
Вестник на българите в Сърбия

Скупщината на Сърбия одобри текста на новата 
___________ _______ конституция

* Е-поща: пшЬ@те<Яап15.пеС 
1ЖДМД * Цена 15 дин.бе Нс

Делегация на гр. Лолл посети 
Община Пантелей

Здрави основи за ремонт 

на стария дом Сърбия”
Народната скупщина на Сърбия - Тази конституция не допуска каквато и да 
одоори единодушно текста на било асимилация и осуетява насилията, каквито 
нова конституция, в която Косо- Имахме пРез 90_те години, подчерта президен-
во е обявено за част от Сърбия. Председателят на правителството на Сърбия
конституцията ое приета от Воислав Кощуница изтъкна значението на кон- 
всички присъстващи 242 депута- сенсУса> осъществен при изготвянето на новата 
ти в 250-ЧЛеННия парламент. Конституция. Новата конституция означава но-

г ' во начало за Сърбия и с нея страната става тво-
Новата конституция ще смени предишния Рей на собственото си бъдеще, каза Кощуница и 

основен закон, който бе изготвен през 1990 го- подчерта, че “така сплотени трябва да работим 
дина при управлението на бившия лидер Сло- и за успеха на предстоящия референдум”, 
бодан Милошевич. Новата конституция трябва Шефът на депутатската група на СРС Томис- 
да бъде приета и на национален референдум лав Николич каза, че съжалява за това, че не е 
преди да влезе в сила. Парламентът на Сърбия имало повече време за разисквания и съгласува- 
гласува двудневния референдум да се състои на не на становищата. Въпреки това и той посочи 
28 и 29 октомври.

На заседанието на парламен
та президентът на Сърбия Бо
рис Тадич, премиерът Воислав 
Кощуница, председателят на 
Народната скупщина Предраг 
Маркович и шефовете на парла
ментарните групи призоваха 
гражданите на Сърбия да гласу
ват за новата конституция, коя
то би трябвало да потвърди те
риториалната цялост на Сър
бия и демократичната й и евро
пейска насоченост.

От 1 януари 2007 г. 

България въвежда 

безплатни визи
*От 1 януа
ри гражда
ните на 
Сърбия ще 
получават 
безплатни 
български 
визи. Сай
тът на 
нишката об
щина Пан
телей и на 
български 
език. Нови 
възможнос
ти 3а сът
рудничество 
между 
Дом и Пантелей.

Консулът на 
България в 

Белград Стефан 
Драгоев пуска 

сайта на 
Община 

Пантелей на 
български език
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(На стр. 2)

Среща на парламентарни делегации 
от България и Сърбия 6 Белград

Облекчения за 

българите от Сърбия
От парламентарната трибу

на президентът Тадич подчер
та, че новата конституция пред
ставлява дисконтинуитет по от
ношение на Сърбия през 90-те
години и досегашния върховен 
закон. Като посочи, че тази кон
ституция не е идеална, но е по-добра от пре- позитивните страни на новата конституция, 
дишната, Тадич подчерта, че би било по-добре Шефът на депутатската група на Г 17 плюс 
да е имало повече време за обществени разис- Милолюб Албианич се спря върху историята на 
квания. Сред положителните страни той споме- сръбската конституция от средновековието до 
на европейските принципи и ценности, които се наши дни, като позитивни страни той посочи 
споменават още в първия член, както и гаранти- опростената процедура за нейното променяме и

факта, че тя съдържа подчертани европейски 
принципи.

Лидерът па сръбските социалисти Ивица Да- 
чич упрекна президента Тадич в отричане 
положителните1 страни на предишната консти
туция и подчерта, че с новата конституция се за
щитава Косово.

Председателят на парламента Предраг Мар
кович каза, че “ремонтът на старата къща Сър
бия” е възможен само доколкото са здрави ос
новите й, а това именно е направено в новата 
конституция.

Владимир Захариев, депутат в ницата без визи, а само с опре- 
Народната скупщина на Репуб- делени документи, които ще им 
лика Сърбия от редовете на издава сърбското Министер- 
ДСС и кмет на Босилеград, беше ство на вътрешните работи. Ре- 
начело на делегацията на репуб- шението е резултат от многоб- 
ликанския парламент, която ми- ройните искове на българите от 
палата седмица в Белград се Сърбия, които предимно живеят 
срещна с парламентарна деле- в близост до сръбско-българ- 
гация от България, предвождана ската граница, 
от Михаил Миков, председател

парламентарната група “Коа- кал от колегите си от България 
лиция за България”. Покрай да съдействат за откриване на 
представителите на двата пар- канцеларии на българското кон- 
ламента, в разговорите участва сулство и в Босилеград и Ди- 
и посланикът на Република Бъл- митровград, от което ще имат 
гария в Белград Георги Димит- полза не само българите от тези 
ров.

рането на човешките и национални права и пре
махването на обществената собственост. Захариев изтъкна, че е поис-

иана
Преди приемането на текста на новата 
конституция премиерът Воислав Кощуница 
и министърът за държавно управление и 
местно самоуправление Зоран Лончар прие
ха председателите на малцинствените на
ционални съвети в Сърбия и ги запознаха е 
решенията и разпоредби 
щи осъществяването и защитата на чо
вешките и малцинствени права, залегнали 
в новата конституция на Сърбия.

райони, но и българските граж- 
Обсъдени са въпроси, свърза- дани, които минават през гра

ни с работата на двата парла- ничните преходи Рибарци и Гра- 
мента, положението на българ- дина. Той изразил желание да 
ското малцинство в Сърбия, за- бъде приет и от премиера на Ре- 
щитата на малцинствените пра- публика България Сергей Ста-

те, регламентира-

ва в новата конституция и др.
На срещата беше разискван и съдействие от колегите си депу- 

въпросът във връзка с визите, тати за организиране на една 
след като България стане член такава среща. “От премиера ще 
на ЕС. Както заяви Захариев, от поискам помощ за българите в 
българската делегация получил Сърбия в различни области и 
уверявания, че след 1 януари смятам, че той ще прояви разби- 
2007 година българите в Сърбия рателство. Както Сърбия пома- 
ще имат определени облекчения га на сърбите извън границите, 
за пътуване в България. На считам за нормално и България 
гражданите от Сърбия, които да оказва помощ на своите съна- 
имат постоянно местожител- родници, които живеят в Сър- 
ство до 50 километра от сър- бия", подчерта Захариев, 
бско-българската граница, ще 
бъде разрешено да минават гра-

пишев и в този смисъл поискал
Найденова, активистка на „Центъраз^култ^Г нелияа

Секс-трафикът нарушава 

човешките права
Активисти на димитровградската неправи- им в бели роби . Това бе П0 иа

телствена организация “Център за културна поговорим с
афирмация” тези дни в града разделяха организацията Анелия Найденова 
брошури и листовки, чието съдържание е насо- / ’
чено срещу търговията с хора и превръщането

П.Л.Р.
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Суматохата 6 Радио Бабушница 
продължаваОт 1 януари 2007 г. България 

въвежда безплатни визи Журналистите
уволнени!(От стр. I)

От момента, в който Република България 
официално ще станс членка на Европейския Въпреки присъди на Общин- д-р Миролюб Йованович, бе 

ския и Окръжния съд, петимата взето решение да се сформират 
журналисти и техници на Радио две обществени предприятия - 
Бабушница още не могат да се Радио Бабушница и Културен 
върнат на работа. Междувре- център, вместо досегашния 
менко са уволнени от директо- Дом на културата. За ид дирек- 
ра на Дома па културата Влас- тор на Културния център ОС 
тимир Николич, когото на този назначи Зоран Велкович, а за 
пост назначи политическата ид директор на Радио Бабуш- 
I рупировка, която смята, че ница - Йелена Чирич. 
има мнозинство в ОС и на чие- 
то чело е д-р Драган Костич от колча Стойкович сподели пред 
ДСС. Трудовите книжки на “Братство”, че с това решение 
журналистите Николич изпра- фактически е задвижен проце- 
I ил по пощата. В обоснование- сът на разделянето на Радио 
то па решенията за уволняване Бабушница и Дома на култура- 
Николич между другото напи- та. Същевременно е анулирано 
сал, че журналистите не идвали ведомството Дом на културата 
на работа.

съюз, на гражданите на Сърбия за влизане в
тази съседна страна ще трябват визи.

Българският консул в Белград Стефан 
Драгоев каза на срещата на представители 
на общините Лом и Пантелей в Ниш, че в
края на миналата седмица в Белград е пара
фирана спогодба, въз основа на която от I
януари 2007 година България въвежда без
платни визи за сръбските граждани. “Жела

Председателят на ОС Ни-нието на България е най-облекчепо да се из
дават визите. В процес е откриване па гене-

и е започнал процесът на съз- 
На сесия на Общинската даването на подходящо кул- 

скупщина в Бабушница, на коя- турно ведомство, което ще но- 
то присъстваха съветници от си друго название.

Коментирайки обстановкатаредиците на партиите, които 
подкрепят кмета на общината в Радио Бабушница, Стойкович

каза, че в момента е най-важно
журналистите да се върнат на 
работа. “Властимир Николич 
може наистина да е директор, 
но това трябва да се установи 
след провеждане на съответна 
процедура. Тя нека да продъл
жи колкото трябва, но децата 
нека да се върнат на работа 
веднага”, изтъкна Стойкович. 
Той ни информира, че ОС е из
пратила писмо до Министер
ството на правосъдието на 
Сърбия, с което умолява ком
петентните да й обяснят как на 
практика могат да се реализи
рат съдебните присъди. “И 
Общинският съд в Бабушница 
и Окръжният съд в Пирот вър
наха на работа петимата жур
налисти и техници, но сега се 
оказва, че не съществуват ин-

Суматохата в ОС в Бабуш
ница и в Радио Бабушница, 
т.е. в Дома на културата, 
в рамките на който работи 
радиостанцията, настана 
преди няколко месеца, коса
то един съветник от реди
ците на “Силата на Сърби- 
я” се определи да подкрепи 
групировката в общинския 
парламент, на чието чело е 
д-р Драган Костич, като 
по тоя начин броят на съ
ветниците от тази групи
ровка в скупщината стана 
19, докато групировката, 
която подкрепя кмета Йо
ванович остана с един съ
ветник по-малко. На негово 
място ОО на “Силата на 
Сърбия" назначи нов съвет
ник, който се присъедини 
к&ч групата на отборници, 
която подкрепя кмета. 
Едната групировка в скуп
щината смята за невали
ден мандата на “стария”, 
а другата на новоназначе
ния съветник, съответно и 
двете групировки смятат, 
че имат мнозинство в Об
щинската скупщина.

Добре дошли в Кнез село -
посрещане с хляб и сол

рално консулство в Ниш и това трябва да 
стане най-късно до края на годината. Бъл
гарски граждани, които искат да посетят
Сърбия, ще пътуват без визи”, допълни Дра
гоев.

От името на българското посолство той
приветства сътрудничеството между пар
тньорите от двете общини и благодари за
възможността жителите на Пантелей с бъл
гарско потекло да следят информации на об
щинския сайт на майчин език.

Председателят на Община Пантелей Бра- Кметът на Кнез село Йордан Соколов 
тислав Благоевич честити на България при- приветства гостите на сръбски и 
съединяването й към европейското семей- български език 
ство, като пожела след броени години да я 
придружи и Сърбия.

Кметицата на Лом Пенка Пенкова оповес
ти, че преди няколко дни в България е стар
тирал нов проект на ЕС, който дава нови въз- програма, подготвена от ученици.

струменти как присъдите им да 
се реализират на практика. Ни
колич твърди, че журналистите 
не могат да бъдат върнати на 
работа, тъй като са уволнени и 
не са вече заети в Радио Бабуш
ница, съответно в Дома на кул
турата”, подчерта Стойкович.

Гостите от Лом и с. Сгалийска махала по
сетиха своите домакини в Кнез село, където 
бяха посрещнати с хляб и сол и с културна

Б.Д.
М. Тодоровможности за сътрудничество.

