награда
та за най-добрия български 
Роман, можете ли с някс 
ко думи да обобщите състо
янието на българската ли
тература днес?

■ В настоящия момент не 
мога да кажа общ прочит на 
^лгарската литература, тъй

ни

гел.
съм оптимист.
* Колко се чете и търси ху
дожествената литература 
в България?

- Ако трябва да съдя по това, 
което аз продавам, не мога да 
се оплача, напротив, мога да 
кажа, че

ол- вам от това, че книжното тяло, 
старата форма, ще бъде пре
небрегната. Убеден съм, че ху
бавата книга, винаги ще пре
бъдне.

мес-

съм благодарен на Ванче Богоев
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Станишев откри завод за 

трансформатори
Две момичета 
са загинали под 
срутена сграда

Кирилските букви в 

колекция от плакатиЗа първите 6 месеца на тази година преките инвестиции в Бъл
гария надхвърлят 1 милиад и 400 милиона евро, а по данни 
БНБ икономическият растеж на страната е по-висок от очаква
ния и надхвърля 6 процента. Това каза министър-председателят 
Сергей Станишев в Ботевград, където откри фабрика на концер
на “Сименс” за производство на трансформатори. Компанията е 
инвестирала до момента 4 милиона лева и е създала 60 работни 
места. Откриването на този завод е знак на доверие към страната 
ни, към бизнес климата в нея, към качеството на работната сила 
и към способността да работим по европейски стандарти, отбе- 
ляза в приветствието си премиерът Станишев. По думите му 
производството ще бъде ориентирано изцяло за износ и по този 
начин ще подкрепя търговския баланс на страната и ще прави 
България по-конкурентноспособна.

Две момичета на възраст 18 
и 19 години са затрупани под 
срутилата се сграда на ул. “Ала
бин” 39 в София. Това съобщи
ха от пресцентъра на Минис
терството на държавната поли
тика при бедствия и аварии.

Инцидентът е станал към 
18.10 ч. във вторник.

Загиналите са били в парки
рана кола до сградата, каза 
пред БТА доц. Красимир Ги- 
гов, главен секретар на Минис
терството на здравеопазването.

Работниците, които са ре
монтирали срутилата се в цен
търа на София сграда, са я на
пуснали час и половина преди 
инцидента, съобщиха от прес
центъра на Министерството на 
държавната политика при бед
ствия и аварии.

Ма мястото е имало само ох
рана - 3 момчета, които са се из
теглили от сградата в момента, 
в който са чули пропукване. 
Сградата е частна собственост 
и се ремонтира от седмица.

Мястото на инцидента са по
сетили премиерът Сергей Ста
нишев, вицепремиерът Емел 
Етем, министрите Радослав 
Гайдарски и Румен Петков.

на
В Министерството на външните работи на България беот 

крита изложба “От А до Ъ и Я”. Събитието е съвместна проява 
на Държавния културен институт и Международното триенале 
на сценичния плакат — София. Изложбата обединява усилията 
на 16 художници от 6 държави. Колекцията включва общо 56 
постсра с формат 90 х 60 см от две плакатни серии: “Латинска 
азбука” и “Българска азбука”. Всяка буква е отделен постер. 
Авторите на “Латинската азбука” са световноизвестни графици 
от САЩ, Япония, Германия, Швейцария, Израел, обединени от 
идеята на известното в света на графичния дизайн студио “Пен- 
таграм” — Ню Йорк. Българските пък автори на изложбата ис
кат сериозно и с чувство за хумор да повдигнат противоречиви
те въпроси за “ползата” и “вредата” от кирилските букви.

Настоящето представяне на колекцията е част от богатата из
ложбена програма, включваща повече от 30 града в България и 
по света (Варшава, Москва, Женева, Лайпциг, Виена, Братисла
ва, Прага, Скопие...).

Жребий за кандидат-президентите 
в изборната бюлетина

ЦИК изтегли жребия за по- лова 
редността на кандидатите за 3. Георги Първанов - Ангел Ма- 
презндент и вицепрезидент в рин 
изборната бюлетина.

Регистрираните 
дат-презндентски двойки за 5. Петър Берон - Стела Банкова 
изборите на 22 октомври полу- 6. Волен Сидеров - Павел Шо- 
чиха следните поредни номе- пов
ра, по които ще бъдат подре- 7. Георги Марков - Мария Ива- 
дени в изборната бюлетина:

1. Неделчо Беронов - Юлиа
на Николова

Т.П.

4. Григор Велев - Йордан Му- Българското хоро 

обич към света
канди- тафчиев

Почти цял месец с уникално хоро България поздравяваше 
европейските столици. На 2 септември екип от родолюбиви 
българи - народната певица Любка Рондова и изпълнителите 
от ансамбъла за народни песни и танци “Пирина”, млади та
ланти от всички краища на България, ръководители на читали
ща и др., предвождани от Илия Луков, тръгна из европейските 
столици. Пътуването на най-дългото хоро из Европа е по проект 
на народния певец Илия Луков и Продуцентска къща “Пирина”. 
Начинанието придоби изключителна популярност.

“Българското хоро бе истински посланик на доброто”, каза на 
пресконференция, след завръщането си от турнето Илия Луков 
и добави: “С този проект България бе представена в Европа не с 
кючек, а с български фолклор. С удоволствие направихме всич- 

С тържествена сесия Столичният общински съвет отбеляза 17 септем- к0 неопходимо и сега се гордеем, защото показахме най-важно- 
ври-Празника на София. Като на празник единствената точка в дневния ред то и най-ценното нещо — любовта, която е съхранила древните 
на сесията, в която участваха областният управител на София и кметът на кодове в българските певици, в танците и песните на българския 
града, беше определена за награждаване със званието “Почетен гражданин фолклор.” 
на София” и за връчване почетния знак на столицата.

Нови почетни софийски граждани са диригентът Росица Баталова, енер
гийният експерт проф. Атанас Тасев, спортистите Георги Марков и Йордан
ка Донкова, алпинистът Методи Савов.

Сред удостоените с почетен знак на София беше лекоатлетката Ивет Ла- 
лова, европейска шампионка по лека атлетика в зала на 200 метра. За после
ден път празнуваме Празника на София извън пределите на Европейския съ- и в Берлин, Франкфурт, Милано, Марсилия, Барселона, Мад- 
юз, каза председателят на СОС Владимир Кисьов. След 1 януари 2007 г. пред рид, Париж, Амстердам, като големият финал на проявата се 
нас ще има много задължения, свърезани с еврочленството и благоустрой- очаква да бъде в Стразбург и Брюксел, 
ството на София, добави той.

нова
Жребят беше изтеглен от 

зам.-председателя и говорител 
2. Любен Петров - Нели Топа- на ЦИК Бисер Троянов.

Тържествена сесия на Столичния общински съвет

Отбелязан Празникът 

на София
“Дадохме на Европа любов”, каза пък певицата Любка Рон

дова.
Танцът започна от Атина, през Будапеща, Братислава, Миш- 

колц, Прага, Берн...
Предвидено е през октомври, хорото да продължи да се играе

Т. Петров

2_Посетете курортите Банкя и Рударци

Кратка почивка след покупки в София в курорта Рударци, където могат и да 
се гмурнат в откритите басейни с ле- 

бекю или само да си изпиете кафето и чебна минерална вода. Къщите вече 
да си тръгнете. А докато вие си пиете отдавна са изкупени от богати софиян- 
кафето или бирата и си приказвате с

*Без съмнение София е 
най-посещаваното място в 
България през Цялата годи- ци, които през последните години се 

приятелите, децата (ако сте ги взели с пренесоха да живеят там. Именно в Ру- 
вас) могат да се позабавляват в т.нар. дарци можете да се поглезите край 
Приказна къща . Там за хлапетата по- един от най-модерните басейни в Бъл- 

организират най-различни гария. Както вече казахме, водата е ми
нерална и след “терапия” в нея кожата е 
гладка и чиста. В най-големия от трите 
басейна има една по-плитка част с дю- 

А пък нашенците от Босилеградско, зи, която се ползва като джакузи. 
на само 20 минути път от центъра на Най-малкият басейн е за деца.
София към Перник, могат да се отбият Само водната площ заема половин

декар, а наоколо 
се простират ре
дица шезлонги. 
Хавлията може
те да опънете и

Ана.
Както в повечето столици така и в 

София почти не съществува място, къ
дето човек (в нашия случай след покуп
ки) може си отминава. Поради това ре- 
шихме на нашенци да предложим двата 
най-известни, близки до София, курор
та, които те могат да посетят, както се 
казва - пътьом. На хората, които от Со
фия поемат път към Димитровград 
препоръчваме курорта

сотянно се 
забавления.

•■■-.А
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БАНКЯ,

1известен и в света с минералните си 
извори. Намиира се само на 5-6 кило
метра от магазина “Метро”, който на
дали има нащенец, който да го отмине. 
Само на десетина минути разстояние 
от прашните градски улици, проблеми
те се забравят и всеки лесно се нас
тройва на вълна забавления или почив
ка. Въпреки че е част от столицата, тук 
усещането е както в курорта, а и мно
жеството санаториуми могат лесно да 
те искушат да пробваш лечебните свой
ства на уникалната вода в Банкя. Спо-

Не-на тревата, 
далеч има ресто
рант, детски кът 
с люлки и пла- 

бар. Ценатажен
за входа е 5 лева,
за най-малките - 
безплатен. Пар- 

събира
ред специалистите само в Калифор
ния има място с толкова чист въз- 
дух(!?) както тук. Има и доста хотели с 
градини и езерца, където може да се 
направи следобедно или вечерно бар-

кингът 
към 100 коли.

Т. Петров
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Отпразнуван Денят на общината Решение на ОС

Признания към 

края на годината
Продължено работното 

време на кафенетата
На 21 септември - Малка Бо- признания на тези, които през 

городица, в Босилеград скром- настоящата година 
но бе отпразнуван Денят на об- особен принос 
щината. Вместо тържествено общината, 
заседание на ОС и организира-

Съветниците на Общинска верски празници, както и по верски празници до 2 часа след 
скупщина в Босилеград приеха време на самите празници, гос- 
решение за ново работно вре- тилничарските обекти ще ра- 
ме на гостилничарските, тър- ботят до 3 часа. Работното ските магазини и занаятчийни- 
говските

са дали 
в развитието на

полунощ.
Работното време на търгов-

“Обществените признания и занаятчийските време на хотела ще бъде от 5 ците е от 6 до 22 часа. Общин- 
обекти на територията на об- сутринта до 3 часа след полу- ското управление може да взе- 
щината, което ще се прилага от нощ, а на нощните барове от 23 ме отделно решение, с което 
1 януари 2007 година.

