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Предсрочни парламентарни избори 6 СърбияСеминар 6 Буяновац за Европейската харта 
41______ за малцинствените езициьмарски език е с 

държавна защита в СърБия
Водиш предизборна иппи

на\В Сърбия започна надпреварата 
на политическите партии за пред
срочните парламентарни избори, 
насрочени за 21 януари 2007 годи
на. Подготвят се кандидатските 
листи, някои от които (ДС, Г 17+ и 
коалициятаДДП, ГСС, СДУ и ЛСВ 
- Чедомир Йованович) вече са пре
дадени и провъзгласени от Репуб
ликанската избирателна комисия 
(РИК), а отделни партии се догова-

РИК отхвърли забележката 
Томислав Николич, който се 
обяви против разпоредбата, че 
за провъзгласяване 
на малцинствените партии 

10 000 са достатъчни

на листите

вместо 
3000 подписа.

Сърбия първа изтъкна кандидату
рата на лидера си и актуален пре
миер Воислав Кощуница. Канди
дат-премиер на радикалите е за
местник-председателят на партия
та Томислав Николич.

Въпреки строгия критерий от 
30% жени кандидатки на листите, 
мнозина се съмняват, че в бъдещия 
парламент ще влязат такъв про
цент дами. Председателката на от
бора за равноправие на половете 
към Скупщината на Сърбия Леила 
Руждич-Трифунович смята, че 
броят на дамите в депутатските 
скамейки зависи от добрата воля 
на предлаганите.

На листата на Демократическа
та партия - Борис Тадич има голям 
брой представители на партиите 
на националните малцинства. Осо
бено значимо се смята участието 
на Расим Ляич и неговата Сан- 
джашка демократическа партия, 
както и председателите на някои 
малцинствени национални съвети.

Същия статут имат още 9 малцинствени езика * Диалогът между дър
жавата и малцинствата е най-добрата предпоставка 3а пълноценна им- 
плементация на европейската езикова харта *Какво се очаква от пред
стоящото съгласуване на законите с новата конституция?

РИК апелира към граждани- 
товерят да ли са вписа

ни в избирателните списъци, 
за да могат да упражнят пра
вото си на глас на 21 януари 
следващата година.

те да п

До 1 юни 2007 година Сър- се прилага езиковата харта, 
бия трябва да представи в Съ-

ят период е изключително ва- 
На информативно-инструк- жен и затова малцинствата 

вета на Европа първия си отче- тивния семинар в Буяновац ми- трябва да бъдат много активен 
тен доклад за прилагането на налия петък експертът на СЕ фактор в създаването на пред- 
Европейската харта за регио- Роберт Данбар изтъкна, че до поставки за пълноценна импле- 
налните или малцинствените датата за представяне на пър- ментация на хартата, каза ек- 
езици. Тази харта бе ратифици- вия доклад компетентните дър- спертът 
рана в Скупщината на държав- жавни органи и институции са най-добра от всички предпос- 
ната общност СЧГ на 21 декем- длъжни не само да информи- тавки е диалогът между държа- 
ври 2005 година, а официално- рат малцинствата за задълже- вата и малцинствата. Имам бо- 
то й прилагане в Сърбия започ- нията на държавата, които про- гат опит в тази работа и мога 
на в началото на юни т. г. Хар- изтичат от Европейската харта, да ви кажа, че конструктивните

рят за пред(пост)изборни коали
ции. Общата листа кандидати за 
народни депутати ще бъде извес
тна едвам след 5 януари 2007 годи
на, крайната дата за тяхното пре
даване в РИК, която е длъжна да я 
обнародва до 10 януари.

Депутатите в бъдещия парла
мент на Сърбия ще се избират по 
пропорционална система, а манда
ти ще спечелят онези партии и коа
лиции, които надминат ценза от 5 
процента. Този ценз обаче не важи 
за малцинствените листи, за които 
е определен пропорционален при
роден праг.

В началото на най-дългата до
сега предизборна кампания, две от 
парламентарните партии изтъкна
ха свои кандидати за бъдещ преми
ер. Демократическата партия на

и подчерта, че

тата задължава страните-под-
писнички да представят първия пълняват тези задължения, да 
си отчетен доклад след период вземат мерки за решаването на от жестоките критики по адрес 
от една година, а следващите - евентуалните проблеми и нак- на държавата, заяви Данбар. 
на всеки три години. След все- рая да съставят реален доклад 
ки доклад независими експерти за положението на малцинстве- Щ 
на СЕ проверяват на място как ните езици в Сърбия. Начални- ш

но и да анализират как се из- разговори и инициативи са
много по-продуктивен начин

РИК реши избирателната бю
летина за изборите на 21 яну
ари 2007 г. да бъдат бежови, 
а контролните - розови на 
цвят. И двете бюлетини ще 
имат воден защитен знак.

(На стр♦ 2)\

Център 
за развитие 
на Ябданишки 
и Пчински окръг

София

Почетена паметта на 

загиналите воиниПрез 2007 

-100 мпн. 

евро за 

развитие

По повод 88-ата годишнина от тели на дипломатическия кор и на 
края па Първата световна война и български сдружения 
по покана на посланика на Сърбия гостите от Враня почетоха паметта 
в София Данило Вучетич членове- на около 800 загинали сръбски во- 
те па Сдружението на потомците ини със звукове на войнишка тръ
на сръбските воини от 1912 до 1918 ба, повдигане на сръбското знаме, 
година от Враня посетиха Сръб- едноминутно мълчание и опело, 
ските войнишки гробища в българ

ка воини

ската столица.Заедно с нрсдстави-

Миналия петък в Лесковац на Лесковац и председател на ралда Хсриандсз Арагонсс, 
по тържествен начин започна Скупщината на Центъра Вла- програмният 
да работи Центърът за разви- дан Маринкович, председате- Европейската агенция за рекоп- 
тие на Ябланишки и Пчински лят на Координационното тяло струкция Василис Псгридис и 
окръг. За значението на тази за общините Прешево, Буяно- представители на белградските

вац и Медведжа Ненад Попо- посолства на страните, подкре
пили създаването на това вс-

мениджър па

институция, първа от рода си в
тази част на Сърбия, на прес- вич, шефката за икономика и 
конференцията по повод от- евроинтеграции към европей- домство. 
криването й говориха кметът ската комисия в Сърбия Есме- Щ

Нов закон за българите зад граница?1

Първите етапи били приетите нови устройЗа нов закон за българите зад граница се 
обяви българският премиер Сергей Станишев ствсни правилници на Министерството на вън- 
по време на парламентарния контрол. “Разра- шиите работи на България и на Държавната 
ботването на нов закон, който да бъде съобра- агенция за българите в чужбина. Вече е форми- 
зен с членстовото на България в Европейския рана работна група от министри, която да раз- 
съюз, е следващият етап от актуализирането на гледа този въпрос и да предложи решения.

: нормативната база”, обяви Станишев. Т. П.
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През 2007 • 100 мк 

евро зо развито
Български език е с държавна 

защита в Сърбия »

(От стр. I)

Алтернативни доклади43 алинеи за 10 езика
Български език е един от десетте мал- Тъй като държаните имат “изконно" желание 

цинствени езика, които според Закона за ,)(; сс представиш пред света в най-добрата свет- 
ратифнкация на Европейската харта ще лина и затова често “лакират" отчетните си 
имат държавна защита в Сърбия. За него, доклади, на малцинствата е дадено правото да 
както и за албанския, босненския, упгар- изготвят алтернативни доклади и да ги изпра- 
ския, ромския, румънския, русинския, тят до Съвета на Европа. Александра Пуич от

Войводинския център за човешките права обясни, 
че е най-добре малцинствата да съставят своите 
доклади по съищя образец, по който ги съставя и 
държавата и да ги изпращат в същото време, но
гата и държавата. Само така тези доклади ще 

териториите, където тези малцинствени привлекат вниманието на експертите на СЕ и ще 
езици са в служебна употреба. Изключе- ги мотивират да проверят малцинствените дан- 
ние е ромският език, който ще бъде защи- ни и твърдения. 
таван като “нетериториалсн”. Както е из
вестно, сръбският закон позволява служебна като собствени задължения в имплементацията, 
употреба на малцинствен език, ако говорещите най-голям брой сс отнасят за образователната 
на този език са най-малко 15% от населението система - от предучилищните заведения до уни- 
на териториалната единица. На семинара този всрситститс. Малцинствените езици “имат нра- 
процент беше повод за много въпроси. Роберт вото” да бъдат употребявани служебно и в съ- 
Данбар каза, че и Комитетът на независимите дебната система, административната власт и 
експерти към СЕ не е съгласен с тази разпоред- обществените служби, средствата за масово ос- 
ба, още повече, че данните от официалното всдомяванс, културните институции, икономи- 
преброяване не могат да се третират като на- чсския и социален живот и в транеграничния об- 
пълно достоверни. Правителственият екип, на- мен. 
чело с директора на Службата за правата на чо
века и малцинствата Петър Ладжевич, деклари- на семинара, че Сърбия има богат опит в осъ- 
ра готовност на държавата да бъде флексибнлна ществяването и защитата на малцинствените 
в това отношение. Процентът може да бъде и права, включително и служебната употреба на 
по-малък, но това няма да е проблем, понеже техните езици, и вече е създала добра законова 
държавата има добра воля да удовлетвори всич- основа за това/ Представителите на малцин- 
ки основателни искания, заяви Ладжевич.

