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ЕК ПР-(Ц^= ^Румъния да Специални връзки между Сърбия и Република Сръбска

Важна крачка за региона
Подписаното в Баня Лука споразумение е в съзвучие с Дейтънския договор и ще 

допринесе 3а стабилизацията на целия регион, прецениха подписалите го * Дого
вореността поставя под въпрос суверенитета на Босна, твърдят босненските 
мюсюлмани * Няма нищо спорно, нито в процедурата, нито в съдържанието му, 
смятат представителите на международната общност

* България и Румъния да бъдат приети 6 
Европейския съюз на 1 януари 2007 г., препо
ръча Европейската комисия (ЕК) пред Евро
пейския парламент (ЕП).

България и Румъния поло
жиха значителни усилия да за
вършат подготовката си за 
членство в ЕС след докладите 
на комисията през май. Сега 
България и Румъния са доста
тъчно подготвени да покрият 
политическите, икономически
те и свързаните със законода
телството на ЕС критерии до 1 
януари 2007 г., се казва в препо
ръките на еврокомисията.

Комисарят по разширяване
то на ЕС Оли Рен представи 
пред депутатите от ЕП новите 
мониторингови доклади на ЕК 
за готовността на двете страни 
да се присъединят към ЕС.

Преди това председателят 
на Европейската комисия Жозе 
Мануел Дурау Барозу поздрави 
сърдечно България и Румъния 
за предстоящото членство в 
ЕС.

И за двете страни се пред
вижда възможност след прие
мането им да бъдат задейства
ни предпазните мерки, валидни 
за всяка новоприета в ЕС стра
на, тоест механизмите, залегна
ли в Договора за присъединя
ването им. Предвидени са и 
“съпътстващи мерки” след 
приемането на България и Ру
мъния.

Изхождайки от съдържание-

ица, Борис Тадич, Драган Чавич и Милорад Додик

В Баня Лука във вторник беше когато специални връзки бяха ус- Милорад Додик подчерта, че за 
подписано споразумение устано- тановени между тогавашна СР Република Сръбска това е дълго 
вяващо “специални и паралелни Югославия и Република Сръбска, 
връзки” между Република Сръбска
и Сърбия. Споразумението, което черта икономическия аспект на до- много по-интензивно сътрудни- 
цели да подобри икономическото кумента, като посочи, че държав- чество между страните в региона.

Докато в Баня Лука се открива- 
между Белград и Република Сръб- над 300 бизнесмени от Сърбия, ше нова, положителна страница 
ска в Босна и Херцеговина бе под- Той бе категоричен в твърдението във взаимоотношенията между 
писано от президентите на двете си, че Сърбия уважава суверените- Сърбия и Република Сръбска, под- 
страни Борис Тадич и Драган Ча- та и териториалната цялост на писването на споразумението пре- 
вич, както и от премиерите Воис- Босна и Херцеговина, 
лав Кощуница и Милорад Додик.

чакана велика дата, тъй като Дей- 
Президентът Борис Тадич под- тънското споразумение предвижда

и социалното сътрудничество ната делегация се придружава от

дизвика остри реакции сред бос- 
Президентът на Република ненските мюсюлмани. Те изразиха 

В късите си изявления за медии- Сръбска Драган Чавич подчерта, опасение, че договореността пое
те държавните мъже от двете стра- че споразумението няма да остане тавя под въпрос суверенитета на 
ни се съгласиха, че това споразу- мрътво слово на хартия, а ще бъде Босна, която е съставена от две об- 
мение е много важно за стабилиза- мощен стимул за привличане на щности - Република Сръбска и 
цията не само на отношенията капитал от Сърбия в Република Мюсюлманско-хърватската феде- 
между Сърбия и БиХ, но и за целия Сръбска, 
регион. Документът ще бъде пред
ложен и на Хърватия и на Черна Кощуница каза, че Сърбия и Ре- ставител Кристиан Шварц Шилинг 
гора, за да се подобри сътрудни- публика Сръбска категорично нас- и американският посланик в БиХ 
чеството в областта на икономика- тояват за укрепване на регионал- Дъглас Мъклхени твърдят, че няма

рация.
Сръбският премиер Воислав За разлика от тях висшият пред-

та, науката и технологията, спорта, ните връзки, като същевременно нищо спорно нито в процедурата
здравеопазването, информиране- стриктно се спазва международ- по подписването, нито в съдържа-
то, осуетяването на престъпнос- ното право и когато става дума за нието на подписания документ. 

рл. о-т ■*я г* тта... Документът е наследник на Дейтънското споразумение и за
Софии, 27 септември: Министър-председателят Сср- спогодбата от 5 март 2001 година, хартата на ООН.
гей Станишев се срещна с председателя на Европей
ската комисия Жозе Мануел Дурау Барозу и с коми
саря по разширяването Оли Рен.

Заседание на Съвета на националните малцинствени съвети

Малцинствата ще имат свои депутати?то на докладите, ЕК ще пред
приема необходимите мерки, 
за да осигури правилното 
функциониране на законода
телството и институциите на 
ЕС.

Съединените щати привет
стваха решението на Евро
пейската комисия да препоръ
ка приемането на България и 
Румъния в ЕС на 1 януари 
2007 г. Новината е добра за 
двете балкански държави, 
както и за ЕС, заяви говори
телят на Държавния депар
тамент Шоп Маккормак. По 
думите му той осъзнава, че 
ЕС е изправен пред трудния 
въпрос с какви темпове да се 
водят разговорите за приема
нето на нови потенциални 
Членки.
Ние, естествено, бихме на
сърчили ЕС да остави отво
рен един европейски хоризонт 
за други държави, включит- 
лено тези на Балканите и 
Рурция, посочи той.

Неотдавна се проведе поредно за- вети в тази област да не бъдат само Сърбия, 
седание на Съвета на националните консултативни тела, а да имат и 
съвети, на което от името на НС на определена точно дефинирана ком- 
българското малцинство присъства петенция. Нпр. при сформиране на таена, ще са необходими повече 
председателят Ангел Йосифов. училищните съвети НС да има средства. Откъде ще бъдат оси-

Преди десетина дни координа- ключова роля, както и при определя- гурявани те? 
торът на Националните съвети Ана не мрежата на образователните ве- - Ако Националните съвети, 
Томанова Маканова упрекна компе- домства (училищата), особено мал- според закона, който трябва да бъде

цинствените", каза Йосифов за нашия приет, получат и изпълнителна роля,
това означава, че са необходими и по- 

Освен за образованието, за какво вече пари. Затова ще търсим повече 
още настояват Националните съве- средства от държавата. Да напомня, 

за виждането на положението си в ти относно бъдещата конститу- че има НС-и, които доста са подпо- 
бъдещата конституция. “Затова обсъ- ция? магани от държавата майка. С нас то-
дихме въпроса и взехме решение и за- - Настояваме да се премахне ва не е случай, но аз ще се залагам в 
напред да отстояваме нашето пред- цензуса от 5% за малцинствата в из- тази насока. Мога да посоча, че НС 
ложение да имаме повече права, бирателната система. Това означава, на хърватите е получил около пет ми- 
правомощия и инструменти, особено че за малцинствата, т.е. за малцин- лиона от Сърбия, а 12 милиона ди- 

на образованието, ствеиите партии, този цензус няма да нара от Хърватия. Тези средства вед- 
Определихме една група, която ще се прилага, което е и препоръка на нага са предоставени на културните 
отиде при министъра на образовани- Съвета на Европа. Така ще стигнем институции на хърватите в Сърбия, 
ето за да изясни нещата. Ние всъщ- до факта малцинствата да имат свой Нещо подобно трябва да направим н 
ност предлагаме Националните съ- представител в парламента на ние, заключи Йосифов. А.Т.

Ако Националните съвети полу
чат и друга роля освен консулта-

Това може да се отнася до 
случаи в областта на сигур
ността на храните и на въз
душния транспорт, фондовете 
на ЕС в земеделието, в съдеб
ната област и борбата с ко
рупцията. В случай, че бъдат 
забелязани други недостатъ
ци преди или след приемане
то, ще бъдат взети също под
ходящи мерки, за да се осигу
ри правилното прилагане за 
законодателството на ЕС, от
белязва Еврокомисията.

(На стр. 2)

тентните, които пишат новата кон
ституция на държавата, че никой не 
пита малцинствата, поне да си кажат 
мнението или да дадат предложение

вестник.

областта
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Добре дошли, ВЯ 

оълпфИ) в Европа
Отговор на председателя на Босилеградска община

Работя изключително в 

интерес на гражданите
•:

(„Властбуващите ме защитаваш интере
сите па хората“, „Братство“ бр. 2111)

Като на председател на Босилеградска общи
на съвестта и моралът, а накрая и постът не ми 
позволяват да лъжа гражданите, както се опитва 
да ме представи Миле Миленов в съобщението 
си, публикувано в миналия брой на “Братство”. 
Нарочно казвам “съобщението на Миленов”, за- 
щото то, както казват членове на 00 на ДС в Бо
силеград, не е тяхно съобщение. 13 този отбор 
има хора, които имат идеи, с които сътрудни
чим и които повече вярват на мен отколкото на 
председателя си Миленов. Това обаче не е мой 
проблем, а негов. Не ми създават проблем ни 
неистините, които се посочват в съобщението, 
понеже се получава впечатление, че той е започ
нал своя предизборна кампания. Нямам нищо 
против и ако успее да убеди гражданите да по
вярват на измислиците му, личните му желания 
и на “фактите” му. А фактите са следните:

Докато авторът на съобщението се опитва да 
ме представи като човек, който не защитава ин
тересите на хората в общината, аз отговорно за
явявам, че постоянно полагам усилия да се по
добри животът в икономически изостаналата ни 
община. Аз просто нямам свободно време нито 
когато съм в Босилеград, нито когато съм в Бел
град. Хората от общината знаят, че в Белград 
им решавам различни административни проб
леми, студентите в чужбина знаят, че им реша
вам проблема във връзка с визите... Главното е, 
че от едно до друго управление, от едно до дру
го министерство, се залагам, просто казано ис
кам пари, за проекти, които се реализираха или 
пък ще бъдат реализирани в общината. Докато 
други общини теглят банкови кредити за реша
ване на проблемите си, аз не взех нито един кре
дит, за да не обременявам съгражданите си с 
лихви, а всички пари изкарах с много разговори, 
преговори и проекти в правителството на Сър
бия и в министерствата му. Ето примери: докато 
от Националния инвестиционен план на други 
по-големи общини са отпуснати по един-два 
милиона или по-малко - на Димитровградска 
община около 1 милион евро, въз основа на мои 
искове за Босилеградска община са предназна
чени 3 750 000 евро. Освен това от различни ми
нистерства са ни отпуснати още над 2 милиона 
евро за инвестиции, които ще бъдат реализира
ни до края на тази или догодина. Ще пристигнат 
още пари от републикански източници. Аз не 
казвам, че това е само моя заслуга, но се горе- 
дея, че министерствата и правителството от мен 
научиха за проблемите на българите в Босилег- 
радско и започнаха да водят сметка за развитие 
на нашата община. Доволен съм, че в общинско
то управление създадохме екипи, които готвят 
проекти по мои инициативи и пестят средства. 
Колко низки удари задава Миленов в съобщени
ето си показва и “констатацията”, че “в Общин
ската скупщина в Босилеград почти няма об
щински съветници и че те са само част от една 
машина за гласуване”. Скупщината е прозрачна 
за всякакви предложения, а решенията се взимат 
с мнозинство. Аз не зная защо авторът омалова
жава тези хора, зная само, че те очакват той да 
им се извини. В скупщината ни, в която има 31 
отбориици, не влизат само отборници от ДСС, 
към която аз принадлежа, а и от други партии, 
включително и шестима от ДС.

Много непознати има в думите на автора на 
съобщението, когато казва, че се прогонват мла
дите и образовани специалисти и че по този на
чин общината се лишава да бъде включена в но
вите икономически и политически процеси, че аз 
назначавам хора без квалификации на добре 
платени места, че ги подчицявам и превръщам в 
лични инструменти, че ДС не иска да понесе ни
каква отговорност в решаването на проблеми в 
общината... За да не бъдем с кратка памет, ще 
посоча следните факти: директорите (четири- 
ма-петирима), членове на ДС, които бяха назна- 

когато Миленов беше председател на 
Общинския съвет, и сега са на тези постове. 
Изобщо не ми пречи, че те са от друга полити
ческа опция. За мен като кмет на общината е 
важно да изпълняват поетите задължения, а те 
досега си гледат работата. Но аз не мога да бъда 
виновен, ако някой директор не назначи на рабо

та човек, който е присърце на автора на съобще
нието. Досега около 30 млади хора с полувисше 
и виеше образование изкараха стаж в органите 
на ОС, но аз и сега не зная дали са били членове 
на някоя партия или са били безпартийни. Десе
тина души от тях ще постъпят на работа, след 
като толкова заминат в пенсия или напуснат ра- 
бота въз основа на социална програма. Освен 
това работни места ще се открият и след като 
реализираме някои проекти. Надявам се дого
дина да ни лотъргне и в областта на стопанство
то, където също ще има шанс за младите. Но то
ва не означава, че ще можем да решим всички 
проблеми в областта на безработицата.