Кафенетата, ресторантите,
пицариите и другите гостилни- ние, което е в сила от 2002 го-
чарски обекти през делничните дина, работното време на ка- заведенията и заетите в тях не 
дни ще работят от 6 часа сут- фенетата през делничните дни спазват решението могат да 
ринта до 1 час след полунощ, а е от 6 сутринта до 24 часа, в пе- бъдат глобени с 5 до 500 хиля- 
в петък и в събота до 2 часа. В тък и събота до 1, а в навечери- ди динара, 
навечерието на държавните и ето и по време на държавните и

определени магазини да бъдат 
Според досегашното реше- открити денонощно.

Доколко собствениците на

до 3 часа.

П.Л.Р.

Общинският съвет по заетостта настоява за 
организиране на обществени работи

Само “Услуга” конкурира?
не на големи тържества в гра- ще бъдат присъдени на годиш- 
да, по повод празника ансамбъ- ната сесия на ОС, която по тра
лът към Центъра за култура из- диция се провежда в края на де- 
несе концерт от народни песни кември. До края на годината в 
и танци на бината в училищния нашата община ще бъдат реа- 
двор, а в организация на Клуба лизирани или ще стартират 
по лека атлетика “Младост” на много проекти и тогава ще 
Пескара се проведе ученическо имам ясна представа кои лица, 
състезание. Кметът Владимир ведомства и фирми през 2006 
Захариев заяви, че не са искали година 
да излагат общината на ненуж- най-много за развитието на на
ни разноски.

Той подчерта, че Общинска- нето на условията за живот на 
та скупщина и тази година пла- гражданите”, подчерта кметът, 
нира да присъди обществени

Обществените предприятия на босилеградското бюро по да се организират в различни 
и някои други организации в труда, казва, че организиране- области: здравеопазване, по- 
Босилеградска община имат то на обществени работи е мощ на стари и социално зас- 
шанс временно да ангажират шанс за временно ангажиране трашени, защита и опазване 
определен брой хора от Тру- на определен брой безработ- на 
довата борса чрез организи- ни. По време на реализацията наследство, туризъм, урежда- 
ране на обществени работи. За на проектите те ще получават не и почистване на речни ко- 
реализиране на проекти в ре- съответни заплати, ще им рита, езера, язовири, залесява- 
публиката правителството на върви трудов стаж, а ще им не, уреждане на градини и 
Сърбия ще отпусне 100 мили- бъдат плащани и всички соци- площадки за деца и пр. 
она динара от републиканския ални и здравни осигуровки, 
бюджет.

културно-историческото

са допринесли
До момента само общес- 

Той подчерта, че представите- твеното предприятие “Услу- 
Във връзка с обявената пуб- лите на предприятията са би- га” се е определило да канди-

шата община и за подобрява-

лична покана от страна на ли запознати с условията, датства с проект за почиства- 
Министерството по труда и предвидени в конкурса.П.Л.Р. не на диви сметища и урежда- 

Срокът за кандидатстване не на улици, пътища и кейове всоциалната политика за орга
низиране на работи от общ за средства от Министерство- града и в по-големите села в 

републиката, то по труда изтича на 25 сеп- общината.Долнотлъминчани ще 

строят църква
интерес
Общинският съвет по заетос- тември. В конкурса могат да 
тта в Босилеград миналата участват държавни органи и да организират обществени 
седмица проведе заседание, органи на местното самоуп- работи, предприятията и ор
на което разисква възможнос- равление, обществени пред- ганизациите са длъжни да 
тите за реализиране на такива приятия, кооперации, непра- осигурят средства за матери-

организации, ални разходи и за необходими

в
- Доколкото получат пари

Жителите на Долно Тлъми- поискали от босилеградското 
но, едно от редките села в Бо- обществено предприятие ”Нап- 
силеградско без църква, неот- редък”, което е собственик на 
давна задвижиха инициатива за парцела около параклиса, да 
изграждане на храм на мястото даде на селото около 150 метра 
на сегашния параклис, в мес- квадратни, на които да бъде 
тността Милошев чукар 
както още го наричат “Кръс- от около 40 метра квадратни и

да се уреди църковен двор. Те 
Вече е избран Църковен съ- осведомили и вранския влади- 

вет, който да ръководи актив- ка Пахомий за инициативата, 
ностите за спешна реализация който подкрепил идеята им. 
на инициативата. За председа
тел на съвета е избран Милан нето на църквата радушно са 
Любенов, безработен машинен подкрепили не само местните 
инженер, който е бил инициа- жители, но и преселниците, с 
тор и ръководител на редица което, както изтъква Милан 
акции в селото. В състава на съ- Любенов, се потвърждава ре- 
вета са и Винко Христов, Мишо шеността на долнотлъминчани 
Арсов, Зоран Станков и Занко да запазят вярата, културната и 
Деспотов. националната си идентичност.

Членовете на съвета вече са П.Л.Р.

проекти в общината. вителствени
Влайко Асков, председател граждански сдружения и др. съоръжения за работа, сочи 

на Съвета по заетостта и шеф Обществените работи могат Асков. П.Л.Р.

Долно Тлъминоили построен храмът с повърхност

Оранжерии в “Лесковашко поле”то”.

Земеделците, някои от които догодина броят на “палатките”Тази пролет в Долно Тлъми- 
но бяха поставени петнадесе- притежават и по две оранже- в селото със сигурност ще се 
тина оранжерии, в които земе- рии, подчертават, че приносите увеличи, 
делците за свои нужди отглеж- на зеленчуците са надхвърлили

очакванията им и добавят, че

Инициативата за построява-

П.Л.Р.
дат домати, чушки, краставици 
и други зеленчуци. По-голяма 
част от тях са поместени между
центъра на селото и реката и 
свободно може да се каже, че 
местността иаподобава на лес
ковашко поле.

В памет на загиналите босилеградчани

Възпоменателна чешма
ежа на чешмата включва и монтирането на ка- 

На площадката пред сградата на данъчното менни пл0чи и две малки пейки пред чешмата, 
управление в Босилеград, между паметника на ^ похарчени над 95 000 динара. Извършител 
Васил Левски и фонтана, ОО на СУБНОР пое- на работите беше нишката фирма “Алфа бе- 
трои чешма в памет на загиналите бойци от тон.. а парИте осигури ОС в Босилеград. 
Босилеградско във всички досегашни народо- Планирано е върху нея да бъде монтирана и

гранитна плоча с надпис. П.Л.Р.освободителни войни.
За реализация на проекта, който освен стро
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Първо заседание на 

Еврорегиона “Стара 

планина”
Да се създават условия 

за по-качествен живот
(От стр. 1) поне през уикенда да дойдат до най-добре. Преди всичко нап- 

своите села, до бащините си равен е зеленият пазар (до края 
къщи, да обработват някоя пи- на годината ще бъде завърше
на, а утре и да се занимават е иа и сградата там), асфалтира- 
скотуризъм. ни са улици, построен е мостът

Има и много други неща, ко- над Лукавашка река. Асоциа- 
ито трябва да бъдат направени, цията на дребните предприе

мачи също функционира съв
сем солидно, което за нас е от 
голямо значение, направена е

На 20 септември в Димитровград се проведе първото заседа
ние на асоциацията Еврорегион “Стара планина”, която е създа- 
дена от 11 общини, гравитиращи на Западна Стара планина на 
територията на България и Сърбия. От българска страна това 
са общините Белоградчик, Берковица, Вършец, Георги Дамяно- 
во, Годеч, Чипровци, Чупрене, а от сръбска - Димитровград, 
Зайчар, Княжевац и Пирот.

Рамковото споразумение за създаване на Еврорегиона бе 
подписано преди няколко месеца в София между представители 
на създадените междувременно сдружения “Северозападен 
Балкан” от българска и за развитие на региона “Стара планина" 
от сръбска страна.

На заседанието в Димитровград, на което присъстваха пред
ставители (главно кметовете) на споменатите общини, бе пред
ставено рамковото споразумение и избрани ръководни органи 
(с еднакъв брой членове от двете страни) - Общ ръководен съвет 
(ОРС), Секретариат и Съвместни експертни групи (СЕГ).

Страните, подписали споразумението, декларираха готов
ността си при наличие на подходящи условия или при необхо
димост да учредят сдружение като юридическо лице в процеса 
на институционализиране на транеграничното сътрудничество.

С оглед на факта, че България от началото на следващата го
дина става пълноправен член на Евросъюза, предложено е седа
лището на сдружението официално да бъде в гр. Берковица.

- След повече десетилетия 
Димитровград отново отбеляз
ва 21 септември като Ден на об
щината, а тази година го пра
вим официално.
Общинската скупщина 
кова решение. Важно е да нап
равим определен контннуитет, 
да създадем определен позити
вен амбиент, в който ще нас
тройваме онова, което нашите 
предшественици са осъ
ществили. Трябва да има
ме дългосрочен план за 
развитие на града и всич
ки, които участват в реа
лизацията на този план, 
особено младите, да се 
ангажират максимално.
* Какво съдържа пла
нът?

- Основната ни идея е 
да създадем инфрастукту-
ра, която ще свързва ця- града

ПГШаВИе- Запла' * След няколко години
нували сме да направим отново са установени
единствена система за во- общински награди и
доснабдяване на населе- признания.
нието, както и канализа- п„ _
ционна и тази за прение- г;---------------гт"------- —--------------------- ^ ’ ми и.?та е за
тване на отпадъчните во- Кметът на Община Димитровград вършила с работата и

Замислили сме с уреж- Д"Р Веселин Величков според мен това е добре,
дането на пътищата да 
бъдат свързани всички 
краища на общината. Разбира ни’ значителни средства сме С оглед на някои събития 
се, не могат всичките да бъдат полУчили и кат0 дарения и от и прояви през последно вре- 
асфалтирани, но могат да бъ- аген1*ии като Европейската ме, как ще охарактеризи
рат приспособени за движение, агенДия за реконструкция, рате обстановката в об-

ОТС, СНЕ.. Парите сме вложи- щината?

понеже 
взе та-

■ За да бъде реализирано 
всичко това, необходими са, 
пари.

- Разбира се, но трябва да из- стопроцентова комгмотъриза- 
собс гвс- ция ,|а общинската управа, така 

че гражданите много 
по-лесно получават необ
ходимите
Предстои реконструкция 
на сградата на общинско
то управление, а надявам 
се наскоро да започне и 
уреждането на главната 
улица. Тази година няма 
да можем да я завършим 
цялата, но поне една част. 
По този начин ще започ
нем да меним изгледа на

тъкнем, че освен паши

документи.

А.Т.