(От стр. 1) координира и насочва реали
зацията на тези проекти като 
установява партньорство със 
съществуващите и потенциал
ните инвеститори, местноп

Основната мисия на Цен тъ
ра е да създаде реални основи 
за осъществяване на развой
ните визии на хората в гази 
част на Сърбия като обедини 
всички фактори ог обществе
ния и частен сектор и граж
данското общество с цел да се 
привличат стратегически пар-

словашкня, украинския и хърватския език 
ще се прилагат седем члена на хартата 
(от 8 до 14) или общо 43 алинеи и подали- 
неи (задължителният брой е 35) и то на

самоуправление и правител
ството на Сърбия, на база га на 
съществуващите ресурси. 

Пчински и Ябланишки ок
ръг разполагат не само 
ромни човешки ресурси. ц,и

Представителите на правителството казаха

ствата обаче изтъкнаха, че в някои обществени 
области и в някои малцинствени среди има го
лямо разминаване между “теорията и практика
та”, а една от причините за това са и някои зако
нови разпоредби. В отговор на забележките Пе- 

’ тър Ладжевич каза, че много от тези спънки ще 
бъдат премахнати с предстоящото съгласуване

Области на държавната защита тньори и инвеститори. За да се като тук процентът на безра- 
постигне това, необходимо е ботните е сред най-високите в 
да се изготви регионален раз- страната, но и с изключителни 
воен план за 13-те общини в географски, туристически и 
Южна Сърбия, въз основа на материални 
който ще се правят конкретни Най-важни сред тях са между- 
проекти за устойчиво разви- народният коридор X и магис- 
тие. Задачата на Центъра е да тралите (автопът и жп линия)

към Македония и Гърция, 
Власинското езеро и балнеок- 
лиматическите центри Буяно- 
вашка, Вранска и Сиаринска 
бани, както и огромните, все 
още недостатъчно проучени 
рудни залежи - метали и мине
рали. Значителни развойни 
перспективи има и земеделие
то, както и животновъдството.

Сърбия ще допринася за опазването на мал
цинствените езици чрез създаване на законови 
финансови и кадрови възможности за тяхната 
служебна употреба в няколко области на общес
твения живот. От алинеите и подалинеите в 
Европейската харта, които държавата е приела

потенциали.
на законите с новата конституция.

К. Г.

Почетена паметта на загиналите 

сръбски воини
(От стр. 1) който е приключила Първата 

световна война.
“Това е ден, в който си спом- “Ние тачим тази традиция 

няме за загиналите в Първата зарадИ простата причина, че 
световна война, и ден за при- дърЖава, която не зачита мина- 
помняне, че войни са отнели лото_ не може да очаква 
животите на милиони хора на по-добро бъдеще”, добави той. 
Балканите и затова никога по- Гостите от Враня, придру- 
вече не трябва да се водят”, жени от представителя на по- 
подчерта в речта си сръбският СОЛСТВото Зоран Димитриевич, 
посланик Вучетич. председателят на Сдружението

По време на приема в посол- на офицери в запаса в София 
ството на Сърбия Вучетич каза, Китан Русанов и Румяна Ниче- 
че сръбското посолство в Со- ва от Министерството на от- 
фия всяка година чества деня, в

- Изхождайки от наличните
потенциали, за развитието на 
тази част на Сърбия правител
ството е решило през 2007 г. 
от Националния инвестицио
нен фонд да отпусне около 100 
милиона евро, каза председа
телят на Координационното 
тяло за Южна Сърбия Ненад 
Попович. Надявам се, че реги
оналната база данни, която ще 
бъде направена към Центъра, 
ще даде съществен принос за 
успешното реализиране на 

инвестиции,заплануваните 
като спомогне и за привлича- 

пар-Почит към загиналите воини
нето на чуждестранни

браната, посетиха накои от историческите паметници: храм-па- тньори, добави той.
Директорката на центъра 

черквата “Света Неделя”, в която са съхранени мощите на сръб- Людмила Стефанович каза, че 
ския крал Милутин. ще сътрудничи всячески с

В. С. най-важното тяло - Скупщи
ната на Центъра, в чийто със 

на всич-

метника “Александър Невски”, паметника на Васил Левски и

Военното аташе на Сърбия в София полковник Александър 
Тодорович оцени, че отношенията между сръбската и 
българската войски сега са най-добри.
“През последните години имахме много съвместни акции. 
Миналата година реализирахме такова учение край Слив
ница, а през тази година подобно съвместно учение край 
гр. Ниш. Повече пъти се срещаха и началниците на гене
ралните щабове на двете войски, така че ми е съвсем при
ятно да изпълнявам длъжността си в България и да бъда 
част от положителните процеси, които изграждаме”, 
каза Тодорович.

тав са представители 
ките 13 общини в Пчински 
Ябланишки окръг, както и 1 
отговорни хора на най-значи
мите чуждестранни инвест 
тори в тази част на страната 
БАТ - Враня, Здравле-Фарт 
ко - Лесковац и Кнауф '
дулица. В. Богоев



Швми и коментари

Все повече искове за помощ от 
димитровградската хазна

324 ноември 2006

Босилеградска община и развойните й потенциали

Надяват се и на 

бизнесмени от 

чужбина
Потребите са много, 

парите малко
здрава храна, изворите за бутилиране нагично

висококачествена вода, пространните гори, въз
можностите за развитие на лов, риболов и тури
зъм, рудите и минералите, сред които залежите 
на олово и цинк, фосфати, злато, волфрам, гра
фит и декоративен камък - Босилеградска об
щина заслужава да бъде развита среда, а не да се 

най-изостаналите общини вПочти от първото заседание 
на сегашния Общински съвет 
започнаха да пристигат искове 
за разни видове помощи от 
страна на местните общности, 
сдружения на граждани и на от
делни лица.

В началото на мандата съве
тът се стараеше положително 
да реши колкото може повече 
искове. Тогава те не бяха 
го и се създаде впечатление, че 
всички искове минават сравни
телно лесно. Но от ден на ден 
кланят брой нарастваше: за 
помощ в школуването на деца, 
и нибавка на книги, за билети 
за пътуване на ученици, за ле
карства, дърва за зимата, за 

: кацане на ток, за квартири, за 
подпорни стени, плащане на 
наеми, за помещения за офиси, 
средства за строеж на цър
кви...до плащане на погребални 
услуги. Случва се някои искове 
да се повтарят, някога поради 
това, че на предишното заседа
ние не са решени положително, 
а някога пък хора отново искат 
пари за нещо, за което един

път вече са получени. Най-чес
то става дума за купуване на из
ключително скъпи лекарства. 
Тогава членовете на съвета ви
наги са в дилема какво да нап
равят, особено за онези които 
вече са получавали средства.

Не малко са случаите, когато 
исковете са збъркали адреса и 
такива се пренасочват там къ- 
дето трябва.

Честно казано повечето от 
исковете за помощ наистина са 
обосновани, но има и такива, 
които хич не заслужават внима
нието и много повече говорят 
за характера на тези, които са 
ги изпратили. Колкото и да се 
стараят да бъдат непристрас- 
тни и да се придържат към за
коновите разписания, у члено
вете на съвета най-често надде
лява човещината, че трябва да 
се помогне на закъсалия. Не за
това, че парите не дават 
лично и от своя джоб, но пора
ди простата причина, че на чо
век в неволя трябва да се по
могне.

намира в кръга на 
държавата ни, се казва в писмото на кмета до 
посолствата на България, Норвегия, Гърция, 
Италия и други страни. Кметът подчертава, че 
тя с десетилетия е била забравена от всички, а 
със съдействието на сегашното правителство 
на Сърбия са решени някои от основните проб
леми в областта на инфраструктурата, от значе
ние за по-нататъшното й икономическо разви-

* Изпратени писма до петнаде
сетина посолства в Сърбия, от 
които се очаква да посредничат 
бизнесмени от техните страни 
да развият дейност в общината

Икономически изостаналата Босилеградска 
община, която е принудена да търси по-стабил- 
ни пътища за ускорено развитие, предлага при
родните си ресурси не само на домашни, но и на 
чуждестранни инвеститори. Изготвени са уеб 
страница (\лллл/у ВозНедгаб - ЗО.СЖО.уи) и ком
пактдиск, в които са посочени по-важните ха
рактеристики на общината. Кметът Владимир 
Захариев изпратил писма до петнадестина чуж
дестранни посолства в Белград, които помолил 
да съдействат бизнесмени от техните страни да 
развият дейността си в Босилеградско.

- С природните си богатства - каквито са не- 
замърсената среда за производство на еколо-

тие.мно-
В писмото си кметът оповестява, че община

та е готова на различни видове сътрудничество 
с чуждестранни инвеститори, които решат да 
развият дейността си на нейна територия. Тя 
планира някои от природните си богатства да 
даде на концесия на заинтересовани инвестито
ри, а предлага и готови обекти, сред които и 
сградата на бившата фабрика за преработка 
овощия и зеленчуци, при условие в нея да бъдат 
приети определен брой работници.

на

В.Б.

За българите от Царибродско и Босилеградскоте

Да се възобнови безплатното 

лечение в БългарияА.Т.

Димитровград Допреди година-две бълга
рите от българската общност телства 
в Сърбия имаха възможността по-късно не бе възобновявано, 
да се лекуват безплатно в Неотдавна председателят на 
здравни заведения в България, Националния съвет д-р Ангел 
благодарение на подписаното Йосифов поиска среща с ми- 
споразумение между КИЦ“Ца- нистъра на здравеопазването 
риброд” и две-три здравни за- на България, но тя не бе осъ- 
ведения в София. Разходите по- ществена поради обективни 
емаше Народното събрание, причини. Затова на 4 декември 
т.е. българското правителство, в Димитровград ще дойде д-р 
Над 700 души досега са ползва- Атанас Щерев, председател на

Комисията по здравеопазване

Поради неизяснени обстоя- при Народното събрание. 
Основна тема на срещата ще 
бъде тъкмо възможността бъл
гарите от Сърбия да ползват ;
здравните услуги в България. I
Ако се стигне до споразумение, 
това означава, че с препоръка 
от съответната комисия при 
КИЦ и НС и документацията 
от здравните заведения в Сър
бия, тези които имат нужда ще 
могат да се лекуват в България.