Точно е твърдението, че Любен Глигоров е 
избран за изпълняващ длъжността редактор на 
бъдещата телевизия в рамките на Центъра за 
култура. Отборниците се определиха за такова 
решение не само, че той даде принос в досегаш
ните подготовки за телевизията, но и затова, че 
вече работи в Центъра за култура, с което ще се 
пестят пари. Той е завършил средно училище, а 
не, както се казва, само училище за запасни офи
цери. Избран е за временен редактор, така че не 
са нарушени законопредписанията. Авторът до
бавя, че незаконно били назначавани на работа 
хора и на други места, като посочва началника 
на общинското управление, директора на Ди
рекцията на строителни площи, директора на 
гимназията. Всички тези хора имат виеше или 
полувисше образование и изпълняват всички за
конови условия, но защо се намериха на прицела 
на Миленов само той си знае.

Искам да спра вниманието на края на съоб- ; 
щението, където Миленов предупреждава граж- ; 
даните, че са “застрашени демократическите | 
постижения и отново е надвиснала опасността 
от еднопартиен и едноличен монопол на Захари- ! 
ев”. Ето моя отговор: демокрацията не е застра- | 
шена и няма никаква опасност от мой монопол. | 
За разлика от Миленов, аз под демокрация не | 
подразбирам критизерство и наблюдаване от
страни, а резултати, постигнати с работа и нап
редък. Раздвижихме много акции, от които с де
сетилетия никой не се е интересувал. Не само в 
Босилеград, но и във всички села се провеждат 
акции за подобряване на живота на хората. Не за 
монопол, а за мнозинство става дума, когато за 
общинско решение гласуват отборниците на 
всички или почти всички партии, освен някои от 
отборниците на ДС. Монопол ли е когато си дал 
принос за въвеждане на мобилна телефония, за 
монтиране на нова дигитална централа и за раз
ширяване на мрежата, когато в градчето и в Рай- 
чиловци са асфалтирани всички улици, когато се 
асфалтират пътища и центрове в няколко села, 
когато се изгражда терминал на граничния пре
ход Рибарци...? Не, това са основите за привли
чане на инвеститори и за по-нататъшно разви
тие на общината. Това може да не го види само 
човек, който не разбира или пък не мисли добро 
на общината. Когато става дума за асфалтира
нето, искам да подчертая, че пари за тази цел не 
дават европейски фондове, както си измисля ав
торът на съобщението, а правителството на 
Сърбия, от което постоянно искам пари за про
екти. Затова през последните три години асфал
тирахме и ремонтирахме над 20 километра ули
ци и пътища в Босилеград, в Райчиловци и в ня
кои други села, както и над 15 км регионални пъ
тища. Той не знае, че ще има нови асфалтирани 
пътища и всичко ще бъде само за добро на хора
та. Нека да дам пояснение - европейски фондове 
са давали пари, когато Миленов е бил председа
тел на Общюинския съвет, но тогава в общината 
не е асфалтиран нито един метър!

Искам да припомня на Миленов, че приемам 
критики, разбира се, не от типа “рекла-казала , а 

които имат идеи и

Георги Първанов: 
България влиза в ЕСс 
амбицията да го засили

Георги Пирински:
Успех на кауза, споделяна 
от цялото общество

България не влиза в Евро
пейския съюз, за да консумира, 
а с амбицията да го засили. То
ва каза пред журналисти и мла
дежи в Бургас президентът Ге
орги Първанов след като Евро
пейската комисия обяви прие
мането на окончателния док
лад за готовността на България 
и Румъния за членството в 
Европейския съюз. Първанов 
заяви, че членството в Евроеъ- 
юза е най-големня исторически 
проект в новото време на стра
ната. Този доклад отразява не 
само техническия напредък на 
България, но отразява и една 
позитивна оценка за полити
ческата воля и тенденция, коя
то има страната ни, каза прези
дентът.

Сергей Станишев: 
Окончателно падане на 
берлинската стена

Най-важната констатация в

За България докладът на 
Европейската комисия бележи 
успеха па една кауза, споделяна 
от цялото общество в продъл
жение па десетилетие и поло
вина, коментира председате
лят на Народното събрание Гс- 
орги Пирински престапения 
доклад на ЕК за напредъка на 
България. На тази кауза беше 
подчинена и работата на 4-го 
Народно събрание от първия 
ден на неговото свикване, до
пълва той. Централното зак
лючение на доклада с катего
рично - от I януари 2007 г. Бъл
гария и Румъния ще бъдат го
тови да посрещнат политичес
ките, икономическите и законо
вите критерии за членство в 
Европейския съюз, заявява 
председателят на Народното 
събрание в позиция, предоста
вена на БТА от парламентар
ния пресцентър.

Симеон Сакскобургготски:
Вече мислим за след 1
януари 2007 г.

В НДСВ сме доволни от кон
статацията на ЕК, че на I януа
ри 2007 г. България ще отгова
ря на необходимите условия за 
членство в ЕС, се посочва в по
зиция на лидера на НДСВ Си
меон Сакскобургготски. За то
зи резултат се трудиха много 
иституции и всички граждани, 
отбелязва Сакскобургготски. 
Той определя доклада като 
обективен по отношение на по
дадената от българската стра
на информация. Докладът по
казва, че реформите в страната 
се движат в правилната посока, 
за нас е важно, че постигнатият 
напредък на България позволя
ва да се присъединим на този 
етап без предпазни клаузи, пи
ше в позицията.

мониторинговия доклад на 
Европейската комисия е, че 
България отговаря на необхо
димите условия и ще бъде пъл
ноправен член на Европейския 
съюз от първи януари 2007 го
дина.

За България и българите то
ва е всъщност истинското и 
окончателното падане на Бер
линската стена, казва премие
рът Сергей Станишев в обръ
щение, предоставено на БТА 
от правителствената информа
ционна служба.

За присъединяването към 
европейското семейство бъл
гарските граждани и българ
ските институции работиха 
усилено 16 години. Затова има
ме пълното право да се поздра
вим, че датата 1 януари 2007 го
дина беше ясна и категорично 
потвърдена, казва Станишев.

Националният съвет 
и К1/1Ц Босилеград

Но екскурзии из България
откриването си босилеградски- 
ят филиал на КИЦ “Цариброд” 
също от 6 до 8 октомври ще ор
ганизира екскурзия в България. 
Участниците в нея ще посетят 
музеи и културно-исторически 
паметници в Благоевград и 
Мелник, Роженския и Рилския 
манастири и София, където ще 
присъстват на футболния мач 
между България и Холандия в 
рамките на квалификациите за 
участие в Европейското пър
венство. Заинтеросованите ще 
трябва да платят по 40 евро, а в 
цената са включени транспор
тът, две нощувки, една вечеря, 
билети за мача и за вход в музе
ите и другите забележителнос-

Националният съвет на бъл
гарите в Сърбия от 6 до 8 ок
томври ще организира без
платна екскурзия в България за 
всички членове на НС и за чле
новете на комисиите при съве
та. На екскурзията под назва
ние “Есенна палитра в Бълга
рия” ще могат да заминат и 
други желаещи срещу запла
щане. Цената за тях е 50 евро, а 
в нея са включени превозът, 
две нощувки и храна. В рамките 
на тридневната обиколка из 
България екскурзиянтите ще 
посетят паметници, музейи, 
църкви, манастири и други за- 
бележителности във Велико 
Търново, Арбанаси, Казанлък, 
Трявна и Пловдив.

По повод 8-годишнината от

само от компетентни хора, 
планове за развитие на общината. Разбира се, и 
които са кадърни да обезпечат пари и на които 
хората вярват. Понеже той не успя да направи 
това, когато беше председател на временния 
Общински съвет, той загуби на изборите за кме 
на общината. Все още ми е сърдит, но не мога да 
съм виновен, че гражданите не искаха да му ока

чени

жат доверие.
Владимир Захариев, председател на Общи 

Босилеград и депутат 
Сьрои.чти. в Народната скупщина наП.Л.Р.
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Ружица Джинджич почетен 

гражданин на Димитровград
На заседание от 4 май 2005 година Общин

ската скупщина в Димитровград прие решение 
съпругата на убития премиер на Сърбия Ружица 
Джинджич да бъде провъзгласена 
гражданин на общината.

На тържественото заседание на ОС по повод 
новоустановения празник на общината на Ру
жица Джинджич бе връчена хартата. Приемай
ки я, г-жа Джинджич между другото каза:

“Искрено бях изненадана и зарадвана, когато 
ми съобщиха, че ми е присъдено това призна
ние. Защото гражданите на Димитровград с 
радост и възторг са посрещали тук моя съпруг 
и мен. Затова считам, че това е признание 
покойния ми съпруг за приноса му в афирма- 
цията на вашия град. В този град, в който с ве
кове заедно живеят българи и сърби и други 
народи, споделяйки помежду си онези трудни и 
хубави моменти, които историята носи със себе 
си, за мен и моя съпруг означаваше много 
поради спецификата и енергията, които показ
ват, че демократизацията, равноправието на 
хората и съвместното сътрудничество са не са
мо необходими, но и възможни и реални. Този 
град го показа и доказа и аз съм убедена, че това 
е трайно определение на неговите жители. Не

По повод Деня на община 
____ Димитровград_____

Празненство, лишено 

от политика и 

идеология
за почетен

Преди повече от 60 години пълнената зала на Центъра за 
димитровградчани на 21 сеп- култура, с кратко слово на кме- 
тември - Малка Богородица, та на общината Веселин Велич- 
тържествено отбелязваха пат- ков, в което нямаше големи 
ронния празник на градската думи, големи обещания, хвал- 
църква. Тази година бе взето би... Слово без каквато и да е 
решение пазникът да бъде чес- политическа и идеологическа 
тван и като Ден на община Ди- окраска. С изключително инте

ресен филм, продукция на РТВ 
Трябваше да изминат десе- Цариброд, за общината и 

тилетия той отново да се града, с прекрасна изложба на 
върне сред и на народа. А как художника Георги Йосифов от 
бе отпразнуван?!

С празнична литургия в митровград, с новоустановени 
църквата “Рождество Бо- награди по повод празника, с 
городично", на която за пръв изложба на автохтонни видове 
път присъстваха и представи- домашни животни в Спортния 
тели на местната власт, с из- център, с присъствие на кмето- 
ключително оживени улици, с вете на петнадесет общини от 
тържествено заседание на Сърбия и България...Евала! 
Общинската скупщина в пре-

и на

митровград.

Нови Сад по потекло от Ди-

и Веселин
Величков

духът на хората, които живеят в него. Затова аз 
съм горда, че ставам ваш съгражданин.”

определя
провинция или голям град — това го определя

големината на града статуса на
А.Т.А.Т.

Весна Йеремич посети митницата в Димитровград Предложение на Високия съвет на 
правосъдието за погасване на 
"малките съдилища"_____________200 000 евро за “Градина”
Ще се отдалечи ли
лрагдината?

Заместник-директорът на ния митнически контрол и съз- на Пиротски окръг Весна Ми- 
Управлението на митниците на даването на условия за по-бър- ялковнч, народния представи- 
Сърбия Весна Йеремич тези зо преминаване на стоки и тел от Пиротска община Горан 
дни посети митницата в Ди- хора. До началото на пролетта Якшич, както и председателя 
митровград, където се срещна се очаква да бъде въведена но- на ОО на Г 17 плюс в Пирот Ра- 
с управителя Горан Манчич и ва и по-ефикасна система за дован Пейчич, Весна Йеремич

контрол на моторните превоз- посети ОО на Г 17 плюс в Ди- 
Иеремич сподели, че компе- ни средства, модернизиране на митровград, където разговаря 

тентните в републиката осъз- митническия контрол на желез- с председателя на отбора 
нават значението на граничния ницата и подобряване условия- Драган Стефанов и най-близ- 
преход “Градина”, както за Ди- та за престой на заетите в мит- ките му сътрудници. Стефанов 
митровградска община, така и ницата. 
за целия регион. От Национал-

Работниците в общинските зи идея. Говорейки за реформа- 
съдилища в Босилеград и в Ди- та на правосъдната система, 
митровград, както и голям министър Стойкович в края на 
брой жители в тези общини с февруари тази година в Ниш 
огорчение приеха предложени- заяви, че броят на предметите в 
ето на Високия съвет на право- общинските съдилища в Боси- 
съдието в Сърбия за погасване леград и в Димитровград нама-

сътрудниците му.

запозна гостите с актуалната 
Весна Йеремич изтъкна, че в обстановка в общината. В из- 

ната инвестиционна програма митницата в Димитровград са казването си той особено ак- 
ще бъдат отделени 200 хиляди постигнати много добри резул- центира важността на кому- 
евро за реконструкция на тати, въпреки че броят на зае- налната такса за общината, ко- 
прехода. Управлението на мит- тите е по-малък, отколкото е ято се плаща на граничния 
ниците е предприело мерки, необходимо, 
целенасочени към по-ефикас

на съдилищата с по пет и лява, но като се има предвид 
по-малко съдии. Председате- географското положение и от
лят на Общинския съд в Боси- далеченосттанатезидвеобщи- 
леград Борис Георгиев казва, ни от по-големите центрове, 
че официално още нищо не са ведомствата там ще запазят 
получили, но смята, че предло- статуса на общински. Те няма 
жението не е в интерес на граж- да станат клонове на други об- 
даните в общината.

Високият съвет на правосъ- друг критерий - достъпността 
дието е на становище, че об- на правдината до гражданите.

При условие общинските съ-

преход.
Придружавана от началника Б. Д. - М. 'Годорович

щински съдилища поради един

денова упорито се опитва да 
сръбска гражданка

Анелия Най стане
щинските, окръжните и търгов
ските съдилища с пет и по-мал- дилища в Босилеград и Димит- 
ко съдии трябва да бъдат угасе- ровград да загубят 
пи, понеже “с толкова съдии не статус и да станат клонове на 
може да се организира работа- съдилища от други места, те 
та”. Според критериите и пред- няма да могат да решават по 
ложеписто на този съвет, в ре- определени предмети, така че 
публиката са излишни чак 76 хората от тези общини ще бъ- 
съдилища. Сред гях са и об- дат принудени да идват във 
щинските съдилища в Босилег- Враня и Пирот. В този случай 
рад и Димитровград.