Едно произшествие като повод "

Власт е бреме за боешипап ...* . ._____ .
-— - -

Откакто е прокаран, пътят през Власина зимно на с кат0 разпитал свидеТели и Ш 
време създава сериозни проблеми на шофьорите и прибавил необходимите документи, вклкз- О 
пътниците. Без оглед, че работниците на предприя- ч^.елно „ от гинек0логчното отделение в Ж 
тието за пътища от Враня полагат усилия да го под- с съдията в общинския съд в то- {№
държат с механизацията си, той често е под сняг и ^ * Янев констатирал, че про- "
лед. Доколкото возилата не могат да се преборят с изш^стви‘т0 станало поради т$ва, че ш^ф. 
наклоните или се случи злополука, виновни са- шоф- ьорът не приспособил с^оростта с усл0ви-
ьорите. ята на пътя за това углавн0 дело му нало-

Изключително трудно става, когато се налага бол- наказание - предупреждение, 
ни от Босилеградско да бъдат транспортирани към с а не ^ пУ0Гстрого „аКазание,
вътрешността - не само с возила на Здравния дом, но г ’н ^ ’ понеже на страната на водача на колата
ис частник ._ __ ^________ ~ ~ л били няколко облекчаващи момента, пре- -

Ето един пример. Стоян Стоянов от Раичиловци ди всичк0 намерението му да помогне на собят скоростта с условията на пътя”. Налага се оба-
през март тази година бил принуден да закара съпру- болен_ в случая на СЪПругата си - след като не можал че въпросът каква е (без)отговорността на онези, ко
тата си на лекар в Сурдулица. Пътят бил заледен и осигури съответно возило, както и заледения и ито поддържат пътищата. Малко са раздвижените 
покрит със сняг и на един завои наблизо до водоцен- ит сняг път дела от прокуратурата, даже и не се помнят, против
тралата Върла 2 колата му се подхлъзнала и удари След казаното остава отново да се констатира, че предприятията, които не създават условия за нор
ла в камион. В произшествието леко била п вр ден най-0тговорни в движението са шофьорите, които мално движение. А пътните условия през Власина 
съпругата му. Общинската прокуратура в Сурдулица според закон0предписанията са “длъжни да приспо- почти всяка зима едва ли са нормални. В.Б.
съставила обвинителен акт срещу Стоянов и го дала

5® II ШИШШЯЕ
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Девет години от сформирането на Колко „струват" депутатите от 
_________ Пчински окръг______ __
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Тържествена програма и километрите разни!
Босилеградският филиал на личаване на интере- 

КИЦ “Цариброд” миналия пе- са за почивки на Че- 
тък в голямата зала на Центъра рноморското край- 
за култура организира тържес- брежие и организи- 
твена културно-художествена ране на безплатно 
програма по повод 9 години от летуване за деца в 
сформирането си. Преди тя да сътрудничество 
започне, към присъстващите се редица неправител- 
обърна Иван Николов, предсе- ствени организации 
дател на Програмния съвет на от вътрешността на 
КИЦ, който между другото Сърбия и пр. 
подчерта, че от началото на

* Най-високи пътни разходи направил Ненад 
Митрович (СРС) от Буяновац, а най-низки 
Владимир Захариев от Босилеград (ДСС)

година беше направил най-малко 
разходи, сега за превоз е взел 310 
760 динара, както и още 100 хиля
ди за командировъчни, така че и 
сега е в долната част на табелка
та. Не едно и също е и поведение
то на трите представители на 
ДСС. Зоран Стоянович от Влади- 
чин хан за бензин е похарчил 506 
615 динара, а за командировъчни 
е взел 115 233. Превозът на Бра- 
нислав Тошич от Прешево до 
Белград струва 406 хиляди, а 
дневните разходи към 100 хиля
ди. На тези двама свои съпартий
ци и изобщо на депутатите от 
Пчински окръг, сметките “мър- 
си” Владимир Захариев от Боси
леград, който, както предадоха 
медиите, е “някакво мерило за 
морал и реалност”. През първото 
полугодие той за бензин е похар
чил 250 250 динара и още 32 471 
динара за командировъчни. Зато
ва се налага въпросът как е въз
можно пътните разходи на оста
налите депутати да бъдат двойно 
по-високи, на някои даже и пове
че, от тези на Захариев, когато 
Босилеград е най-отдалечен от 
Белград.

На въпроса ни как неговите 
разходи са най-низки, Захариев, 
който е и председател на Боси- 
леградска община, най-напред 
посочва, че кметския пост изпъл
нява безплатно, а след това отго
варя: “Водя сметка за всички раз
ходи, някои даже и сам си пла
щам, в Белград съм на квартира 
при
щам ни за хотел, както това пра
вят някои депутати. Аз не станах 
кмет и депутат с намерение да се 
обогатявам, а възможно повече 
да допринасям за развитието на 
неразвитата ни община”.

Въпросът колко държавата, 
т.е. данъкоплатците, отделят за 
депутатите в Скупщината на 
Сърбия отвииаги е актуален, осо
бено като се има предвдид, че те 
не прилагат едни и същи крите
рии при представянето на разхо
дите си. Седмичникът “Вранске” 
нсотавна предаде, че през първо
то полугодие на годината седем
те депутати от Пчински окръг за 
пътни разноски са похарчили 
3,267 милиона динара. Но тези 
суми са само част от разходите, 
които държавата е отделила за 
народните представители, поне
же им плаща за командировъчни, 
на някои за паркинг и за хотел... 
Тъй като едни харчат повече, 
други по-малко, съмненията в 
злоупотреби не са малки.

Според данните на Службата 
за отношения с обществеността 
към Скупщината на Сърбия, сред 
депутатите от Пчински окръг 
най-много пари за пътни разходи 
през първото полугодие на годи
ната е взел Ненад Митрович 
(СРС) от Буяновац - 628 394 дина
ра. Същевременно от скупщин- 
ската хазна е взел още 118 939 за 
командировъчни. Веднага след 
него е партийният му колега Дра- 
гослав Милкович от Търговище, 
който за превоз взел 616 515 ди
нара, а за командировъчни - 117 
830. Съпартиецът им Неманя 
Шарович, който е час във Враня, 
час в Белград, за бензин е похар
чил 20 139 динара, но медиите се 
питат как тогава е взел 109 793 
динара командировъчни. Пътни
те разходи на депутата на Г 17 
плюс Драган Пстрович от Враня 
възлизат на 528 229 динара, дока- 
то командировъчните му 
830 динара. Милан Николич 
(СПС) от Враня, който миналата

с

В рамките на
сформирането КИЦ се залага културната програ- 
за интересите на българското ма, която и този път 
малцинство и за опазване на КИЦ организира в

На тържеството присъстваха Николай Карако- 
лев, съветник в Българското посолство в Бел
град, Галипа Бежанска - директор на Дирекция 
култура и образование към Столична община 
София, Петя Йотова - главен експерт в Дирек
цията култура и образование и др. По повод 
празненството, Карколев връчи на КИЦ телеви
зор, подарък от посолството в Белград.

Сцена отгХоздштшя 
спектакъл^*»

покрай забавни изпълни и ня
колко български народни пес
ни. На сцената се представи и 
танцовата двойка Яна Димит
рова и Георги Ганков, от клуба 
по спортни танци “Средец” от 
София. Публиката в залата въ- 
одушевлено и с бурни аплодис
менти поздравляваше велико
лепните изпълнения на танцьо
рите на известни ритмични 
танци - румба, ча-ча, джайв и

а
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др.
Покрай изпълнителите от 

София, в програмата участваха 
и група млади актьори-люби
тели от босилеградската гим
назия, които изнесоха пред
ставлението “Един необикно
вен ден в Босилеград”, посвете
но на проблемите на младежта 
в този край.

п
балдъзата ми, така че не пла-
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П.Л.Р. В.Б.

Книгоиздателството под ударите на цензурата

Книги за подпалване на печки!
бяха под защита на Конституцията на държавата и 
статутите на общините и околиите, цензурата си 
остана. Библиотеките и читалищата бяха под над
зор какви книги трябва да притежават, какво жите
лите на общината трябва да четат. Цензурата оба
че най-много почуетваха начинаещите млади пи
сатели.

Как това ставаше? В Царибродско бяха създа
вани специални комисии, които преглеждаха кни
гите в библиотеките, и онези които те считаха, че 
не отговарят на политическото устройство в дър
жавата, бяха изхвърляни. Книгите се изгаряха, а 
авторите провъзгласяваха за неблагонадеждни. 
Някои от тях бяха спъвани в по-нататъшното си 
развитие. В Цариброд бяха направени няколко 
чистки на градската и училищните библиотеки. 
Първата и най-голяма чистка беше след присъе
диняването на Цариброд към Кралство на СХС, 
когато почти цялото ръководство на библиотека
та избяга в България и със себи си взе и книгите, 
така че там бяха известни като Царибродско бе
жанско читалище. Това читалище се завърна в Ца
риброд през есента 1941 година. Книгите бяха пре
дадени на местното читалище “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, 
но след първата чистка, от тях в библиотеката пе

Книгоиздателството в Царибродско има много 
важна роля в културния живот на българите в тази 
община или по-точно на българите в Сърбия. 
Първите книги излязоха ог печат след създаване
то па Издателство “Братство”. По това време се 
появиха и първите стихосбирки, разкази, истори
чески бележки за пашите краища, монографии, 
драми, романи и др.

Първите литературни творби 
санията “Другарче” и “Мост” и вестниците “Глас 
па българите и Югославия” и “Братство". С печа
тането па първите книги се увеличаваше броят на 
читалищата и библиотеките в Цариброд и селата, 
понеже първите грамотни хора през средата па де
ветнадесети век бяха създатели на първите чита-

сс появиха в спи-

Сцена от представлението на босилеградските гим
назисти

българската култура в Босилег- съдействие със Столична об- 
радско. Той посочи и някои от щика София, се представи Со- 
постиженията на КИЦ през из- фийският театър “Провокаци- 
теклия период - поставяне на я”, който е в състава на 
паметника на Васил Левски в най-старото Народно читали- 
Босилеград, организиране на ще в българската столица 
международния Великденски “Славянска беседа”. Гостите 
фестивал по чупене на яйца, изпълниха поетичния спекта- 
иринос в областта на информи- къл “Неочаквани възкресения”, 
рането чрез “Бюлетина”, уве- по стиховете на известния бъл- 
личаване интереса на младите гарски поет Радой Ралин. Пос- 
за образованието в България тановката на представлението 
(чрез оказване на помощ при е на режисьора Димо Димов, а 
записването им във ВУЗ-овете ролите изпълниха профес 
и средните училища), съдей- налистите Петър Райжеков, 
ствие пред българския Синод и Златин Цветанов и Христина 
нри други институции за осигу- Ангелова. На сцената се сменя- 
ряване на дарения за ремонт на ваха известната българска поп- 
Дьрквата в Долна Любата, уве- певица Весела Минчева, която

лища.
Но с появата на писаната реч се появи и цензу

рата. Първи цензори бяха обществено-политичес
ките дейци от пай-висшсто съсловие на властта до 
тези в общините и дребните политически ръково
дители. Цензори на кмогоиздателството у нас бяха 
и държавите Сърбия и България и то най-много по 
време па създаването им. Държавата,

господар-владетел па Цариброд, унищожава
ше книгоиздателството на предишната, унищожа
ваше езика на хората и тяхната националност. То
ва всъщност беше цената за увеличение на терито
рията на едната или другата държава.

Това явление ние най-добре почувствахме след 
двете световни войни. След Втората световна вой
на, въпреки, че българите в Царибродско бяха 
приети като национално малцинство в границите 
на ФНРЮ, след това в СФРЮ, СЦГ, когато свобо
дата па печата и свободата на книгоиздателството

която става
ше

остана пито една и то само заради печата им вът
ре - Царибродско бежанско читалище.

След едно почистване на гимназиалната библи
отека, всички книги на Българската академия на 
науките бяха откарани в Скопие, а останалите 
хвърлени в мазето на Околийското управление и 
служеха за подпалване на печките.

(край в следващия брой)

ио-

Богдаи Николов
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Ново учебно 

година В СУ
Кратки
новиниКоренно ще се 

променят 

възможностите за 

развитие

27 български и чужди тех
нологии, промишлени ин
сталации, серии от изде
лия и отделни мапшни по
лучиха най-високото отли
чие на проведения в Плов
див 62-ри Международен 
есенен технически панаир. 
Награждаването се проведе 
за първи път в средата, а 
не накрая на изложението.

Според социалния минис- тък срокът, в който България 
тър Емилия Масларова дълг щс намали разликите, които 
на социалните партньори е да съществуват в икономичсско- 
нзднгнат в култ въпростие за то и социалното развитие, със 
професионалната подготовка средните равнища в ЕС. Тон 
и образованието на кадрите в отбеляза, ме съществуват свръ- 
България. Само с подготвени хочаквания сред българските 
кадри ще бъдем конкурентос- граждани от членството в ЕС и 
пособни, ще реализираме св- допълни, че животът на бълга- 
ропенските политики на паза- рите коренно няма да се про- 
ра на труда в България и евро- мени след I януари 2007 г., по 
пейския социален модел, каза ще се променят коренно въз-

+ **
Софийската червенокръс- 
тка организация бе дома
кин на второто балканско 
състезание по първа по
мощ. В столичния град се 
срещнаха представители 
на Атина, Белград, Буку
рещ, Любляна, Подгорица, 
Сараево, Скопие, София и 
Тирана. Девизът на състе
занието бе “Младост без 
граници”.

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Да- 
мннистър ьт на труда и социал- можпостите за развитие - сво- ииел Вълчев присъства на откриването на учебната година в Со
ната политика на конференция бодно движение, достъп до фнПския университет “Св. Климент Охридски”. Тържеството 
за европейския социален мо- трудовия пазар. Според Кал- дулата на най-старото виеше училище уважиха заместник-ми- 
дел, организирана от Иконо- фин през последните години иистьрът на образованеито Ваня Добрева и председателят на 
мическия и социален съвет. По българската икономика работи Столичния общински съвет Владимир Кисьов. Истинското вие- 
думите на вицепремиера и ми- добре и това е условие за съз-

в

* * *
Под мотото “Младост на 
Балканите днес - бъдеще 
за Европа утре” и в рамки
те на европейската мла
дежка кампания “Всички 
различни - всички равни” 
в българския град Сандан
ски се проведе единадесе
тият Балкански младежки 
фестивал “Младостта на 
Балканите”.

ше образование с начин на мислене, каза в словото си ректорът 
нистьр на външните работи даване на успешен социален Боя|, Биолчец След три месеца страната ни ще се устреми към 
Ивайло Калфин няма да е кра- модел. Европейския съюз, но днес вие влязохте в него, защото СУ от-
________________________________________________________ давна е в ЕС, обърна се Биолчев към студентите. Тази година

първокурсниците са 4069, седем са новите специалности, има 
един нов, 16-и факултет - медицинският.Траждашса 

защита” проверява 

замърсената зона 

при река Драв
Пирински изпрати поздравителен 

адрес до университетите ***
От българската Държавна 
агенция по туризъм съоб
щиха, че през изминалото 
лято най-многобройни ту
ристи по Черноморието са 
били тези от Сърбия. 
Най-сериозен ръст бележат 
румънските туристи, които 
само в рамките на една го
дина са нараснали двойно.