А.Т.

споразумението

Жилища за две 

бедни семейства
На две бедни Димитровград- отдавна в нея е живяла една 

ски семейства е решен поне за старица, която междувременно 
определено време жилищният изразила желание да бъде нас- 
проблем. В единственото об- танена в местния Дом за стари 
щинско жилище в града, нами- и пенсионери. Част от разходи- 
ращо се на площад “Зоран те за пребиваването й във ве- 
Джинджич", ще бъде приютено домството ще покрива пенсия- 
петчленното семейство на та й, докато част ще отделят 
Драган Гигов. То е на издръжка съответните държавни служби, 
на местния Център за социал- Доколкото обаче наследниците 
ни грижи. Гигов и съпругата му от България поискат къщата да 
не работят никъде и на тяхно се освободи, желанието им 
име не са регистрирани никак- непременно трябва да се ува- 
ви недвижими имоти.

Жана Петрова, която също 
получава матерална помощ от дадат на ползване на двете со- 
Центъра за социални грижи, с циално слаби семейства неот- 
двете си дъщери ще бъде нас- давна взе Общинският съвет 
танена в необитаема къща в въз основа на мнението на мес- 
централната част на града. Къ- тния Център за социални три
тата всъщност има собствени- жи.
Ци, но те са в България. Допе

ли тази възможност.

За езика, туризма и нашите нрави

Защо не и на български език
В Димитровградска община щности, в които броят на граж-

съответното
започне да действа. Фактичес
кото състояние говори, че та
белките пред подстъпите за на
селените места в Димитров
градско са изписани предимно 
на сръбски език, много от кои
то и с латинично писмо. Вече се 
броят на пръсти търговските и 
други фирми, чиито названия 
са изписани и на български 
език. Неотдавна в Трънски 
Одоровци забелязахме табелка 
за направлението към с. Куса 
Врана. Изписана бе само на 
сръбски език и на латиница. Го
лям плюс би представлявало 
на табелката, поставена на са
мо три километра от най-пред
ставителния 
обект в този край - Звонска ба
ня, названието на селото да бъ
де изписано и на български. 
Особено ако се има предвид, че 
в балнеосанаториума идват и 
туристи от България. Много 
неща са свързани помежду си, 
въпреки че понякога не изглеж
да така на пръв поглед. Всъщ
ност само трябва да се разбере 
и да се прилага на практика.

жи. пътните знаци и наименовани- даните 
ята на селищата ие са изписани малцинство надминава 15 на 
и на български език. Според чл. сто от общия брой на населе- 
11 от Закона за защита правата нието. Националният съвет на 
и свободите на националните българите в Сърбия преди сед- 
малцинства пътните знаци и мици отправи иск до кмета на 
наименованията па населените общината, в който между дру- 
места могат да бъдат изписани тото го помоли Общинският 
и па езиците на етническите об- съвет да разисква по въпроса,

имайки предвид, че според за
кона местните власти са длъж
ни да реализират на практика 
такива начинания. Национал
ният съвет настоява не само 
наименованията на населените 
места, ио и пътните знаци, за 
които има нужда, както и име
ната на туристическите обекти 
и другите надписи за публично 
осведомяване и имената на 
фирмите да бъдат изписани на 
български език. Въпросът бе 
включен в дневния ред на едно 
от заседанията на Общинския 
съвет, но основното заключе
ние бе, че всичко е регламенти
рано със закон и съветът няма 
какво ново да добави или нало-

от
Решението жилищата да се

Б. Д.

Интересно

в САЩ туристически

САЩ. Абсолвент е по психология в е 
Университет. Благодарение на междун; 
на студенти преди месеци заминал за 
харесало, намерил си работа в рестора 
се връща нито в България, нито в Ди 
родителите си комуницира чрез Интернет. Живее и 
работи в Чикаго, но през свободното си време “прес
кочи” до Ню Йорк и други американски мегаполиси.
На една снимка, която изпратил на родителите си, е 
застанал край прословутия Бруклински мост в Ню градчани живеят и работят в различни градове в 
Йорк. На обратната страна на снимката споделил САЩ. 
впечатлението си за обекта: “Появява се във всеки

втори американски филм. Ма, нищо особено не е, 
мост като мост”.

Както научихме, още няколко млади димитров- жи.
Значи, никой няма нищо 

/;. Д. ПР0ТИП’ но... трябва някой да
Б.Д. |
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Сергей Станишев посети Китай

V

Подписани четири документа
структурата па обмена и него
вото балансиране, тъй като 
вносът от Китай многократно 
надвишава износа на българ
ски суровини и стоки. Той под
черта необходимостта двете 
страни да направят още пове
че, за да поощрят инвестиции
те и създаването на съвместни 
предприятия, тъй като па се
гашното им ниво те не отгова
рят на възможностите на двете 
икономики. За пример той по
сочи, че в момента инвестици
ите възлизат на 10-12 милиона 
долара. “Надявам се, отбеляза 
Станишев, че Китай ще разви
ва не само търговска дейност, 
но и производство в България.” 
Премиерът подчерта, че с вли
зането на страната в НС се раз
криват пови възможности и из

парен разговор 
на двете офици
ални делегации 
бяха подписани 
четири докумен- 

съвмсстпа 
декларация меж
ду правителства
та на двете стра
ни, споразумение 
за икономическо

Повече инвсстн- I 
ции и по-балансиран • 
стокообмен е целта ■ 
на България в двус- I 
Iранните икономи- Н 
чески връзки с Ки- I 
тай. Така обобщи I 
премиерът Сергей I 
Станишев на прес- Щ 
конференция прио- В 
ршетитс па страна- & 

1 а и сферата на тър- № 
говско-икономичсс- В

*
На церемония в по

солството на България 
в Париж Симеон Сак
скобургготски бе удос
тоен с най-високото 
държавно отличие на 
Франция - Ордена на 
Почетния легион, съ
общи пресслужбата 
на НДСВ.

Орденът бе връчен 
на Симеон Сакскобур
гготски от бившия 
френски президент 
Валери Жискар 
д’Естен.

та:

сътрудничество, 
спогодба между 
правителствата 
па България и 
КНР за имотите

кото сьтрудничес- ^ ^
, китайската ма- Сергей Станишев

родна реиуолика. В 
този контекст той посочи, че на посолствата на двете държа- 
Кикш е го Iим I ьрговски пар- ви в Пекин и София и споразу- 
I ньор на ЬС, на САЩ и на дру- мение за сътрудничество меж- 
ги държави, и с всички тях има ду БН1* и китайското национал- 

!.м.нкмен баланс. Оценя- но радио, 
вайки атмосферата в двустран
ните връзки като позитивна, чев, по време на четиридневпо- 
нремнерьг отбеляза, че в под- то си официално посещение а 
писаната съвместна

Премиерът Сергей Станииг отападие ДДС.***
Месото и колбас........... "пГ

къпнат с 20-30% 01 1 .
2007 г. Това съобшиха от Съ
юза на птицевъди!е и Асоциа
цията на месопреработвл ■ ■ .• 
те. А пък захарта е поскъпнала 
с близо 30% от началото на 
годината, показва анализа. I на 
Държавната комисия по сто
кови борси и тържища.***

5 минути свелтина ще огрее 
цяла България навръх Нова 
година, когато страната става 
пълноправен член на Европей
ския съюз.***

Писателят Богомил Райнов 
е носителят на престижната 
българска държавна награда 
“Свети Паисий Хилендарски” 
за 2006 година.***

Община Несебър е на първо 
място в страната по увелича
ване броя на туристи за 2006 
година.

Накратко
Бюст на Ботев в 
Пекин

България е поставена на 
54-то място в световната кла
сация по благосъстояние и 
развитие на ООН.* * *

Страната ще бъде една от 
трите държави с най-високо 
ниво на корупция, след като 
бъде официало приета в Евро
пейския съюз. По-зле от нея са 
единствено Полша и Румъния.***

деклара- Китайската народна републи- 
между правителствата на ка, откри българо-китайски фо-цин

двете страни, в която са зало- рум за икономика и търговия.
основните приоритети на Във форума, организиран от 

политическото сътрудничес- Китайския съвет за насърчава- 
| по. е подчертано, че България не на външната търговия, учас- 
и Китай ще се стремят към тваха министърът на икономи- 
по-балансиран ‘стокообмен, ката и енергетиката Румен 
Сергей Станишев съобщи, че Овчаров, водещи фигури от де- 
при разговорите си със своя ловите среди на Китай и пред- 
ломакин, председателя на Дър- ставители на 33 български фир- 
жавния съвет Вън Цзябао, два- ми, включени в делегацията, 
мата са изразили убеждението, съпровождаща Станишев. В 
че трябва да се развиват новите приветствието си пред аудито- 
форми на икономическо сът- рия от над 300 бизнесмени пре- 
рудничество - а именно инвес- миерът очерта мястото на Ки- 
тициите и смесените предприя- тай като водещ по големина в 
тия. Не е нормално огромна Азия търговски партньор на 
държава като Китай да има в България. Станишев посочи, че 
България инвестиции за 10-12 има ясна тенденция за бързо 
млн. долара, отбеляза Стани- развитие на стокообмена меж- 
шев, но добави, че те имат бъ- ду двете страни, който, ако 
деще и българското правител- през миналата година е бил 800 
ство ще подпомага разширява- милиона долара, се очаква тази 
нето им. Станишев се срещна и година да надхвърли 1 мили- 
със заместник-председателя на ард долара. Същевременно 
КНР (вицепрзидента) Цзън Станишев, каза, че има какво 
Цинхун. След проведения пле- да се желае

В Пекин официално бе от
крит бюст-паметник на 
българския поет -революци - 
онер Христо Ботев. Той се 
намира в парка Чаояи, па 
Алеята па великите лич
ности, в близост до музея 
“Дзинтай”, където са раз
положени
велики личности от цял 
свят.