По въпроса трябва да се из- македонската граница, както и 
кажат и други субекти, включи- от някои други села в Босилег- 

Скупщипата на Сър- радско за отиване при съдия

сегашния сиВсички търсят български, 

а тя сръбски паспорт
I Години наред много хора от Сърбия наето- любезно се обърнала към него и го запознала 

яват да получат български паспорт. България с проблема, който я измъчва. На хартийка па
на 1 януари 2007 г. влиза в Европейския съюз, писала сведенията за себе си и му я подала, 
така че притежателят на паспорта Паднало обещание, че той ще й

■ на тази страна ще има големи въз
можности. Димитровградчанката 
Анелия Найденова от години пък 

: настоява да получи сръбски пас- I 
порт. Тя е българка от село Раду- 
ил, разположено край известния 
зимен курорт Боровец. Омъжила ^
се в Димитровград преди 25 годи- '
ни. Досега с подавала много заяв
ка за придобиване на сръбско 

: гражданство, но усилията й били 
безрезултатни. Тя обаче не се п 
лава и продължава “борбата си”.
1'азказа ни, че неотдавна в бел- толкова години ка-
градския квартал Кошутняк видя- „„ птип птяа сръбския министър на външните работи то че ли и инатът я кара да не се отказ «
Вук Драшкович. Около него били бодигардо- ‘борбата . 
ис, но тя се осмелила, доближила министъра,

на хората край българската и

помогне.
На Анелия й остава да чака. По

ради липса на сръбски паспорт тя 
е лишена от правото да получава 
детски добавки и да гласува на из
борите в Сърбия. Разведена е и ня- 

постоянна работа. Синът^й 
следва в България, а дъщерята й е 
ученичка в трети клас на местната 
гимназия. След 25 години тя чув- 

I ства Димитровград като свой град 
! ц просто не може и да си помисли 
| да го напусне. Сръбкият паспорт 
I за нея представлява нереализира-

телио и
бия, но доколкото това се слу- във Враня ще трябват цели три 

до правдата ще е дни! Тогава ще възникне въп-
.№Ш*

чи, пътят
много по-дълъг. Засега е извее- росът как гражданите да осъ- 
тио, че Министерството на ществят правото си на правди- 
правосъдието и министър Зо- на. 
раи Стойкович не споделят та-

'4г_ .: нГ!Г), I* Шж2/ Я В.Б.
ма

Среща на „Жени за мир“ 

и „Жени в черно“
ре-

В помещенията на КИЦ “Цариброд" се проведе среща на 
неправителствените организации “Жени за мир” и “Жени в 
черно”, на която присъстваха и голям брой жени от Ди
митровград и Пирот. По време на срещата между другото е об- 

положението на жените в обществото и как то да се по-
А.Т.

съдено
добри.Б.Д.
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Президентските избори в БългарияНародното събрание 

прие декларация 

относно членството 

на България в ЕС
За първи път с интегрална 

бюлетина и прозрачни урни
Предизборната кампания за- нии. Георги Първанов се бори на България". Те ще участват 

почна на 19 септември, когато за втори президентски мандат, под номер четири в бюлетииа- 
в Държавен вестник бяха обна- като па миналия вот той беше та. Проф. Велев е автор на бъз- 
родвапи имената на капдида- издигнат ог Коалиция за Бъл- гарската^национална доктрина 
тите. На предстоящите избори гария и спечели на балотажа с а ген. Йордан Мутафчиев е 
ще се гласува с бели бюлетини Петър Стоянов. бивш министър на отбраната и
с померата на двойките, изтег- Инициативен комитет из- посланик на КНДР. 
лени чрез жребий от Цснтрал- дигна и кандидатурата на пред- На първите избори за дър- 
ната избирателна комисия ссдагеля на Конституционния жавен глава Петър Берон е кан- 
(ЦИК). Бюлстината включва съд Неделчо Беронов и дирек- дидат за вицепрезидент на 
седем еднакви полета, в които гора на Европейския институт Жорж Ганчев, а на изборите 
са изписани имената на канди- в България Юлиана Николова, през 2001 г. той беше издигнат 
датите за президент и вицепре- Жребият им отреди номер ед- за президент от Съюз “Бълга- 
зидепт, партията, която ги е из- но в бюлстината. Кандидат- рия”. На предстоящите избори 
дигнала или инициативен ко- президентската двойка е под- заместник-председателят на

Народното събрание, депутат 
рламентарната група на 

“Атака” и заместник-председа
тел на Съюза на патриотични
те сили “Защита” Петър Берон 
е издигнат от инициативен ко
митет и заедно със Стела Бан
кова ще се явят под номер пет в 
бюлетината.

Бившият конституционен 
съдия Георги Марков ще учас
тва в кандидатпрезидентската 
надпревара като кандидат на 

; партията “Ред, законност и 
; справедливост”. Кандидатура- 
• та му е подкрепена от “Новото 

време” и с бизнеедамата Ма
рия Иванова ще се състезават

Членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г. е резултат 
от общата воля и от усилията през последните 17 години па 
българския народ, на държавните институции и па представи
телите на гражданското общество за постигане па национал
ните цели, заяви Народното събрание. С ъс 154 гласа “за" и че
тири “против” парламентът ирис дскалрация относно пъл
ноправното членство на България в ЕС от 1 януари 2007 г. В 
документа парламен тът декларира, че във взаимодействие с 
другите държавни институции ще продължи с неотслабващо 
темпо работата в областите на съдебната реформа, борбата с 
корупцията и организираната престъпност, селското стопан
ство, авиационната безопасност и създаване па администра
тивен капацитет за усвояване на европейските фондове и чрез 
методите на парламентарния контрол ще съдейства за утв ър
ждаване на резултатите от провежданите реформи и тяхната 
необратимост. Очакваме след констатациите на доклада на 
ЕК от 26 септември в срок да приключат всички оставащи ра
тификационни процедури, за да влезе в сила договорът за раз
ширяване, е записано в документа. Нашата цел е след 1 януа
ри 2007 г. като пълноценен член на ЕС да допринасяме за ста
билността и за засилването на съюза и да оползотворяваме 
възможностите, които членството предоставя за подобрява
нето на живота на българските граждани, декларираха депу
татите.

от паБългарските граждани па тсритарилти па Република Сърбия 
могат да използват правото си па глас в предстоящите прези
дентски избори в българското посолството в Белград, в диплома
тическото бюро на Република България в Прищина и в помеще
нията на КИЦ “Цариброд ” а Димитовгрид и филиала му в Боси
леград.
Препоръчително е гласоподавателите да заявят желанието си 
да използват правото си на глас не по-късно от 1 октомври 2006 
г. Те могат да направят това чрез лично явяване в посолството 
в Белград, чрез писмо, факс или в електронна форма, от която 
да е виден собственоръчният подпис на заявителя. Освен трите 
имена по паспорт в заявлението трябва да се съдържат място
то и датата на раждане, ЕГН, адрес в Сърбия, както и посто
янния адрес в България, серия и номер на паспорт или военна 
книжка.

I Гвасувансто ще се проведе на 22 октомври от 6 до 19 часа.
\ ■

наштшшшшявшшшшяшишшвт
крепена от СДС, ДСБ, Демок- 

Досега държавният глава е ратическата партия, Земедел- 
избиран винаги на втория тур, ския народен съюз, БСДП. на пРезиДентския вот под но- 
като на балотаж са се явявали Сред претендентите за прези- меР седем 8 бюлетината. 
кандидатите на дясното и ляво- дентския пост Волен Сидеров и ® президентските избори на 
то политическо пространство. Павел Шопов са единствената орфомври ше участват и 

Сега кандидатите, издигнати двойка, издигната от парла- ^н- Лк>оен Петров и актрисата
Нели Топалова. Жреоият им 
отреди номер две в бюлетина
та. Любен Петров е бивш на
чалник на Генералния щаб на 
БА и бивш депутат от левицата. 

ЦИК отказа регистрация са-

митет.“София ленд” затваря 

на 15 октомври
Със следната информация искаме да предупредим всички 

учители и възпитатели в детските градини от нашите краища (и 
не само тях), които в последните 2-3 години през есента редовно 
довеждаха деца и ученици в увеселителния парк “София ленд” в 
София, че той от 15 октомври т.г. няма да работи. Информацията 
беше потвърдена от Методи Костов от маркетинговия отдел на 
атракционна. Според него паркът ще бъде затворен само през 
зимата, тъй като това е сезонът, когато дейността му намалява.

от инициативен комитет, са че- ментарно представена полити- 
тири, а три двойки са излъчени ческа сила - “Атака”. Жребият 
от партии. От инициативен ко- им определи номер шест в бю- 
митет са издигнати Георги летината.
Първанов и Ангел Марин, кои
то ще се явят под номер три в ще се бори и кандидатпрези- 
бюлетината.

За националистическия вот
мо на една кандидатпрезиден- 
тска двойка - Владимир СпасовКандидатурата дентската двойка Григор Велев 

„ ^ „ „ им е подкрепена от БСП, пар- - Йордан Мутафчиев, издигна-
Такава била практиката по света. В България това се случва за тиите от Коалиция за България ти от “Обединение на българ- н Марина Матеева, издигнати 
първи път от отварянето на София ленд през 2002 година. „ извънпарЛаМентарни форма- ските националисти "Целокуп- от БКП- Комисията отказа ре-

гистрацнята, тъй като предос-Т. П.

Във второто по големина дунавско пристанище в България

Лом - град с традиция и потенциали
ментътза развитие на цялата крайбрежна 
зона. За нас това не означава само разви
тие на туризма, но и икономическо разви
тие на града. В най-близко бъдеще пред
стои концесия на ломското пристанище, 
но в пристанищния комплекс чужди ин
веститори вече влагат пари”, каза кмети
цата на Лом Пенка Пенкова.

Понастоящем Лом е средна община, 
на 41-о място от 264 общини в България.
В Ломска община живеят 36 000 души, ко
ето е малко, но и не е ако се има предвид 
процесът на миграциите. Пенкова почер- 
тава, че през последните две години се за
белязва задържане, дори и връщане на 
жители.

Лом има европейски устроено пред
приятие с всички сертификати за прера
ботка на месо и месни изделия, също така 
и за преработка на мляко. В пивоварната, 
която датира от 1894 г., е вложен чужд ка
питал и сега бирата “А1тиз” стига дори 
до американския пазар.

Едно от ломските предприятия е един
ствено на Балканите и в него се произ
веждат метални топчици за мелници. В 
другото се правят метални тръби. От со
циалистическото време е оцелял Елек- 
трокарният завод, който все още не е 
приватизиран. Съществуват и 14 шиваш
ки предприятия с чисто български или гРаД* 

М. Тодоров

Лом е град с традиция и с хубаво мес- тво и пръв професионален клуб в Бълга- 
тоположение, но с неизползвани докрай рия, с една от първите пожарни команди 
потенциали. Това е само една от повечето и с читалище, коего гази година чества 
възможни дефиниции на крайдунавския 150 години съществуване. Всичко това го- 
български град, който сътрудничи със вори за едно европейско развитие до 1938 
сръбската община Пангалей в град Ниш. година. През ломското пристанище, вто- 

В миналото Лом бил твърде важно кул- ро по големина на река Дунав, са минава- 
гурно средище с първото женско дружес- ли товари руда и желязо, така че градът е

_____ бил важна търговска 
\ \ -V '. ' . ; • : база на страната, пре-

| \\ ■ 'уЧ* • ди всичко на столица-

, \яйй§1| та.т ■Я& По време на социа- 
щ лизма са построени 

мащабни заводи в об
ластта на машинната 
промишленост и за 
електронни изделия, 

-гЯгч&Ц но повечето от тях са 
фалирали.

Сега се използват 
предприсъединител- 
ни фондове за разви
тие. В националния 
план Лом е намерил 
своето стратегическо 
значение в областта 
на транспорта.

“Смятаме, че вод
ният транспорт ще 
има все по-голямо 
значение. Сега е мо-

X

1" жж жи-“От двете страни на границата 
веят хора с подобен манталитет, 
традиции и обичаи. Това, което от 
няколко месеца правим е община 
Панталей, е изключително важно 
за двете общини. В момента имаме 
разработени 4 проекта и от обща^ 
полза ще е ако успят половината , 
каза кметицата на Лом Пенка Пе 
кова по време на посещението на 
нишка делегация в българския

•/Г.0
7?:Г шшт. м Лг~>

ШЖ1
&Ч

шш1»^ Л със смесен капитал.
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Председателят на Комисията по Въпросите на 
децата, младежта и спорта 6 парламента 
България Светослав Спасов в Босилеград

Общината ще 

отпуска стипендии 

за дефицитни кадри
на

България да помага 

българите в Сърбия
В рамките на официалното 

си посещение на българските 
общности в Сърбия, по покана 
на босилеградския филиал на 
КИЦ “Цариброд”, миналата 
седмица в Босилеградска об
щина пребивава Светослав 
Спасов, председател на Коми
сията по въпросите на децата, 
младежта и спорта към Народ
ното събрание на Република 
България.