Председателят на Народното давателите по повод откриването 
събрание Георги Пирински е от- на новата академична година във 
правил поздравление към препо- Великотърновския 
давателите и студентите на Со- “Св.св. Кирил и Методий”. В поз- 
фийския университет “Свети Кли- дравлението до ректора проф. 
мент Охридски” по повод открива- Иван Харалампиев се посочва, че 
нето на новата академична учебна задълбочената изследователска и 
година. В поздравителен адрес до преподавателска дейност в уни- 
ректора на университета проф. Бо- верситета ще продължат да утвър- 
ян Биолчев Георги Пирински пи- ждават неговото място на модерна 
ше: “Освен традиционната праз- академична институция, 
ничност на този ден, учебната интегрирана в европейската обра- 
2006/2007 г. се отличава и с това, че зователна мрежа. Пожелавам на 
през нея Софийският университет студентите и преподавателите да 
предстои да реализира капацитета бъдат достойни продължители на 
си в условията на пълноправно традициите на прочутата Търнов- 
членство на България в Европей- ска книжовна школа, пише Георги 

Безспорно завоевание Пирински. По време на тьржес- 
водещото ни академично сре- твото бе направена първа копка на 

дище е обстоятелството, че Со- бъдещия православен храм “Св. 
фийският университет от години Евтимий, Патриарх Търновски”, 
на практика вече е търсен член на който ще бъде издигнат край уни- 
европейската научна общност. верситетската библиотека на хъл- 

Пирински изпрати поздравите- ма Света гора. 
лен адрес и до студентите и препо-

университет

Експертни групи на “Гражданска защита” започнаха про
верка на замърсената зона при река Дунав, съобщи Анатолий 
Цанов, директор на Областната дирекция “Гражданска защи
та” - Видин. Проверка за замърсените участъци по поречието 
на Дунав са започнали и служители на “Гранична полиция”.

Специализираните екипи подробно ще опишат и регистри
рат замърсените места с отложените по тях наноси от петрол
ни продукти. Кметовете на общините по поречието на Дунав 
ще трябва да организират почистването на отпадъците и да 
осигурят депа за тяхното прибиране и съхранение, съобщават 
от областната администрация във Видин.

- Продължават да навлизат в малки количества мазни петна 
в акваторията на Дунав при българския участък на река Ти
мок, които са с малка плътност. Още седмица ще продължи да 
тече мръсната вода в Дунав, уточни Цанов.

- Няма опасност 34 здравето за населението, което живее 
по крайбрежието на Дунав, съобщи кметът на Видин Иван 
Ценов.

отлично

***
Половината от децата в 
България са извънбрачни. 
Това сочат данни на соци
алното министерство, кои
то бяха представени на 
кръгла маса за отговорното 
родителство.

ския съюз.
!

Т. Петров

Софшшсежата жн гара стана европейска
Всички хора, които от Сърбия до София пъту- ражда и водната стена от 70-те години, която ще и3'

цветове. Изградени са още два фон-ват с влак, естествено на българска земя лъчва р 
най-напред се “срещат” с жп гарата. тана - “

Централната гара в българската столица у 
придоби европейски вид след дългогодишен ре- ПО ПОЗСф

азлични 
Семафор” и “Водопровод”.

Новата гара, освен място за чакане, ще се превър
не и в място за пазаруване. Три големи търговски 

мички, лампи и пейки за чакащите влака замес- 0бекта с около 20 магазина горе и 85 в подлеза ще бъ 
тиха старата овехтяла жп гара, която беше свър- дат на разположение на посетителите на гарата- 
талище на сводници, наркомани... Площадът на Всички незаконни сергии с чорапи, закуски, кебапче 
Централна гара бе открит лично от столичния 
кмет Бойко Борисов. Подлезът е изцяло обно-

монт.
Бликащи фонтани, уредени градинки, чеш-

та... са елиминирани от предгаровия площад.
, Комунистическият дух на Центрлана гара вече е в

със стълби от всички страни и асансьори за историята и е изцяло заменен от едно модерно евро
пейско място за посрещане и изпращане на влакове^ 
Централният площад е покрит с жълти павета, спе 
циално докарани от Германия. -

Четири фонтана, които ще работят на площа- Да кажем накрая, че последният ремонт на софии
Централна гара е правен през 70-те годиш*

вен 
инвалиди.

■■'Щ: Водна еуфория
да, ще успокояват и разхлаждат чакащите на со- ската 
фийската жп гара. Водна еуфория от централния миналия век, а в него участваха и строители 
фонтан се катери от подлеза и стига чак до буле- бия. 
вард “Мария Луиза”. Ремонтът на гарата въз-

Водната каскада по 
кредата на площада са 
«терк накдобуп. 
рИерия Луиза'

Т. Петров
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За реализация на проекти 6 Босилеградска община Наскоро местна телевизия

Правителството ще вложи 

около 6 милиона евро Чака се честота
*Тази есен Телевизия Босилеград ще задочне 
да излъчва експериментална програма

Вече са към край подготов- медиите на Сърбия миналата 
ките за откриване на местната година.
Телевизия Босилеград, която Любен Глйгоров, изпълня- 
ще работи в състава на Центъ- ващ длъжността главен и отго- 
ра за култура и доколкото всич- ворен редактор на ТВ Босилег- 
ко върви според плана, през та- рад, който на този пост беше 
зи есен ще започне излъчване
то на експериментална програ- дание на ОС, заяви, че телеви

зията в момента разполага с 
През лятото са ремонтирани всички технически съоръжения 

няколко помещения на втория необходими за работа. “На 
етаж в Центъра за култура, в сградата монтирахме и преда- 
които са поместени студиото и ватели, посредством които ос- 
отделът за техническа подго- вен в Босилеград сигналите ще 
товка и излъчване на програма, се предават и в околните села 
Набавени са и монтирани съв- Райчиловци, Радичевци, Пара- 
ременни технически съоръже- лово, Извор, Белут, Груинди, 
ния - видео и аудио миксета, Ресен и др. Планираме да мон- 
два компютъра, цифрова каме- тираме предаватели и на рет- 
ра, съоръжения за предаване на ранслатора на Църноок, откъ- 
сигнала и др. За ремонта на по- дето със сигнал ще бъде покри- 
мещенията и за мебелите са из- та цялата територия на общи- 
разходвани около 150 000 дина- ната”, изтъкна Глйгоров. 
ра от общинската хазна, докато 
за техническото оборудване на жирал белградската фирма 
телевизията са похарчени око- ТЕ1ЛСО да изготви необходим 
ло 1,4 милиона динара, които проектодокумент, въз основа 
Центърът за култура получи от на който телевизията да канди- 
Министерство на културата и датства пред съответните дър

жавни институции за получава
не на разрешение за излъчване 
на програма на определена 
честота. Глйгоров подчерта, че 
докато не получат официално 
разрешение за работа ще из
лъчват експериментална прог
рама с информативни, образо
вателни и забавни съдържания.

* Покрай 3,7 милиона евро от Националния 0т предвидените 2 милиона 
инвестиционен план, за реализация на проек- около боо хиляди евро ще бъ- 
ти до края на та3и и пре3 следващата година Спортна з<7а в^еград, 
Босилеградска община ще получи още 2 мили- 400 хиляди, <че бъдат изразход-__.______________г 1 1 ' ' вани за подмяна на дограмата
ОНа евро От репуоликанското правителство. и на поднитс настилки в цен-

.. тралното основно училище, а
Раичиловци и Радичевци. С те- около 1 милион евро са пред- 
зи пари е планирано да се дове- назначени за асфалтиране на 
де вода от някой от изворите в регионални и местни пътища,,, казва Захариев.Милевска планина или в Рисо- е
вица, понеже водата, която ид
ва от село Извор, не могат из
цяло да се задоволят нуждите 
на тукашното население. Заха
риев изтъква, че общинското 
ръководство няколко години 
разисква въпроса за обезпеча
ване на допълнително количес
тво вода. Вече е изготвен пред
варителен проект за каптиране 
на вода от изворите в местнос
тта Рода в Милевска планина, а 
в момента се вършат и изслед
вания на определени извори в 
Рисовица.

- Една част от средствата, 
които ще бъдат вложени в об
ластта на водоснабдяването, са 
предназначени за изграждане 
на резервоар в квартал Добри 
дол, с което в нея ще се реши 
проблемът с редовното снаб
дяване с питейна вода през лет
ните месеци, оповести кметът.

Той изтъкна, че 283 хиляди 
евро от НИП са предназначени 
за оборудване на Дом за стари

- Пропорционално броя на 
жителите Босилеградска общи
на ще получи повече средства 
от Националния инвестицио
нен план за реализация на про
екти през 2006/2007 година от- 
колкото й се падат, заяви кмъ- 
тът Владимир Захариев и доба
ви, че правителството на Сър
бия е приело решение на общи
ната да бъдат отпуснати 3 729 
374 евро. Освен това то ще вло
жи още 2 милиона евро за реа
лизация на проекти, които не са 
включени в НИП.

- Републиканското прави
телството взе решение посред
ством Националния инвести
ционен план на всички неразви
ти общини, към които се числи 
и нашата, за финансиране на 
проекти да отпусне по 133 евро 
по жител, изтъкна Захариев. 
Въз основа на това решение на
шата община трябваше да по
лучи около 1,2 милиона евро 
(понеже има 9 000 жители), но 
благодарение на моите ангажи
рания и изготвените навреме 
проекти от страна на службите 
в общинското управление, от
пусната ни е далеч по-голяма 
сума. Смятам, че с реализация
та на всички тези проекти голя
ма част от проблемите на 
гражданите ще бъдат решени.

От предвидените 3 729 374 
евро, най-голяма част - 1,5 ми
лиона, са предназначени за 
уреждане и модернизиране на 
граничния преход Рибарци. 
Около 1 милион евро ще бъдат 
вложени за подобряване на во
доснабдяването в Босилеград,

назначен на последното засе-

ма.

лена сума е предназначена и за 
уреждане на двора. Около 8 хи
ляди евро ще бъдат похарчени 
за набавка на 19 компютъра за 
основното училище, както и 
около 6 хиляди за купуване на 
14 компютъра за гимназията. 
357 хиляди евро от НИП са 
предназначени за изграждане и 
реконсрукция на местни и мах
ленски пътища в общината, 60 
хиляди - за завършване на кана
лизационната мрежа в село 
Райчиловци, а 26,2 хиляди - за 
купуване на компютъри и дру
ги съоръжения, с които да се 
подобрят условията за работа в 
областта на социалните грижи. 
В плана са включени и 53,8 хи
ляди евро за изграждане и 
уреждане на спортни терени за 
малък футбол, баскетбол и во
лейбол в шест села в общината. 
За реставрация на манастира 
“Свети Илия” в Бресница са 
запланувани 34 хиляди евро.
През тази година жители на се- и социално застрашени хора в лото и преселници подмениха 

града. В него ще могат да живе- покрива на манастира, а с 
ят до 50 души. Ведомството ще пре^видените пари ще бъде ре- 
бъде поместено в обекта на монтирана външната и вът. 
старата болница в Босилеград, решната част на храма ще бъ_ 
които изцяло ще бъде ремон
тиран и обзаведен. В плана е

Центърът за култура е анга-

От Министерството на 
културата и медиите очак
ваме наскоро да получим 
още 1 милион динара за до
пълнително техническо 
оборудване на радиото и 
телевизията, заяви кме
тът Владимир Захариев.

В Църковната община Босилеград

Нов Църковен съветде ограден дворът и ще се из
върши реконструкция на пътя 
до манастира. Очаква се проек
тът да бъде реализиран тази 
есен.