жени

12 скулптури на

От началото на годината
досега заплатите в държавния

рази убеденост, че от 2007 г. сектор са се повишили два пъ- 
икономическото и търговско ти повече в сравнение с тези в 
сътрудничество ще стане стра- частния сектор, 
тегическо партньорство. От ***

Магистратурите за универ-своя страна в приветствието си 
министър Овчаров посочи, че ситети в Холандия и Великоб- 
България е вече добре функци- ритания ще бъдат двойно

по-евтини за българи от 1 яну-онираща пазарна икономика с 
внушителен растеж на БВП - ари 2007 година, 
един от най-високите в Източ- *** 
на Европа (6 процента), ниска 
инфлация и намаляваща безра- ЕС рязко ще спаднат цените 
ботица.

След като България влезе в
на старите автомобили. При-

Т. П.чината е, че окончателно щепо отношение

%5"__Когато миналото оживява (7)

Долината на рознте...
пристигнал момък. Бил от далечните се
верни планини. Със своята сила и храб
рост той закрилял кервана от опасните 
бродове и пустини. Косите му имали цве
та на узрели житни ниви, очите - цвета 
на планински езера.

Когато го зърнала, девойката усетила, 
че това е той, момъкът от мечтите и съни
щата й...

Търговецът го наградил богато, но 
най-скъпия подарък получил от дъщеря 
му. В ранното утро на неговото тръгване, 
дотичала разплакана хубавицата. Пода
ла му стръкче напъпила роза. Целунала 
я и казала: “Не мога да дойда, но с целув
ка ти поверявам своята любов. Всяка про
лет тази роза ще цъфти за тебе и за всич- 

които копнеят един за друг. Сбогом..
Момъкът взел розата и я скрил до сър

цето си. Засадил я в своята родина в Ка
занлъшката долина и я поливал с любов.

Далеч от сухите повеи на пустинята 
тук тя намерила закрилата на две плани
ни и вода от бистри планински потоци. 
Скоро изпълнила цялата долина и дала 
името й - Казанлъшката Розова долина.

(Продължава)

ренесена преди векове от Близкия из
ток, маслодайната роза намира в Ка
занлъшката долина своята втора ро

дина и дава името й - Долината на рози- 
Тя разцъфтява през най-хубавото вре

ме на годината - месеците май и юни и из
пълва с чуден аромат цялата^долина. Ро
зовото масло, добивано от нейните цвето
ве е с неповторимо и до днес качество и 
прослави България по целия свят.

В нейна чест всяка година в първата 
седмица на юни в Казанлък се провежда 
Празник на розата, превърнал се в едно 
от най-колоритните събития в тази част 
на България. Празничната програма 
включва коронясване на Царица Роза и 
традиционните ритуали “Розобер” и “Ро- 
зоварение”. Те пресъздават автентичната 
атмосфера, изпълнена с много веселие, 
песни и танци.

Легендата разказва, че маслодайната 
роза е дошла от Сирия, като пратеник на 
любовта. Та цъфтяла в градините на бо- 

търговец в Дамаск. Всяка сутрин 
прекрасната му дъгцеря отивала в гради
ната и с целувки събуждала пъпките. Та
ка им поверявала моминските си копне
жи... ^Веднъж с един от керваните на баща и

п
те.

ки,

гат

В. С.Б.
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Представители на Народната канцелария 
посетиха Босилеград

Миленов в кандидатската 

листа на ДС - Борис Тадич
Председателят на ОО на ДС 

в Босилеград и член на Главния 
съвет на партията Миле Миле
нов е кандидат за депутат и е 

в листата на Демокра-
Наскоро дарения 

за две училища включен 
тичната партия - Борис Тадич. 

Миленов е роден 1960 годи
на, по професия е гимназиален 
учител по физическо възпита- 

18 години преподава в бо- 
силеградското основно учили
ще. Член е на ДС от 1991 годи- 

а от 2000 година е бил пред- 
нейния Общински

ние и*Очак6а се до края на полугодието дарения 
да получат училищата в Гложие и Долно 
Тлъмино

В рамките на акцията “Да съ
будим Сърбия”, която провеж
да Народната канцелария на 
президента Борис Тадич, мина
лата седмица в основното учи
лище в Босилеград пребивава
ха заместник-директорът на 
Народната канцелария Млад- 
жан Джорджевич и негови сът- 
р шици. Делегацията от Бел- 
I рад, придружена от директора 
на училището Методи Чипев, 
посети подведомственото че- 
шрикласово училище в Гло
жие. Джорджевич обеща, че до 
края на полугодието предста
вители на Народната канцела
рия ще предоставят технически 
съоръжения и учебни помагала 
на две подведомствени чети- 
рикласови училища в община
та, с най-много ученици. Пок
рай гложкото, в което се учат 9 
деца, дарение ще получи и учи
лището в Долно Тлъмино, в ко
ето в момента има 
Освен по един телевизор със 
съвременна техника за прием 
на сигнали на 24 телевизионни 
канала с превод на сръбски 
език, в дарението ще бъдат

ме помощ и да създаваме ед
накви условия за всички учени
ци в републиката, защото това 
считаме за наша задача. Акция
та ни, подчерта той, няма поли
тическа конотация. Всички да
рения осигуряваме от донори, 
а не от републиканския бюджет 
и по време на посещенията на 
“малките” училища ние настоя
ваме да се запознаем и с проб
лемите на населението в селата 
и доколкото е възможно да на
мерим начини за тяхното ре
шаване.

Освен в Босилеградска об
щина Младжан Джорджевич и 
сътрудниците му през минала
та седмица са посетили и някои

на,
седател на 
съвет в Босилеград. Беше пред
седател и на временния Общин
ски съвет през 2001 година.

П.Л.Р.

Гостуване във 

Вишеград и Бело 

блато

I

подведомствени училища в 
Сурдулица, Владичин Хан, 
Враня, Бабушница, Бела Па
ланка и Свърлиг. По думите на 

включени по един компютър, дЖОрджевич в рамките на ак- 
ОУО, музикални системи, кни
ги за извънкласно четене, както 
и редица учебни помагала и по
даръци за учениците.

- Акцията се провежда под

Младжан Джорджевич Фолклорният ансамбъл към Центъра за култура в Босилег
рад в края на миналата седмица изнесе концерти във Вишег
рад и Бело блато. Покрай първия танцов състав, който се 
представи с хореографиите “Танци от Босилеградско”, “Бис- 
тришка копаница”, “Банатски танци”, “Влашки игри” и др., в 
програмата участваха и изпълнителите на народни песни Сне
жана Тодорова и Горан Васев. Гостуването представлява на
чало на сътрудничеството между босилеградския Център за 
култура и Културно-художественото дружество “Вишеград”. 
За гостите от Босилеград домакините организираха посеще
ние на етноселото на известния режисьор Емир Кустурица в 
Мокра гора. С цел укрепване на сътрудничеството, договоре
но е КХД “Вишеград” през първата половина на следващата 
година да гостува в Босилеград.

В рамките на традиционното културно мероприятие “Бъл- 
гариада”, което в Бело блато организираха българите от Вой- 
водина, босилеградският фолклорен ансамбъл се представи 
със същата програма както и във Вишеград.

Пътните разноски на членовете на ансамбъла изцяло е пое
ла Общинската скупщина в Босилеград.

цията “Да събудим Сърбия”,
която се провежда от октомври 
2005 година, представители на 
Народната канцелария са посе
тили и предоставили дарения 

12 ученици патронаж на президента на на над 140 подведомствени 
Сърбия Борис Тадич и с нея се училища в републиката, а заед-
цели да се окаже конкретна по
мощ на децата и на жителите в 
селата в изостаналите и обез
людени общини, каза Джор
джевич. - Стараем се да оказва

но с местните власти в четири 
села са финансирали изгражда
нето на нови училищни сгради.

П.Л.Р.

ОС и СНР помагат на Долна Дюбата

Канавки на махленските 

пътища
П.Л.Р.

В четвъртата тазгодишна акция 
по кръводаряване в БосилеградВ Долна Любата е е ход 

и акцията по набиране 
на средства за рекон
струкция на сградата в 
църковния двор. За реа
лизацията на проекта, 
който вече е изготвил 
Съветът на МО, ще са 
необходими около 100 хи
ляди динара.

Въз основа на сключения до-Пътищата към махалите в с.
Долна Любата ще бъдат по год- говор между кмета Владимир 
ни за движение, а водите няма Захариев и представителите на 
да ги унищожават както досега. СНР; тази американска органи- 
Понастоящем се монтират бе- зация осигури канавките и ги 
тонни канавки за каналиране на докара до центъра на селото, а 
долините, за което ще бъдат из- ОС осигурява транспорта до 

около 2 милиона мястото и самото монтиране

52 души си 

подадоха ръкатаразходвани 
динара, по половина от които 
подсигуряват СНР и ОС в Боси
леград.