Завършен мостът 

над Лукавишка рекади. защото, наградите могат 
да мотивират хората. След като бе уредена гавната улица в крайградското сели

ще Белеш, оказа се, че трябва да се направи и мостът над Лу
кавашка река в нейното продължение.

Той бе тесен и по него не можаха да се рзаминат две пре
возни срества. С помощта на Европейската агенция за рекон
струкция и развитие тези дни мостът е завършен, асфалтиран 
и е пуснат в употреба. Поставена е и необходимата инфрас
труктура (водопровод, електро и телефонна инсталация). 
Стойността на проведените работи е около 24 милиона дина-

за да имат възможност хората
- Аз съм кмет на общината, 

което означава и кмет на всич-
ли там, където сме считали за

.„Да почистим света 
да запазим земята"

ки граждани на общината, и в 
този момент това е важно да се 
каже. Никак не си давам за пра
во да деля хората по някакви си 
начала. Що се отнася до поли
тическата обстановка, смятам, 
че тя е сравнитлено стабилна. 
Моята работа обаче е не да се

► ра.

Минало (не)сбършено царибродско бреме
Без "диви" сметища 

около града? Афиши и 

контраафишизанимавам с политика, а с ра- 
Акцията е започнала още преди 20 години под заглавие “Да очистим бота в комуналната и някои 

Австралия”. Йан Кирнан от Сидни, след участието си в надпреварата други области. В крайна сметка 
на платноходки около света, остава ужасен от замърсяването на океа- се стига до там, че всички 
на. След надпреварата той решава да предприеме нещо и раздвижва ак- граждани трябва да имат и да 
ция за почистване на страната, в която е роден. През 1992 г. Програма
та за защита на жизнената среда при ООН и Програмата “Да изчистим 
Австралия“ се обединяват в световна акция под мотото “Да почистим 
света”.

Допреди една или две сед- фиши, но не по стените или 
мнци градът осъмваше обле- дърветата, а от човек на човек, 
пен с афиши, които подбуждат На афиша (който е с три сним- 

избирателите, да ки) пише: "Буден народе на Ца-
получат онова, което им при
надлежи.

Накрая бих добавил, че от 
Националната инвестиционна 
програма получихме значител
ни средства, около 1 милион и 
100 хиляди евро, които ще бъ
дат използвани през тази и 
следващата година.

хората
сменят общинското ръковод- риброд! Представяме ви 
ство, т.е. кмета и началника на Общинския комитет за сменя- 
Общинската управа. Послед- не на кмета на Цариброд!" и 
ната седмица обаче като че ли следват имена и определени 
активността на “плакатолепа- квалификации и интересни 
чите” секна. Тези дни започна описания на лицето от сним- 
разпространяване на контраа- ката. На афиша има общо се

дем имена на “реализирани“ и 
“нереализирани” сътрудници

И на УДБА, “успешни” директо
ри до банкрута на определени 
фирми, (бивши) говорители на 
някои партии, длъжници на 
селскостопански производите
ли, научни работници...

Афишът завършава с думи
те “Стоп за призраците на ми
налото!" Подписан е с една ду
ма, за която също мислехме, 

— “отпор”!
Повечето от хората, които 

са се сдобили със споменатия 
било

А. Т.

Нов директор на „Металац
След почти едномесечни

проблеми в стопанисването, по- пият ид директор, в момента 
вечекратни закъснения па зап- основната задача на ръковод- 
лати и лоши делови резултати ството е да запази имиджа на 
през последните три години, фирмата и деловите партньори, 
начело на АД “Металац” в Ди- с които е работила досега, както 
митровград дойде нов изпълня- и да намери нови. Продължава 
ващ длъжността

Както изтъкна новоназначе-

директор. Но- сътрудничеството с “Тигар 
вият управител на фирмата е МХ”, а добро сътрудничество

В Сърбия акцията върви от 2003 г. посредством ЕКО ПОЛИС мрежа- инженер""00 маши"е" ~ адия-”.! °Сурдялииа Т°оято
" ,Тй"м™р'о^ Слцд проведената Скупщина д, „р„К .преден. ,о,,рд.*,ш = ™
на СЦ “Парк”, на училищните дворове и на този пред Центъра за култу- ’ бил разрешен строителни работи на гранич- крайно време ня Д
ра както и на дивите сметища около града. Беше открита и изложба на Р и избран нов Управите- ния преход. ри на плакатолепачите
детски творби на тема “Екология”, а в неделя бе организиран концерт с леи съвет- които взел решение В момента всички работници и по този начин, макар че вре
участие на Матея и Оливер Йездич (тъпани и клавиатури) и на ученичес- да с“е1™ Дотогавашния дирек- са на работните си места, а да- мето на пропаганда чрез афи-
кия оркестър при основното училище. Т0Р Любиша Гюрич и на негово дена е и първата аконтация ши отдавна е минало.

Благодарение на акцията изчезнаха дивите сметища, разположени место да назначи нов за срок след седем месеца,
навсякъде около града. Въпросът е само — докога? А.Т. от една година.

От концерта в рамките на акцията че вече е минало

А.Т-
А.Т.
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Кога уволнените от Радио Бабушница 
______ се върнат на работа? Люгоглавшек 

прокурпетв 

бабушнишка 

“Лисца”
И присъдата на Окръжния 

съд в техна полза
Окръжният съд в Пирот пот

върди присъдата на Общин
ския съд в Бабушница, според 
която петимата уволнени жур
налисти и техници трябва да заяви

изнесена през средата на 
густ, но до заетите в

ав- ведомството Властимир Нико- 
лич, когото на този пост назна
чи една от двете противопо
ложни политически групиров
ки на чело с д-р Драган Костич, 
отбягвайки да получи докумен
та фактически си купува време. 
Присъдата е окончателна и той 
вече няма възможност да я ос
порва. Чирич сподели, че тя и 
четиримата й колеги ще опитат 
да се върнат на трудовите си 
места. Доколкото някои хора 
не им позволят, тогава те ще 
настояват присъдата да се из
върши с помощта на съдебен 
изпълнител.

радиото
пристигнала тези дни. 

Както за назначаване на нови работ
ници, но занапред във фирмата 
няма да има място за такива, 
които несъвестно се отнасят 
към трудовите си задължения, 
т.е. които не изпълняват нор
мите.

Понастоящем в бабушниш- 
кия цех работят 320 работници, 
а “Лисца” от Севница е соб
ственик на 60 на сто от негови
те акции.

Боян Липоглавшек от извес
тно време работи като проку- 
рист в бабушнишката конфек
ционна фирма “Лисца”. Той е 
представител на едноименната 
фирма от словенския град Сев
ница, задължен не само да кон
тролира производствената и 
финансовата дейност на ба- 
бушнишкия цех, 
контакти с медиите.

Пред нашия вестник Липог
лавшек заяви, че има място за 
увеличаване на продукцията и

пред нашия вестник

Междуокръжно състезание по 
бърза помощ в Дивляне

но и за

Босилеградчани се 

наредиха на 4 място Б. Д.

Петимата журналисти и тех
ници не са получавали заплати 
от пет месеца. Всички те са се
мейни и имат деца. Политичес
ката групировка начело с кмета 
на общината д-р Миролюб Йо- 
ванович, която също твърди, че 
има мнозинство в общинския 
парламент, и смята че е леги
тимна да изпълнява общинска
та власт, в сградата на местно
то самоуправление им е пре
доставила помещение, в което 
да се събират.

В с. КамбелевацМладежкият екип по бърза помощ към босилеградския 
Червен кръст, спечели 4 място на Междуокръжното състеза
ние по бърза помощ, което на 16 септември се проведе в Див
ляне. В състава на босилеградския екип бяха учениците в ту
кашната гимназия Борислав Костадинов, Вилхелмина Стоя
нова, Борис Стоилков, Миряна Стойнева, Венкица Найденова 
и Саня Стефанова.

В Дивляне силите си премериха 9 отбора: Прокупие, Алек- 
синац, Гаджин Хан, Пирот, Димитровград, Бабушница, Боси
леград, Бела паланка и Власотинце. Първо място спечели от
борът от Прокупие, който се класира за републиканското 
тезание.

Построен нов мост
В бабушнишкото село Камбелевац неотдавна бе пуснат в 

употреба мост над Камбелевска река, за чийто строеж средства 
отпусна словашката фондация ББФ. Обекта бе построен от ниш- 
кото строително предприятие “Грамонт-инженеринг”. На тър
жеството, което се състоя по повод откриването на моста, при- 
съставаха председателят на фондация ББФ Катарина Вайдова, 
кметът на Бабушнишка община Миролюб Йованович и други 
гости.

със-

Б. Д.Б. Д.П.Л.Р.

С Мирослав Стеванович, собственик на най-елитния 
ресторант в София - „При Миро" и основател на 
„Лесковашката скариада"

Майстор на готварското игкиств
Мирослав Стефанович е гот

вач от Лесковац, който сега е 
собственик 
ресторант в българската сто
лица “При Миро”. Завършил е 
полувисше туристическо учи
лище в Белград, където защи
тил и дипломната си работа на 
тема “Сръбската традиционна 
кухня”, тъй като горещо желал 
да се запознае с готварските 
умения на своя народ. Попу
лярният Миро със съпругата 
си Олга, също професионална 
готвачка, дълги години работи 
в родния си град, където ста
нал истински майстор на гот
варското изкуство. Той е един 
от основателите на най-значи
телното туристическо мероп
риятие в Югоизточна Сърбия 
“Лесковашката скариада”, на

която четирикратно печели по
беди. Титлата “Първенец на 
Сърбия” е завоювал на Репуб
ликанския събор на туристи
ческите и гостилничарски ра
ботници през 1989 година.
* Откога сте в българ
ската столица?

- От шест години съм в Со
фия. Най-напред с един бел- 
градчанин открихме ресто
рант. Не бях съвсем доволен от 
ортаклъка и реших сам да се 
опитам. Слава Богу тръгна ми. 
Гостите ми казват, че сега на 
Балканите има малко подобни 
заведения. Посещават ни вид- 

личности от обществения, 
политическия и културния жи
вот в България. Мои клиенти са 
и бившият, и сегашният прези
денти на България - Петър 
Стоянов и Георги Първанов, 
ескпремиерът Симеон Сакско- 
бургготски, актуалният преми
ер Станишев, министри в бъл
гарското правителство, депу
тати... С мнозина от тях станах
ме и лични приятели. С минис
търа на културата Стефан Да
наилов и бившия градоначал- 

Стефан Софиянски сме 
много близки.

При мен често идват крупни 
бизнесмени от цялата страна 
със своите гости, а много често 
в ресторанта ми се отбиват и

бизнесмени не само от Сърбия, 
но и от останалите държави, 
някогашни югославски репуб
лики.
* На какво се дълзки ус
пехът Ви?