включена и спешна рекон
струкция на Здравния дом, за 
което ще бъдат изразходвани 
383 хиляди евро. Освен за ре
монта на вътрешната и на вън
шната част на обекта, опреде-

Въз основа на решението на Йоич, Милча Сандев, Оливера 
Епархийския управителен съвет Станчева и кметът на общината 
на Вранската епархия босилег- Владимир Захариев, които и до- 
радският църковен старшина сега бяха членове на съвета, как- 
отец Йоан предложи членове за то и Кирил Кирилов, д-р Лиляна 
новия Църковен съвет на Цър- Василова, Стоичко Владимиров 
ковната община Босилеград, и Велин Стоичков. Новият съвет 
Съветът ще бъде съставен от 12 ще поеме длъжността на 1 януа- 
души, а освен отец Йоан за него ри 2007 година, когато изтича 
са предложени: Милча Стоич- мандатът на досегашния и ще 
ков, сегашен председател на продължи да действа през след- 
Църковния съвет, Славко Яки- ващите 6 години, 
мов, Перица Пенев, Радомир

Страницата подготви § 
Петър Рангелов

;

След конкурса на Общинския съвет

Автобусите на АТП, 

субсидиите на „Тасе турс“
нието да открие и няколко нови: 
Босилеград - Горна Любата - Му- 
сул, Босилеград - Дукат, Босилег
рад - Горна Ръжана (Кьосина воде- 

Миналата седмица бяха реали- сърбско-македонската граница и ница), Босилеград - Ярешник - На
вирани конкурсите на Общинския да сключи договор с някой маке- зърица и Босилеград - Извор - Ми- 
съвет в Босилеград за предоставя- донски превозвач, който да ги пое- левци. На новооткритите линии то 
не на шестте автобуса, които об- ма от другата страна. ще трябва да превозва пътници по-
щината получи като дарение от Частното предприятие “Тасе не по един път през седмицата, 
италианската покрайнина Гори- турс”, което вече няколко години АТП и “Тасе турс” са поели задъл- 
ция, както и за отпускане на месеч- редовно поддържа местните ли- жения безплатно да превозват 
ни субсидии за редовно поддържа- нии Босилеград - Караманица и фолклористите от Центъра за кул- 
не на местните рейсови линии. Босилеград - Горна Любата ще по- згура, футболистите, лекоатлетите 

Членовете на Съвета решиха да лучава субсидии от общинския и шахматистите на “Младост ’, 
предоставят общинските автобуси бюджет в размер от 35 хиляди ди- ученици на екскурзии, както и да 
на частното предприятие “АТП нара на месец. Тази фирма беше оказват безплатни услуги на други 
Босилеград”, което беше един- единствен участник в конкурса, общински ведомства и организа- 
ствен участник в конкурса и което Освен тези ежедневни маршрути Ции- ® такива случаи ОС ще поема 
въз основа на сключен договор с предприятието е поело задълже- само разходите за гориво.
ОС и досега ползваше тези автобу
си. Съгласно предвидените усло
вия в конкурса тази фирма е поела 
редовно да поддържа линиите Бо
силеград - Белград (два пъти на 
Ден) и Босилеград - Ниш, както и 
ла открие линии към Скопие и Со
фия, най-късно 6 месеца след 
сключването на договора. Автобу- 
сите към Скопие ще трябва да дви- 
*ат по един път на ден, а към Со- 
Фия най-малко по един път през 
Седмицата. Доколкото АТП не е в 
С1>стояние да открие международ- 
на?а линия Босилеград-Скопие,
■фябва да превозва пътниците по- 
Не До граничния преход Чукарка на

Основните задачи на съвета 
са да предлага бюджета на Цър
ковната община, да оказва по
мощ в работата на свещениците, 
да съдейства с Вранската епар
хия и с владиката. Предложение-

Общипската скупщина тези 
дпи ще отпусне 57 000 ди
нара за доизграждане на 
камбанарията край боси- 
легр ад ската черква, с кое
то ще приключи нейният 
строеж, започнал преди 
няколко години, каза отец 
Йоан.

то за новите членове на съвета е 
изпратено до Управителния съ
вет на Вранската епархия, който 
трябва да даде съгласие.

’.у '

ь
Рибарци

ИН NАсфалт до църквата V
А /ГПрез тази седмица е асфалтирано трасето от регионалния път 

Босилеград-Рибарци към църквата “Света Петка” в това село, с 
дължина от 350 метара. За асфалтирането на тази пътна отсечка, 
широка 3 метра, са изразходвани 21 000 евро.

Кметът Владимир Захариев подчерта, че наскоро ще бъдат 
асфалтирани пътища в други села в общината, за което прави
телството на Сърбия е отпуснало средства.

> V'
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Ново решение за помещенията на 
партиите_________ '________Секс-трафикът нарушава 

човешките права Най-напред да бъде 

предоставен договор(От стр. 1
* Г-жо Найденова, вашата 
организация за пореден 
път в Димитровград 
провежда акция срещу 
секс-трафика. Освен пропа
гандния материал ще 
провеждате ли и други ак
тивности с цел да ин
формирате жителите на 
общината с /пози сериозен 
проблем?

- Организацията “Център за 
културна афирмация" членува 
в антисекс-трафик мрежата в 
рамките на много по-известна
та неправителствена организа
ция АСТРА. Мрежата се бори 
срещу трафика на жени и деца, 
което представлява един от 
най-екстремните видове на 

човешките

Общинският съвет в Димитровград прие ново решение във 
връзка с плащането на наеми за помещения, които се ползват от 
общинските отбори на политическите партии. Общинският от
бор на Социалдемократичната партия неотдавна се обърна към 
Съвета с молба от общинската хазна да му бъдат отпускани по 40 
евро месечно за наемане на помещение. Това не е нищо необик
новено, понеже по толкова пари получават всички общински от
бори на партиите, които ползват отделни помещения. По време 
на дискусията по въпроса бе уважено предложението на члена на 
Съвета Мича Милчев, според което общината занапред трябва 
да отпуска пари само на онези партии, които предоставят дого
вор за наемане на помещението. Той посочи, че в града има по
мещения, които се ползват в комерсиални цели, а същевременно 
са и седалища на политически партии. Пред тях не са изтъкнати 
никакви символи на партията, но това не им пречи да теглят пари 
от общинската хазна. Б. Д.

Оковаха общината - 

за ремонт
нарушение
права. АСТРА пък членува в
Националния тим за борба „ , а п .
против търговията с хора лъчвани клипове, специално Какоо осъщност пред- 
наред с редица републикански направени за нашия проект за ставлява организацията

борба срещу секс-трафика. По Център за културна 
време на втората фаза, ще нас- афирмация”.

на Акция - Внимавай!

Планове 3а ремонт на сградата на 
Общинската скупщина в Димитровград се 
правят от отдавна, но едва тези дни се за
почна с тяхното реализиране.

министерства и най-важните
международни организации и 
фондации от чужбина, които тояваме П0 радиото и телеви- - Мисията на организацията 
работят в Сърбия * зията да се излъчват емисии на ни е афирмация на човешките

В момента ние реализираме темата търговия с хора. права, подобряване качеството
проекта “Заедно да спрем * До каква степен провеж- 
търговията с хора”. Започваме дането на проекта може да витие на цивилно общество, 
го с медийна кампания чрез допринесе за намаляването креативност и обучение за

секс-трафика в страна- всички хора без оглед на нацио
налното или верското им

на живота на всички хора, раз

наместните електронни медии и 
вестник “Братство”. В първата та ни? 
фаза на реализирането на про
екта най-напред настояваме да пазим много млади жени и мо- 
осигурим канцелария, оборуд- мичета от злоупотреба и вербу- участвали в редица активности 
ване и материали за ефикасна и ване за тази цел. Имайки пред- в Сърбия, свързани със сваля- 
нормална работа. С дирек- вид, че много от тях не могат вет0 на режима на Милошевич. 
торите на средното и на основ- да си намерят работа в страна- Участвали са и в предизборни- 
ното училище ще уговорим да- та, те стават жертви на секс-ин- те кампании Твоят глас, глас 
тите за провеждане на семи- дустрията, от която изходът на разликата и Избиран, за да 
нари. С тях имаме добро обикновено е фатален. Раз- можеш да правиш избори . Ра- 
сътрудничество, изградено по бирането на проблема е първа- Ьотепн са на доброволни нача 
време на предишни общи та крачка към решаването му. ла на телефона за же
мероприятия. Ще уточним Мотото на медийната кампа- ни-жертви на насилие. Наип 
провеждането на медийна кам- ния в проекта е “Внимавай, членове са включени в работа- 
пания чрез местните електрон- знай, отвори очи” и е насочено та на нп0 Жени в черно . 
ни медии. По вълните на Радио не само към жените, но и към 
и ТВ Цариброд ще бъдат из- по-широката общественост.

- Целта на проекта е да пред- определение, пола и възрастта.
Членовете на нашата НПО са

тези свои активности организа
цията 4 пъти е била номи
нирана за Нобелова награда за 
мир, а през 2001 г. е получила 
Милениумската награда за 
мир, която се дава от ООН. 
Членове на “Центъра за кул
турна афирмация” участват и в 
състава на мрежата за приго- 
вор на съвестта, която се бори 
за намаляване срока на военна
та служба и за цивилно отбива
не на военната повинност.

В рамките на програмата за “енергийна ефикасност” от 
Програмата за подкрепа на общините в Източна Сърбия започна 
реконструкция на фасадата на сградата на ОС. В момента тя е 
окована от три страни със скелета, а откъм улица “Нишава” вече 
се маха старата мазилка. Ще бъде ремонтиран и покривът както 
и електроинсталацията, част от която не е променяна още от 
самото построяване.

Според сведения, получени от ОС, реконструкцията на 
сградата ще струва над 84 000 евро. Средствата в съотношение 
70:30 се обезпечават от споменатата програма и от общината.

С пари, предназначени за подкрепа на общините в Източна 
Сърбия, в Димитровград досега са завършени главната улица в 
с. Белещ, мостът над Лукавишка река, както и оборудването и 
обучението на общинската управа. АЛ-

Седма кръбодарителска акция

Отзоваха се 30 души
Общинската червенокръстка организация и Заводът за 

кръвопреливане от Ниш оргазираха в петък седмата за тази 
година акция по кръводаряване в Димитровград. Акцията се 
проведе в помещенията на Центъра за култура, а в нея учас
тваха 31 хуманни граждани. ДС. Б. Д.

Ако не зачитаме факта, че инвеститорът и 
собственикът на търговския център в Ди
митровград Иван Донков пръв се настани в 
него с обменното си бюро, отпреди една 

седмица за клиенти са си отворили вратите 
и първите два магазина в рамките на цен-

Търговският център 

започна да работи Търг за паралелния 

път към Градиньетъра.
Собственик на единия е Невена Младе

нова, която откри бутик за продажба на 
облекло главно за деца, подаръци и бижу
та. В другия Ирена Стоилкова откри мага
зин за продажба на аудио и видео техника,

Масовото “преселване” на транзитните туристи от Запад към 
Изток и обратно вече свърши, но колоните от ТИР-ове все още са ки
лометрични по магистралното шосе през Димитровград и сериозно 
затрудняват движението на леките коли. Единственият паралелен 
път, този “под линията”, през лятото няколко пъти бе разкопаван - за 
канализация, водопровод ... Сега всичко е завършено и може да за
почне неговото уреждане и оспособяване да поеме трафика къ 
границата.

След като от Дирекцията за пътища са обезпечени около 
асфалтови стръготини, в момента е обявен търг за избор на фирм . 
която ще се захване с уреждането на пътя. Както изтъкват в ОС, т0®‘ 
би трябвало да стане сравнително бързо, за да могат и работите д 
свършат по-бързо. Този път до голяма степен ще облекчи движени 
то към границата. 1 *

телевизори, климатици, съдове и аксесоа
ри за домакинство.

Постройката изникна за рекордно крат
ко време, околността й почти е уредена и 
ето вече започнаха да се ползват някои от 
помещенията. Както неофициално узнава
ме, наскоро предстои в помещенията да 
бъдат открити частна аптека и кафе.

2000 мЗ

А.Т.
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Представена проектопрограма за управление 
на отпадъците в Пиротски окръг_______

По повод Детската седмица в 
Сурдулица___________________

Крайната р ■ кшшване “Х!аиГе еяиа 

до стандартите на ЕС С редица мероприятия в обиколка в Народната библио- 
Сурдулица бе отбелязана “Дет- тека “Радое Доманович”, ре- 
ската седмица”. Най-напред в дакцията на Радио Сурдулица, 
двора на детската градина “На- градската хлебопекарница и 
ша радост” се проведе Детски млекарата. На хълма Калифер 
панаир в който участваха деца децата разгледаха уредите^ за

обезпечаване на чиста питейна
На заседание в Пирот във 

връзка със значението на про
екта за управление на отпадъ
ците в окръга говори ръково
дителят на Тима за техническа 
помощ към “Програмата за 
подкрепа на общините в 
Източна Сърбия” Дитрих Хан, 
който изтъкна, че регионална
та стратегия всъщност пред
ставлява подготовка на окръга 
за проекта, който ще се финан
сира от Европейския съюз.
Според Хан, основа за изра
ботка на стратегията е спора
зумението за сътрудничество 
между четирите общини в Пи
ротски окръг. “Нашите следва
щи крачки ще бъдат да наме- ресованите субекти, на които “Бъдещото санитарно смети- 
рим най-доброто и икономи- представихме проектопрогра- ще би трябвало да се ползва 
чески най-рентабилното реше- мата. Това е добра крачка към през следващите 30 години, 
ние. Същестува национална крайната цел, която трябва да Две са ключовите компоненти

от всички възрастови групи.
Подпомогнати от възпитате- вода. Обиколката приключи с 
лите си, децата бяха направили посещение при председателка- 
най-различни цветни предмети та на общинската скупщина 
от хартия, картон и дърво, кои- Мая Митич и в кабинета на 
то бяха представени на про- кмета Станислав Момчилович, 
дажбената изложба пред входа където децата бяха запознати в 
в градината. Любопитните ми- общи линии с действането и 
нувачи и родители купуваха значението на институциите на 
“детски ръкоделия”, а събрани- местното самоуправление, 
те по този начин пари бяха вне
сени на банковата сметка на началото на Детската седмица 
общинската организация на първолаците посадиха “дърво 
Червения кръст за подпомага- на генерацията” в двора на ос

новното училище “Пера Мач- 
Учениците в началния курс катовац” в Сурдулица.

По сутановена традиция, в

не на закъсали връстници.