на канавките.
Владе Глигоров, председател та, изтъква, че ще бъдат мои- В четвъртата тазгодишна ак- След кръводарителската ак-

на Съвета на МО Долна Люба- тирани общо 238 канавки с ция по кръводаряване, която ция, последна в годината, боси-
дължииа от по 1 метър - 154 босилеградският Червен кръст леградският ЧК организира 
са с диаметър 60 сантиметра организира миналя петък със тържествена вечеря за хума-
и останалите с 1 метър. Досе- съдействие па Завода за кръ- пистите от общината, на която
га са монтирани 30 канавки на вопреливапе от Ниш, се вклю- на многократните кръводари- 
пътя към махала Гащевица, а чиха 52-ма души. И този път ак- тели бяха връчени значки и 
останалите ще бъдат поставе- цията се проведе в помещения- похвални грамоти. 11 души бя- 
ни в махалите Клисура, Кози та на Здравния дом, а участваха ха наградени за петото си учас- 
дол, Клагйе, както и на една и4ученициотбосилеградската тие в акциите, шестима са десе- 
част от пътя към Широки дол. гимназия, които за първи път тократните кръводарители, а 

- С монтирането на капав- дариха ценната течност. В знак Славко Насев, Радко Трайко 
ките почти всички долини на на благодарност, представите- Васил Андонов получиха приз- 
махлепските пътища ще бъ- лите на Завода подариха на ту- напия за двадесетото си поред- 
дат регулирани, казва Глиго- кантата гимназия две футбол- но даряване па ценната теч- 
ров и добавя, че ще бъде от- ни топки. ност.

в и

странена опасността след И този път акцията не про- На тържеството присъства- 
първите поройни дъждове пуснаха най-редовните кръво- ха и д-р Биляна Николич, за- 

дарители от общината, сред местник-директор на Завода за 
ровят пътищата. Доколкото които Бранно Рангелов, който кръвопреливане от Ниш, както 
времето позволи работите ще досега е дал кръв 62 пъти, Лю- и представители на ЧК от Тър- 
приключат през следващия беи Костадинов (48), Весна Ни

колова (46), Стефан Стефанов 
П.Л.Р. (42), Боян Велинов (41) и др.

или снеговалежи долините да

говище.
месец, изтъкна той. П.Л.Р.



Юпжгфвгфска хфтка24 ноември 2СЮ'б

По повод Световния ден на детето
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Борис Г еоргиев - 

пенсионер и овчарПодарък за детската градина в 

Димитровград * Когато е на пасбището, дядото не се от
деля от далекогледа, а най-старата овца 
Перла го предупреждава кога ще вали дъжд.Продължават даренията за детските 

градини на българските общности а Сър
бия, След като посолството на България и 
Белград преди две седмици дари телеви
зор с ОУО па детската градина в село 
Звоици, в понеделник такова дарение по
лучи и обектът “Пчеличка” на детската 
градина в Димитровград. Дарението е 
съвместно от посолството, от Българска
та телеграфна агенция (БТА) и от Асоциа
цията на българските медии в чужбина. 
Подаръка връчи съветникът на българ
ския посланик в Белград Николай Карако- 
лсв. На срещата с малчуганите, които бя
ха подготвили кратка програма па българ
ски, присъства и кореспондентът на БТА 
от Белг рад Николай Коев, както и предсе
дателят на Националния съвет д-р Ангел 
Йосифов.

Поздравявайки малчуганите, Карако- 
лев им пожела да научат още много сти
хотворения и приказки на български.

Караколсв с домакините с възторг следи 
програмата на малчуганите Лукавчанинът Борис Геор- е жена му. Когато овчарува 

гиев има 10-ина овце, които па- Борис носи със себе си и бино 
Л.Т. ! се на поляните над селото. То- къл. Някои ще си помислят, че 

зи бивш работник на местната му трябва, за да наблюдава ов-Дарения за 

новородените
Апел за помощ каучукова промишленост ни цете, когато отидат надалече, 

разказа, че почти всяка от овце- но уви! От пасбището дядото с 
те е докарал от някое ди- бинокъла наблюдава имотите 
митровградско село. Едни са си в Лукавишко. Може да види 
отСмиловци, други от Височки как напредва царевицата му, 
Одоровци, трети от Сенокос... дали някой неканен гост не е 
Най-старата овца Верла е на 14 влезнал в сливника му... 
години. Дядото разказва, че тя 
притежава умения на мете- На пасбището, в миризливата 
оролог!? “Винаги, когато усети, трева или до окосеното сено 
че ще вали дъжд, Верла спира много често бива увлечен от 
да пасе и оглежда къде да на- съня. Казва, че стадото няма да 
мери подслон”, споделя той.

Да помогнем на 

малкия Стефан
По повод 20 ноември - 

Световния ден, посве
тен на децата, Народ
ната канцелария 
президента на републи
ката организира дари- 
телска акция за новоро
дени деца 
най-неразвити общини 
в републиката, между 
които е и Димитров
град. Тук акцията е ор
ганизирана в сътрудни
чество с патронажната 
служба при Здравния 
дом. В понеделник по 
този повод на 45 ново
родени бяха дадени 
подходящи подаръци.

Л.Т.

Боро е доволен от живота си.на
Стефан Игнатов от с. Желюша е роден на 02.09.2002 г. 

Момчето боледува от церебрален паралич. Родителите му са 
безработни. Имат още едно дете на една годинка.

Въпреки настоянията им и лекуване в най-известните до
машни здравни заведения, болестта не е отстранена. Лекари
те съветват спешна операция, която специалисти от Русия 
провеждат в специализирана поликлиника в гр. Кюприя, но 
родителите нямат пари за нея, а здравната каса не отделя па
ри за такива операции.

За набиране на дарителски средства родителите са откри
ли сметки в динари и валута в СКЕ01 ВАЙКА в Димитров
град на име на бащата Богдан Игнатов. Те са следните: ва
лутната сметка 908-15001-80/54750 с шифър 12-63-18560-6 и 
тази в динари 150-1001462524732-20.

За случая разбрахме от Общинската служба за социални 
грижи. Оттам и апел към всички добронамерени хора да по
могнат на малкия Стефан.

в десет увеличава. Ще пази “Баба 
В Лукавишко Бора ползва Верла” все докато животното 

няколко хектара пасбища.
Част от тях са негови, друга

може да се държи на краката, 
понеже не иска да се лиши от

взел под наем, трета заменил с достоверния си метеоролог, 
овчари от с. Моинци, откъдето Б.Д.

През фотообектива

Изатовци все 

по-близко
А.Т.

Успех на маратонеца Драган Тодоров

Пръв магистър в спорта
маратона “Церски юнаци” и 
постигал добри резултати. Се
га е член на Организационния 
комитет на тази спортна проя
ва. Добрите резулати са му 
овъзможили да участва на Све
товните военни игри, които ще 
се проведат наскоро в Хайдер 
Абад в Индия.

След магистрирането майор 
Тодоров се надява да се пресе
ли в Белград и да започне да 
работи в Канцеларията за меж
дународен военен спорт при 
Министерството на отбраната 
на Сърбия. Въпреки многоб- 
ройните си задължения, с жена 
си и детето често идват в Ди
митровград. Казва, че в града 
съществуват идеални условия 
за развитие на спорта и спор
тния туризъм и изтъква, че е го
тов знанието и опита си да вло-

Известният маратонец Дра
ган Тодоров е първият димит- 
ровградчанин с магистърска 
степен в областта на спорта. 
Неотдавна в Университета 
“Братя Карич” той защити с 
оценка 9 научния си труд на те
ма “Спортът като фактор на 
икономическото развитие на 
Димитровград”. Ментор на То
доров бил деканът на универ
ситета Гордана Айдукович. 
Трудът му представлява ана
лиз на спорта в Димитровград 
през 20 век, както и анализ на 
настоящата икономическа об
становка в града.

Тодоров е роден през 1968 г. 
в Димитровград, където завър
шва основно училище и гимна
зия. След това завършва и Во
енната академия в Белград. По
настоящем работи в град Кюп
рия. С атлетика започва да се 
занимава още като дете. През 
1987 година става член на мес
тния АК “Железничар”. През 
1991 г. се записва във висшето 
училище в Белград и започва

За още един километър Изатовци “се доближава” до градз- 
Почти толкова бе разстоянието, което до неделя бе насипано с 
чакъл и асфалтови стърготини на участъка от Больевска мР‘ 
към Изатовци. , .,

Иначе купчини чакъл вече са разпределени по цялото трасе. • 
както узнаваме, пътят ще бъде насипан не само до моста на 
менишка река, но и по-нататък към Славния, до асфалтов, 
настилка при местността Бели води. Това означава, чс със Р

Д"М"ТРобърка ра- 

А.Т-

да тренира и да се състезава за 
АК “Дървена звезда”.

Състезавал се е в 19 големи 
маратона в света. Шест пъти е 
участвал в “Московския мара
тон на мира”. На един от тях 
осъществил и най-значителния 
си резултат в кариерата - 2 часа 
и 36 минути. Бил е победител 
на маратона от Хоргош до Се- 
гедин. Много пъти участвал в

жи за реализиране на тази цел. 
Изразява благодарност на хо
рата от органите на местното 
самоуправление, които са му 
оказали финансова помощ.