- Благодарение на стечение
то на повечко благоприятни 
обстоятелства, 
там съм сред братски хора, с 
които сме много близки и по 
вяра, и по език, и по дух, дори 
ако щете и по кухнята. Аз съм 
работил и в Базел в Швейцария, 
в Чехия, няма република в ня
когашна Югославия, в която да 
не съм работил, и на морето, и 
в словенските планински куро- 
ри, но имам чувството, че в 
България съм намерил самия 
себе си и тук най-успешно се 
реализирам. Аз съм сърбин, но 
родината ми е там, където из
карвам хляба си. Нямам думи, 
колко добре ме приеха хората 
тук. На всяка крачка се чувства 
колко българите ни обичат. 
Просто настръхвам, когато си 
спомня за помощта на Бълга
рия по време на ембаргото, ко
гато сръбските трактори не ис
каха да вървят на вода. Да не 
беше нафтата от източната ни 
съседка, ние щяхме да гладува- 

1
Но да не се лъжем - най-важ

на най-елитния

Най-напред
По покапа па Българската асоциация на професионалните 
готвачи Мирослав Стефанович със съпругата си участва в 
Първата балканска среща на туристическите работници 

Нши. Като майстор на скарата, той се представи с две 
блюда - рибен секстет на скара “Черноморско злато” и 
“Колибата” - биволско месо на скара. Всичките шест ви
да риба са от Черно море, а позабравеното вече тук би
волско месо е сред най-качествените на света.

ни
много чубрица, а ние сърбите 
чесън.
* В България ли е цяло
то Ви семейство?

- Да, всички сме в София. 
Дъщерята ми е омъжена с бъл
гарин и те си имат четириго
дишна дъщеря. Зетят ми е шеф 
на един от трите салона и сер
витьор. Синът ми е ръководи
тел на ресторанта и ме замес
тва когато аз седна да си поп
риказвам с някои от гостите, а 
жена ми е постоянно с мен в 
кухнята. Всички ние сме роби 
на ресторанта, но не се оплак
ваме.

ното е качеството! На второ 
място е богатото меню. Като 
собственик аз предлагам на 
гостите си 20 вида ястия от би
волско месо. За разлика от 
Сърбия, в България все още 
има биволи. А те са единстве
ният вид преживно животно, 
което не може да се разболее от 
болестта “луди крави”.

Спечелих голямо доверие на 
клиентите си като специалист 
за сръбската национална кухня. 
Провървя ми и съм щастлив, 
че поиаучих българите да кон
сумират сръбски специалитети 
на скара. Българите също си 
имат добра скара, но разликата 
е в подправките - те използват

Тазгодишната “Лесковашка 
скариада” - най-голямото 
туристическо мероприятие 
в Сърбия след “Събора в Бу
чи ” завърши успешно. От 6 
оо 10 септември Лесковац 
беше посетен от около 300 
000 граждани, които са 
консумирали над 50 тона 
месо. Естествено, преднина 
имаха ястията на скара, 
след това известният спе
циалитет “лесковашка 
мучкалица” и печено на 
шиш.

ник

ме! В. Богоев
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В Долнотлъминското 
училище не намалява броят 
на учениците_ Панчич и българската ботаника
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Липсват
само
нагледни
средства

(продължение от брой 2109)
Желанието на Панчич да посети родопския масив му се осъ

ществило на два пъти. Най-напред в компания с познатия виен
ски ентомолог д-р Карл Бруиср вон Ватенвил 1881 г., на 31 юли 
се изкачват на Витоша, а ден по-късно заминават за Рилски ма
настир и екскурзират в околността му. В Белград се завръщат 
па 10 август. Резултатите от това пътуване съобщава 1885 г. е 
съчинението ‘ТраЬа за флору Кнсжевине Бугарске”, където от
белязва 970 вида, сред които няколко нови за науката.

През 1883 г. целия месец юли и началото на август Панчич 
отново в България, придружаван от младите си колеги, профе
сори във Великата школа, д-р Лазар Докич, зоолог, и д-р Иован 
Жуйович, геолог. Експедицията се изкачва и на Мусала, най-ви
сокия връх на Балканите. Желанието на Панчич е осъществено. 
Плод на новото посещение на Рила е трудът “Нова граЬа за 
(флору кнсжевине Бугарске”, който съдържа списък на следва
щи 405 вида, сред които са описани и няколко за науката дото
гава непознати таксони. Монографията е публикувана в Бел
град 1886 година, следователно точно преди 120 години.

Но освен че второто посещение на Панчич е от непреценимо 
значение за българската ботаника, то е извънредно интересно 
от друга гледна точка. Преди да се завърнат в Белград Панчич 
и спътниците му били в София на гости при Константин Ире- 
чек, който в момента бил на служба в България. По време на 
срещата Панчич съобщил на домакина, че дядо му е по потекло 
от Нишко. Този разговор Иречек записал в личния си дневник. 
Сведението за родовото минало на Панчич, който е роден 1814 
г. в Хърватско под северните склонове на планина Велебит, 
сетне минал в Сърбия и взел сръбско поданичество, не е било, 
нито сега е познато на неговите биографи и въобще на сръбска
та общественост.

“Българските ботаници дават висока оценка за дейността на 
Панчич, причислявайки го към групата на ония ботаници, чии- 
то дела остават, както се посочи, с класическо значение за про
учване флората на Сърбия и Черна гора, така и за проучването 
флората на България, поради което го поставят в числото на 
най-големите свои ботаници.

Неговото име ще остане свързано с флората на България за
винаги - от една страна чрез откритите от него, от друга и пора
ди наречените на негово име растения Ошпйшз Рапсюп; Уе1., 
Агепапа Рапсю; Пе§. Е( ВаМ., Ап§еПса Рапсюп Уапбаз, Зепесга 
Рапсюп Ое§." - ...академиците Стефанов и Китанов.

През последните десетина години дол
нотлъминското четирикласно училище е 
сред подведомствените в Босилсрадско, в 
които се учат най-много деца. В момента 
тук има 12 ученици - трима в първи, двама във втори, 
петима в трети и двама в четвърти клас. И догодина 
ще се запази същият брой.

Училищната сграда се намира в центъра на село
то. Построена в края на седемдесетте години и е в 
добро състояние. Изключително благоприятна с об
становката за работа в пространната учебна стая с 
много цветя. По стените са закачени картини и геог
рафски карти.

Главен “виновник" за уюутността, не само в сгра
дата, но и в училищния двор е много цветя и плодо
родни дървчета, е учителката Ягода Станоева. Тя е 
по потекло от Доганнца, откъдето след тригодишна 
работа минава да учетилствува в Д. Тлъмино. Тук е 
цели 14 години. Заедно с другите си колеги от Боси- 
леградско, през миналата година тя разшири образо
ванието си в Учителския факултет във Велико Търно-

- Въпреки че е по-трудно да си 
учител в смесени паралелки, в кои
то има по няколко деца във всеки 
клас, аз съм свикнала и това не ме 
затруднява, казва Стойнева. Когато 
учителят правилно разпредели ра
ботното си време и задълженията 
на учениците, тогава няма пробле
ми. Докато една част от учениците 
учат нов урок, другите решават за
дачи и тестове и т.н.

Освен трите малчугани от маха
ла Црешнево, които изминават по

три километра пеша до училището, останалите живе
ят в центъра на селото или в близките махали.

- За съжаление в училището липсват нагледни 
средства и други пособия за съвременно обучение, 
които допълнително усложняват работата в смесени
те паралелки, споделя учителката. С повече работа и 
усилия, аз се старая да наваксам тази празнота, а от 
друга страна някои от учениците вкъщи вече си имат 
компютъра и други съвременни уреди, така че не 
изоставаме много зад градските центрове, сочи учи
телката.

Преди няколко години долнотлъминчани са огра
дили училищния двор с телена ограда, която им оси
гурил СНЕ Покрай старите ябълки, през последните 
години Станоева засадила в двора и млади дръвчета 
сливи, ябълки, праскови както и много цветя. Както 
всяка година през есента учителката и учениците съ
бират ябълките, с които се черпят на междучасията 

през зимата.
Станоева особено подчерта, че 

има добро сътрудничество с мес
тното население, което винаги е го
тово да й окаже помощ.

- Планираме, оповести тя, през 
тази есен училището в Босилеград 
да купи строителен материал, а 
долнотлъминчани сами да постро
ят нови тротоари около училищна
та сграда.

во.
Понеже просветното ми
нистерство неразреши да 
се провежда обучение на 
майчин език в подведом
ствените училища, първо
лакът Николай Христов, 
чиито родители се бяха оп
ределили той да се учи па 
майчин български език се 
образова на сръбски.

П.Л.Р.
Сп. Крумин....... .............. ............ ...... .................. ..../

започването на мача. Облякох топло баща ми, защото 
бе късна есен и мъглите непрестанно се влачеха по 
улиците, страхувах се да не настине, сложих го в кути
ята и като внимавах някой да не ме бутне, стигнах с 
автобуса до стадиона. Хора, хиляди хора се стичаха в 
здрача към отворените врати. Там пазачите грижливо 
претърсваха всички посетители. Спрях се, отворих ку
тията, взех баща ми в ръка и го пъхнах в пазвата си, 
във влажната полутъмна закътана ямка на тялото, 
погледна ме безмълвно, но с разбиране, и тогава, не 
знам защо, си спомних как като малък докосвах с ус
тни зърната на гърдите му, сигурно съм вярвал, че и 
той има мляко- отстраняваше ме нежно от себе си и 
целуваше лекичко къдравата ми главица. След толко
ва години нещата се обърнаха наопаки-Прекарах 
контрабандно своя скъпоценен товар, влязохме на 
трибуните, вече бе настанала ужасна блъсканица, 
дерби не се играе всеки ден, пъхнах ръка под палтото 
си, тъкмо запалваха прожекторите, долу, под нас се 
простираше море от човешки глави, боже, колко ко
си, колко клубни знамена, колко разлюлени фигури, 
изведнъж ми се стори, че няма отделни хора, защото 
бяха толкова много, че образуваха една обща жива 
маса, отлята в калъпа на стадиона, внимателно из
мъкнах баща ми, прожекторите продължаваха да 
светват един след друг и тогава на терена тичешком 
излязоха те, нашите домашни идоли, представете си, 
точно в този, по принцип напълно изненадващ със 
тав, който бяхме предвидили ние след дълго шепнене 
преди няколко вечери. Играта започна, като че ли ня^ 
кой чертаеше с линия по огромна зелена дъска, так 
изглеждаше от високо, огледах се наоколо, край м 
много от хората държаха под мишница същите кутии 
от „Адидас“, а изпод надигнатите им капаци сгърча- 
главите на нашите бащи, и тогава нашият ляв бек, 
лекота, като че ли бе от прозрачно, течно стъкло, 
провря на самата линия, между преплетените кра 