По време на тридневния си 
престой в Босилеград, Спасов, 
който е и секретар на Народно
то събрание, се срещна с кмета 
Владимир Захариев, с предсе
дателя на Програмния съвет на 
КИЦ Иван Николов, с директо
ра на основното училище Ме
тоди Чипев, с председателя на 
Общинския съвет на Демокра
тичната партия Миле Миленов 
и др. представители на общес
твения, политически и култу
рен живот в общината. В поме
щенията на КИЦ той проведе 
разговори с гражданите, след 
това посети паметника на Ва
сил Левски в Босилеград, както 
и единствената паралелка в 
първи клас в основното учили
ще, в която обучението се про
вежда на майчин български 
език, а проведе разговори и с 
учителя Милан Миланов. Гос
тът посети и селата Извор, 
Долна и Горна Любата и Зли 
дол, където разгледа църквите

облекчение на визовия режим 
за българите от Западните пок
райнини след 1 януари 2007 го
дина, когато България ще се 
присъедини към ЕС. Това тряб
ва да стане чрез незабавно от
криване на консулство в Ниш, 
което да има свои канцеларии в 
Босилеград и Димитровград”, 
изтъкна той.

- Българите в Сърбия нямат 
всички права както другите 
малцинства, понеже нямат ця
лостно обучение на майчин 
език, изтъкна Спасов. България 
трябва да настоява пред сръб
ските власти обучението в ос
новното училище в български
те общности изяло да се про
вежда на български език, а са
мата държава да помага учени
ците с учебници и други учебни 
помагала, подчерта Спасов и 
обеща, че ще настоява пред съ
ответни институции в Бълга
рия да отпуснат средства за 
реставрация на църквите в Бо- 
силеградско и за увеличаване 
на бюджета на КИЦ.

Спасов предаде на Иван Ни
колов писмо, което председа
телят на парламента Георги 
Пирински му изпратил по по
вод празника на Босилеград - 
Малка Богородица, а на основ
ното училище и на КИЦ дари 
учебници, книги и дискове с му
зика.

Спасов и кметът Захариев 
обсъдиха въпросите от об
ластта на икономиката, 
културата, просветата, 
спорта и др, които измъч
ват Босилеградска общи
на. Договорено е той да 
организира посещение на 
Захариев в Народното съб
рание в София, където да 
се срещне с представители 
на парламента и на други 
държавни институции и 
да направи презентация на 
общината. Целта на това 
начинание ще бъде в Боси- 
леградско да се привличат 
инвеститори от България.

и разговаря с местното населе
ние. От общинската хазна в Босилеград ще бъдат отделяни 

средства за стипендии на студенти и ученици в средни учили
ща по специалности, от които в момента се нуждаят стопан
ските предприятия и обществените служби на територията на 
общината. Такова решение беше прието на последното засе
дание на ОС.

Стипендиите са предназначени за следните специалисти: 
ветеринарен лекар, гимназиален учител по английски език, 
гимназиален учител по сръбски език, юрист, както и един му
зикален сътрудник със средно образование. На Общинския 
съвет, който ще провежда конкурса за отпускане на стипенди
ите, е дадена възможност допълнително да вземе решение за 
финансиране и на други дефицитни кадри.

Право да кандидатстват в конкурса ще имат всички студен
ти и ученици с посочените специалности, без разлика дали се 
учат в Сърбия, в България, или в някоя друга страна. Стипен
диите ще бъдат отпускани само на студенти в трети, четвърти 
и пети курс, чиято средна бележка е над В т.е. добър, както и 
на ученици във втори, трети и четвърти клас, които имат 
най-малко много добър успех.

Стойността на стипендиите ще се определя от Общинския 
съвет, въз основа на средствата в бюджета.

- Целта на посещението ми 
беше да се запозная със ситуа
цията в Западните покрайнини, 
с проблемите, с които се сре
щат българите тук, от какво се 
нуждаят и какво трябва да 
предприеме България, за да за
щити техните интереси, заяви 
Спасов пред “Братство”.

В разговорите с гражданите 
Спасов подчерта, че ще инфор
мира външното министерство 
на България за нужното облек
чение на режима за даване на 
българско гражданство на бъл
гарите в Сърбия. “Държавата 
трябва да намери начин и за П.Л.Р.

В Дома за средношколци П.Л.Р.

Хубави условия за живот и работа Невероятно, но истина
Средношколците плащат 1500 динара на месец, което е далеч по-малко 
отколкото някои ученици плащат само 3а наема на частни квартири

Домът за ученици от средните училища в Боси
леград, който след повече перипетии и затрудне
ния се отдели от този в Сурдулица и стана самос
тоятелно заведение, приюти първите си жители в 
началото на учебната година. По този начин се 
осъществиха стремежите на една част на родите
лите от селата, на местното самоуправление и на 
просветното министерство, което преди няколко 
години отпусна средства за ремонт и обзавеждане 
на помещенията и създаде условия за живот и ра
бота на над 60 средношколци. Засега в общежити
ето има десетина ученици.

- Условията за живот и работа в заведението са 
отлични и сега виждаме какво с десетилетия е 
липсвало на средношколците в общината и на ро
дителите им, казва директорката на ведомството 
Зора Дойчинова и пояснява, че негов основател е 
Общинската скупщина.

Въз основа на това как са обзаведени и нареде-

Прегазил вълк с автобус
Босилеградчанинът Владимир Василев на 25 септември 

прегази с автобус вълчица на пътя Босилеград - Долна Люба
та, наблизо до местността Две реки.

Необикновената случка станала, когато Василев, който тази

ни помещенията се вижда, че наистина съществу
ват хубави условия за живот и работа на ученици
те. Всъщност спалните стаи и останалите поме
щения с парно отопление по нищо не изостават 
зад уюта на някои луксозни хотели.

За наем, храна, отопление и всички други пот
ребности, учениците в общежитието плащат ] 500 
динара на месец, което е далеч по-малко от суми
те, които някои ученици плащат само за наема 
частни квартири. Според решение на Общинската 
скупщина, местното самоуправление за всеки уче- 

заведението отпуска още по 1500, а остана
лите разноски поема просветното министерство.

На въпроса защо при наличието на такива ху
бави условия в заведението все пак има малко уче
ници, Дойчинова отговаря, че това се дължи на

сутрин вместо сина си карал автобуса на частното предприя
тие “Тасе турс” на редовния маршрут Босилеград - Горна Лю
бата. По някое време на пътя се появили два вълка. Той стис
нал
Успял да прегази единия, докато другият хванал гората.

- Докато ловджиите цял живот дебнат вълците, аз ги прегаз
вам с автобуса, пошегува се шофьорът.

Въпреки че Василев не е ловец, ловното дружество “Сокол” 
от Босилеград за убития вълк ще му присъди награда - без- 

едногодишна ловджийска такса от 4000 динара и па-
П.Л.Р.

кормилото, засилил “Дубравата” и се насочил към тях.
на

ник в

платна
рична награда от 2000 динара.

наколко причини.
-Една от тях е, че учениците от селата и родите

лите им още нямат точни информации за условия
та, които им предлагаме и затова все още предпо
читат да живеят на частни квартири, където не са
мо плащат високи наеми, но са изложени на раз- 

Освен това, една част 
че в заведението е ус-

Приемайки неотдавна решението за от
пускане на 1500 динара субсидия за всеки 
ученик в Дома за средношколци, отборни- 
ците на Общинската скупщина в Босилег
рад приеха инициативата на Методи Чи
пев, отборник и директор на основното 
училище, да бъдат отпускани пари и за 
ученици в основното училище, живеещи е 
ученическите общежития в Долна Люба - 

в Бистър. Решение за това ще бъое 
взето в края на годината, когато ще се 
прави ребаланс на тазгодишния бюджет. 
Една от основните причини за това е, че 
децата в тях все още си донасят храна от 
къщи. ________

лични други затруднения, 
от средношколците смятат, 
тановен някакъв си строг режим на живот, което 
не е вярно. Наистина не можем да си допуснем да 
не знаем къде са ни учениците, но това не означа
ва че тук няма условия за организиране на сво
бодни активности и на културно-забавен живот. 
Напротив, съдействаме на учениците да си орга
низират свободното време, казва директорката и 
оповестява, че от местното самоуправление '• 
обещали да им дадат един телевизор.

та и
ИМ

В.Б.
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Панаир на автохтонните I
породи животни и на |
селското наследство в И
Димитровград I

Награди по повод 21 

септември - Празника 

на общината ЬПринос за 

развитието 

на туризма
След няколкогодишна пауза, както в отбелязване на праз

ника на общината, така и в присъждането на награди, тази го
дина въз основа на приетия Правилник за награждаване, на 
тържественото заседание на ОС кметът на общината Веселин 
Величков

;|
квръчи награди и признания на шестима души от Ди

митровград и от вътршността.
С 500 евро (в динари) е награден Александър Ранчев, препо

давател по музика, за изключителен принос в работата с духо
вия оркестър към основното училище, т.с. за неговото възста
новяване.

шшж
С подкрепа от страната и чужбина природо- вич - Милошевич. Тя каза, че мероприятието от 

любителското дружество “Натура балканика” година на година става все по-впечатляващо и
па 21 септември в Димитровград организира оцени, че дава значителен принос в развитието
четвъртия пореден Панаир на балканския агро- на туризма в общината. Активистът на дружес- 
биодивсрситст и селското наследство. Предста- твото Сергей Иванов подчерта, че основната 
вени бяха десетки автохтонни породи коне, ма- идея на панаира е да се защитят застрашените 
гарета, кози, овце, кучета и крави. породи животни и да се мотивират по-голям

Панаира беше открит от заместник-министъ- брой стопани да ги отгледжат и да ползват тех- 
ра на селското стопанство на Сърбия и предсе- ните продукти. Той добави, че автохонните по

па “Натура балканика" Сузана Джоржде- роди са част от традицията, историята и приро
дата на Балканите и затова си струва да се поло
жат

Признания получиха: магистър Владимир Танасконич за 
принос в развитието на инфраструктурата на града, Сузана 
Джорджевич Милошевич за постиженията в развитието па 
селското стопанство, художникът Слободан Сотиров, д-р Ни
кола Цветков за развитието на здравеопазването, Народната 
библиотека “Детко Петров“ за издателска дейност, КХД към 
Центъра за култура за тачене на традиците и развитие па са
модейността.

За почетен

дател

гражданин на общината бе провъзгласена 
съпругата на убития премиер на Сърбия г-жа Ружица Джин-

А.Т.

, усилия те да оцелеят. Посетителите в СЦ
“Парк” приветства и началникът на Пиротски 
окръг Весна Миялкович.

Бяха организирани и изложби на ръкоделия 
от вълна и на традиционното занаятчийство, 

| както и на типични млечни продукти, на мед и 
; пчелени продукти. Представени бяха и традици- 

■Н онните ястия, сокове, други напитки и конфитю- 
/ ри от горски плодове. Фолклорни ансамбли от 

Сърбия, България и Македония изпълниха на- 
I родни танци. Във фоайето на Центъра за 

; култура бе открита изложба на фотографии под 
название “Стар-нов Цариброд”, а в центъра на 

*■ града бе поставено туристическо табло.

джнч. • -V4щтм
IВъзстановява се манастирът 

„Св. Троица" в с. Белеш
>1-

За храма се грижи 

Борис Димитров ШИЙ
Б.Д.

Възстановяването на манас- да получи средства за тази цел. 
тира “Св. Троица”, разположен Усилията Лукавишкият вундеркинд Желько Петровдали резултати ми-

мерата на с. Белеш, върви налата и тази година и белеша- 
според плана и вече са завър- нинът получил средства от три 
шени 70 на сто от предвидени- източници 
те работи, каза инициаторът на бюджет (лани 100, а тази годи- 
начинанието Борис Димитров, на 200 хиляди динара), от Ми- 
По-голяма част от строителни- нистерството на вероизповеда- 
те работи е извършил именно нията на Сърбия (320 хиляди 
този 64-годишен белешанин. динара) и от Националната ин- 
Храмът е построен от негов вестиционна програма (5 хиля- 
братовчед през 1965 година на ди евро), 
мястото, където бил изсечен

в <■От филми научил 

немски език
от общинския

...
д

Желько Петров тази година лев обича родния си край и 
тръгна в първи клас. От дру- често го посещава. Не еднок- 
гите първокласници той се ратно е помагал финансово 
различава с едно нещо - знае различни начинания в Димит- 
немски език. Малкият лукав- ровградско. Жена му е гер- 
чанин не се е родил в Герма
ния, нито пък е посетил тази 
страна. В семейството му ни
кой не говори немски. Тайна- ми, Колев сподели, че детето 
та е в анимационните филми, наистина знае немски. С Жел- 
които малчуганът от години ько по-късно говорила и жена- 
гледал по немския сателитен та 
телевизионен канал КТБ.

Димитров споделя, че сред- 
голям храст с диаметър от 6 ствата ще бъдат достатъчни за 
метра и от него били получени цялостното възстановяване на 
22 кубически метра дърва. Род- храма. Доколкото останат, ще 
нината на Борис Димитров ги пренасочи 
имал провидение, че под коре- ването на манастира “Св. Ми- 

намират ико- на”, който се намира на около 
кръст, което се оказало 50-ина метра от “Св. Троица”, 

вярно, а според някои сведе- “Св. Мина” е още по-стар ма
ния, на мястото на манастира настир,построен в началото на 
преди 1000 години имало вер
ски обект. След кончината на по-окаяно състояние, 
братовчеда на Димитров за 
храма продължила да се грижи митровград и Владиката Ири- 
приятелката на семейството ней подкрепят начинанието на 
Летка Басова. Преди да почине Борис Димитров. Владиката му 
тя завещала Борис да се старае обещал, че ще освети ремонти- 
за манастира и ако има въз- рания манастир най-вероятно 
можност да го ремонтира. По- на Св. Троица, 
вече от 10 години той настоява

манка, която не говори нашия 
език.