Д. Мирчевот всички основни училища в 
града направиха колективнаОт заседанието в Пирот

Сурдулица

Оживено комунално 

строителствостратегия за управление на от- се осъществи - изграждането - сметището и системата за съ- 
падъците, която трябва да се на регионално санитарно сме- биране на отпадъци. Стойнос

тта на сметището е около 11имплементира на регионално тище”. 
и местно равнище. Всичко това 
има за цел доближаването до гическите цели говори Снежа- отпадъците трябва да се отде- 
Европейския съюз и стандар- на Лекич, която особено наб- лят - 4, 7 милиона евро. Влага- 
тите му. Този проект има голя- легна върху значението на съ- нията биха продължили десет 
мо значение и за развитието на бирането на сметта в селските години и то в три етапи”, каза 
селското стопанство и туриз- среди. Тя изтъкна, че след из- между другото Бърняц. 
ма, тъй като туристите искат граждането на регионалното 
здраво обкържение”, сподели санитарно сметище, общин- но, че компетентните служби в 
между другото Дитрих Хан.

Координаторът на Тима за 
изработка на проекта Горан лякоха сведенията във връзка с диране на отпадъците, докато 
Ристич каза следното: “В със- икономическия и финансов ас- в Бела паланка предстои този 
тава на нашия Тим са по двама пект на стратегията. По тази документ да се финализира, а в 
представители на всяка общи- тема говори Звонко Бърняц. Бабушница процесът тепърва 
на. Във всяка една от тях ние Той припомни, че в Пиротски трябва да започне, 
проведохме срещи със заинте- окръг се събират над 30 тона

отпадъци годишно и добави:

За реализирането на страте- милиона, а за събирането на Комуналните работници в страна, което до голяма степен 
Сурдулица бързат да използват ще повиши сигурността и на 
хубавото време, за да довър- пешеходците, и на моторизира- 
шат асфалтирането на няколко ните пътници, 
улици в града (“Капитан Ради 
ша Лукич”, “Френска”, “Вла- се прави на петкилометровата 
синска” и част от улица “Ми- отсечка Валявица - Промая на 
лош Обилич”), както и да поп- магистралния път М1-13. Ре- 
равят няколко междуселски не- конструкцията се прави от ра- 
категоризирани пътища. За ботници и механизация на 
целта общинската Дирекция за Предприятието за пътища от 
строителни площи и пътища е Враня, а стойността на работи- 
обезпечила около един милион те възлиза на 66 милиона дина

ра, които е подсигурило об- 
Допълнителни 20 милиона щественото предприятие “Пъ- 

динара са подсигурени за раз- тищата в Сърбия" от Белград, 
ширяване на пътя до село Ала- 
кинце, с тротоар от едната

Най-обемна реконструкция

На заседанието бе съобще-

ските трябва да се премахнат. Пирот и Димитровград вече са 
Най-голямо внимание прив- изготвили документи за скла-

и 500 000 динара.

Д-М-
Б. Д.

Намерена бомба 6 двора на сурдулишкия кметФотооко

Зловеща поръкаВесела компания около
В двора на сурдулишкия кмет ките събития в общината. Очевидно 

Станислав Момчилович във втор- е, че преча на някои, като кмет на об- 
ник е намерено взривно устройство - щината, който настоява да се владее 
дефанзивиа ръчна бомба. Играейки по домакински и се е обявил срещу

и веселата машина
се със свои връстници, единадесет- престъпността и корупцията в тази 
годишният му син Лазар забелязал среда. Сигурен съм, че на тях им 
устройството в двора на семейната пречи и Сръбската радикална пар
им къща.

- Бях на път за Власотиице, където ганите на вътрешните работи, че 
трябваше да се срещна с колегите си бързо ще разкрият виновника, за да 
от Южна Сърбия, когато съпругата не се повтори нищо подобно, не са
ми ме извика по мобифона. Разтре- мо в моя дом, но и в което и да било 
вожен веднага се обадих в полиция- семейство на територията на наша
та. Хората незабавно интервенира- та община, каза той. 
ли и взели бомбата. Смятам това за

Сезонът на ва
ренето на ракия 
в Босилеградско 

е в пълен раз
гар. Джанките, 

ябълките и дру
гите овошки ро
диха добре, та

ка че мъжете 
Ще имат много 

работа около 
“веселите ма
шини”, както 

сега популярно 
наричат казани

те за ракия.
П.Л.Р.

тия, но аз вярвам безрезервно на ор-

Станислав Момчилович поръча
писмо със зловещо поръчение по на съгражданите си, че това няма да 
случай рождения ден на сина ми. осуети плановете му да продължи да 
Възмутен съм от факта, че има хора, се застъпва за благоденствието на 
които дават такива визитки за себе всички жители в Сурдулишка общи- 
си, заяви Момчилович на прескон- на.
ференция във вранския медиацен- До набирането на броя за случи- 
гьр лото се не получихме официално съ-

- Не обвинявам никой, но зад общение от МВР Враня.
Д-М.всичко това са залегнали политичес-
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В Кукления 
театър 6 Ниш

Царибродчанин наи- 
„историк" 6 Хърбатси«1

: ■V - Медал за Никола 

Димитров
и $ ?Р'ГЛV

Г" мг
Г'-

II
IС1Ш ■-Г

(< Никола Димитров, до тази гимназия, осъществил такъв 
учебна година ученик в Гимна- успех — дал точни отговори на 
зията “Иван Лучич” в Трогир, всичките 58 въпроса. Щосеот- 
Хърватска, етапа победител на нася до по-нататъшното шко- 
състсзание по история на Хър- луване, Никола предпочита 
ватска.

, Защо пък нас ЙЦ
повече от едно десетилетие, С тоилкомич (магьосницата) и щениинтере- ЯЯ 

Тазгодишния театрален се- марионетките отново властно Драган Тричкович (царят), кои- ва кой сред 
зон нишките кукленици откри- се изкачиха па нишката куклена то вдт.хпаха живот на прскрас- средношколци- 1 
ха с премиерата на спектакъла сцена. ипте кукли, направени и обле- те д “лийепа ■ |вкш ,* • ЖЛ
“Жабокът цар” в постановка на Всичко наистина беше вие- чеии от потвърдените майсто- тша» 1-чДрт < ЗжшШ
госта от България Дарин Пет- чатляващо. Драматизацията на ри Дияиа Узунова и Николай най-много знае * . /ЬгзШШк
ков. Дългогодишното плодот- Веселин Вондев предложи со- Демсров. история'? Т'\
ворно сътрудничество на ниш- лндна основа за пълноценно Свой принос за истинската Причината е, ( " хИЯр
ките кукленици с колегите им изказване не само па режнеьо- художествена наслада, пленила чс Никола Ди- ' ':'.Я 
от Стара Загора беше короня- ра Петков, по и на талантливи- всички сетива на зрителите и митров по по_ | '• тзШ. х'.‘| : ] д!
сано с още едно прекрасно те кукленици Даворпн Днпич цялото им детско съзнание, да- I текл0 е от ди_ | '• ХД&./Р ‘ »
представление, с което след (принцът), Станислава Мило- доха Воривойе Младенович. 1 ' ‘

савлевнч (принцесата), Биляна авт орът на музикалната матри
ца, и Славчо 
Младенов - 
песничките. Раз-

уЛ

I-

-»•Ш/.-.

1 \ митровград, 
по-точно баща : 
му. Никола е I 

на внук на Георги У 
, Димитров, учи- щ
бира се, светлин- , тел по професия, ” 
ните ефекти също

<7
Р.. ■-

ЩЯЛшшш|/-
ЛГ/", штАа до пенсия ад 

министративен 
за пълния успех работник 
на премиерата на 
“Жабокът цар”, 
спектакъл който

Никола Димитров със своя професор 
по история Вилко Стоян

така допринесоха
в

Общинското уп- математика и физика, а истори
ята му е хоби (ако това може да 
се каже за пълен отличник). За 
показаните знания и спечеле-

равление.
Новината за Никола при нас 

донесе тъкмо дядому Георги 
обаче с доста закъснение. Дъл
го се мислел дали да я сподели, ното първо място той получил 
поради известните събития, медал и 1800 куни. 
довели до там внукът му и си- Никола макар че живее в 
нът му сега да живеят в чужби- Хърватско не е забравил коре
на. Но желанието да се гордее с нит® си и възнамерява да се 
внука си надделяло. сдобие с български паспорт,

Иначе, както пише вестник споделя оаба му, която също е 
“Трогирски лист”, Никола е 
първият ученик в трогирската

дълго, дълго ня
ма да слезе от 
сцената на ниш
ките кукленици.

В.С.Б

България
учителка в пенсия.

Кснкурс за Финансиране на_______
дебютни проекти в кулиурата [васил тоцчновски

СнмшМ)

А.Т.

От 17 до 24 октомври се при- витие на съвременните тенден- ще участват в обучителен се- 
емат заявки за участие в първия ции в българското изкуство и мииар в Гьоте-институт на 11 и 
етап на конкурса за финансира- култура. 12 ноември. Участието в семи-
не на дебютни проекти в изкус- За участието в първия кръг нара е условие за допускане до 
твото и културата, обявен от на конкурса са необходими втория кръг, който включва по- 
националния фонд “Култура”, кратко описание на проекта (в даването на написан проект, 
Швейцарската културна прог- рамките на една стандартна кандидатстващ за подкрепа, 
рама в България, Гьоте-инсти- машинописна страница), моти- Срокът е до 24 ноември, 
тут в София и фондацията вационно писмо и кратка авто- Решенията на журито и су- 
Култ. бг. биография. Документите се из- мите за подкрепа ще бъдат

Конкурсът е в два кръга - за пращат във фондация Култ.бг, обявени на сайта на фондация
Култ. бг до 5 декември.

Ниту чуени, ниту видени од некого
Боговите прошетале по сокаците
и во Сичево ги оставиле сал трагите свои
од добрина и гьубов
со кои согореле и пепел се сториле.

Маещата е ко древна мудрост 
Сонцето ги обжарило 
и во темелник ги вградило 
Топол ветар ги расплодил 
во непознати посоки ги разнел.
Си останале со моето осамено ерце 
тагата и спомените 
Се огласува от карпите сомнежот 
али некогаш сум бил тука 
али некогаш ме немило во Сичево.

обучение в разработването на София, ул. “Бенковски” 27. 
дебютни проекти и за подкрепа 
за осъществяването им, отбе-

Одобрените за първия кръг П.М.

лязват организаторите.
Ще бъдат подкрепени проек

ти, които стимулират индиви
дуалното развитие на всеки ар
тист, създават възможности за 
прилагането на придобитите 
професионални умения сред 
по-големи професионални гру
пи и подпомагат общото раз-

I3
Еден ден сепак 
магщата ке открие трага 
Било и останало за помнете 
ерцето на самотникот.

В миналия брой на вес
тника е направена груба 
грешка. Автор на стихотво
рението “Неу Дибе, 7’09” е 
Георги ГОСПОДИНОВ, а 
Георги Константинов, както 
е написано.

Извиняваме се на поетите 
Георги Господинов и Геор
ги Константинов и на чита
телите.

не
Сичево, 15- 9. 2006 г-

Бележка: Поетът Васил Тоцчновски участва 
в тазгодишния литературен пленер в Сичево.

Никола Цветков, "Мотив от с. Груиици", см.техника
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исто/гил в споменшИе на с/Логос/иими. сййг/щи
Изминаха 2 години от смъртта на Стоян Евтимов, и3вестен в Босилегпааско 
като Стоян Бранковски, понеже родом беше от село Бранковци. По професия
Рйт^овГЙ'" 6 ик°НОМиСт (З^ършил средно икономическо училищ^,
Евтимов остави не3алиними следи не само в горското стопанство, но и в об- 
ластта на етнологията. Той беше един от най-активните сътрудници на мал-
Чп^СЕто1^Н1ВПеЧШП’ какт « и На някои Републикански списания (,ДПумар“ и 
ар.). Ето заглавията на негови трудове, отпечатани в сп. „Мост“: ПЬиЬоани и
,^71пгп^ип°Стии егрТк°; СовъРшеЧ Тлъминските планини и природни
те иж особености; И3че3нали обичаи в Босилеградско и др. Много обичаше родния 
си край и със своите статии в Братство“ и други и3дания се стремеше д9а 
предаде та3и лЪбов на подрастващите поколения. Мисля, че Стоян Евтимов е 
Заслужил неговите статии да бъдат събрани в книга и по то3и начин да бъдат 
3апа3ени като ценно свидетелство За миналото на Босилеградския край.

Стоян Евтимов разговарял 
със стари хора в с. Горна Лиси- 
на и записал сведенията и пре
данията, които чул от тях. На 2 
февруари 1966 г. за миналото 
на това село му разказвал 
92-годишният Божил Д. Нов- 
ков от махала Потресие. Кога- 
то бил дете, хората живели в

Ето още няколко сведения за Г. 
Лисина, записани от С. Евтимов.