изстреля един съвършен шут 
центъра, русият нападател посрещна топката и о 
във въздуха с глава я запрати в мрежата. Всички с 
чиха на крака, вик на въодушевление екна към нео 
Разгорещихме се. Баща ми се наведе към ухото м* 
треперещ, уплашен, едва доловим гласец речеш ^ 
мавай, можеха да ни разкъсат.щ Не бой се, тате ш 
върнах аз и закрилнически го притиснах до гърд 
си. щ Ние сме зулу \уарриорс(воини-зулуси). ^

Превод от сръбски: Русанка ЛЯП

бил инвалид, но все пак за известно време обувките за 
инвалиди идеално му пасваха...Прекарвахме нощите в 
безкрайно шепнене. Връщах се от работа смъртно 
уморен, изцеден като дрипа, струваше ми се, че щом 
отворя входната врата, повече няма да успея да нап
равя и крачка. Баща ми ме чакаше в своята кутия, а 
понякога, макар и рядко, пред дневната, там, където 
можех да го забележа, на мястото, където лъчите на 
светлината се преплитат някак нереално и като че ли 
го въздигат. Още щом го зърнех, всичко изведнъж се 
променяше, умората изчезваше, приготвях нещо за 
хапване, баща ми ядеше колкото едно птиче и след 
това започвахме безкрайното си шепнене. След тол
кова години, прекарани заедно, когато в оскъдността 
на отношенията ни като че ли вече не бяхме баща и 
син, започнахме да се доверяваме един на друг. Пом
неше всичко. Слушах го внимателно. Кой знае, може 
пък от всичко това някой ден да изскочи и някой ро
ман, трябва само да вярвам, че това ще стане и то на
истина ще се случи, който има съдба, има и роман, а 
баща ми имаше точно такава съдба, моята едва стига
ше за къс разказ. Разказваше ми за детството си, за 
войната, за младежките си илюзии, за своите успешни 
и неуспешни любови, за спортовете, с които се бе за
нимавал, за това как отборът ни винаги побеждава, за 
първата си среща с майка ми, за раждането ми и за 
техния развод, за връзките, които бе имал след това, 
аз, разбира се, не знаех нищо за тях, е някои от тези 
късни жени истински се бе сближил, особено с една 
девойка без крак, с която се запознал, когато дошла в 
магазина да си поръча протеза... Слушахме и гледах
ме излъчването на всички възможни състезания, вни
мателно коментирахме спорните положения, съста
вяхме тимове, сменяхме треньори, съмнявахме се в 
съдиите, обсъждахме трансферните листи и изтича
щите срокове, прекарвахме часове наред в съставяне 
на най-хитроумните тактически планове. Един ден ми 
хрумна да изненадам баща ми, дербито се падаше 
точно на неговия рожден ден...Денят преди мача, като 
се прибрах от работа, надигнах капака на кутията от 
маратонки „Адидас“ щ баща ми дремеше щ и му ка- 
зах:щ Тате, отиваме утре на дербито.За мое учудване 
веднага склони.Тази нощ не разговаряхме, но съм си
гурен, че и баща ми като мен не спеше. Всеки 
то си се преструваше, че спи чак до сутринта.Вратите 
на стадиона, както винаги в такива случаи, бяха отво
рени от ранно утро. Тръгнахме няколко часа преди

Михайдо Пантич

2и1и Шатогс
(Снимка с баща ми)

(Продължение от миналия брой)

В добрите мигове продължавахме да си говорим. 
Питаше ме как върви новата ми книга, не знаех какво 
да му отговоря, изобщо не пишех книга, пишех прос
то защото имах нужда от това, беше ми все едно дали 
ще излезе книга или нещо друго, дори не се питах как
во точно и затова не можех да му отговоря, пък и кой 
още чете разкази, в които се говори за това как няма 
за какво да се говори и още как живеят писателите, и 
как пишат и как имат странни отношения с бащите си, 
които се смаляват, всичко това е отдавна изчерпано, 
дошъл е ред отново да се разказват истории, макар че 
и те често се свеждат до празни приказки, добре го 
знам, слушах го на една литературна беседа, наречена 
„Идея и разказ“, беше много отдавна, много преди и 
аз самият да се опитам да напиша нещо, изнесе я на 
минаване през нашия град проф. д-р М. Солар, беше 
една пропиляна вечер, сред публиката бяхме само ня
колко зиморничави старци и аз, младок, наивно вяр
ващ, че някой ще ме научи как да пиша...След дълго 
убеждаване баща ми най-после склони да се засели на 
по-постоянно място. Избрах му една кутия от мара
тонки „Адидас“. Това са най-добрите кутии. Дупчи
ците върху капака осигуряват приток на чист въздух. 
Може би се съгласи, защото вече не можеше да чете 
книги. Всички издания, дори джобните, дори и 
най-миниатюрните, бяха за него огромни, слушаше 
радио и гледаше телевизия, звукът бе съвсем тих, а 
когато ми останеше време, му изрязвах спортните 
рубрики от вестниците, предимно онези, които ин
формираха за резултатите на нашия клуб, лепях ги на 
дълга лента и му ги подавах изречение по изречение. 
Зарадван, че тимът ни е най-добрият и винаги побеж
дава, баща ми кимаше с глава и пляскаше радостно с 
ръчички. Не говореше и по телефона, слушалката бе 
прекалено тежка, а гласът в микрофона бе за него 
ужасен, почти убийствен шум... приятелите му преста
наха да се обаждат, в антрето тъжно стояха неговите 
обувки с високи ходила. Бедният ми баща,

на противниците, и

в легло-

никога не е
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Представяме ви накратко 
най-известните българскиАт е бил българин!? манастири (3)

Неотдавнашната нова филмова версия на прочутата Омирова 
„Илиада ни върна в много стари времена, към ра3търсилата ре
гиона на Мала А3ия и Балканите Троянска война. Пред нас се раз
гърнаха епи3оди от сраженията, оживяха покрити е бойна слава 
гТи. Бе3 съмнение една от най-ярките фигури във филма (както 
и в „Илиада ) беше Ахил - водачът на мирмидонците.

Кой е бил Ахил и какви са мирмидонците?
Византийският хронист Йоан Малала съоб- 

щава в хрониката си, че мирмидонците, чиято 
армия е предвождал Ахил, са били българи, 
друг византийски историк, М. Аталиат, 
мите на известните византолози М. Сюзюмов и 
С. Иванов “сближава Ахил с руснаците”. Още 
през античността се е вярвало, че Ахил е от 
“скитски” произход. Като цитира Ариан, “Исто
рията” на византийския хронист Лъв Дякон спо- И пеонци са българите. Не вярвай 
менава "... кройката на наметалото му, за- глупците, 
копчано с тока,... русата коса, светло-сините 
очи..." и версията, че той е роден в град на име 
Мирмикион, разположен близо до Меотидското 
езеро.

Историческата школа на Х1Х-ХХ век счита, ВаРйара, 
че всички тези сведения са грешни. В нея ясно е и казват, че се пише с дифтонг..." 
фиксирана допустимата граница за “поява” на 
българите в историята: не по-рано от V век. В 
същото време на специалистите е добре извес
тно, че в средните векове българите са били счи
тани за

на Гърция, са били българи:
"А Пирехми водеше пеонците, сиреч 
българите,а
от река Аксиос, сиреч от Вардара...по ду-

Хроми и Еном командваха всички мизи." 
И още:

да смяташ, че пеонците са различни от 
тях. Те

Вторият по големина български манастир - след Рилския. 
Намира се в долината на Чепеларската река (известна и като 
река Чая) на около 10 км южно от Асеновград.

Бачковският манастир е живописно ограден от хълмове на 
В последния цитат прави впечатление поле- : Родопите, което заедно с внушителния му размер и античност 

минният стил на Цеца. Той нарича “глупаци” \ го правят един от най-посещаваните в България. Манастир- 
някакви хора, които не само са считали, че пео- : ският комплекс и околността са се превърнали в развит турис-
ните не са българи, но че и реката Аксиос не е ■ тически център с множество магазинчета, сергии и заведения,

старо местно население на Балканския Вардар. Изглежда, че опонентите на Цеца - : ограждащи пешеходната алея до манастира. Тук е изложено за
полуостров. Например К. Иречек пише буквал- “глупците”, са византийските елинизатори, кои- ■ продан буквално всичко, което расте или се произвежда в Ро-
на то са въвеждали на територията на Византия : допите: редки билки, домашни сладка от диви плодове, козе и

биволско кисело мляко и сирене, родопски вълнени одеяла и 
какво ли още не. На Богородица тук се стичат хиляди хора, ко-

(глупците) смятат, че Аксиос е различен от

"В средните векове южните славяни често 
са смятани гръцки названия вместо местните. Спорът на 

за аборигени (коренни жители); цеца с тях е свидетелство за методите, с които е 
но това е недоразумение, произлязло при чете- била провеждана елинизацията, както и за неп- : ито искат да отправят молитва за изцеление или здраве. 
не на древните писатели поради незнание на равилните представи за миналото на Балканите, : Манастирът е основан през 1083 година от византийския 
историята. _ с които е била мотивирана тази елинизация. : пълководец от грузински произход Григорий Бакуриани и не-

И така, оказва се, че, четейки “древните писа- Освен мнението на Цеца, че старите мирми- | говия брат Абазий. За съжаление само двуетажната костница, 
тели , нашите средновековни прадеди са гре- донци и пеони са били българи, от горните ци- : която се намира на около 300 м от сегашния манастирски ком- 
шили. Иречек тактично пише за това като за тати научаваме и за мнението на опонентите му, ■ плекс, се е запазила от самото основаване до наши дни. Кос- 
недоразумение”. Такива неща са възможни, но които са имали други представи за мирмидон- : тницата е уникален исторически обект, който си заслужава да 

все пак е интересно да разберем какво са писали ците, пеоните и българите. Кой от тях е бил 
древните писатели и как трябва да се тълкуват прав? За да си съставим мнение по този въпрос, 
правилно” техните сведения. преди всико трябва да вземем предвид, че Йоан

Цеца е бил един от най-образованите учени по 
онова време, чиито знания са били енциклопе
дични. За изследователите на античността

се посети заради старинните стенописи, които се нареждат 
сред най-ценните произведения на православното изкуство от 
11-12 век.

Църквата “Св. Никола”, която се издига в южната част на 
вътрешния двор, впечатлява със запазените си стенописи от 
1841 година - дело на известния майстор Захари Зограф.