“След разговора със сина ШЩк-Ъ-ЛУ
/към възстановя-
/ I

на на дървото се
на и

на Владо. Тя била
въодушевена от факта, че де- Желько с майка си 

Баща му Зоран и майка му тето не само, че знае думите,
Ивана разбрали, че детето им

миналия век, но е в много
но правилно ги акцентува и този факт, но съжаляват, че не 

знае немски, след като чули, знае падежите”, каза майката съществуват условия детето 
че безпроблемно си говори на на Желько. им да се на този език.
този език с лукавишкия гас- Родителите на малкия лу- 
тарбайтер Владо Колев. Ко- кавчанин са щастливи заради

Църковната община в Ди-

Б.Д.

Един иск и едно решение
Б. Д. Няма лежащ 

;полицайКонцерт на “Лудо 

младо” Жителите на улица “Теслина” в Димитровград 
настояват компетентните общински органи да 
поставят лежащи полицаи на улицата им, заради, 
“големия брой на децата, които се движат по тази 
улица заради парка, и увеличеното движение на 
МПС-та, но и заради небрежните шофьори“, из
тъкнаха те в петицията си.

Отговорът на компетентния общински 
бе - “не може”! Началникът

По повод 22 септември - Деня на независимостта на Бъл
гария, КИЦ “Цариброд” организира в Димитровград госту
ване на фолклорен състав “Лудо младо” от град Годеч.

Гостите, които не са непознати на димитровградчани, тъй 
като са редовни участници в ‘Нишавския хоровод”, се пред
ставиха пред публиката в голямата зала на Центъра за кул
тура с китка танци и песни главно от Западна България, как
то и с няколко забавни мелодии в изпълнение на най-младите 
членове на ансамбъла.

орган
за комунални и жи

лищни въпроси Михаил Иванов сподели че съ- -п.
оръженията по принцип се слагат само пред учи- пРеди няколко месеца, откакто се пресели град 
лищата и никъде другаде. Той каза, че лежащите ският пазаР- Тясна е и е без тротоари, но за по-голям брой от жителите на града представляв.полицаи са резил за града, както поставените на 
улица “Найден Киров”, на която няма училище. 

Движението по улица “Теслина” се засили от-
главния подстъп към пазара.А.Т. Б. Д■
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На 22 септември на Бобешино се проведе събор Бабушница

Три юбилея на 

Форскии
По повод 98 години от неза

висимостта на България в бъл
гарското село Бобешино, 
местността Рудината, край бо- 
бешинската църква “Свети Йо
ан Кръстител” недалеч от гра
ничната бразда между Бълга
рия и Сърбия, на 22 септември 
се проведе събор. На братска
та среща, която се организира | 
за трета поредна година, бяха 3 
дошли около 700 души, пре
димно жители и преселници от I 
крайграничните села от двете ! 
страни на границата.

Въпреки че на граничната I 
бразда беше поставен контро- ! 
лен полицейско-митнически | 
пункт, българите от Долно

Към средата на месеца св литературна вечер в Бабуш
ница бяха отбелязани три
юбилея на Драгослав Манич
Форски - 70 години живот, по
ловин век литературна дей
ност и излизането на 20-та му
поредна книга.

- Литературният опус на-Г Драгослав Манич Форски об-
г- хваща три големи области -ЯН? "А събиране на народно творчес-

•:3 I тво, лично творчество - пое-
зия и' проза, и публицистика,

у • .. подчерта директорът на на-
ЙШ родната библиотека в Бабуш-г

ница Саша Адамович, откри-.. г: а та; вайки мероприятието. За тази
дейност Форски е лауреат на
редица обществени награди и

л "

Църквата “Свети Йоан 
^^ Кръстител”, намираща се 

край самата гранична браз
да, е построена през 1896 го
дина, а е ремонтирана през 
2003 година. Миналата го
дина пред нея беше построен 
паметник в чест на 82-ма 
загинали български бойци от 
този край през войните от 
1912-1913, 1915-1918 и 
1941-1945 година. Покрай 
имената на 72 души от Бо
бешино, Црешнево, Коприва 
и Жеравино, на паметника 
са записани и имената на 10 
загинали български войници 
от Голеш и Караманица, ко
ито през този период са при- 
надлежили на българската 
държава.

щЖ][Я
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Водосвет - отец Генадий ха на хоро, което не стихваше 
до закриването на събора. За 
настроението на хората говори 
и фактът, че танците не спира
ха даже и по време на дъжда, 
който няколко пъти започваше 
и спираше да вали. Присъства
щите увеселява и известният 
фолкпевец Райко Кирилов, а не 
рядко микрофона хващаха и 
някои от съборяните, които ве
ликолепно изпълняваха бъл
гарски народни песни.

На раздяла всички си поже
лаха догодина отново да се 
срещнат тук.

раджич”, дипломата “Пушкин”
за поезия и на грамотата “Ка- на педагогическата дейност, 
рагеорги”, припомни Адамо- като извървява пътя от начален

учител до преподавател по 
На литературната вечер бе- сръбски език и литература и 

ше представен най-новият му просветен съветник^ Като го- 
роман “Градище”, книжка вто- лям любител на най-древната 
ра, отпечатана в Оджаци с под- спортна игра - шахмата, той е 
крепата на дружеството “Цър- основател на шахматния отбор 
вена ябука”, което правят пре- “Лужница”, десеткратен първе- 

от Лужнишко във Вой- нец е на общината и автор на 
водина, предимно в община редица шахоризми, поместени 
Оджаци. в най-различни вестници и спи-

Освен на литературата, Фор
ски посвещава целия си живот

Тлъмино и от 
съседните 
крайгранични 
села 
пятствено ми-

вич.
безпре-

наваха грани
цата само с до
кумент за са
моличност.

Съгласно 
официалния 
протокол 
борът беше от
крит с интони
рането на хим
ните и издига
нето на знаме
ната на Бълга
рия и Сърбия. 
След това кме
тът на Кюс
тендил 
Людмил Стоя
нов,
тник-кметът 

Босилег-

селници

съ- сания.
Д.с.

“Мирчина чешма” в 

Реджина махалад-р
Малко са хората, които се ни през последно време за 

опитват да помогнат оцелява- ремонт на няколко чешми 
пето ма нашите отдавна иапус- общината. Мирча едва ли би 
нати села. С такава нагласа е направил това да не вярва в 
Мирча Трифунов, фризьор в оцеляването на нашите села.
Димитровград, роден в село Въпреки че работи в Ди- 
Планииица. С лични средства митровград и има доходна 
и труд той е построил чешма в работа, той обработва над 20 
Реджина махала в родното си декара имот. Неговите овощни

градини са най-хубавите в се
лото, а той е единственият, 
който след десетилетия строи
къща в Планиница. Прави го, съседното село Бански дол

на Мирчината чешма

замес- в

на
радска община 
Александър 
Александров и 
кметът на Бо- Зам. кметът на Босилеград 
бешино Павел А. Александров и кметът на 
Михалков поз- Кюстендил д-р Л. Стоянов 
дравиха

село.
“Не струва много - за ци

мент, пясък, чакъл 
както и за четири надници на
майстор Митко от Петърлаш защото вярва във възможнос- 
гъм лал малко повече от 20 хи- тите и перспективите на наши- 
ляди динада Моята работа, те неоправдано напуснати се- труд да ползват природните 
храната и пиенето не влизат в ла. Според него много хора без дадености и по този начин да 
сметката”, скромничи Мирча. работа би могли с добра орга- обезпечат с°™д"°^епитание 

Наистина малко в сравие- низация, с помощта на за себе си и за кметството 
ние с обществените пари, даде- по-широката общественост ис Срачен Игов

при
състващите и им пожелаха ве
село изкарване на събора. В 
Рамките на официалната част с 
едноминутно мълчание беше 
отдадена почит на всички заги
нали български бойци от този 
край през войните 
1912-1913, 1915-1918
1941-1945 година, а делегации ряни. 
от двете общини положиха

Биляна Рангелова отцветя пред паметника на заги
налите бойци.

И този път според традици
ята бобешинчани дадоха кур
бан. Кюстендилският свеще
ник отец Генадий Генадиев из- 

от върши водосвет и освети кур- 
и бана за здраве на всички събо-

и камъни,

След обяда всички се хвана-
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Нова изложба в 
Димитровград От Димитровградско още 

двама професионални 
художнициЙосифов 

отново в 

родния си
Известно е, чс Димитров- ружение на художниците-лк> 

град е извъдил голям брой ху- бители. Работеше като търгс 
дожници. За съжаление днес вец, а припечелваше като му31(' 
тези с диплом от академия, жи- кант, фирмописец... Плановете 
вущи в града, се броят на пръс- във връзка с по-нататъшната 
титс на една ръка, понеже по- му художествена кариера са 
вече го са заминали да живеят и свързани предимно е Бълга 
работят във вътрешността на рия. 
страната или в чужбина.

град
Александър Денков се днп.

Към голямата група худож- ломира също в Художествена- 
ници от този край занапред ще та академия в София, специал- 
се добавят и имената на още ност графика. Момчето е роде- 
двама души. Това са Любомир но през 1983 г. Тази година 
Николов Буба и Александър участва в художествения пле- 
Дснков. Николов е роден през нер “Погановски манастир”. 
1969 година. Тази година той По въпроса за бъдещата си ка- 
приключи образованието си в риера Денков казва, че след фа- 
Художествсната академия в култета най-напред добре ще 
София, специалност плакат, си отпочине, а след това ще се 
Николов едно време беше определя, 
председател на местното Сд-

Известният димитровград
ски художник Георги Йосифов 
за трети път експинира карти
ни в родния си Димитровград.
Този път стените на Градската Посланикът па България Георги Димитров на 
галерия украсяват 40 негови откриването на изложбата и Йосифов (в бялата риза) 
акварели, чертежи, пастели и 
платна.

На самото откриване худож- именно в Димитровград", сио- 
никът между другото си при- пели Йосифов. Тон благодари Георги Йосифов е родей през 
помни, че двадесетата му са- на организаторите на изложба- 1955 г. в Димитровград. 
мостоятелна изложба се е слу- та ' Градската галерия и Цен- Полувисше педагогическо 
чила преди няколко години в 
КИЦ “Цариброд”. Някой от

Б.Д.
търа за култура и на покрови- училище е завършил през 
теля - ОС в Димитровград. 1977 г. в Белград. Дипломи

рал се Художествената 
академия в Нови Сад през 
1981 г. при професор Бошко 
Петрович. Освен в Димит
ровград, експонирал е в Но
ви Сад, Белград, Петрова- 
радии, IIIид, Вуковар, Сом- 

Посланикът на България в бор, Борово, Ветериик, Бу- 
Белград Георги Димитров ка- дапеща и аржентинските 
за, че Георги Йосифов е един градове Обери и Сей Луиз.

Премиера 6 Кукления театър 6 НишБлагодарност изказа и към 
бившите си преподаватели по

посетитителите тогава му по
желал и тридесетата му излож
ба да бъде организирана в род- изобразително изкуство Нико- 
ния му град. “Признавам, че не ла Денков и Слободан Соти- 
съм се занимавал с математи- Ров> които присъстваха откри- 
ка. Просто така се получи тази

“Жабокът цар” ще 

радва малчуганитеването.
моя, тридесета по ред самос
тоятелна изложба да стане

Едва ли има някой на земно- нено ще има бройна публика, 
то кълбо, на който да не му е Освен постановчика Дарин 
известна приказката за грозния Петков от Стара Загора, от 
жабок, който се превръща в България са и сценографът Ди- 

Кметът на Димитровград- прекрасен принц, след като го ана Узунова, Веселин Бойдев, 
община Веселин Величков целуне принцесата! Но приказ- който направи драматизация- 

поздрави Йосифов за изложба- хата е интересна и преди да се та, майсторът на куклите Нико- 
та, която бе открита в Деня на случи целувката, щото царска- лай Деберов и авторът на сти- 
общината. Той сподели, че би та дъщеря трябва да позволи ховете за песните проф. Славчо 
било хубаво тук да бъде орга- на жабока да яде от нейната чи- Младенов.

ния, да пие от нейната чаша...

голям българин и голям ху
дожник.

ска

Режисьорът Петков каза 
Затова популярната вълшебна през миналото лято в интервю 

По случай тридесетата из- приказка на братята Грим за нашия вестник, че “актьори- 
ложба на Йосифов Градската привлича вниманието на деца- те от Ниш са добри професио- 
галерия в Димитровград отпе- та- 
чата каталог. В него изкуство
ведът от Белград по потекло от театър в Ниш, подпомогнат от разбират си от работата”, 

край Слободан Алексич силен български екип, несъм-

низирана и 50-та му самостоя
телна изложба.

налисти, имат много ярък ак- 
Спектакълът на Кукления тьорски темперамент, сиреч

М. Т.нашия
Кьоса оценява, че творбите на 
художника “са красноречиво Георги Константиновдоказателство за това как емо
циите, произлезли от всекид
невието, се вмъкват в 
на изкуствената форма”. Неу ЛШе. 7’09"рамката

Б.Д.
„Хей Джуа“ е най-дългото бавно парче на света и 
ако 3а това врелге не успееш да свалиш една жена, 
си най-смотаният мъж във Вселената.

В „Дните на 
София"__В организация на филиала на КИЦ

Гаустин, VI в класАртисти от Босилеград 

участваха на БИТЕФ Вечер на 

нишката 

поезия

Най-дългото парче, което пускахме, 
траеше точно толкова: 7’09".
7 минути и 9 секунди 
с ръце наелектризирани 
от мохера на пуловера й.
7 минути и 9 секунди 
за най-бляскавата история.
7 минути и 9 секунди 
свят да ти се завие 
и вие,
и все пак вие 
се въртите, 
и все пак тя се върти 
около теб, 
и все пак се върти 
7 минути и 9 секунди.
Никога след това, 
никога по-късно, 
и изобщо никога 
(но тогава не знаеш) 
няма да бъдеш толкова дълго 
влюбен в една жена.