нително качествен път ще се затвори кръгът 
сок-Пирот-Димитровград. Дано само не вали сняг и 
ботите!Д. С.
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От петата среща 
на българите във Войводина

Сурдулица

В Европа със запазени шарки Пш традициите сиВ Агроинформационния Алко кластърът е нов съвре- тия, за да се засили позицията 
център в Сурдулица се проведе менен модел делова асоциация им в експортния сектор, преди 
семинар-работилница на тема на субектите в областта на пър- всичко към Европейския съюз, 
“Създаване и развитие на вичното производство, прера- чрез утвръждаването на запазе- 
Алко-кластър на Южна Сър- ботката и пласмента на алко- ни експортни марки - брендове. 
бия във функция на засилване- холни питиета, в която са вклю-
ю на регионалното икономи- чени и научноизследователски- Покрай експертите от Сур- 
ческо развитие”. Организатори те институции в тази област, дулишкия агроинформацио- 
н;| семинара бяха Съюзът на зе- сдруженията на овощарите и нен център, по темата говориха 
меделските кооперации в неправителственият сектор.
Яб г.жишки и Пчински окръг в

И състоялата се на 18 ноем- гарски език, литература и кул
ври в Бело блато край Зреня- тура. 
нин “Българиада” - традици-

тържество на банатските мата започна със стихотворе-
Културната част на програ-

онно
българи - палчани, показа, че ния, песни и игри, които изпъл-

от Бело блато.и експерти от Белград - профе- 
Целта на проекта е да спо- сори в Селскостопанския фа- 

рудничество със специали- могне устойчивото регионално култет, и преподаватели в 
зирани за този сектор ведом- икономическо развитие чрез средното селскостопанско учи- 
ства в страната и в Южна Сър- различни видове насърчаване лище във Враня.

българите в тази част на Сър- ниха ученици 
бия настояват да запазят кул- Фолклористите към Центъра

за култура от Босилеград сетурното си наследство и само
битност. В присъствие на 
представители на българското предимно

Сърбия начело с жана Тодорова с народни пес- 
посланика Георги Димитров и ни, а фолклорна група от Нови 
на българи от Иваново, Скоре- Сад с танци от Източна Маке- 
новац, Нови Сад и Босилеград, дония и България. С аплодис- 
на петата поредна среща беше менти бяха поздравени и фол- 

културно-художес- клористите на КХД “Иваново 
1868" от Иваново, които пле-

представиха с танци и хора, 
от Краището, Сне-на малките и средни предприя- Д.М.

посолство в
На 14 декември в Сурдулица

Промоция на проекта 

“Река от мляко”
изнесена
твена програма, която още 
веднаж потвърди високите ниха вниманието на присъс- 
стойности на българската кул- тващите и с народната си но- 
тура, преди всичко на фолкло- сия, за чиято набавка особена

заслуга има председателят на 
Тържеството беше открито дружеството Петър Василчин.

Преди да започне общата

ра.Селскостопанската служба 
кьм Общинската скупщина в 
Сурдулица ще представи про
екта “Река от мляко” на 14 де
кември в залата на градската 
библиотека “Радое Домано- 
вич”.

от Мария Пенйов, секретар на 
българското културно дружес- веселба с музика, песни и хора 
тво “Трандафер” от Бело бла- до полунощ, Жарко Евтимов
то, а присъстващите поздрави връчи скромни подаръци на 
и Жарко Евтимов, родом от организаторите на “Българиа- 
Босилеград, който сега живее и дата”, 
работи в Нови Сад и е предсе
дател на дружеството за бъл-

Проектът за интегрално раз
витие на млекодобива, назован 
“Река от мляко”, който на тери
торията на Сърбия се провежда 
вече трета година, се финанси
ра от шведската международна 
организация за помощ и сът
рудничество 8ША, а реализа
цията му е доверена на Консул
тантската компания ОРТО т- 
(етабопа! АВ от Стокхолм в

Павле Георгиев 
Зреняиип

През фотообектиба

Опора
сътрудничество със сръбското 
министерство на селското сто
панство. Настоящата втора фа
за на проекта обхваща 18 общи- изгодни за фермерите условия се интегрират в европейския 
ни от Нишавски, Топлишки, са раздадени повече от 30 съв- пазар на мляко и млечни изде- 
Ябланишки Пчински Зайчар- рсменни технически съоръже- лия. Това, естествено, може да 
ски и Пиротски окръзи, пет от ния. кат0 силокомбайни, бе- се постигне само чрез хармо- 
които в Пчински окръг - Враня, рачки на царевица, апарати за ничен сплав на науката, техни- 
Владичин хан Сурдулица Буя- издояване, балировачки и др. ката и преките производители, 
новац и Търговище. ’ Сегашният етап обхваща за- Координатор

През първия етап от реали- силване на консултантските “Река от мляко ’ в община Сур- 
У сформи- служби, които да съветват про- дулица е ииж. агрономът Иви-

изводителите как по-скоро да ца Евтимов, самостоятелен ск- 
укрепне устойчивото развитие сперт към Общинската скуп- 
на млекодобива и по-бързо да щина.

Ш'-ЗДх-3

1||||д|1
«шг®

на прокета

зацията на проекта са 
рани 20 групи фермери, 16 от
които са се регистрирали като 
сдружения. С тяхна помощ при Д.М. Н
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ШВШс
риус бук” от Ниш миналата 
седмица предложи на димит- 
ровградчани богат избор на 
книги от всички жанрове. Щан
довете бяха пред художестве
ната галерия.

Продавачката Таня Петрова 
изрази задоволство от броя на
продадените книги и от инка- т предимно от а„.
сираците пари. Наложило глийски, испански и други реч- илюстрираните книги за жи- 
обственици ге на фирма - ници> енциклопедии, научни вотните, растенията, след това 

во да идват от Ниш, за д - особено от книгата за книгата “Сто въпроса и сто от
реждат щанда с книги. По-въз- НиколаТесла,кактоиоткниги говора” и др. 
растните купували книги за ле- „ 1
чебните билки, младите се ин- с -™ски сентенции, дока го

•ч-'

1
.

Такива табла преди години бяха поставени на много места в 
Димитровград. Основното им предназначение бе върху 
да се лепят обяви, афиши и некролози, които преди това хора
та лепеха безразборно по стените. С времето по таблата оста
наха само нек

тяхза децата най-интересни били

ролозите.
Но таблото “натежа”, така че опора му прави тази бреза. 

“Официалните" вероятно чакат вятъра да го събори съвсем.
А.Т.Б. Д.
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Експертна промоция на още един наш край

Поречието на Ерма 

природозащитна зона?
Експерти от Института за защита на природа

та Наташа Д. Панич, андролог, Мая Радосаалс- 
вич, политолог, и Братислав Грубач, орнитолог, 
на 15 и 16

организация, на ловното дружество и на рибари
те, както и преподаватели по биология от основ
ното училище и туристическата организация.

С участието на към тридесетина ученици про
моцията бе направена по твърде интересен и не- 
конвенционален начин: чрез въпроси и игри, а за 
точните отговори учениците бяха награждавани.

На 16 ноември участниците в промоцията с ав
тобус направиха тур от Погаповски манастир до 
Зпонска баня, като едновременно се запознаха с 
някои ендемични растения (черен бор) и птицата 
жълтоклюна (черна) гарга, световнозастрашсн 
вид, а щастие имаха да видят и сурия орел, също 
вид на изчезване.

В това отношение Братислав Грубач подготвя 
научни материали, с които ще изтъкне необходи
мостта поречието на Ерма да бъде провъзгласено 
за природозащитна зона.

Инак гостите от Белград на домакините връчи
ха четири диска с научнопопулярни материали, 
две книги за птиците и множество диплянки и пла
кати.

От свойто име 
петното да измие 
след опя гаф 
в храсталака, 
в7,лкьт, звяра, 
вълчицата откара 
па ехограф.
Наспи,пи мълчание, 
когато доктор Гец, 
стар ловец, 
каза пи всеослушание:
- Ще ви питам, няма как, 
дали сте вие в брак
или в стомаха, виждам слабо,
Червена шапчица и баба?
Да бяхте видели този смях 
и удивление,
когато извадиха на бял свят 
с цезарово сечение 
заедно баба и внучка?!
Всички бяха възхитени от тази случка, 
с исключение 
на няколко стари 
циници и злобари.
Всеки в отделението 
гинекологично 
честити му лично.
Само нещастният татко 
изрече кратко, 
с чувство на изпълнен дълг:
- Не може от такава трибуна 
науката да се излага.
Човек е произлязъл, 
не от вълк 
а от маймуна!
Все пак в присъствие на зверовете 
той призна за свои щерки двете, 
а бяха доволни без мерка 
едната и другата щерка, 
че баща им е много важен 
и много снажен!

ноември посетиха Димитровград, 
по-специално димитровградската гимназия, къ- 
дето направиха промоция на запазването и съхра
няването на животинския и растителен свят в По
речието на Ерма. Гостите бяха придружени и от
представители на местните институции, пряко 
или косвено свързани с опазването на околната 
среда на човека - референта за защита на околната 
среда при ОС, представители на туристическата

След Старопланинските предели, провъзгла
сени за природозащитен район, на път е още един 
—Дерскулския, да погълне интереса и вниманието 
на природозащитниците.

Инициативата за гостуване на специалистите е 
на секцията по биолигия, ръководена от Слободан 
Цветков, гимназиален преподавател по биология.

Ст. Н.Братислав Грубач

От 1 януари 2007 година

Зариш прецушщво «бучение
* Предучилищното обучение вече е задължително 3а всички деца. 
След Нова година на „училище“ ще тръгнат децата, родени през 
2000, както и родените до 31 март 2001 година.