Бачковският манастир посреща посетители и предлага нас
таняване в самия манастирски комплекс от много години. 
Въпреки че разполага с база от 200 легла, през летния и есен-

Българско име в рода на Ахил
Например, да се заинтересуваме от роднини

те на Ахил. Баща му се е казвал Пелей, а дядо му 
е носил името Еак. Но за да разгледаме името 
Еак от привична за нас гледна точка, трябва да

Йоан Цеца е безспорен авторитет
и ерудит; неговите сведения се ползват с до- 

вземем предвид, че познатата ни буква я в гръц- верие. Нещо повече, на базата на цитати в него- 
кия език често пъти се заменя със съчетанието ви произведения и записки специалистите въз- 
еа. Затова в рамките на обичайната за нас ортог- становяват загубени ценни антични текстове, 
рафия Як е най-добрият фонетичен еквивалент Например Дж. Фрейзер е използвал “Илиадите” 
на гръцкото Еак. Обаче думата як в българския на Цеца при възстановяването на Епитомата 
език си има смисъл и означава здрав, силен. За- към “Митологическата библиотека” на Аполо- 
това името Як - Еак изглежда като типичните за ДОр. Още през XIX в. изтъкнатият византолог К. 
далечното минало имена-прозвища: Петър - ка- Крумбахер е подчертавал значението на трудо

вете на Цеца за изучаването на античността. 
Името Як - Еак, както е записано и се произ- Енциклопедията Паули отделя много внимание 

нася, е разбираемо за всеки българин; без съм- на Йоан Цеца; неговата биография заема в 
нение това е българска дума. Но все пак не може около 50 колонки, от тях на цели три подробно е 
със сигурност да се твърди, че Еак - Як е българ- обяснено значението на творчеството му. В. Бо- 
ско име. Може би именно в този случай е налице рухович в своя обзор за “Митологичната библи- 
случайно съвпадение. Подобни неща се случват, отека” неведнъж споменава приноса на Йоан 
особено при думи от по 3-4 букви. Все пак в съ- Цеца и брат му Исаак за изследването на антич- 
четание със сведенията за българския произход НОто наследство. За А. Любарски Йоан Цеца е 
на Ахил (по-точно на неговите мирмидонци) “един от най-известните учени”. Произведения- 
името Як -Еак вече ни води към хипотезата, че та ца Цеца са обект на постоянен интерес от 
в Троянската война са участвали българи. страна на специалистите. Казано накратко, мне-

Вярно ли е това? Средновековният византий- НИето и текстовете на Цеца са много ценни за
ски учен и писател Йоан Цеца е настоявал, че съвременната наука.
това е така: Обаче другояче се отнасят към същия Цеца
"И тогава всички пристигнаха в Авлида с съвременните “официални” изследователи на 
кораби пристигнах българската история. Те са изправени пред не-

леката задача да “олекотят” сведенията му, за- 
щото тези сведения противоречат на техните 
конструкции. Днешната българска историческа 
наука твърдо отстоява мнението за късната поя- 
ва на българите на Балканския полуостров. А 
именно привържениците на това мнение Цеца 
нарича “глупци”!

ния сезон е препоръчително да се запази стая предварително. 
Манастирът се намира на главния път от Асеновград за Смо
лян и курорта Пампорово, на няколко километра от село Бач
ково. Т. Петров

Народна песен

мък, Аарон - светъл и т.н. Чула съм, либе, разбрала, 
че майка ти не ме щяла, 
баща ти дума не дава 

со и ти ме, либе, забрави 
и друго либе залюби.
Аз ще те, либе, забравя 

<Р когато Вардар пресъхне 
и равно поле да стане, 
орачи да го изорат, 
копачи да го прекопат 
и лозя да го насадят. 
Лозето грозде да роди, 
гроздето вино да стане, 
виното аз да изпия 
и пиян да те забравя.

нея

и заедно с тях Ахил, синът на Пелей, 
и "а Темида, дъщерята на философа Хирон, 
водейки войска от 
хУии-българи-мирмидонци,
"а брой две хиляди и петстотин...”

По неговите думи, античните пеони, населя
вали днешната централна и северна територия

- Продължава -
Йордан Табов
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НФЗ_-пети кръг В рамките на 4 кръг от '' 
футболното първенство 
на ФС РИС - група юг ш 
млади категории пиопе- ! 
рите и петлетата на 
“Балкански” регистрира
ха загуби в Прокупие от 
съответните състави на 
тамошния футболен 
клуб. Пионерите вкараха 
два гола, а получиха 6, а 
петлетата получиха 5, а 
не вкараха пито един. В 
следващия кръг състави 
те на “Балкански” се 
срещат със съответните 
състави на “Морава" от 
Лесковац.

Светослав Спасов 

днес в
Димитровград

Важна победа 

в борбата за 

върха на 

табпицата

!

* Председателят на Комисията 3а мла
дежта и спорта на България ще се срещне 
с кмета на общината и ще посети детска
та градина и основното училище

По покана на Националния съвет на българите в Сърбия и 
КИЦ “Цариброд” снощи в Димитровград пристигна предсе
дателят на Комисията по въпросите за младежта и спорта па 
България Светослав Спасов. След пристигането си той води 
разговори с представителите на Националния съвет и ръко
водството на КИЦ.

Днес г-н Спасов ще посети детската градина и основното 
училище. Преди да се срещне с кмета на Димитровградска 
община Веселин Величков и председателя на комисията по 
образование и спорт Ратко Манчев, гостът от България ще 
разгледа спортната зала и ще води разговори с ръководство
то на Спортния съюз.

След обед Спасов би трябвало да обиколи района на Висок 
и Стара планина, а вечерта да разгледа Градската галерия и 
да присъства на концерта на танцовата формация от гр. Го
деч.

ФК „Пуковац“ - фК „Балкански“ 0 : 1 (0 : 1)
“Балкански” стигна до три бата, фсновсте на домакните нович от “Пуковац”, а Гюров 

важни точки на горещия терен след мача ощетиха колата на от “Балкански”. Червен кар- 
в Пуковац. Победата щеше да бащата на титуляра на “Бал- тон: Саша Басов от “Балкан- 
бъдс още по-убедителна, но кански” Милан Ставрич.

Пуковац, 17 септември 2006 
не се справиха в няколко ситуа- г. Игрището на “Пуковац”, зри- менкович 6.5, Ценич 6 (Осма- 
ции, а в 88 минута съдията от- тели - около 100, рефер - Мар- нович 6), Цекич 6, С. Янкович 
мени редовен гол на Георгиев, ко Спасич от Ниш (8). Голмай- 7, Здравкович 6, Стойкович 6, 
Домакините само 2-3 пъти зае- стор: Саша Васов в 9 минута. М. Янкович 6 (Петрович 6), А. 
трашиха вратата на сигурния Жълти картони: Ценич, А. Ста- Стаменкович 6 (Цветанович 6), 
Петрович. Недоволни от загу- менкович, С. Янкович и Цвета- Мичич 6 и Благоевич 6.

“БалканскиПетрович 8, 
Чирич 7, Васов 7.5, Георгиев 
7.5, Марков 8, Пейчев 7.5, Кос- 
тич 6 (Бошкович 8), Гюров 8, 
Ставрич 7 (Ценков -), Ценич 7, 
Иванов 7 (Пешев -).

Мачовете от шестия кръг от 
първенството се играха в сря
да, а тези от седмия ще се игра
ят в неделя.

ски”.
“Пуковац”-. Илич 6, С. Ста-нападателите на “Балкански”

Гостът от България ще пребивава в Димитровград и утре, 
когато ще посети градската библиотека “Детко Петров”, мес
тната радиотелевизия, Погановски манастир и с. Звонци. Резултати петог кола: .1сдинство (П) - .Ьстребац 1:0. 

Наша крила - Прчсвац4:0. Напредак -Омладинац4:1). Рад- 
нички - Лужница 3:1, Младост - .(елинство (БП) 6:0. Пуко
вац- Балкански 0:1, Алумншцум- Мрамор 2:1. Пролстер- 
БудуЪностЗД.

1. .1 единство (П)
2. Балкански 
ЗДастрсбац
4. Алумннщум
5. Напредак
6. Радничкн
7. Младост
8. Лужница
9. Пролстср
10. Наша крила
11. Омладннац
12. Мрамор
13. БудуЬност
14. Пуковац
15. .(единство (БП)
16. Прчевац

А. Т.

Приятелска среща на ветерани 5 4 0 1 10:7 12
5 4 0 1 9:7 12
5 3 1 I 9:3 10
5 3 11 10:6 10
4 3 0 1 11:2 9
5 3 0 2 16:9 9
5 3 0 2 12:6 9
421 1 11:6 7
5 2 0 3 10:11 6
5 2 0 3 10:11 6
5 2 0 3 9:10 6
5 2 0 3 8:9 6
5 2 0 3 8:10 6
5 10 4 3:12 3
5 10 4 6:21 3
5 0 14 2:13 1

Дружбата на 

преден план
Д. с.

ПОД - трети
кръг

Желюшани 

се върнаха 

несразени

„Балкански“ - „Ком“ (Годеч) 2 : 0 (2 : 0)
СЦ “Парк” в Димитровград беше “бойното поле”, на което те

зи дни се срещнаха футболните ветерани на “Балкански” и на 
“Ком” от българския град Годеч. По-успешни бяха димитров- 
градчани, но резултатът не беше на преден план, тъй като акцен
тът бе сложен върху дружбата между футболните клубове от две
те крайгранични общини. Постигнато е съгласие занапред вете
раните на двата клуба да се срещат два пъти годишно.

Димитровград, 14 септември 2006 г. СЦ “Парк”, зрители - око- Таблицата на Нишка футбола зона след петия кръг 
ло 100. Рефер: Ивица Марков от Димитровград. Голмайстори:
Станков и Манолов.

“Балкански”-. Костов, Таков, Стоянов, Тодорович, Алексов,
Марков, Рангелов, Димитров, Манолов, Каменов и Станков.
Играха още: Златкович, Стефанов, Георгиев

“Ком”: Милушев, Шинков, Димитров, Славчев, Павлов, В. Ва
силев, Иванов, С. Василев, Асенов, Пейчев и Танев. Играха още:
Костадинов, Кирилов и Пламенов.

на първенството

ФК „Пробалия“ - ФК 
„Желюида“ 1 : 1 (0 : 1)

ЮФД - пети кръг: „Бобище" - 
_______ „Младост" 1:1_______

и Матов.

В мача от третия кръг на 
първенството “Желюша” спе
чели една точка при гостуване
то си в Пирот. Желюшани бяха 
по-добри през първото, а до
макините през второто полув- 

. Гола за “Желюша” отбе- 
Дарко Соколов в 30 мину-

Ценна точкад. с.