Остра критика срещу всекидневието
В рамките на проекта “Да се ха под ръководството на пред- 

покажем заедно”, който босилег- ставители на КИЦ и СЕОЕЦМ. 
радският филиал на КИЦ “Ца- Чрез представлението те отпра-
риброд” реализира в съдействие вят осгри критики срещу нега- Тазгодишното отбелязване 
с белградската неправителстве- тивните явления в обществото и “днихе на София” приключи с 
на организация СЕОЕЕ1М (Цен- липсата на елементарни условия литературна вечер посветена 
тьр за драма в обучението и из- за развитие на културния живот на автори от Ниш В организа- 
куството), петнадесетина млади на младите в общината днес. ция на дружеството за сръб. 
артисти от босилеградскатагим- С това представление прик- ско_дългарско 
назия миналата седмица учас- лючи тригодишният проект “Те- „р „ пт ни,„ „ Птшчтя чя 
тваха на 7-та БИТЕФ-полифония атър за етнически диалог", който ™ла от Ниш и Отдела за кул 

Белград. Мероприятието се ор- КИЦ реализира с СЕВЕ11М и тура към столична община Со- 
ганизира в рамките на 40-ия те- други неправителствени органи- Фия> в салона на Художестве- 
атрален фестивал БИТЕФ. зации от Враня, Зайчар, Княже- ната галеРия в българската

Младите босилеградчани из- вац, Приеполе и Нови Пазар, столица се представиха Ядран- 
несоха театрално представление Проектът бе финансиран от ита- ка Антич Станков и Небойша 
под название “Един необикновен лианската неправителствена ор- Джорджевич. Българският по- 
ден в Босилеград”, посветено на ганизация СООР1 и Европейска- ет Пламен Киров, като специа- 

проблеми. та комисия в рамките на Евро- лен гост на литературната ве-

приятелство

в

имвсекидневните
Автори на представлението, из- пейската инициатива за демок- чер, прочете свое стихотве, 
несено на местен диалект, са са- рация и човешки права, 
мите артисти, които се подготвя-

посветени на българската сто- 
В. С.Б.

Рисунка:
Н. ЦветковП.Л.Р. лица.
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Гръцки и троянски имена 

с български корен и смисъл
Представяме ви накратко 
най-известните български
манастири (4)

Макар че Ахил е един от главните герои на правилно отхвърлят окончанието “с”, но заме- 
Троянската воина, неговият литературен образ нят оставащото МИЛИО с по-благозвучната за 
в Илиада не е съвършен. Там той преди начало- руско ухо форма Милий. Обаче името Милио 
то на войната чисто и просто е представен като или по-сегашните правила на българската ор- 
страхливец, които се прави на жена и се крие тография Мильо, е разпространено сред бълга- 
между жените само и само да се предпази от рите име. То произлиза от думата мил и се сре- 
участие във войната; и само с хитрост става ща в българските диалекти във формите Мил 
възможно да бъде разкрит и принуден да се ьо, Милко, Милчо, Миле; успоредно 
присъедини към армията на Менелай и Ага- 
мемнон. Отчетливо се забелязват и колебания-

с него съ
що така доста разпространено е и женското 
име Мила, Милка. За югоизточните български 

та му по време на войната. В определен момент диалекти - в Тракия, недалеч от която се е нами- 
те преминават в желание да остави обсадата на рала античната Троя, е характерен именно ва- 
Троя и да си замине вкъщи. Само смъртта на риантът Мильо. И така, “троянското” име Ми- 
приятеля му Патрокъл го връща отново в лий

Няма да е пресилено, ако кажем, че едва ли има български . 
. гражданин, който поне веднъж в живота си да не се е докоснал : 

с българското ; до физическата и духовната красота на Рилския манастир и да ;по звучение съвпада
строя.

Всички тези детайли намират логично обяс- съл на мил (човек), 
нение, ако допуснем, че Ахил не е бил грък и че,
макар да се е сражавал и победил със спартан- жат и към другите цитирани имена. Името Хро- 
ците, в представата на гърците той е останал мий носи разбираем смисъл: куц. Клоиъо е съ

що така име-прозвище, което на български език 
има пряк смисъл. Главко от думата глава би 
могло да се разбира или като умен, или като с 

Да обърнем внимание и на името Хромий. голяма глава. Името Медуса или Медуша (да : настирът датира от 19 век. Строежът на жилищните сгради, :
' които имат формата на неправилен четириъгълник, е започ- • 

нал през 1816 година. В средата на вътрешния двор се издига : 
най-старата сграда в комплекса - впечатляваща каменна кула, ■ 
построена от местния феодал Севастократор Хрелю през 1334 | 
- 1335 година. :

Целият манастирски комплекс е впечатляващ и поради сво- I 
ите размери. Четириетажната жилищна част се състои от над ; 

мание, че в гръцкия няма звук, отговарящ на : 300 монашески килии, 4 параклиса, игуменска стая, кухня, биб- |
’ лиотека и стаи за дарители. Неотдавна беше обновена турис- ; 

тическата спалня в обителта. Не бива да не се опита вкусната | 
планинска пъстърва, хваната в Рилска река или близък рибар- : 
ник и предлагана в повечето от заведенията. ■

До Рилския манастир се стига по хубав асфалтов път, от- : 
клоняващ се от международния път София - Солун. ;

име-прозвище Мильо, което очевидно има сми- не е почувствал истински респект към него. -
Манастирът се намира в планината Рила на 1147 метра над- ; 

морска височина. Смята се, че е основан от отшелника Иван : 
Рилски през 10 век, по време на царуването на цар Петър (927 - ; 
968). Свети Иван Рилски, чиито мощи са изложени за поклоне- т. 
ние на вярващите в главната църква, всъщност е живял в пе- ; 
щера на около половин час ходене от днешния комплекс. За | 
самия манастир се знае, че е построен от учениците на свете- ; 
ца, които дошли да се обучават при него. В днешния си вид ма- \

Аналогични разсъждения може да се прило-

“не напълно свой”.

И пак българско име-прозвище

Така са наричали предводителя на мизите. Това си припомним, че на гръцкото “С” в кирилица- 
също е име-прозвище, чийто смисъл в много та отговарят “С” или “Ш”) е ясно свързано с ду- 
български диалекти е Куция. Като вземем матал*ед (а и с душа) и няма нужда да се спира-
предвид, че мизи средновековните византийски мс на смисъла му.

ИметоПодарк по запис практически съвпадаписатели наричат българите, живели покрай 
долния Дунав, можем да отбележим още едно с българската дума подарък; взимайки под вни- 
съвпадение на българско и антично име.

Нека да се върнем към цитатите от произве- българското “Ъ”, лесно е да се обясни връзката 
денията на Цеца. В тях българите са наречени на името Подарк с думата подарък. Но как би

били могло да се появи име като Подарък? Легенди-пеони; по-точно, казано е, че пеоните са 
българи. Името пеони произлиза от името на те за произхода и смисъла на имената на Приам 
реката Пенеос. Но какво е това пснеосЧ Българ- са обобщени в енциклопедията Мифьг народов

мира” така: Т. Петров ■ското име Пеньо, до съвсем неотдавна много
~ "ПРИАМ (Лршмос) в гръцката митология
(пя- е последният цар на Троя. Син на Лаомедонт.

синовете

разпространено, по гръцки се пише именно Пе
неос и очевидно е свързано с думата пена '
на). “Бял като пяна” е обичайно българско фол- Когато Херакъл убил Лаомедонт и 
клорно сравнение. Покрай мъжкото име Пеньо МУ> отмъщавайки по този начин за лъжата,

на която станал жертва, той позволил на 
дъщерята на Лаомедонт Хесиона да остави 
за себе си един от синовете. Изборът на мо-

отообектива :

по-рано още по-често се срещаше женското 
име Пена.

От това става ясно, че вероятно Пеньо е 
удачно име на река, която се спуска, пенейки се, мичето паднал върху най-малкия, който но- 
от планините. Може да се каже - поетично име. вил името Подарк. Херакъл се съгласил да му 
Освен това напълно е възможно мургавите гьр- подари свободата при условие, че Хесиона ще

българи откупи брата си от робство, което е била сс- 
съдба за пленниците; Хесиона му

оо

ци да са наричали по-светлите от тях 
Пеньовци, т.е. с цвят на кожата като пяна. Би би тествана

дала за брат си своето наметало, след което 
Херакъл оставил юношата да царува в 7 роя 
под името Приам (античната етимологил е 
извеждала това име от гръцкия глагол 
рг1аз1Иа[ - купувам; оттук Приам - "отку

па естествено да очакваме, че с това име те по
някога са наричали и други северни народи със 
светла кожа и светла коса.

Еньо е старо българско име. В народния ка
лендар Еньовден е на 24 юни; счита се, че това е 
най-доброто време за събиране на билки. По пей ). 
гръцки Еньо би трябвало да се пише Енеос\ така 
излиза, че и името на античния герой Еней съв
пада със старото българско име Еньо. Случай
но ли е това?

сз

И така, Херакъл подарил живота на детето, а 
то се казвало (или по-всроято, тъкмо в резултат 
на тази случка е било наречено) Подарк. Едва 

би могло да се посочи по-присмлива етимо- 
обосновка за произхода па името на

ли

Бългаои В Тооя цар'подарк - Приам. Тук е много важно да забе-
Г г _ лежим, че “античната етимология” е търсила в

В Троя по време на Троянската воина е цару- м Приам СМИсъл в гръцкия език. Това
вал чар Приам. Но преди да се качи на престо- 6еадава_ че „ стар0 „ремс имената не са били 
на той е имал друго име: Подарк. Всички добре аии току_така| те са означавали нещо. Не е ■ 
чнаят имената на синовете на Приам - Парис и изключен0 съвремеиниците на Приам от раз- 
вектор. Обаче той е имал много синове и дъще- тчш етноси да са търсили в името му “свой”
Ри. Сред техните имена отделяме и ще разгле
даме по внимателно следните: Милий, Хромий,
Клоний, Главк, Медуса.

Първо да се занимаем по-нодробно с имего 
Милий-. така руската школа по византология 
представя “троянското” име, което в класичес
кия гръцки език сс пише М1Л10С, а в съвремен
ния английски - М1М05. Руските византолози

“Колко години чакахме празникът да бъде въз
становен и най-после дочакахме! Щастливи сме и 
благодарни на тези, които го направиха. В знак на 
благодарност даряваме на царибродската църква 
нов полилей!"

Това за нашия вестник заяви Петър Георгиев 
Ранчев - Жоля младши от името на шестимата 
царибродчаии, събрали парите за полилея, който 
светна в църквата за празничната литургия на Мал
ка Богородица.

Освен Жоля младши начинанието помогнаха 
Стамен Георгиев Иванов, Васил Томов Виденов, 
Миро Николов Хелета, Данча Якимов Цветков и Ва
лентин Благоев Петров - Маля.

пи

. Напълно е възможно за гърците смисъ- 
името Приам - в съответствие е техния 

бил “откупен”. Обаче в дадения слу- 
по-добре подхожда за

смисъл
лът на 
език - да е
чай българският език 
тълкуване <30на името Приам.

- Край -
Йордан ТАКОВ А.Т.



Спори/,
По повод Деня на Босилеградска община

|Мй|ММПН|рц^|29 септември 2006 '

Спасов обеща съдействие
Ученическо първенство 

по пека атлетика
По повод 21 септември - Деня ~ Бояна Йорданова, момчета (95 Кристина Йовановски. 

на общината, ЛК "Младост” в края и 96) - Александър Михайлов; мо- Бягане на 800 м: ;ш момчета 
на миналата седмица организира мичета (93 и 94) - Кристина Йова- родени пра 91, 92 и 93 г. - Милиян 
па терените в СЦ “Псскара” в Бо- новски, момчета (93 и 94) - Мили- Гогев. 
силеград първенство по лека атле- ян Гогев; момчета (91 и 92) — Ди- 
тика за ученици от основното учи- митър Йорданов, 
лище под название “В здраво тяло

Дълъг скок: момичета (96 и 
по-млади) - Ясна Стойнева,- мом

Бягане на 100 м: момичета (98 чета (96 и по-млади) - Сашо Ди 
здрав дух”. В състезанието се и по-млади) - Кристина Василева, митров; момчета (95, 96 и 97) 
включиха общо 407 ученици от момчета (98 и по-млади) - Дани- Югослав Иванов; момичета (91 
централното и от подведомствс- ел Иванов; момичета (97) - Лю- 92, 93 и 94) - Кристина Йованов 
нитс училища в Долна Любата, Синка Мнтоъа, момчета (97) - Лю- ски; момчета (91, 92 и 93) - Алек 
Райчиловци и Горна Любата. биша Божилов; момичета (95 и сандър Стешич.

Предварително в продължение 96) - Мария Стойова, момчета (95 Тласкане на гюле: момичета
на две седмици се проведоха ква- и 96) - Александър Михайлов; мо- (94 и 95) - Драгана Георгиева; 
лификации, след които за финала мичета (93 и 94) - Сандра Йорда- момчета (91, 92 и 93) - Марко Си- 
се класираха 180 състезатели. нова, момчета (93 и 94) - Милиян меонов.