Съгласно Закона за основите на на Лисина и Църнощица. Проблем министерството и ведомствата в 
системата на образованието и въз- представлява единствено обучени- общината да решават дали 
питанието в Сърбия 81 дете в Бо- етонадве деца в ГорноТлъмино и предучилищното обучение да се 
силеградска община от 1 януари на едно в Дукат, в които села в мо- провежда на майчин български 
2007 година ще трябва да посеща- мента са закрити училищата. Учи- език, понеже конституцията и за- 
ват предучилищно обучение в про- лището вече е запознало минис- коните им гарантират това право, 
дължение от 6 месеца, за което на терството с проблема и е поискало Нормално е компетентните да из-
края ще получат удостоверения, помощ от него, но до момента не е намерят начини да се възстанови 
Освен в детската градина в Боси- получило отговор. правото на българите да си имат
леград, където въче се учат 33 де- В детските градини в Босилег- обучение на майчин език, както в 
ца, и в подведомствената й пара- рад и Райчиловци вече са започна- предучилищното образование, та- 
лелка в Райчиловци (17 деца), обу- ли с обучението на децата на пре- ка и в основното училище. На кой 

останалите 31 бъдещи дучилищна възраст. Някои учите- вече му е нужно организиране начението за
първолаци ще провеждат начални- ли в селата сами си организрат и “кампании” против обучението на 
те учители в подведомствените си избират подходяща литература майчин език и свикване на роди- 
училища в селата. Според закона, и също са започнали с обучението, телски срещи, на които родители- 
доколкото в някое село има над 5 Както преди началото на всяка те да се определят на кой език ис- 
деца на предучилищна възраст, учебна година и сега най-вероятно кат да им се учат децата? 
детската градина е длъжна там да ще бъде актуализиран въпросът 
сформира подведомствена пара
лелка. Тъй като в нито едно Боси- 
леградско село не се събраха по 
толкова малчугани, обучението за 
тях ще провеждат тамошните учи-

(Стихотворението е публикувано в сборника от подбрана 
сръбска поезия за деца “Всичко, което растне, би искало да 

пее”, “Братство” и Змайеве дечйе игре, 2006 г.)
П.Л.Р.
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Изложба на иконители. 8Ш& И Ц
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- Очакваме детската градина да 
ни предостави учебни планове и 
програми за работа на учителите, 
които ще провеждат предучилищ
но обучение, каза Методи Чипев, 
директор на основното училище. 
Според решението на просветното 
министерство, бъдещите първола
ци ще ползват и две книжки - “Ма
тематика - чрез игра до знания” и 
“Рисувам, пиша - чрез игра до зна
ния”. Цената на книгите е 500 ди
нара и са задължителни за всяко

В Градската галерия в Димитровград във вторник бе открита 
изложба под название “Чудотворци от Богородични икони”. 
Експонирани са колиета на чудотворни икони на Пресвета Бо
городица от светогорските манастири “Зограф” и “Хиландар”, 
икони от България, Русия, както и миниатюри, икони, хоругви и 
картини, изработени от възпитаници на Детската школа по ико
нопис “Захари Хоград” към Енорийския център “Покров Бо
городичен” в София.

На откриването на изложбата говориха Георги Белчев, 
директор на Столична библиотека в София и председател на 
комисията по образование и култура в столичния Общински съ
вет, Люба Георгиева, началник на отдел християнско наслед-

Й
■МрРТ'-' гя
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дете.
Чипев ни осведоми, че по 3 деца 

ще се учат в подведомствените 
училища в Гложйе, Мпекоминци и 
Бистър, по две в Долно Тлъмино, 
Горна и Долна Любата, Рикачево, 
Зли дол - стари и Паралово и по 

Зли дол - нови, Плоча,

изобразява!_ _ , _ , _ ща, в които децата твърде успешно научават да
ство към Столичната библиотека, и Трендафил Петров, дирек- светцИ1 верски обекти и предмети върху платно, дърво и ДРУ111 
тор на димитровградския Център за култура. материали

Проявата предизвика особен интерес сред димитровградча- 
ни. Посетителите разбраха, че в България има няколко учили-

Б. Д-
едно дете в 
Назърица, Доганица, Горна и Дол
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Срещи с нашенци: Ванче Тренчев, горнотлъминчанин в Скопие

Живее във Волково, милее за Горно Тлъмино
( работят и по десетина майстори. За

едно с тях работи и собственикът наС тоя нашенец, родом от босилег- мъжко дете в семей- 
радското село Горно Тлъмино, се ството, той орал ниви- 
срещнах на автогарата в Скопие, откъ- те, косил ливадите и за
дето ме взе с колата си и ме закара в не- вършвал много други 
говия дом в скопската населба Волково. селски работи.
Там се запознах със съпругата му Боян
ка, която е от същото село, както и със женитбата през 1971 г. 
сина му Сашо и неговото семейство. Тренчев 
Приеха ме любезно и гостолюбиво, как- работа в предприятие
то го правят преселниците от Босилег- то за рударски изслед- 
радско.

Ванче Асенов Тренчев е роден 1951 г. работил

мери” от Гостивар, кое
то се занимавало само 
с лепене на мраморни и 
керамични плочки в 
жилищни и други обек
ти. Той много заобичал 
тази строителна специ
алност, след една годи
на положил изпит за 
квалифициран, а след 3 
години и за висококва
лифициран майстор. 
Ръководителите 
“Мермери” били много 
доволни от неговата 
работа и няколко пъти 
го награждавали. От 
1990 до 1993 година 
Тренчев работил в 
строителното предпри
ятие “Пелагония” в 
Скопие. Като отличен 
майстор бил изпратен в 

Кувейт и там работил една година.
В разгара на приватизацията на об

ществените предприятия в Македония 
през 1994 г. Ванче Тренчев формирал 
собствено 
мин-трейд” за поставяне и лепене на 
мраморни и керамични плочки. Ведна
га се афирмирал с бързо и качествено 
завършване на работите и установил 
партньорски отношения с няколко фир
ми, а най-много със скопската фирма 
“Дабар”, чрез която в квартал “Кисела 
вода” неговото предприятие поставило 
всички плочки в 11 жилищни сгради. 
Доволни от качеството на работата, 
собствениците на апартаментите сега 
препоръчват майсторите на “Тлъ- 
мин-трейд” на свои роднини и прияте
ли. Засега на постоянна работа в пред
приятието са 4 души, а когато има нуж

да,

предприятието.
Нашенецът Ванче Тренчев се гордее 

с българската си народност и с родния 
си край. Член е на сдружението “Боси- 
леградско” и редовно идва на срещите 
на преселниците в Скопие. Той много 
обича родното си село. Казва, че живее 
в Скопие, а мисли за Горно Тлъмино. В 
местността Река-Евтимова нива е пос
троил съвременна къща, която краси 
тази част от селото. Пространството 
около
ливади, гори) и тук той планира да нап
рави рибарник. Иска да отглежда 
търва, понеже планинската река е мно
го чиста. В този план е влезло и изграж
дането на басейн за къпане. Довел е пи
тейна вода чрез водопровод с дължина 
300 м и има намерение да построи мост 
на реката, който да ползват и други хо-

След войниклъка и

постъпил на

вания от Княжевац и
в него осем го-

До четвърто отделение учил в родното дини. След това поло
си село, а осмолетка завършил в Бис- вин година работил в 
тър, като всекидневно изминавал пеш скопското ст 
над 10 км. Нямал възможности да учи 
средно училище и останал в селото си.

на
къщата заема 10 ха площи (ниви,

Р°ително нъс-Мавро-предприятие 
во”, откъдето минал на 

Когато той бил 16-годишен, починал работа в занаятчийско- 
баща му. Тъй като бил най-голямото то предприятие “Мер-

ра.
Тренчев често отива в родното си се

ло, а доколкото бъде отворен граничен 
преход на сръбско-македонската гра
ница в Голеш, ще отива там още по-чес
то. Помага акциите на местната об
щност, например от Скопие е донел тел 
за ограда около църквата. Има камера и 
прави видеозаписи от Горно Тлъмино с 
намерение да направи документален 
филм за своето село.

Ванче и Боянка Тренчеви имат две 
деца - дъщерята Божика и сина Сашо, 
които са завършили училища и вече са 
си създали собствени семейства. Те 
подкрепят акциите на баща си в Горно 
Тлъмино, защото и те обичат да дойдат 
в селото и да се любуват на неговата 
прекрасна природа.

“Тлъ-предприятие

Богослав Янев

№ма на наш читател 1&Жизненият цикъл 6 традицията на 
българина (4)____________________ п

шШПогребение 8релите имат същите нужди като живи
те и затова в ковчега се слагат ябълки, 
хляб, сухи плодове,,, Постоянен оби
чай е слагането на пари в джоба, за да 
се откупи от оня свят,

Многобройни са обичаите за пред
пазване на умрелия от вампирясване. 
Край трупа се полагат кръстче, чесън, 
икона, тамян... Известяването на смър
тта става с редки удари на черковната 
камбана. Мъртвеца оплакват близките 
със силен глас. Смята се страшно и 
грешно да не бъде оплакван.

Навсякъде умрелият се слага в ков
чег (ракла, сандък). Преди изнасянето 
му от дома близките се прощават с по
койника. Гробището обикновено е 
близко до селото и гробът се нарича 
къща или дом на умрелия. Вески при
състващ на погребението смята за 
дълг да хвърли земя върху ковчега и да 
каже: “Лека ти земя” или “Бог да те 
прости”. Напускайки гробището или 
стигайки у дома си, близките си изми
ват ръцете - за да измият лошото от се
бе си.

Върху гроба, откъм главата, се слага 
кръст. На четиридесетия ден се прави 
трапеза на гроба. Други помени се пра
вят на третия и деветия месец, както на 
първата и третата година. Траурът се 
изразява в облеклото и поведението на 
близките - жалене. Жалещите жени но
сят черни дрехи, черни забрадки и ня
мат никакви накити.