Центърът на Горна Лисина
*Когато били разорани ливадите в Обе рекье за разсадник 
(след 1950 г.), разказвал Георги Божапин, била намерена 
надгробна плоча. Според преданието тук загинал долноли- 
синчанин в борба срещу турците. С голи ръце убил тур
чин, но и той бил убит. По-късно съселяните му повоигна- 

иземки с врати на дървени кли- ли паметник.
дървена ключалка. Ня- *В местността Пещерни чукар над Цъкланье има пещера, 

стъкло, прозорецът бил дълбока над 20 м, с разклонения, непроучена. При 
затварян с обръсната кожа. Та- ност е миналото хората се криели е голямата й предна 
ванът бил изплетен от лескови 
и букови пръти, а отгоре ома
зан с кал. На пода на таванното

сели джубе, павте, а младите природните прелести, записвал
невести елече с лисичя кожа, на изчезващи думи и словосъчета-
главите капи с нанизани пари ния... Ето какво записал на 31
(китене). При венчавки се из- януари 1966 г.: “Запазени са
ползвала китка пресечелник... следи от вада, отн. латинска ва-
За сол в Берковица се плащало да, която приемала вода от яз
по 16 стотинки (едра) и 16 лева при Романовски мост изпод ед-

част. чувал. Докарвали на кон по 100 ноименната махала в Божица,
*В баира над Обе рекье има следи от стар рудник. На по- ока Царевица. За писане пол- която водела през горнолисин-
върхнина от половин хектар добре се познават рупи, мал- звали дивит, а за осветление ски Момичави рупи, по Чукар,
ки равнища и възвишения... Някой направил разкопки и борина. Копали я и в Боровско Ярищарник, Сталево каменье,

Тя „лГт.п« „д открил останки от зидове. Вижда се следа от вада през присое при Моравци. Старите Яловарник в Долна Лисина.
(л гло,| са пол склона Мечкара, врязване по стените за път или вада. носели храна в тарчук от аг- Горната вада водела от Пуста

званирогожи. рали с дървено Надолу има ровини, по които водата отвличала яловица- нешка или овча кожа и в торба, река и ишла паралелно изнад
:Р“'(рГ;,0.).=," ”'иЖд"' наречена Р„„„ 150
прибиране на реколтата Има- *в местността Щърбец хората видели 11 сърни, предвож- °?.ли В мешане от козя кожа. яние. Вадата се познава нароч 
ло повече опни площи откол- дани от голям срънЬак * ‘ Црепульине (останки от гли- но в буковата гора Остриче,
кото гопа Махалата има ля гя *Горна Лисина започнала да се електрифицира след Топли нени изделия) намирали в Бал- пресича Люти дол и през Воро-
мо 1 гъша а гега 7 но то па дол‘ Инициативата подели 15 души на 31 март 1963 г. В Дин Д°л- По Треньен камик - витица водела на изток.”

къща, а сега /, но толкова организационния комитет влезли Асен Якимов (председа- Занога имало много боровин-
се и изселили. г_овършец бил тел), Любен Цветков, Занко Младенов, Станча Златков и ки. Хората се бояли най-много Бонджини: Жителите живеят
само ливади, а сега и ниви. В Влада Богданов. Техническа комисия прегледала завърше- от вампири, вярвали в змейо- истински зимен живот. Дебел
Ьучие-Скривеница имало мно- ните работи па 23. X 1963 г. и заключила, че всичко е ве... Пред Божич по селото хо- снег от 70-80 см покрил всичко,
го углярници за Самокова в направено както трябва и че токът може да бъде пуснат дели коледжани. Сурвакари на места е и по-дебел, достига
Божица. В Ябуче някога е топе- в махалите граничещи с Топли дол. Всяко домакинство ишли Васульица. Лаза- и до 130 см, понеже не се виж-
но желязо била доведена вола дало по 50 000 динара, а самите жители с голям елан /„.Г, „ л 1 \ г*
но не се знае о™е Косато участвали в работата. Ток получили 115 къщи... През Рици (гР>™ от 6 девоики) пеели дат пРошките на плота- С“» 
Божия . ГтГпиии гопям 1965/66 г. електрификацията е трябвало да продължи в на овцстс- както и на човеците в тесни пъртини, хранят добигь-
ьожилоил на 14 години, голям разцепеница от Бонджини до Оланье... къщата според възрастта им. ка, секат дърва... В Горна Лиси-
порои направил ровини по Со- ___________________________________________________  Додулици ишли, за да “изпро- на навсякъде, покрай потоците,
вършец. В латинско време мах. роче” дъжд. Коста Печанац за- вървищата, реката букови пра-
Потресие била село - Селишки пъти се опитвал “да га изведе”, на прозореца слагали обръсна- палил Г. Лисина на 14 февруа- гове, приготвени за продажба,
дол. В близката местност Ко- За разбой била копана дупка в та ярешка кожа. Самарджия в ри 1917 г. Тогава бил убит един Гората се сече безмилостно и
шарище в земята намирали пе- къщата. Домакинството имало селото бил Павел от Гущерци- учител...
чени тухли, бакърни и сребър- “зашумак” за храна и търла за те. Мъжете носели бели бенев- Освен че записал спомените този начин се унищожава нама- 
ни пари. Турците принудили нощуване на добитъка. Легло реци, антерии, калчунье, завия- на най-старите горнолисинча- лената букова гора. Хората се-
хората да живеят в центъра на за хората: рогожа и ложник от че, свински или говежди опин- ни, Евтимов се интересувал от кат, но не искат да забранят па-
селото, защото се бояли от ко- козина. На средата на иземката ци с кози опинчалки. Имали си- материалните останки от ми- шалъка за обновяването й...”
мити (хайдути). Горнолисинча- било огнището. Вместо стъкло лав, нож, огнило... Жените но- налото, поминъка на хората и
ни отивали на пазар в Кюстен
дил, Дупница, Враня, а Кръста 
Новков отивал и в Ломско за

нове и 
мало опас-

помещение е изсипвано жито-

“8. II 1996, Г. Лисина, махала

по означено и неозначено... По

Евтим РАНГЕЛОВ

Нацията и ЕСжито, сол и др. Пътувал с кон и 
се връщал след 17 дни. Горно- 
лисинчани отивали на печалба 
в Белево (Тракия), Ямболско...
ДиГот Царигоа^ку^валидо- Противно на представите, които са тиражирани в българското пуб- твуват най-общо два 
битък и си ГО откарвали. лично пространство от „либерални“ интелектуалци, членството на националните ценности”. Първият ги

Алекса Ярцев (91) разказал България в Европейския съю3 едва ли предполага Зачеркване на бъл- приема безрезервно и нерефлексивно с 
наЕвтимов^че в местността еарската национална идентичност и култура. Но противно на мисле- ™чки« Гд^Ге^иТвГеГГо^Г 
%че над Божаничеви имало нето на консервативните националисти, то действително ще о3на- ЛИСТИЧ(;СКИЯТ ТИП К0ЙТ0 чеато благ0ВИДН0 

0ТхКоИр 0 се познавали чаба тяхното сериозно реформулиране. се самоназовава “патриотизъм”. Второто
ли римски тънТЬ7пъМчвиа’ По отношение на национализма ЕС не ционализъм, съществува “добър” патрио- отношение към националната идентич- 
Имало пещ з^печене на глине- представлява хомогенно пространство. В тизъм и ние трябва да се стремим към не- ност (ако изключим тоталното и игнори- 
ни изделия Совъошец бил об- този план дори по-отдавнашни членки ка- го. В съвременната литература по въпро- ране или евтиното и деконструиране’) 
Работваема земГв Поповица то Гърция са чувствително близки до нас, сите на национализма не се прави такава предполага критично отношение към нея,-.оГгГДос,.“.- :к:;=.7«гг„тт=г„-

На 10 февруари 1966г. Стоян
М0В РазговаРял с 92-го ламва евпопейската пуб- мият той силно националистически от ната история не е изчезнала, но е лишена

■пния Антим Шстолов Стоя- работата,^изв р т0 им_ тепърва 60-те години на миналия век насам), който от предишната си селективност и стилизи-
' В “ахала Колища имало 7 личност п Р _гапия уова важи на правеше разлика между социалистическия рана “чистота” откъм неудобни въпроси,

ци: Саратлие, Анта Джурев, трябва да ста Р „„ разпр0стра- патриотизъм и буржоазния иационали- Тя е сериозно пренаписана, като не се из-
РУЦИ - Павел, Моравци - Ми- първо място за собствен на- зъм. Вместо неадекватното противопоста- пускат собствените прегрешения и прес-яова„, Станини - Занко, Палан- нени у нас заблуди за цашия ссбс н на зъм. им д * ^ и тъпления 0 шл^ИНРСТва и съседиР

чанье - Славко, Бинини - Ио- ционализъм^ които бих оооощил ка «непросветен” национализъм и “патрио-
бв^ом7нНГдядГмауИСтМоян4 ТЙ- За разлика от “лошия” на- тизъм”, трябва да се подчертае, че същес-

Митовете на българския национализъм
типа отношение към

- Продължава -
Чавдар Маринов
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НФЗ - ослли кръг Пионерско първенство по атлетика

Тодорова четвърта в 

СърбияРутинна победа Пионери - 
шести кръгФК „Балкански“ - фК „Будучност“ 

(Първа Кутина) 3 : 0 (0 : 0) На I октомври на стадион “Чика Дача” в Крагуевац се проведе|
нерското първенство на Сърбия по лека атлетика, на което участваха и 
четирма лекоатлети от ЛК “Балкан”. Участваха около 200 състезатели 
от 40 отбора, което е добър отлив като се има предвид финансовото по
ложение на всички отбори.

Състезателите на “Балкан” осъществиха следните резултати. Аидреа 
Тодорова зае четвърто място в скок на височина с резултат 140 цм. 
Александра Андонова скочи 453 цм и се класира на 6 място сред състе
зателите по дълъг скок. В скок на височина Андрей Еленков прескочи 
155 см и зае 8 място. Валентина Величкова постигна резултат 15,70 сек. 
бягане на 100 м в квалификациите.

В събота (7 октомври) членовете на АК “Балкан” ще участват в голе
мия крос вПарачин.

1През първото полувреме и два- 300, рефер - Степан Дутина от 
та отбора играха без иден и истин- Ниш (7.5). Голмайстори: Иванов в 
скн акции. Няколкото възможнос- 48, Васов в 80 и Нацков в 88 мину

та. Жълт картон получиха 
Пстрович и А. Коцич.

ФК ''Балкански"'. Пстрович 7.5, 
кините тръгнаха фуриозно и това Нацков 7.5, Соколов 6.5 (Бошко- 
даде резултат вече в 48 минута, ко- вич 7), Георгиев 7, Ценич 7.5, Псй- 
гато Иванов с удар от 18 метра чев 7.5, Костнч 6.5 (Глигориевич 
опъна мрежата на гостуващия от- 6.5), Гюров 7.5, Стпврич 7 
бор. Най-добрият играч на мача (Джорджепнч), Васов 8 и Иванов 
Васов в 80 минута дрнблира един 7.5.
футболист на “Будучност" и с ФК "Будучност"-. Стаич 6.5, 
прецизен шут от 16 метра удвон Джорджсвнч 6, В. Стамснкович 6 
преднината на своя отбор. В са- (Груйович 6), Тодорович 6, Тасич 
мия финиш Нацков след отлично 6, Марковнч 6 (М. Коцич 6), М. 
солово изпълнение оформи край- Йованович 5.5 (И. Стаменкович_6),

Петрович 6, Маринкович 6, Б. Йо
ванович 6 и А. Коцич 5.5.

В следващия кръг “Балкански" 
гостува на ФК “Мрамор”. Мачът 

Димитровград, 30 септември ще се играе в неделя от 15 часа. 
2006 г. СЦ “Парк”, зрители - около

I
ти за гол в тази част на мача бяха 
резултат на случайности.

През второто полувреме дома-
Пирот, 01.10.2006 г. Ста

дионът 
зрители 100, съдия - Саша 
Ристич от Пирот 8.

Голмайстори: Митов в 27 
мин. Радулович в 43 и Чирич 
в 56 и 60 мин

“Раднички”,на

в

ута.
“Балкански"'. Пейчев, М. 

Димитров, Николов, Ж. Ди
митров, Манов, Соколов, 
Ботев, Гогов, Коцсв, Митов 
(Стапров), Младенов (Мано- 
илов).

Този мач ще се помни по 
тежката контузия на Боян 
Митов, на който в 15 минута 
бе счупен крак. След това 
всичко останало отиде в

Д-С.

Гогев шести на 300 м
Милиян Гогев, седмокласник в централното основно училище в Бо

силеград, спечели 6 място в бягането на 300 метра на държавното пър
венство по лека атлетика за момчета и момичета, родени през 1993 и 
по-млади, което се проведе на 30 септември в Крагуевац. В тази дисцип
лина участваха около 50 състезатели от цяла Сърбия.

Сравнително добри резултати постигна и Далибор Николов. В конку
ренцията на тридесетина състезатели в дисциплината скок на дължина 
Далибор завоюва девето, а в бягането на 60 метра зае 13 място също 
сред тридесетина състезатели.

На първенството участва и Сандра Йорданова, която в изключител
но силната конкуренция на около 70 участнички не успя да отбележи 
по-значителен резултат в бягането на 60 метра.

ния резултат.
В къси черти този мач може да 

се опише като рутинна победа на 
“Балкански”.

заден план.НИШКА ЗОНА Петлета - 
шести кръг

Резултати осмог кола: 1астрсбац - Мрамор 1:0, Балкански 
- БудуЬност3:0, Зединство (БП) - Пролетер 1:2. Лужннца - 
Алуминшум 2:0, Омладинац- Пуковац0:2. Прчевац- Мла
дост 0:2. Зединство (П) - Раднички 4:2, Наша крила - На- 
предак 0:0.