СПАД - втори кръг
Футболистите на “Младост” сряда “Радан” от Лебане.

“Младост": Г. Величкович, реме 
лязаПионерките на 

“Балкан” четвърти
измъкнаха една точка от дуела 
с “Бобище” в едноименното М. Васев (от 73 мин. М. Йоич),
лесковашко село в рамките на И. Занков (от 46 мин. А. Михай- та. 
петия кръг от тазгодишното лович), И. Василов, Б. Воино- 
първенство на Южноморавска вич, П. Зарев (от 46 мин. М. Ге- Игрището “Циглана”, зрители

100, рефер: Боян Мит-
И двата гола бяха отбеляза- Арсич, С. Стойков, Л. Динов, рович от Пирот (8). 

ни през второто полувреме. В Й. Глигоров.

Пирот, 16 септември 2006 г.

оргиев), М. Станимирович, Б.футболна дивизия. - околоНа нишкия стадион “Чаир” миналата неделя се проведе вто
рият кръг от първенството на Сръбска пионерска лига (СПАЛ).
В конкуренцията на 9 отбора пионерките на АК “Балкан” се наре
диха на 4 място с 3389 точки. Пред димитровградчанки се наре- 55 минута централният напа-

след-ФК "Желюша” игра в
"Бобище": М. Контич, М. ния състав: Стоицев 8, Денко8 

диха “Вожд” от Ягодина, “Кралево” и “Крушевац”, а след тях - дател на домакините Марко Младенович (от 20 мин. М. Ра- 6, Миладинов 6.5, Пешев 7. . 
нишкият “Железничар”, лесковашката “Младост" и т.н. Стошич изведе отбора си нап- доичич), М. Станкович, А. Ма- Крумов 7, Стефанов 7, Дончев

Най-успешна димитровградска състезтелка бе Андреа Тодо- ред в резултата, а равенството рянович, М. Здравкович, Д. 6.5 (Милев 6), Николов 7 (Ц° 
рова, която победи в дисциплината тласкане на гюле и бе втора в „ йния т а Здравкович, М. Мишич (от 70 лев 7), Иванов 7, Соколов 7.5 и
скок на височина. Успешни бяха и Александра Андонова в дълъг , г 1 г ’ ч гт — „
скок и Теодора Кръстева в бягане на 600 метра. В състава бяха °Ф°РМИ новото попълнение на мин. Д. Младенович), М. Пе- Гигов 7. «цгешо-
още Саня Станкович, Александра Петрова, Валетина Величкова, зелените Бобан Арсич в 83 шич, М. Стошич, Г. Кръстич и В следващия кръг
Йована Димова и Йована Йованович. минута с великолепен изстрел М. Джурич (от 46 мин. М. ша” е домакин на “Гнила ■

На 30 септември в Крушевац ще се проведе държавното пио- от тридесетина метра. Здравкович). Срещата ще се играе утре от
В рамките на шестия кръг П.Л.Р. часа в СЦ “Парк”.

Д. С. босилеградчани посрещнаха в
нерско първенство, на което ще участва и АК “Балкан”.

д-с-
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Втори кръг от първенството на Централна Сърбия - група юг ОбяваБорба без 

победител
е включена на негово място.

Ето и 
кович

Давам под наем обзаведен апартамент от 35 м2 в 
резултатите по дъските: Светица Вуч- : Центъра на Ниш, ул. „Учитель Милина" Т. Отделен те- 

- Драган Илич 0 :1, Томислав Радивоевич I Лефон и кабелна мрежа.
- Петър Гигов 1 : 0 (без борба), Зоран Тодоро- 
вич - Драгиша Йонич 0, 5 : 0, 5, Ивица Блажич - 

ШК „Куршумлия“ - ШК „Цариб- Владица Стоянович 0, 5 : 0, 5, Милан Гаранич - 
роа“ 3 - 3 Младен Алексов 1 : 0, Югослав Димитриевич -
д 3 Боривое Андрич 0 : 1.

В мача от втория кръг ШК “Цариброд” игра В следващия кръг ШК “Цариброд” е домакин 
наравно с отбора на Куршумлия”. Срещата се на ШК “Раднички” от Трупале 
състоя в Пирот, тъй като отборът на ШК “Пи
рот” е отстранен от дивизията, а “Куршмилия”

Телефон за информации: 018/254-512.

Тъжен помен
40 ДНИ без

ГЕОРГИ ГЛИГОРОВ - ГОШО
КЛИСУРСКИ
(1951 - 2006)
от с. Долна ЛюбатаД. С. 'М.

Панихидата ще бъде отслужена на долнолю- 
батските гробища на 23 септември (събота) от 11 
часа.орги Петров (кандидат-май- “Вучйе” — “Беса” 2,5:3,5. 

стор) 0:1; Ж. Шушулич (канди-Втора
загуба

В третия кръг “Младост” 
дат-майстор) - М. Ливая (кан- посреща “Вучйе” на 24 септем- 
дидат-майстор) 0:1; Мирко ври (неделя). Партиите ще се 
Маркович (кандидат-майстор) играят в помещенията на Кпу- 

Н. Божилов (първокатегор- ба на пенсионерите от 11 часа. 
ник) 0,5:0,5; Н. Нешич (първо- 

Босилеградските шахматис- категорник) - М. Александров 
ти загубиха с 2,5.3,5 при госту- (първокатегорник) 1:0; В. Ни- 
ването си на “Власотинце”. По колич (второкатегорник) - Д. 
една точка за Младост” заво- Величков 1:0 и 3. Станойкович 
юваха новото попълнение Ге
орги Петров от Свети Николе нов 1:0.

Времето е безсилно да ни утеши - много болка 
и тъга има в нашите сърца. Винаги ще си в нашите мисли, ви
наги ще те обичаме. Почивай в мир!

Опечаленото семейство

На 21 септември 2006 г. се навършиха 40 ДНИ, 
откакто останахме без нашата скъпа майка и баба

П.Л.Р.

ДОНА КРЪСТЕВА 
ЛЩ (1934 - 2006)

‘ ^ от с. Стрезимировци
На 16 октомври 2006 г. се навършват 18 

] ГОДИНИ от смъртта на нашия непрежалим ба
ща и дядо

БЛАГОЯ КРЪСТЕВ 
(1931 - 1988) 
от с. Стрезимировци

Мили родители, незабравими бабо и дядо, 
времето минава, но болката и тъгата остават за
винаги в нашите души и сърца. Нека нищо не на
руши вечния ви сън. С много обич и признател
ност се прекланяме пред светлата ви памет!
Опечалени: син Рангел, дъщеря Надица, зет Борис, етър- 

ва Радмила, тетка Мила, тетин Ваня, сестри Драга и 
Орданка и многобройни роднини, съседи и приятели

Тъжен помен 
На 23 септември 2006 г. 

се навършват ТРИ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на 
нашия мил баща, съпруг и 
дядо

(второкатегорник) - П. Стоя-
Г

на първата и нишлията Марио 
Ливая на втората дъска, а по-

В останалите срещи от вто
рия кръг са постигнати след- 

ловин точка измъкна треньо- ните резултати: ”МЗ Център” 
рът Новица Божилов на трета- _ “Зелени връх” 1:5; “Куршум

лия” — “Цариброд” 3:3; “Рад- 
Резултатите: Марко Мар- нички” - “Ястребац” 2,5:3,5; 

кович (ФИДЕ-майстор) - Ге- “Кондива” - “Враня” 3,5:2,5 и

СПАС ИЛИЕВ - СТОЯН
Ш

1

та дъска. И Бог избира 
кого взима. 
Избра теб, а 
на нас остави 
вечната тъга 
и спомените.

I , |

Топалов е фаворит
Световният букмейкър Бетсон сочи световния шампион Ве

селин Топалов за фаворит в мача му срещу претендента Вла
димир Крамник. Коефициентът за успех на българския грос- 
майстор е 2,3, за победа на опонента му 2,5, а за реми 3,7.

За двубоя, който започва в събота в Елиста, са акредитира
ни 89 журналисти от България, Русия, Германия, Франция, 
Швейцария и Пакистан.

Тъжен помен
На 23 септември 2006 г. се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА 

от смъртта на нашите мили родители
КАТЕРИНА и ЦВЕТАН 
ЕЛЕНКОВИ 

I от Димитровград 
^ Панихидата ще се състои на 23 сеп- 
Щ тември 2006 година от 11 часа на ца- 
ВШ рибродските гробища, 
яж Поклон пред светлата им памет. 

Ще ги пазим завинаги в сърцата си!
Син Иван, дъщеря Златица 

и снаха Леонка

Завинаги твои: съпруга 
Милена, син Бошко, дъще
ря Венета, зет Драган и 

внук Милан

Кръстословица 298 ж жз 4 5 6 7 8 9 10 111 2

Съставил: Драган Петров

ж жж 13 14 1512

ВОДОРАВНО: 1. Гръцка 
оперна певица. 6. Българско 
женско име. 12. френски фут
болен национал. 14. Езеро в 
Италия. 15. Ар. 17. Изкус
твен воден път. 19. Чуждес
транно женско име. 21. 
Авто-мото (съкр.). 23. Бивш 
унгарски политик. 25. Госпо
жа (фра.). 27. Горски хищник. 
29. Турска войскова част. 31. 
Пиво. 32. Чуждестранно 
мъжко име. 34. Унгарско 
мъжко име. 36. Герой в произ
ведение на Шекспир. 37. 
Вдлъбнатина В стена. 39. 
Името на

Ж жГ7 18 19 2016

х★ 24 25 262322

На 29 септември 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашата мила майка, свекърва, тъща и баба

ДЕСАНКА СИМОВА 
преподавателка в пенсия

Панихидата ще бъде отслужена на 23 септем
ври (събота) в Горна Любата. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени 
за теб. С много обич и признателност свеждаме 
глави пред светлата ти памет. Почивай в мир! 

Опечалени: дъщерята Таня и синът Мирослав 
със семействата си

Ж
зо 31

Ж
28 29

Ж
35 36

Ж
33 3432

Ж
4140

Ж
3938

жж 45

Ж
4443ж 42

Ж
5149 50ж48ж 47

актрисата Кид- 
ман. 41. Янко Иванов. 42. Кой
то оре земя. 44. 14 и 15 буква.
45. Атлетически клуб
(съкр.). 46. Един предлог. 47. ска футболна легенда. ,,
Марка майонеза. 49. Яздитно Град в Истрия. 20. Името на трамваи, железница и др. 35. 
животно. 51. Първенец. 52. политика Зулфикарпашич. 22. Румен Овчаров. 38. Дребен 
Жители на Цариброд. Името на черногорския пре- селскостопански производи-
гурт. мпеп Пжуканович 24. тел в Банат. 40. Обяд (анг.).
ОТВЕСНО: 2. Александър днг^ийско мъжко име. 26. 43. Чавдар Митов Иванов. 48.