Победителите във всички фи- Гогев; момичета (91 и 92) - Сил
вия Николова, момчета (91 и 92) - състезанието кметът 

Бягане на 60 метра: момиче- Димитър Йорданов.
Бягане на 300 м: момичета

Светослав Спасов (в средата) в разговор с 
представители на Спортния съюз на общината

Председателят на Комисията за децата, младежта и спорта 
към Народното събрание на България Светослав Спасов с група 
бизнесмени посети миналия петък Димитровград, където между 
другото се срещна с представители на Спортния съюз на общи
ната. Секретарят на СС Ружица Алексова запозна госта с актив
ностите и с проблемите на спортните колективи в общината. За 
тяхното решаване Спасов обеща да съдейства пред Народното 
събрание. Гостите след това обиколиха спортната зала, която 
според Спасов дава извънредни възможности за много начина
ния. Той обеща съдействие и в организиране на спортни 
мероприятия, провеждане на подготовки на спортисти, гостува- 
ния от България и пр., след като залата започне да работи.

На най-успешните участници 
Владимир 

Захариев връчи грамоти. От АК 
“Младост” оповестиха, че състеза-

в
пални дисциплини:

та, родени през 1998 г. и по-млади 
- Кристина Василева, момчета, (91, 92. 93 и 94) - Кристина Иова- нието ще стане традиционно и из
родени през 1998 г. и по-млади - новски; момчета (91, 92 и 93) - разиха надежда догодина в него да 
Даниел Йваиов; момичета (97) - Милиян Гогев.
Йована Георгиева, момчета (97) -
Йован Котев; момичета (95 и 96) родени през 91, 92. 93 и 94 г. -

се включат повече млади лекоат- 
Бягане на 600 м: момичета, лети.

П.Л.Р.

ЮФД - шести кръгДерби на 
Пиротска 
окръжна дига По точка на “Пескара”

Въпреки че мачът между "Маладост" и "Радан" приключи без 
голове, публиката видя твърде интересна игра, в която и двата 
отбора създадоха по няколко голови положения. По-близо до по
бедата бяха домакините, които особено през второто полувреме 
диктуваха играта и непрекъснато атакуваха вратата на лебанча-

"МладостГ. Величкович, М. Васев (от 63 мин. Й. Глигоров), 
С. Стойков, И. Василов, Б. Воинович, Б. Арсич, М. Станимиро- 
вич, П. Зарев (от 46 мин. М. Васев), И. Занков (от 46 мин. Д. Сто- 
шич), Л. Динов и С. Дамнянович.

"Радан”: П. Цветкович, Милош Станкович (от 57 мин. Д. 
Станкович), И. Митич, Д. Давидович, Р. Грозданович (от 46 мин. 
П. Златанович), Милан Станкович (от 67 мин. А. Маркович), Л. 
Павлович, О. Лилич, Н. Вулич, Б. Петрович и В. Миткович.

Гнмланчани 

по-добри за 

един гол

Футбол

Дербито на НФЗ без 

победител
ни.

„Желюат“ - „Гнилан“
2 : 3 (1 : 1)

“Желюша” загуби още един 
мач, този път от лидера на табли
цата - отбора на "Гнилан”. Гостите 
стигнаха до победата благодаре
ние на две дузпи, които реализира 
най-добрият играч на терена 
Антич. Домакините се бориха, съз
даваха шансове, но им липсваше 
концентрация в завършека на ак
циите. Наказанието стигна в самия 
край на мача.

Димитровград, 23 септември 
2006 г. СЦ “Парк”, зрители - около 
50, рефер - Боян Митрович от Пи
рот (7). Голмайстори: Дончев в 20 
и Гигов в 52 за "Желюша”, а Йова- 
нович в 50 и Антич в 88 минута за 
“Гнилан”.

ФК “Желюша”: Стоицев 6.5, 
Иванов 6, Стоянов 7, Николов 6, 
Крумов 6.5, Стефанов - (Денков 6), 
Рангелов 6, Дончев 6.5 (Димитров 
-), Соколов 6.5, Петров 6, Гигов 6.5.

„Балкански“ - „Алуминиум“ 0 : 0
Пред около 500 зрители в Спортния център “Парк” на 20 септември 

се игра дербиерещата на Нишка футболна зона между отборите на 
“Балкански” и “Алуминиум” .

Целите 90 минути преминаха при безполезна игра на двата отбора, 
които имаха по
вратари не беше отбелязан нито един гол. Съдията Оливер Петрович 
от Ниш (6) ненужно прекъсваше играта и не зачиташе предимството, 
особено на домакините.

“Балкански”: Петрович 7, Чирич 6.5, Бошкович 6 (Глигориевич-, Со
колов-) Георгиев 7, Марков 7.5, Пешев 6.5, Костич 6 (Нацков 6), Гюров 
7, Ставрич 6.5, Ценич 6 и Иванов 6.

Жълти картони: Марков, Гюров, Пешев и Чирич от “Балкански”, 
Станчич и Ивкович от “Алуминиум”..

ЮФД - седми кръгняколко полушансове, но благодарение на добрите

Пуста река” - “Младост” 1:166

В седмия кръг от първенството вич), М. Маркович, М. Вучкович, 
на Южноморавска футболна диви- И. Янкович, М. Стоянович (от 46 
зия босилеградска "Младост” се мин. С. Стоянович), Ж. Стоянович 
завърна с точка от гостуването си (от 46 мин. М. Станкович), И. Ве
на “Пуста река” в Бонник. личкович, А. Илич, 3. Гопич и И.

Нападателят на босилеградча- Илич. 
ни Марян Станимирович откри ре
зултата още в 4 минута, обаче 11 Васев, С. Стойков, Й. Глигоров, Б. 
минути по-късно домакините из- Воинович, А. Михайлович, М. Ста- 
равниха с гол на Александър Илич. нимирович (от 80 мин. М. Георги- 
До края на мача "зелените” имаха ев), Б. Арсич, В. Владимиров (от 87 
шанс да вземат и трите точки, оба- мин. М. Йоич), С. Дамнянович и П. 
че нападателите Владимиров и Зарев (от 46 мин. Д. Стошич). 
Станимирович пропиляха няколко 
голови положения.

Седми кръг от НФЗ____________
„Пролетер“ - „Балкански“ 0 :1 "Младост”: Г. Величкович, М.

Мезграя, 24.09.2006 г., игрище- игра през второто полувреме фут- 
то на "Пролетер”, зрители около болистите на “Балкански” стигна- 
300. Съдия: Милош Попович от ха до победата в последните мо- 
Ниш — 7. Голмайстор: Ставрич в менти на срещата, когато 
89 минута. Жълти картони: Ден- централният нападател Милан 
кич от “Пролетер”, Нацков, Ставрич със силен удар улучи 
Ставров и Васов от “Балкански”. страничната греда и топката влезе 

Играч на мача: Чирич (“Балкан- в мрежата.

ФК “Гнилан'': С. Джорджевич 
6.5, Б. Велкович 7, Ранчич 7 (Игич 
7), Тошич 6.5, Манойлович 7, 
Игиятович 7, Йованович 7, Антич 
8, Н. Велкович 7, Цветкович 7.5 и 
М. Джорджевич 7.

В петия кръг от първенството 
на ПОЛ “Желюша” в неделя госту
ва в Крупъц.

В осмия кръг на 1 октомври (не
деля) “зелените” посрещат “Грача- 

В седем изиграни мача от нача- ница”. Мачът на “Пескара” започ- 
лото на първенството босилеград- ва в 15 часа. Босилеградчани са аб- 
чани завоюваха 9 точки и разделят солютни фаворити в тази среща, 
7-10 позиция във временното кла- понеже гостите заемат последното 
сиране. В дивизията има общо 16 място във временното подрежда- 
отбора.

"Пуста река": С. Станкович, Н.
Петрович (от 79 мин. С. Петро-

В следващия кръг “Балкански” е 
Димитровградчани донесоха домакин на отбора на “Будучнос- 

още три важни точки от гостуване, т” от Първа кутина, който е тради- 
Този път на колене падна дома- ционно неудобен противник, 
кинът “Пролетер” от нишкото се- Мачът се играе утре от 15 часа. 
ло Мезграя. С много по-добра

ски”).

не.
П.Л.Р.

Д.С. д. с.

' Над 100
димитровградчани на 

историческия мач в София

Новини Гогов 6, Коцев 5, Милев 5 (Став- ля гостуват на съответните съста-
__ ров 5) и Иванов 5. ви па “Раднички” от Пирот.

* ПЕТЛЕТАТА на “Балкански” * ПИОНЕРСКИЯТ СЪСТАВ 
загубиха от връстниците си от от- на “Желюша” в първия кръг от 
бора па лесковашка “Морава” с 0 окръжната футболна лига за Пи- 
: 4 (0 : 1). За “Балкански” играха: ротски окръг регистрира победа 
Милошев 5 (Димов 5), Вукчевич 5 със служебен резултат, тъй като в 

зи път като домакин от съответ- (Димитроп 5)> Костов 5 (А. Тодо- СЦ “Парк” ие сс появи съответ
ния състав на Морава отЛсско- р0п 5^ Голубов 5 (Митов 5), Гогов пият състав на “Йсдинство” от 
вац с 1 : 8 (1 : 4). 1 ола за Балкан- ^ Иванов 5, Андреев 5, Н. Петров Пирот. В първия кръг 
ски” отбеляза Гогов в 34 минута

* ПИОНЕРСКИЯТ СЪСТАВ 
на “Балкански” претърпя поред
но поражение в 5 кръг от първен
ството на ФС РИС - група юг, то-

Над 100 димитровградчани присъстваха на мача от Шампи
онската лига между “Левски” и английския гранд “Челен . а 
65 от тях билетите за мача и транспорта обезпечи КИЦ Ца 
риброд”, докато останалите пътуваха на собствени разноски. 

Това бе първият мач от Шампионската лига, игран в Бълга

от първен-
5, Е. Тодоров 5 (Петров 5), Н. ството на Окръжната фуболна ли- 

от дузпа. Съставът на домакини- Петров 5, Йованович 5 (Ставров га за младежи “Балкански” пото- 
тс бе следният: Маиов 5 (Пейчев ^ пи в Крупъц съответния състав на
5), М. Димитров 5, Стоянов 5, Ж. 3 следващия кръг пионерите и тамошния “Задругар” с 12 : 3! 
Димитров 5.5 (Митов 5), Николов пстлетата иа “Балкански” в иеде- 
5, Илиев 5 (Младенов 5), Ботев 5,

рия.
Д- С.
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Скръбна вест
На 26 септември 2006 година почина нашата мила кумица

ЦВЕТАНКА-ЦЕНА ТОДОРОВА 
(1920 - 2006)
от Ниш, родена в с. ЖелюшаПърва точка за 

“Младост” Новото 

първенство 

започва утре

Винаги ще те помним по добрините и мъдрите 
съвети. Почивай в мир!

Кумовете Нада и Бобан със семейството си
ШК “Младост” завоюва първа- кръг са постигнати следните ре- 

та си точка в първенството, тъй ка- зултати: “Ястребац” - “МЗ Цен-

Марио Ливая отново спечели 4,5:1,5. Срещата между “Цапиб- лига " гРУпа изток. в к°ято се със- 
победа на втората дъска, а цяла род” и “Раднички” отТрупале е от- ™зава и Димитровградският от
точна успя да завоюва и Митко менена. 0оР- в ПЪРВИЯ кръг Димитров-
Александров на четвъртата дъска. След три изиграни кръга водач Жд” щвсе ВРСЩ,1С с отбора на 
По половин точка измъкнаха Геор- във временната класация е “Зелени М°рава от Владичин хан. 
ги Петров и Новица Божилов. връх” от Свърлиг с максималните Едномесечните си подготовки

Резултатите: Г. Петров (КМ) 9 точки. “Младост" е в дъното на ДимитР°аградчани проведоха в 
- 3. Тодорович (КМ) 0,5:0,5; М. Ли- таблицата заедно с “МЗ Център” и спорт"ата зала. В нея обаче още 
вая (КМ) - Г. Джорич (КМ) 1:0; Н. “Куршумлия”, които също имат по "е могат да се игРаят официални 
Божилов (ПК) - Н. Джокович (КМ) една точка.
0,5:0,5; М. Александров (ПК) - В.
Неделкович (ПК) 1:0; Д. Величков- 
С. Стойкович (ВК) 0:1 и П. Стоя
нов - Й. Димич 0:1.

В останалите срещи от третия

Тъжен помен
На 4 октомври 2006 година се навършават ШЕСТ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от смъртта на моя мил син

ИВАН ТРИЧКОВИЧ 
от Димитровград

Аз ще те нося в сърцето си докато съм жива. 
Нека ангелите те пазят на небето!

К Вш
:
••

мачове, така че димитровград
ските баскетболисти и по-ната
тък щс домакинстват в Пирот. 
Този факт ще усложни борбата 
им за оцеляване в лигата.

Твоята майка Стана
В следващия кръг босилег- 

радчани гостуват на “Беса” в 
Буяновац. ТЪЖЕН ПОМЕН

На 6 октомври се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 
на нашата мила

П.Л.Р. Д- с.

Злополука 6 Димитровград _____ ЛЮБИЦА ДЕНКОВА 
ОТ с. Пъртопопинци

На тази дата от 11 часа ще отслужим панихида 
на местните гробища. Каним роднини и прияте
ли да ни придружат.

Времето не може да заличи тъгата, че останах
ме без нашата тиха и скромна съпруга, майка, тъ
ща и баба.