1. Застребац
2. Балкански
3. Зединство (П)
4. Напредак
5. Младост
6. Алумишдум
7. Лужннца
8. Раднички
9. Омладинац

10. Мрамор
11. Пролетер
12. Пуковац
13. БудуЬност
14. Наша крила
15. Зедннство(БП)
16. Прчевац

У наредном колу (7/8 октобра) еасттуу се: Напредак - 
.)астребац. Раднички - Наша крила, Младост - Зединство 

Пуковац - Прчевац, Алумнни)ум - Омладинац, Проле- 
Лужчница, БудуКност - Зединство (БП), Мрамор -

П.Л.Р.1 I

I
Баскетбол: Втора сръбска лига - 
група изток__________________

8 6 11 
8 6 11 
8 6 0 2

23:3 19
13:7 19
21:15 18 Същия ден на същия ста

дион се игра и мачът между 
петлетата от двата отбора. 
Показа се, че по-младите 
петлета на “Балкански” не

175 19:28 2 1 Димитровградчани 

стартираха с победа
17:9 158 5 0 3

8 2 2 12:8 144
138 3 14:104 1

8 3 0 5 22:10 9 можаха да се противопоста
вят на8 3 0 5 16:18 9 по-старите си съ
перници от Пирот.

“Балкански"'. Милошев, 
Вукчевич, Костов, Гогов, А. 
Тодоров, Д. Иванов, Йова- 
нович, Андреев, Е. Тодоров 
и Ставров. Йграха още: Пей
чев, Димов, Бошков, Митов, 
Панич, Маркович и Йоси
фов.

0 11:13 98 3 5 БК „Дилштровград“ - БК „Морава“ (Влади- 
чин хан) 83 : 77 (24 : 16; 16 : 13; 13 : 25; 30 : 23)8 3 0 5 11:13 9

93 0 5 10:178
0 5 11:22 938 Димитровградчани отбелязаха В състава на БК “Димитров- 

победа в първия кръг от първен- град” бяха: Станимирович 7, 
ството. На почивка отидоха с 11 Андреев 19, Петров 11, Андреевич 
точки аванс, но в третата четвърт 20, Аранджелович 7, Радованович 
“Морава” направи обрат и поведе 19, Мишев, Далибор Алексов, 
в резултата. В интересния финиш Дарко Алексов, Еленков и Вельов. 
димитровградчани бяха по-съ- Във втория кръг “Димитров- 
образителни и триумфираха. Ма- град” гостува на “Озрен” от Соко 
чът се игра на 30 септември в зала- баня. Мачът ще се играе в събота 
та на Педагогическата академия в от 18 часа в Болевац.
Пирот пред около 100-тина зрите-

1 5 11:24 78 2
12:29 62 0 6 

1 2 5
8

4:16 58

За всяка похвала е жестът 
на Стойча Иванов от “Нена- 
текс”, който подари на от
бора нови екипировки.

В следващия кръг двата 
отбора са домакини на ФК 
“Слога”. Мачовете ще се 
играят в неделя от 11 часа.

Юноши -

(П),
тер - 
Балкански.

Д- С.ли.ПОД - 5 кръг
ЮФД - осми кръг

Тежко поражение „Младост разгроми 

„Грачаницавтори кръгФК „Задругар“ (Крупъц) - ФК „Желюша“ 5 : 0 (4 : 0)
“Желюша” получи пет “евтини” илкович от Пирот (7.5). Жълт 

гола в с. Крупъц. В началото на ма- картон получи Дончев от 
ча желюшани имаха 2-3 голови по- “Желюша”.
ложения, но ги пропиляха. “Желюша” игра в следния със- 
Отборът игра с 10 играчи, поради тав: Стоицев 6, Димитров 5, Мила- 
което и не можеше да се очаква до- динов 5.5, Николов 5.5, Крумов 5.5, 
бър резу
“Задругар” бе заслужена, но епило- нов 5 и Гигов 5. 
гът на мача все пак не отразява ре
алната сиЛа на отборите.

Крупъц, 30 септември 2006 г. Пирот. Мачът ще се играе в неделя 
Игрището на “Задругар”, зрители - от 15 часа в СЦ “Парк”, 
около 100, рефер - Славиша Сто-

„Балкански“ - 
„Танаско Раич“ Босилеградска “Младост” дек- със зелената фланелка. Последно- 

ласира с 5:0 отбора на “Грачани- то попадение в мача бе дело на 
ца” в осмия кръг от тазгодишното Мирослав Георгиев в 78 минута, 
първенство на Южноморавска След 8 изиграни кръга босилег- 
футболна дивизия. радчани имат 12 точки и заемат

Босилеградските футболисти място в горната част на таблицата 
надвисиха гостите във всички еле- от общо 16 отбора в дивизията. Во- 
менти на футболната игра и убеди- дач във временното класир 
телно триумфираха, въпреки че продължава да е отборът на “- 
ръководството на отбора даде по- лезничар” от Вранска баня с мак* 
чивка на някои футболисти от ти- симален брой спечелени точки, 
тулярния състав. Още през първи- "Младост": Н. Талевски, М. Ба
те 15 минути от двубоя “зелените” сев, С. Стойков, Й. Глигоров, Ь. 
отбелязаха две попадения. След Воинович, А. Михайлович (от 4о

мин. С. Дамнянович), М. Станими- 
Б. Арсич, М. Иоич (от 71) 

и В.

3:0
лтат. Победата на Делчев 5, Гогов 5, Дончев 5, Ива- Във втория кръг от мла

дежкото първенство на 
Пиротска окръжна лига 
юношите на “Балкански” ка
то домакини победиха от
бора на “Танаско Раич” от 
Пирот с 3:0. Стрелци бяха 
Миланов, Джорджевич и Го
гов.

В следващия кръг “Желюша” е 
домакин на “Танаско Раич” от ане

Же-

Д. с.

1/1 босилеградчани на мача 
България - Холандия Отложен мач удара на ^централния нападател 

Михайло Йоич в 8 минута защит- рович,
никът на “Грачаница” Неманя Сте- мин. М. Георгиев), Л. Динов 
вич вкара автогол, а в 15 минута Владимиров (от 67 мин. М. Нико- 
Йоич удвои преднината. лич). . «

През второто полувреме боси- "ГрачаницаМ. Маркович, Д-
леградчани отбелязаха още 3 го- Ристович, М. Йефтич, Н. Ствмл
ла. В 56 минута Владица Влади- Н. Лекич, С. Петрович, С. Митр
миров отправи неотбраним из- вич (от 72 мин. М. Живич), М- пс
стрел от ръба на наказателното рович, С. Неделкович (от 54 ми •
поле. На 4:0 увеличи Милорад Г. Маринкович), М. Филнпович 

Николич в 69 минута, който опъ- М. Стевич (от 46 мин. М. Джекнч).
В рамките на 9 кръг “Младост 

утре гостува на “Манойловце .
П.Л.Р•

Мачът от втория кръг на 
пионерската окръжна лига 
между “Йединство” от Бела 
паланка и “Желюша”, който 
трябваше 
миналия уикенд в Бела па
ланка бе отложен по иск на 
“Желюша”. Точната дата на 
новия мач ще бъде опреде-

Благодарение на босилеградския филиал на КИЦ “Цариброд” и 
фен-клуб “Левски”, футболни запалянковци от Босилеград ще имат въз
можност да присъстват на мача между националните отбори на Бълга
рия и Холандия, който ще се играе утре в София в рамките на квалифи
кациите за Европейското първенство. Организаторите съобщиха, че це
ната на превоза до София и на билета за мача на националния стадион 
“Васил Левски” възлиза на 25 лева.

КИЦ и фен-клуб “Левски” миналата седмица водиха 50 фена на сре- 
Шампионската лига между “Левски” и “Челси” в София, който

да се играе

щата от
англичаните спечелиха с 3:1. Заедно с босилегрдачани на първия дома
кински мач на един български тим в Шампионска лига присъстваха и 
няколко любители на футбола от Сурдулица. П.Л.Р.

на мрежата на гостите с точен 
удар от двадесетина метра. Две 

минути преди това младият напа
дател от Търговище дебютира

лена от ръководството на 
лигата. Д.С.
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Четвърти кръг от Шахматно първенство 
Централна Сърбия - група юг

на 1п тетопат

Д-Р АН1/1С1/1Я ЙОВАНОВАОще една загуба на “Младост” (1944-2006)
Босилеградските шахматно- при гостуването си на “Беса” в спечели и малкият Драган Бо

ти претърпяха и третата загуба Буяновац. И в тази среща побе- жилов на шестата докато 
от началото на първенството, да за “Младост” завоюва ниш- треньорът Новица’ Божилов 
тъй като в рамките на четвър- лията Марио Ливая на втората 
тия кръг отстъпиха с 2,5:3,5 дъска. Освен него цяла точка ка.

“От смъртта най-малко се боят 
онези, чийто живот има най-голя- 

ма стойност. ” 
Канта/измъкна реми на третата дъс-

Наистина! Животът на нашата уважаема 
съгражданка д-р Анисия Йованова беше 
безмерна ценност.

Преди една седмица на 62—годишна 
възраст почина д-р Анисия, по баща Гиго- 
ва от рода Брезнички, по майка от Влаеви.

Като пълна 
царибродската гимназия, а след това и ме
дицина в Нишкия университет. Сетне специ
ализира педиатрия. Работеше в Медицин-

Резултатите: Е. Елизи - Г. 
Петров 1:0, Б. Хасани - М. Ли
вая 0:1, Ш. Демири - Н. Божи
лов 0,5:0,5, А. Асани - М. Алек
сандров 1:0, К. Салиху - П. 
Стоянов 1:0 и Ф. Имери - Д. Бо
жилов 0:1.

Ястребац“ - „Цариброд“ 4 : 2))
Ниш, 01.10.2006 г. В четвъртия ка димитровградчани нямаха 

кръг от първенството на Централ- тезател и предадоха партията, 
на Сърбия - група юг мъжкият от
бор на ШК “Цариброд” загуби в 
Ниш от домашния

със-
■ ? завършиотличничка

'' ' !Това е втори случай отборът да 
отива на мач с петима състезатели 

отбор и винаги губи по една точка без
“Ястребац”^ с 2 : 4. Точки за борба. Причината за това е недос- вия къг са постигнати следните 
“Цариброд” спечелиха Драгиша тиг на финансови средства.
Йонич на четвъртата и Владица 
Стоянович на петата

В останалите мачове от пър-
ския център в Пирот, а живееше в Цариброд.

В плеядата учени хора от Цариброд се намира и нейното име. 
Жалко, че поради здравословни причини не можа да прекара пенсио- 
нерските си дни щастливо с най-близките.

Лика на д-р Анисия свободно можем да окичим с най-красиви ду
ми. Тя спазваше докрай кодекса на лекарската етика. Кроткият й 
нрав, топлата усмивка, благородната душа, високата професионал- 
ност, отговорност и отзивчивост към неволите 
красеха битието й. А ние, нейните съграждани,

резултати: “МЗ Център” - 
В петия кръг ШК “Цариброд” е “Куршумлия” 3,5:2,5, “Раднич- 

дъска, домакин на ШК “МЗ Център” от Ки” - “Зелени връх” 2,5:3,5, 
Поражение претърпяха Драган Ниш. Партиите ще се играят в не- “Ягтпрбяп” - “Пяпибппп” 4-9

тата дъска, докато на втората дъс- тт ^ Вучие - Враня 1:5.
След 4 изиграни кръга водач

на наи-малките 
които постоянно

търсехме помощ и съвети за нашите деца и внуци, винаги с пиетет ще 
си спомняме за нея. Наистина тя остави дълбока следа в своята 
професия, сред колегите, с които работеше, сред обикновените хора, 
сред царибродчани - следа, която трудно ще се заличи.

И сега, когато най-близките й тихо и безмерно тъгуват за нея, 
всички ние, царибродчани, им се придружаваме и на д-р Анисия бла
годарим за голямата доброта, човеколюбив и отзивчивост. Всички, 
които я познавахме, се гордеехме и ще се гордеем с нея и нейното де
ло. Анисия имаше завладяващо излъчване, покоряващо съгражда
ните й и малките й пациенти с вътрешната топлина и съпричастност.

Дълбоко се прекланяме пред светлата й паметт. Нека й е лека 
пръст.

във временното класиране е 
“Зелени връх” с максималния 
брой точки. “Младост” е в дъ
ното на таблицата със само ед
на точка, колкото имат и “Кур
шумлия”, “Трупале” и “Цариб
род”.

На семинара за баскетболни 
треньори в Белград

Апексов получи лиценз П.Л.Р.
От 22 до 24 септември в Бел- кондиционен треньор на хърват- 

град се проведе петият пореден се- ския национален отбор, 
минар под название “Баскетболна Всяка година на семинара се за- 
клиника”, в който участваха над веряват лицензите на треньорите,
600 треньори от цяла Сърбия. Се- за да могат да водят отборите 
минарът бе организиран от през настоящото първенство.
Сдружението на баскетболните Треньорът Тони Алексов от Ди- По покана на АК “Локомо- 
треньори на Сърбия, а лектори бя- митровград също получи лиценз, с тив” и община Дряново край 

известни специалисти от който може да води всички мъжки Велико 
страната и чужбина. Един от тях бе отбори (без първа и втора лига), 
и известният треньор от ИВА както и женски отбори (без първа 
Джим О’ Брайън, който е тренирал лига). Семинарът бе открит от ми- 
известните отбори “Бостън Сел- нистъра на младежта и спорта 
тик” и “Филаделфия”, както и мно- Слободан Вуксанович в присъс- уличната гонка, посветена на 
го NВА збезди, включително и твието на легендарния баскетбо- най-великия български май- 
Ален Айверсън. Лекции изнесоха и лен деятел Бора Станкович. стор Кольо Фичето.
Душко Вуйошевич, треньор на Д.С. Гонката ще се проведе на 13
“Партизан”, както и Игор Юкич, октомври.