етров. 3. Образ. 4. Силно в Вокално произведение. 28. Иван БорисоВ. 50.15 и 5 буква, 
спиртно питие в Южна Азия. “ 9^0 населен0 мяст0. 30. 51. Ана Николова.
-с 1 орна камара в парламен
ти на някои страни. 7. Атле
тически клуб. 8. Американска 
поппеВица. 9. Притежавам.
О- Вид плавателен съд. 11.
^кари, които са

* 52

Възпоменание
На 26 септември 2006 г. се навършват ПЕТ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от трагичната смърт на нашия мил и непрежаДим 
син, съпруг, баща, брат, шурей и вуйчо

СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968 - 2001) 
от Босилеград

Времето без теб ни е изпълнено с дълбока тъга 
и тежка мъка. Не можем да те върнем, но винаги 
ще помним и зачитаме твоя достоен живот!

Почивай в мир! С много обич и тъга се прекла
няме пред светлата ти памет!

Опечалени: майка Борка, баща Иван, съпруга Суичица, 
дъщеря Сандра, син Йован, сестра Вера, зет Гпигор и 

сестриник Винко, както и многобройни роднини и прия
тели е страната и е чужбина

билет за18. Абонаментен

штСтил в архитектурата. 33.

1. Колан. 6. Пират. 11. Ат. 13 Милан“ 1^ Порош 17. Ма- 
пек“ 19 Кол 20. МН. 21. Ас. 23. Сомун. 25. Нация. 27. Кал. 29. 

магистри- * \ 31 рак 32. Аман. 34. Ринат. 36. Раи. 38. Кил. 40. Низам.
Рали. 13. Бивш египетски дър- ^ Ф- ^ ос 45 Дос ^ Замах 49 Нос. 51. Мек. 53. Никита. 
жавен глава. 16. Аржентин- 54. Икар. 55. Перишич.
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Сценарий за развитието 

на Европейския съюз • Не знам помниш ли, Манчо, ту*.
Т \ШЯ &/след Вторуту с кво се валеше пред 

бънджийе Цариброд? - питуйе ме 
Ъ*ги# Свирко Железничаринът.

- Знам ли, с млого работе смо се валили па ви. 
диш ли до дека стигомо! Знам дека на сва уста оратв 

омо кико само американците може да купую сенокощ. 
кьият кашкаваль...

- Ее, де да га имаше дънъска - това би било истинск1и 
царибродскьи бренд! Ама нали знайеш: запустимо села
та, затри се стоката и са текъв кашкаваль мож само да 
сънуйемо. Съга че увеземо от Гърцию “Вету”, а от Войад. 
дину тиняив... Ама за друго сакае да те питам: с кво се 
гордейеше Цариброд, сечаш ли се...?

- Кико нема да се сечам, кита дойдеше некой отстрану и 
слезнеше от влакат, първо що че ни рече йе: “Млого уба- 
ва ГАРА имате!” И нийе растеомо кико пещанскьи ква-

°нядгвПрез 2007 години - България 
и Румъния са приети в ЕС.

2015 г. - Хърватня, Македо
ния, Босна и Херцеговина и 
Турция са приети в ЕС.

2017 г. - Албания, Косово и 
Сърбия са приети в ЕС.

2018 г. - За пръв път балка
нец заема висок пост в ЕС. Той 
веднага назначава на работа 
жена си, цялата рода на жена 
си, най-добрите си приятели и 
членове на семействата на съ
седите.

2019 г. - Служителите от 
балканските страни вече са 
10% от европейската админис
трация.

2022 г. - Служителите от 
балканските страни представ
ляват 60% от админстрацията 
на Евросъюза. Администраци
ята повишава заплатите си 
тройно, въвежда гъвкаво ра
ботно време, южнославянските 
езици са на трето място сред

изисква драстични съкраще
ния. Затова са уволнени всички 
белгийски граждани, служите
ли на ЕС, Така че балканските 
служители в ЕС достигат 99,3% 
от общия брой.

2027 г. - Румъния успешно 
приключва приватизацията.

2028 г. - Сърбия поема пред
седателството на ЕС. През фев
руари Германии напуска ЕС. 
Месец по-късно тя е последва
на от Франция и Финландия. 
До края па годината под албан
ско председателство напускат 
Великобритания, Белгия, Да
ния, Швеция, Холандия, Люк
сембург, Италия, Испания, 
Португалия, Австрия, Чехия, 
Литва, Латвия, Естония и Сло
вения. Всички тези държави въ
веждат строг визов режим за 
хората от Европейския съюз.

езиците на администрацията. 
Поради стрес 90% от служите
лите на европейската админис
трация излизат в отпуск по бо
лест. Най-много заболявания 
са констатирани между 15 юни 
и 15 септември и между 15 де
кември и 15 януари. Болните 
служители са забелязани в 
Алпите, Канарските острови и 
други курортни места, извес
тиш като лечебни срещу стрес. 
Европейският парламент гла
сува закон, според който бюд
жетът на ЕС плаща за лечение
то на тези болести. По време на 
отпуските работата на евро
пейската администрация се 
движи от стажанти на времен
ни трудови договори.

2025 г. - Балканците дости
гат 90% от администрацията на 
ЕС. Македонците отново от
казват да приемат еврото.

2026 г. - Високата цена на ев
ропейската

съц.
- Па и съга гарата си е убава! Еве тия дни отвънка гьу 

тавре... Ама, Манчо, све ми се чини дека йе отвънка гла- 
дъц, а унутра - ядъц!

- Слушай, Свирко! Млого паре се поарчише да се разу- 
бавейе гарата. Чак и да ти кажем я никига не съм ее на
дал дека и при нас че дойде електрическьи влак...

- Дооди, дооди, ама само от границуту до гарата. А се
чаш ли се кво ни обещаваоше: че има текъв влак що че 
путуйе само половин чал от Ниш до Цариборд... А ти ско
ро путувал ли си с влак до Ниш, а?

- Па да си признайем - и не съм!
- Не си и нема да путуйеш!...
- Кико бре нема да путуйем? Само решим ли му...
- Решавай му колко очеш, ама у влак нема да седнеш!
- Кико нема да седнем?
- Тека просто: оти нема влакове...
- Кико бре НЕМА! Па еве свакьи дън гьи чуйем кико тут-

А. А.
администрация

Еюбопитно долара на месец. Трети е японският премиер 
Джуничиро Коидзуми с месечно възнагражде
ние от 31 200 долара. На четвърто място е една 
дама - Мери Макалис, президент на Ирландия. 
Заплатата й е 29 700 долара. Пети е Тони Блеър, 
премиер на Англия. Той получава 28 600 долара 
на месец. В списъка на най-добре платените по
литици следва още една жена - канцлерът на 
Германия Ангела Меркел. Тя взима 27 700 дола
ра месечно.

Руският президент Владимир Путин получа
ва над пет пъти по-малко от президента на САЩ 
- едва 6200 долара (168 000 рубли). С месечна 
заплата от 6500 долара от него е по-добър и ук
раинският му колега Виктор Юшченко. Руският 
премиер Михаил Фрадков получава 5000 дола
ра, а кметът на Москва Юрий Лужков е най-доб
ре платеният държавен служител в Русия - той 
взима 9746 евро.

Към дъното на списъка са президентите Ми
хаил Саакашвили (Грузия - 2400 долара), Алек
сандър Лукашенко (Белорусия - 2300 долара) и 
Георги Първанов (България - 2532 лева или 1642 
долара). Като един от най-нископлатените по
литици в Европа е посочен президентът на Сър
бия Борис Тадич, който взима само 800 долара.

Заплатите на 

държавните 

мъже и жени
ню!

- Тутню, ама тутню товарни влакове и по некой експрес
ни, тия от международните и скулите. Влакове за сиро- 
мащиюту нема!

- Тека беоше укъинули путничкъи влакове за Суботицу, 
ама они надигоше джеву и работата се опрайи!

- Е, Манчо, кой при нас да надигне? Големците путую с 
автонобили, а сиротинюту сви платкаю. Питаю: че има 
ли влак, а тия от гарата им кажу че има, па после нема, 
по неколко пути им га отлагаш и човек не знайе че стигне 
ли до Ниш и кита че стигне, па вача първият автобус...

- Значи язък за убавете паре!
- Я не знам кви су им плановете, ама освен коловозите, 

досъга су напраили йедън кьенев и йедну травостаницу. 
А у чекалнюту да не им улазиш, от све стране гьу стесни
те. Имаше и убава кавена, у ню и свадбе су се прайиле, а 
съга от све стране дува и нема куде да седнеш. А и нема 
защо да седиш, оти нема влакове! Па може и затова да не 
им требе чекалня...

- Ее, ти млого га църно видиш!
- Кико бре да не га видим. Пойди йедну вечер и сам че 

видиш: нигде жива душа!? А нали знайеш: йедно време 
живот кьипеше от рампете до гарата...

- Е, ти си се ватил: йедно време, па йедно време. Оно 
времената се меняваю...

- Меняваю се, ама за по-добре. А кво йе това добро кита 
удариш на затворена врата?...

*На върха на класирането е пре
миерът на Сингапур, а президен
тите на България и Сърбия са в 
дъното на списъка

Според изследване на руския вестник “Ком
сомолския правда”, най-добре платеният поли
тик в света е премиерът на Сингапур Ли Сян 
Лун. Той взима месечна заплата от 50 100 дола
ра. В Сингапур има практика високопоставени
те политици да получават високи възнагражде
ния, за да бъдат неподкупни, подчертава вес
тникът.

На второ място по заплата е американският 
президент Джордж Буш, който получава 33 500

възможно
тиране н

60*V/ “Ме-позволи да се направи т. нар. експеримент 
рилин Монро”: човек може да имплантира в м 
зъка си изкуствен спомен, че е прекарал ед 
нощ с Мерилин!

Проф. Марк Беър от института 
оценява, че напредъкът в разбирането 
метта ще доведе до по-успешно лечение на п 
ттравматичния стрес и дори ще може да пом ^ 
не на хора, които страдат от болестта 
Алцхаймер.

Масачузетския технологичен ин- 
() правят уникални медицински ек- 
с плъхове, за да открият възмож- 
ктиране на човешките спомени! 
р Бари Гордън, експерт по въпро- 
зтта в института “Джон Хопкинс”, 
т напредък “условно създава въз- 
,а направим дисекция на спомените 
зно ниво, като добавим нови или за- 
)”. Експериментаторите предпола-

“Пикауър' 
на па-
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