Опечалени: съпруг Обреп, дъщеря Радица, зет Живоин и
внуци Иван и Биляна

•>

Кола чукна 

колело
&л

жил с колело по “Теслина” към Спортния център, ко- 
гато върху него връхлетял Стоянов с колата си. По 
следите от спирачките е видимо, че Стоянов не се е 
движел бързо, но поради многото дървета в двора на 
къщата на ъгъла не е имал добра видимост и твърде 
късно забелязал Петров, както и Петров колата.

Ангел Петров веднага е закаран в болницата, къде- 
то е констатирано сътресение на мозъка и натъртва
ния.

На 3 октомври 2006 г. се навършват 40 ДНИ, откакто оста
нахме без нашия мил и непрежалим съпруг, баща, свекър и дя
до

ЗДРАВКО ПЕТРОВ 
(1926 - 2006) 
от с. Звонци

На кръстовището на улиците “Теслина” и “Ниша
ва” до жп прелеза към Спортния център в сряда се обаче трябва да се каже, че това кръстовище 
случи пътна злополука, в която участваха водачът на опасно, още повече, че “Теслина” улица води към но- 
лек автомобил Миомир Стоянов и велисопедистът вия пазар и по нея, особено в петък, движението е из

ключително натоварено.

Кой е виновен ще уточнят съответните органи
е доста

Каним роднини, съседи и приятели на панихи
дата, която ще бъде отслужена на 3 октомври от 
11 часа на звонските гробища.

Дълбоко в сърцата си пазим свидния спомен 
за теб. С много тъга и признателност се прекланяме пред свет
лата ти памет. Почивай в мир и светлина!

От най-близките: съпруга Стоянка и синове Тодор 
и Горан със семействата си

А.Т.Ангел Петров.
Според сведенията на полицията, Петров се дви-

.

Кръстословица 299
ъсшавил: Драган ПетровI!

ВОДОРАВНО: 1. Чергари. 6.
Естествена грамада едри ка
мъни. 11. Старото название 
на Любляна. 12. Село край 
Княжевац. 13. Красимир Ран- 
гелов. 14. Обозначение на вре
мето. 15. Двигател.
Ирландска републиканска ар
мия (съкр.). 17. Хоро (сръб.).
18. Обработен чрез закалява
не. 19. Унищожаване чрез раз
рушаване. 20. АВтознак за Са
раево. 21. Гвоздей. 22. Името 
на сръбската шахматистка 
Марич. 23. Мъжко име. 24.
Столицата на Гърция. 25.
Имущество. 27. Приятелка- 

на моряка Попай. 29.
Френско мъжко име. 31. Мар
ка прах за пране. 32. Египет- „
ски бог на слънцето. 33. Иван Словения. 12. Великан, испо- тивопоставяне. 26. Милисап 
ЛилоВ. 34. Стопански блага, с лин. 13. Кристина (гал.). 15. (гал.). 27. Елипсовидно очер- 
които се търгуВа. 37. Шахма- Мъжко име. 16. Руско женско тание. 28. Името на ооксьора 
тен термин. 38. Разположе- име. 18. Нечистотия по тяло- ПарлоВ. 30. 1 ерманс

19. Вид 31. Добре, нека. 32. Италиан- 
която ската държавна телебизия. 

34. Станко Томов. 35. 15 и 16

Тъжен помен
На 3 октомври 2006 г. се навършват СЕДЕМ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, баща и дядо
16.

ТОДОР СТАМЕНОВ - ТОША 
преподавател по математика от с. Мъзгош

Жестока и тежка е мисълта, че не си вече с нас, 
но неизмеримата благодарност за всичко, което 
стори за нас, изпълва сърцата ни.

Твоите: съпруга Райна, 
дъщеря Драгана и внучка Санята

Тъжен помен
На 9 октомври 2006 г. се навършват ПЕТ ГОДИНИ от ран

ната смърт на нашия мил съпруг, баща и брат

НЕДЕЛНА БАСОВ - БЕБА
от Димитровград, по потекло от Долни Криводол

На този ден в 11 часа ще посетим гроба му в ца- 
рибродските гробища и ще положим цветя.

Обичаше ни безкрайно, но ни остави вечно да 
тъжим за него.

име.

ние на селище. то или по дрехите.
ОТВЕСНО: 1. Когото не мо- овощие. 21. Течност,
«ип да стигнат. 2. Сутринни “^КонеТпГтТ23 Болка букВа. 36. Като че ли, сякаш.

ан= ггккг
чение. 4. Женско име. 5.11оло- 
жителен отговор. 6. Гладко Мапика 12. Пирес. 14. Комо. 15. АР. 17. Канал. 19.
памучно платно. 7. Орг.аниза- • ‘ • ДМ ^ Кадар 25. Мадам. 27. Рис. 29.Табор. 31. Бира.
Ционна единица. 8. Албанско ‘Р ■ ' ,. ...е з(, дир 37. Долап. 39. Никол. 41. Яи. 42.
национално радио (съкр.). 9 ^Алск. ^ ^Р47. „Томи“. 49. Кон. 51. Ас. 52. Ца-
Шеспата нота. 10. Река В

Неговите: съпруга Димитричка, дъщеря Вик
тория и брат Спас със семейството си
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Манчин рабушЖ®дршв ш УП
I Жлм

кекерица
Я не сакам на мене да е доб
ре. Я сакам на комшията да
му е зле.
* * *
И сам да съм на опашка,
пак че се прередим.* * *
От дека да си въртим гъзо,
он пак че си е отзад.
* * *
Оти да се косим, ка че ми
мине.
* * *
Какви беееме - какви стана-
ааме.
* * *

И по десет евро да прода
ват бензина, я пак че си ка
рам колата; и без пари да го 
дават, я пак че си го крад-

Хитър
Петър

нем. 
* * * Тува онядан раздадоше награде “по случай 

Рождество на Пресвета Богородица” или Малку Бо- 
городицу, кико гьу окаю цариброджанье. Тия дън йе 
прогласен за Дън на Цариброд. От убаво по-убаво! На тия 
дън по-рано имаше собор, панаджур, имаше неколко ора 
на Павлиончето, иглу не си могъл да пущиш - толкова 
народ се събираше. После прогласите 8 септември - Ден 
на освобождението от българскуту влас. Мене и тъгай не 
ми беше много ясно кико нийе българете смо се ослобо- 
дшш от българе, ама...

Е, немам намерение да ви оратим дали йедъният или 
другьият йе по-правилно да се празнуйе. Сакайо да ви 
кажем за наградете, “септемврийскье” ли су или “бо- 
городичне”, све йедно. Нечу и да оратим дали су отишле 
у праве рукье, макър че йедна ми запе за око, демек за 
уше: дадоше йедну за “развой села”, а знам дека от годи- 
ну на годуну, от дън на дън, при нас селата изумираю, 
младите се отселите, а старците се позатрише. Ама...

Очу да ви кажем за това кико се предлагаш за награде. 
Свак има прало да предлага. Кажу тека било най-де- 
мократично. Щом йе за демокрации, я съм за това. Ама 
знайете ли кво ме снайде? На дън преди да раздаду 
наградете среча ме Верча Даскалов и ме дърпну за рухав:

- Манчо, чу ли най-новото?
- Ее, иде празник, млого су новете работе...
- Ма не мислим за това кво йе напрайено - оно се види, 

ама те питам за предложенията за наградете...
- Е, кво, предложения ко предложения, нали свак има 

прало...
- Тека йе: свак може да предложи, ама другога. А кво 

мислиш я сам да се предложим, кикво че речеш?
- Ооо, нема да открийеш Америку. Я знам йеднога, исти

на от Босилеград, кой се йе сам предложил да га изберу 
за вункционера. Верно това беше у онова “комунистичко” 
време, ама йе било...

- Е, видиш ли Манчо, тека йе напрайила и йедна наша 
от школьуту - сама се предложила!

- Чекай, я колко се сечам, доскоро имаше некикви 
аброве дека тая школьа не ни требе баш теквая...

- Имаше, имаше и другье работе... Еве нашата деца, 
туя годин йедвам пет се улисала у Българию....

- Значи не им иде? И пак се предложили, демек 
САМОПРЕДЛОЖИЛИ за награду?

- Защо бе Верчо, па може тека да требе: защо па требе 
да се дава награда само на най-успешните? Видиш у пе- 
дагогикуту има и теквия случаи: на най-лошотога учени
ка да се пише петица, демек да се насърчи. Може после и

Никога нема да ме осъдят
толкова, колко съм я крал.
* * *
- Вуте, оти копаш седнал?
- Оти опитах легнал, ама
не мое.
* * *
- Как си, Нане?
- Добре съм. Тебе яд ли те е!

Полицейска приказка

Инструктор и три детективки
В Центъра за обучение на детективи инструк- престъпникът има само едно ухо! -победоносно 

тор изпитва три блондинки, които се тренират отговаря бъдещата детективка. 
за детективската работа, за да провери дали са 
научили как да разпознаят заподозрян. Показва ката е в профил! - пак се ядосва инструкторът.

Показва снимката и на третата блондинка и я
- Нали ви казах, че това е така, защото сним

ам една снимка за 5 секунди и я скрива. Пита 
първата блондинка:

- Това е твоят заподозрян, как ще го разпоз
наеш?

предупреждава:
- Помисли много добре преди да ми отгово

риш!
- Много лесно! - отговаря тя. - Ще го хванем 

бързо, защото има само едно око.
- Има едно око, защото снимката е в профил!

- подвиква й ядосаният инструктор.
Показва същата снимка на втората блондин

ка и задава й същия въпрос.
- Ами, ще го хванем много лесно, защото едно ухо, не може да носи обикновени очила!

- Аз мисля, че заподозрянияг носи контактни 
лещи - казва тя след кратка пауза.

- Как разбра?! - въодушевено пита инструкто
рът, защото това действително било така.

- Е, това е много просто! - триумфално обяс
нява третата детективка. - Щом има едно око и

шг,Цигански исто|
Къде са 

клещите?
лекчение циганинът, но в след- къде. Двамата стояли заедно 
ващия миг смъмрил най-мал- половин час, но циганинът за- 
кото циганче: - Та бащице, за- губил търпение и решил да се 
що не ми каза по-рано? поразходи сред пазарджиите. В 

- Па нали ти ни заповеда, до- негово отсъствие по-големи 
работил, всичките му синове се кат0 един отговара, ние други- майстори на кражбата измами- 
намирали в ковачницата.
По-големите му помагали, а

Циганин бил ковач. Когато

те да мълчиме! ли циганката и откраднали яке- да запие...
- Мани се Манчо, от гимназиялну педагогику! Може ли

- А мори, къде е якето? - по- ти на мене да обясниш по-конкретно кико може тека? 
питал той, след като се върнал. . могу!

- Та къде е, продадо го! _ Епа, айде, обясни ми!
- За колко, мори? . Знайеш ли кита беомо у второ или трето оделение,
- Та за толко, за колко го ку- учимо йедну пеену... 

пиме!

За колко 

продаде 

якето?

то.
по-малките гледали и така се 
учели какво да правят, когато 
станат като батковците. Вед
нъж майсторът потърсил с очи 
клещите, но никъде не ги. ви
дял. -Мани се от Кулина бала, кажи ми конкретно съга... 

-Слушай, па може да разбереш. Тая песен се окаше 
“Жаба кекерица”. Я съм гьу позабравил, ама колко се се

чам че ти гьу кажем: “Жа
ба Кекерица у вира се ог- 

| лежда и сама си нарежда: 
|* ах каква съм хубава, ах 
|каква съм гиздава...” Са яс- 
;)! но ли ти йе?
| - Па не йе баш...
1 - Тъгай слушай туя баену:
1 “Целу ноч йе ветар дувал, 
йкомарат казал, та съм с 
| триста килограма начъска

- В строй! - ревнал той и ци- Циганин и циганка отишли 
ганчетата веднага се построи- на пазара, за да продадат коже- 
ли по възраст. - Сега ще ви пи-

Евтим
Рателов

ното яке, което откраднали мя
там поред и докато един отго
варя, другите ще мълчат!

- Къде са клещите? - попи
тал най-голямото циганче.

- Не знам, тате!
- Друг път да си отваряш 

очите! - казал циганинът и му 
вързал жежък шамар.

Питал второто, но и то не 
знаело и за наказание също по
лучило плесник. Така третото, 
така четвъртото... Дошъл ре
дът и на най-малкото циганче.

- Къде са клещите?
- Еве ги! - казало то и изпру- 

жило ръката, в която ги държа

ния, защото искала да го 
накара да я спре.

‘Паралелни прави са 
две прави, които като рел
сите завиват едновремен-

*Без бой не казвам, ка
то ме бият - забравям.

*Под действието на ал
кохола човек забравя и гу
би паметта си. Така той 
може да се самоубие ве
черта, а на сутринта ни
що да не си спомня.

‘Римляните били голе
ми строители. Тяхно дело 
са много павирани пъти
ща, между които най-про- 
чут е Млечният път.

‘Галилей е успял да за
върти Земята, но църква
та го подложила на мъче-

Тъпизми
‘Плешивостта е пос

ледният преход на глава
та към задника. Отначало 
по форма, след това и по 
съдържание.

‘Танцът е вертикален 
израз на хоризонтално же
лание.

но.
‘Окръжността е кръгла 

линия, без ъгли и затворе
на, за да не се вижда откъ
де започва.

‘Охлювът е едновре
менно и мъжки, и женски, 
но не може да се възползва 
от това.

§ намалял. А нима си толко 
Цтежак, възрази му малка 
Цтвар. А не, аз винаги се 
||меря на свой кантар...”
1 Са разбра ли?

*На Луната има хора. 
Там свети!

‘Който се смее после
ден, се смее като луд! Мапчало.

- Ух, замалко да загинеме за 
едни клещи! - въздъхнал с об-
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