АК „Балкан“ 

в Дряново
От името на много царибродчани 

Цветанка Тотева-Воинович

Последен привет на нашата обичана

ТЕТА АНИСИЯ
Търново десетина 

членове на АК “Балкан” заед- Беше ни хубаво с теб, ще ни бъде много тежко 
без тебе.но с родителите си и членовете 

на ИС на клуба ще участват в
Винаги ще те обичат

Вела, Ваня, Саша и Наша

Д.с.
Скръбна вест
Осведомяваме роднини, близки и познати, че 

на 23 септември 2006 година след дълго боледу
ване почина нашата мила съпруга, майка, све
кърва, тъща, сестра и баба

АНГЕЛИНА -ГИЦААНДОНОВА 
от Димитровград

и бе погребана на 25 септември в димитровградските 
гробища.

Поклон пред паметта й!

Кръстословица 300 ж 6 7 8 9 10 11★ 2 3 4 51

Съставил: Драган Петров

жж 15

Ж
1412 13

ВОДОРАВНО: 1. Столица
та на европейска страна. 6.
Дом (лат.). 13. футболен 
отбор от Дупница. 15. Сто
лицата на Чили. 16. Река в 
Сибир. 18. Мярка в златар
ството. 20. 15 и 1 буква. 21.
Мирослав Антов. 22. Скопе
но мъжко говедо. 24. Препас- 
ка. 26. 13 и 15 буква. 28. Кой
то оре земя. 30. Връстник.
32. Италианската държавна 
телевизия. 34. Еврейски све
щеник. 36. Вид хляб. 38. Ре
публика Сърбия (съкр.). 39.
Чуждестранно мъжко име.
41. Футболен отбор от Ле- 
бане. 43. Едно местоимение.
45. Град в Хърватия. 47. По-
ЖедсксГиме 50^ител Па което говори пред публика, триса Ержишник. 37. Един 
Ужишко бТгпяп ГрТГъния 14. Гръцка оперна певица. 17. предлог. 40. Вид материал, 
СГрО. 52 Град в Румъния. ‘ лав /гал Г 19, Войскова от който се правят запушал- 
54 Египетски бог на слънце- Р т^рците. 23. Река в киидругипредмети.42.Нен-
то.56 Ономатопеязалаина : У^ УРй 27. ка Ангелова. 44. Хоро (диал.).
куче. 57. Военноморска база [ерма .25. р Р 4б Размекната пръст,
край Сплит. 58. Велики писа- ^^Америка 3!.^Миньори. Надежда Андреева. 51. Мяр-

33. Мярка за земна площ. 35. ка за площ. 53. 5 и 1 буква. 55. 
Името на хърватската ак- Атомна централа (съкр.).

Жжж 19 20 211816 17

ж Ж
27ж 25 262423

Ж
3332 Съпруг Петър, дъщеря Ирена, 

Данаил, брат Душал и техните 
семействаЖ

31302928
син

Ж
3837ж35 36

Ж
42

Ж
4140 Измина една година от смъртта на нашата мила и непрежа- 

лима майка, тъща и бабаЖ
39

49

Ж
48ж 4746ж ЦВЕТАНКА БОЖИЛОВА 

от с. Дукат, Босилеградско
4544

ж 5655± 5453

Ж
52 Панахидата ще бъде отслужена на 7 октомври 

(събота) от 11 часа на дукатските гробища. Ка- 
■ а * ним роднини и приятели да ни придружат.

Вечно ще пазим от забрава спомените за твои
те добрини и с много обич и признателност свеж
даме глави пред светлата ти памет.

Твоите деца Калинка, Виданка и 
Коце със семействата си

5150

жж 5857

1 Г’;

Тъжен помен
На 4 октомври 2006 г. се навършиха ДВЕ ГОДИНИ от смър

тта на нашия мил съпруг, баща и дядо

------ МЕТОДИ КОСТОВ
от Желюша

Времето минава, но спомените остават да ни 
напомнят за всички хубави мигове, изживени с 
теб.
Съпругата Мария, синът Никола и дъщерята 

Вера със семействата си

49.

тели.
ОТВЕСНО: 2. Ана Маркова.
3- Политура. 4. Страна в 
Атия. 5. Римски император.
7' Името на актьора Пачи- ~~~ рмпна п Кална. 13. КР. 14. Дата. 15.

• 8, Река (исп.). 9. Духовен Ъ.”°“а9,и; И а 17 ор0 !§ Кален. 19. Срив. 20. СА. 21. Пирон, 
равана мюсюлманите. 10. р. гЗ^Борис 24Р Атина. 25. Имот. 27. Олива. 29. Жил. 31.

омислаВ Андонов. 11. Сла- лЙБГг/р./зз Ил 34 Стока. 37. Мат. 38. Местоположение. 
Йянско женско име. 12. Лице, ”АЙа ' ^ ^ '

<
.г .Г&)ъстословииа 299 • Водоравно шьРешение на к

но
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ШШШШбШштЗнаеше ли как сте избрали 
брачния си партньор?__ .

ШГОЙГОЩ
- Видиш ли, Йосе, колко пути съм станул с тебе, ти свак- 

ьи пут оратиш дека йе при нас пропадла работа и дека 
че станемо село, а после може и да нестанемо кико друга
та села...

- Стани малко, Манчо, откуде-накуде си одйеднуш тол- 
и кво ти видиш що я не видим? Еве с годи-кова радосан

не вабрикьете затворене, нема работа, човеци йедва 
вързую краищата...

- Горе главуту, Йосе! Кико кажу политичарете цери ни 
се убава перспектива!

- Айде-де, куде гьу видиш туя перспективу?
- У туризмат, Йосе... За некою годин тува нема да може 

да се разминеш от туристи...
- Ее, и кво че им покажемо? Гюбрището на Козарицу що 

постояно пуши кико вулкан Везув? Или Нишаву с мръс- 
нуту воду, от кою и жабете почеше да бегаю? Или урас-

ньиве по Козарицу и Страньето кико

Изборът на брачен партньор вероятно е
най-важното решение в живота на всеки мъж
и жена. Но как става този избор? Дали само
въз основа на интересите, както е твърдял
Аристотел (например: твоята красота и мое
то богатство, моята младост и твоят пост...),

лете у търнице 
плантаже за природну рану? Или селата с ижете що па
дам йедна по йедна?...

- Де-де, поспри малко! Кита нагьрну паре за туризам, 
све това че се опраи тека, та нема да га познайеш...

- Па одека че нагьрну тея паре, кой йе луд да върля

или чрез съзнателно “премерване” на физи
ческите и умствени качества, както и на забе
лязаните недостатъци? Или чрез комбинира
не на тези два фактора? Или...

Според сериозни научни изследвания, 
трайното чифтосване между мъж и жена са
мо отчасти е съзнателно решение. И мъжете, 
и жените искат да имат умен, хубав, здрав и 
благороден брачен партньор, но все пак това 
е само (недостижим) идеал. В реалния живот 
изборът пада върху един от достижимите 
кандидадти. Но върху кой? Фасциниращи ге-

сени мъжки потници, от който е трябвало да 
си изберат потника с отговарящата им ми
ризма. Всяка жена е избрала потника на мъж, 
който имал диаметрално различни МНС ге
ни от нейните!

В някои моменти обаче брачната “химия” 
може да се обърка. Например когато жената 
ползва “илячи” за контрацепция, тя избира 
мъж с почти еднакви МНС гени, което е лошо 
за потомството им. Мъжът пък трябва да 
внимава в моментите, когато наближава ме
сечният цикъл на жената. Тогава той некри- 
тично се подава на нейната привлекателност, 
демек тя притъпява нюха му и не му позволя
ва да направи правилен избор.

Общоизвестен е фактът, че сексът и лю
бовта не са едно и също. Но ако сексът е зов 
за размножаване, какъв е тогава смисълът на 
любовта? Учените смятат, че тя играе ролята 
на “стоп”: когато се почувства любовта, това 
е знак, че е намерен най-отговарящият пар
тньор за репродукция и че по-нататъшното 
търсене би било само прахосване на време.

паре по ридшца...
- Слушай, ако вечимка не си чул: Стара планина има да 

стане центар за зимскьи туризам - има вечимка планове! 
“Натура Балканика” навива да чувамо само наше овце, 
говеда, коньи и не знам кво йоще, оти бъш това се тражи 
у свет. Значи - и она има планове! Селекьете иже че се 
попрайе, селата че оживею и йела тъгай да ни видиш!

- Кико да оживею, младинята одавна вати градищата?
- Па нали видиш, по градищата нема работа. Че се 

върну на село и че целиваю бащинете ньиве!
- Брей Манчо, ти требе да си сълнчосал от летньото съл- 

нце у октомври! Тия що су лизнули оди асвалтат никига 
нема да се върну на село! Не видиш ли дека по селата, па 
и у Цариброд, се върча само по некой пензионер, допгьл 
да остави кости у родният край?

- Мани се, Йосе, от тея църне мисли!
- Добре, а кой че ни води тия туризам? За това требу пе

чени човеци...
- Па нали у гьимназиюту имамо туристическу паралел- 

ку. Ако требе целуту гимназию че превърнемо у турис
тическу... А после малко ли и стари и млади иду да “бок- 
сую”, а еве почемо и да “шлепуйемо”, това не су ли чове
ци койи знаю да продаду на странци и мутци, ако 
требе...

- Мани се бре, Манчо, човеци се муче кико да прежи- 
вею, а ти се_подиграваш...

- Ещо бе, Йосе, с толкова године опит ютре че гьи буде, 
та че да дърнка...

- Знайеш ли, Манчо, кво я мислим за туя работу?
- Айде кажи, може да си измислил нещо по-паметно...
- Тая работа йе кико убав сън. Нали знайеш: све убаво, 

све ти върви кико очеш, на тебе ти мило около сърце, то
пиш се од некикву радос, а кита се пробудиш ногъе ти од- 
вийене и_се удървиле от студ...

- Е бре Йосе, па къв би бил животът да гьи нема убава- 
та сънища? А одека знайеш дали йедън дън убавият сън 
нема да стане яве?

- Ако, ако, порадуй се на твоят туризам, нема нищо ло- 
ше от това! - усмину се Йоса и ми обърну гьрбину.

нетични експерименти показват, че ключова 
роля в това има една група гени, наречена 
Ма^ог НШосотраНЬИИу Сотркх, съкратено 
МНС. Обикновено се чифтосват жена и мъж с 
напълно различни МНС гени и такива двойки 
раждат здрави деца с твърде развита имунна 
система.

Тук възниква въпросът как се намират по
между си двойките с различни МНС гени? 
Все повече експерименти потвърждават хи
потезата, че миризмата е ключ за тази загад
ка. Което ще рече, че бъдещите брачни пар
тньори буквално се надушват! В един експе
римент група жени са се озовали пред куп но-

пушачи и непушачи в заведе- дупреждава, че цигарите са 
нията е нещо като определяне опасни за вашето здраве”. В 
на зони за пикаещи и непикае- един момент се сепва и изсъс-

Обява За рабОТа щи в плувен басейн. ква:
Вие сте красива 25-годишна СЪ0бЩ6Н1Л6 

девойка. Имате буйна руса ко
са, дълги крака и чаровна ус
мивка. Завършили сте 2 факул
тета, перфектно владеете 3 
езика и искате да вземате зап
лата между 3 и 5 хиляди евро!

Вървете по дяволите! На Кр1/1Т1ЛКЗ 
нас ни трябва арматурист! ~

Смешки I

- Мамката им на тия, що
произвеждат мотиките и лопа-

Днес правителството про- тите! 
веде заседание при закрити РрипЗМЗ 
врати. Ключовете от вратите 
бяха намерени едва в късния 
следобед.

Над входа в един салон за 
разкрасяване е поставен след
ният надпис:

“Не налитайте на момиче-
Работник сяда да си отпо- тата, които излизат от нашия

тях може да е иКоментзр чине. След като си запалва ци- салон - между 
гара, дълго гледа надписа на вашата баба!” 
кутията: “Фабриката ви пре-Обособяването на зони за

ШтМШт Цигарена надежда 

Близки и 

останали

неш, дето чукнеш: „Мини транзит!
Е, как да си сит?

*Колкото по-малко питаш, толко
ва по-малко те лъжат.

*Уж вървим по правия път, а стиг
нахме до кривата круша...

*Не завиждам на оня, който умно 
говори, а на оня, който умно мълчи.

‘Готови сме на всичко, но не за 
всичко ни бива...

|
5.

‘Дяволски му провървя на Ангел... 
*По-добре да имаш стар верен 

враг, отколкото нов неверен прия
тел.

След като се провали с безразборното 
и нелегално лепене на афиши навред из 
Димитровград, “Лигата за защита на 
частната собственост и човешките пра
ва” официално търси разрешение от ко
муналния инспектор за лепене на афиши.

“Лигарите” вероятно се надяват, че 
ако афишите са залепени на официално 
място, ще могат и официално да сменят 
кмета и началника.

2 «•
I *По-добре да си свой сред чужди, 

отколкото чужд сред свои. 
‘Каквото си взел от живота - 

, взел, каквото не си - ще има да взе
маш.

8В новата Консти
туция на Сърбия 
малцинствата са ка
то в некролог: всич
ки близки са напред, 
а накрая... “и остана
ли роднини”!_______

о :* , : :
— щ- ‘Преди: навсякъде отворени вра- 

ти - влизай и работи. Сега - да пук- Веселин ГЕОРГИЕВ
А.Т.
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