3
* Мъртвецът се облича в 
чисто облекло, обикновено 
ново, и бива покрит с пок
ров - бяло платно. Вярва 
се, че в него покойникът се 
явява пред Бога. На умре
лите момци и девойки об
личат някоя младоженска 
дреха.

Традиционен обичай е, щом болни
ят издъхне, да се приготви кравай, кой
то бива изяждан от присъстващите за 
здраве. Вярва се, че едва тогава душата 
излиза от къщата и се върти над коми
на. Следва месенето на друг кравай - 
препеченяк, който също се изяжда и 
след който душата се отправя в дългия 
си път. Характерно е да се отварят 
прозорците или вратата, да се обръ
щат паниците наопаки, да се покриват 
огледалата и портретите...

Тялото бива окъпвано или поне из
мито, като във водата се слага босилек 
“за хубава миризма”. Строго се внима
ва очите да не останат отворени - вяр
ва се, че скоро ще умре друг.

Мъртвецът се облича в чисто облек
ло, обикновено ново, и бива покрит с 
"окров - бяло платно. Вярва се, че в не
го покойникът се явява пред Бога. На 
умрелите момци и девойки обличат 
някоя младоженска дреха.

Съществува вярване, че в гроба ум-

ч,Г
. ДВ Щш,,

г4‘

От богатата традиция на му
зикалното искуство в Цариброд
чрез тази стара снимка ви пред- иувдм 
ставяме дъщерите-музикантки 
на известния царибродски хо
телиер Рангел Герасимов - Гаца.

На снимката, която е заснета преди 
повече от 90 години, са сестрите: Евдо- 
кия с прима, в средата е Любица с ки
тара, а вдясно с цигулката е Вера.

глйяа
опита му след три дъщери и голяма па
уза да се сдобие със син. Обаче не стана
ло. Затова пък тя била много хубава.

Въпреки че Цариброд е бил малко 
градче, фотографията говори за високо- 

„ ^ то културно ниво на неговите жители.
Баща им Рангел Герасимов - Гаца е По всичко личи, че Рангел Герасимов 

бил един от по-заможните царибродча- като представител на средното съсло- 
ни в началото на миналия век. Неговият пие в Цариброд много е държал на това 
гостилничарски обект, на всички извее- дъщерите му да получат всестранно 
тен като Гаципото , преди десетилетия образование, 
е бил най-уютният хотел в града. Той е 
имал най-голям ресторант, стаи за но- Снимката е от албума на Петър 

Кирков, който още на ранни младини е 
щувка на етажа, сепаре, тераса пред хо- работил като прислужник в хотела на 
тела и ресторант-градина зад обекта Гаца. Като добър и почтен човек той бил 
през лятото. Хотела споменава и извее- обикнат от чорбаджията и приет от се
тният журналист Синиша Пауиович, мейството като техен син. Затова полу- 
кореспондент на Политика от София чава второто си име Пера Гацин. След
преди войната. години той става сервитьор с маниери

Гаца имал още една дъщеря, която на културен гостилничарски работник, 
била съвсем малка по време на заснема- придобити „ай-вероятно от неговия 
пето на гази снимка. Тя е изтришъкат". работодател Рангел Герасимов - Гаца 
Така са коментирали царибродчани Калотски.- Край - Срстеп Игов
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Нишка футболна зона

“Балкански” 

есенен шампион Младежите
разгромени

„Балкански“ - „Йединство“ (Пирот)
1 : 0 (0:0)

Димитровград, 17.1 1.2006 г. рушенисто “извади” от 16 на 18 
зрители 500, съдия Миша Ми- метра.
.юшсвич от Алексинац — 5.
Голмайстор: Байо Иванов в 85 “Балкански” силно атакува, ио 
минута. Жълти картони: Басов до гол, а с това и до титлата 
,м "Б.| 1канскп”. а Андонович и есенен шампион стигна в 85 
Гьошев 01 ' Псдинсгво”. Чер- минута, когато вобшатасума-

ФК „Балкански“ - фК „Власина“ 2 : II (2 : 4)
Много по-добрият младеж- вич и 27, 37, 50 и 56, Стоилко- 

ки състав на “Власина" нанесе вич в 35, А. Стаменкович в 70 и 
тежко поражение на връстни- Младенович в 78 минута за 
ците си от Димитровград. След “Власина". Жълти картони: 
слабите начални минути дома- Велков от “Балкански”, а Джо- 
кипитс успяха да обърнат ре- кич и Станкович от “Власина”.

ФК “БалканскиГогов 6

През последния половин час
На 22 ноември 2006 г. в 

късните вечерни часове на 
националния стадион “Ва
сил Левски” в София щастие 
да гледат голям мач имаха 
и 40 запалянковци, фенове 
на “Левски” от Димитров
град. Това бе мачът от петия 
кръг на група “А” от Щампи 
опеката лига, в който бъл
гарският първенец “Левски" 
игра с каталунския гранд 
“Барселона”, който е испан- 1 
ски и европейски шампион 
Посещението на мача, както

зултата в своя полза, но във 
всеки следващ момент нравиха (Петров 5), Д. Иванов 5, Велков 
катастрофални грешки, от кои- 5, Манич (Станимирович 5), 
то се възползваха власотинча- Дснков 5, Петров 5, Соколов 7, 
пи и надупчиха мрежата на М. Иванов 6, Маринков 6, На

ков 5 и Джорджсвич 7.
ФК “Власина"'. Иованович

противниците си.
Мачът бе игран в рамките на 

първия кръг от състезанието за 6.5, Личански 7 (Милошевич 7), 
купата на територията на ФС С. Тодорович 7 (Станкович 7),

Д. Стоянович 7, С. Сгоянович 7 
Димитровград, 16 ноември (Видоевич 7), Кръетич 7.5, 

2006 г. СЦ “Парк”, зрители - Тричкович 8 (Л. Стаменкович 
около 50, рефер - Марко Мил- 7), Младенович 7.5, Стоилко- 
кович от Ниш (8). Голмайсто- вич 8 (Б. Стаменкович 7), Джо- 
рн: Джорджсвич в 18 и Соколов кич 7. 5 и М. Тодорович 8.

РИС.

и на всички досегашни, орга
низира КИЦ “Цариброд”.

1 ДС.
в 20 за “Балкански”, а М. Тодо- 

тоха Бане Иванов успя да вкара рович в 2, 54, 68 и 82, Тричко- 
топката във вратата на гос-

д. с.вен: Мишич от “Йединство” в 9 
мин\ 1 а (втори жълт картон).

"Валнанскч": Петрович 8, 
Бошкович7.5 (Нацков 7.5), Ба
сов 7.5. Милан Георгиев 7.5, 
Марков 8, Чирич 7.5, Мнодраг 
Георгиев 6.5 (Глигориевич 7), 
Гюров 7.5, Ставрич 7. Ценич 
7.5. Иванов 8 (Костич-).

Играч на мача: Бане Иванов.
В бурното дерби в Димит

ровград двата отбора показаха 
качествена игра. обаче главни
ят съдия развали възможното 
още по-качествено представ
ление. Вече в деветата минута 
той изгони един играч на 
гостите поради втори жълт 
картон. В 80 минута не свири 
дузпа за домакините, като на-

Дигата на ФС РИС - група югтите.
435 27“Балкански” осъществи цел- 

- стана есенен шампион. 
Отборът спечели 33 точки, две 
повече от “Ястребац”, три по
вече от “Алуминиум” и дори 
пет повече от най-опасния си 
конкурент “Напредък” от Алек
синац.

Фланелката на “Балкански” 
носят по 7-8 състезатели от Ди
митровград и от Пирот. Тимът 
представлява съединение от 
младост и опит.

Играчите заминаха на заслу
жена почивка, а зимните под
готовки ще започнат през 
януари.
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В рамките на 14 кръг от първенството на ФС РИС 
за млади категории пионерите на “Балкански” загу
биха от връстниците си от ФК МСК от Манастирище 
с 1 : 3 (0 : 1). Гостите бяха физически по-подготвени, 
но и по-възрастни. Те играха грубо и контузиха ня
колко състезатели на домакините. Мачът бе игран на

гоиД.с.
димнтровградчани отбелязаха Андреев в 12, Н. Пет- 

т ип сп ров в 22, 25 и 31, Ж. Димитров в 50 и Д. Иванов в 61
19 ноември 2006 г. в СЦ Парк пред около 50 зрите- мин,та Димнтровградчани бяха по-добри във всич- 
ли. Гола за Балкански отбеляза Милев в 80 минута. ки сегменти на играта. Победата осъществи следният 
“Балкански игра в следния състав: Манов, М. Ди- отбор: Велков, Костов, С. Гогов, Вукчевич, Митов (Ж. 
митров, Николов, Стоянов, Тошнч, Соколов, Ботев, Димитров), Неманя Петров, Ставров, Андреев. Д. 
Гогов, Коцев, Милев и Иванов. Йованович и Ненад Петров (Маркович).

В рамките на същия кръг петлетата на Балкан- ^ последния кръг от първенството пионерите и 
ски” на своето игрище регистрираха първата си побе- петлетата на “Балкански” гостуват във Владичин хан. 
да през есенния полусезон, след като се наложиха над 
съответния състав на МСК с 6 : 2 (4 : 0). Головете за

Пиротска окръжна дига

Слаб полуевзон за 

“Желюша” Д. С.

Преди две седмици бе прек- благодарение на два равни ма-

ЕГ,:.;р=ГГп;',*,Г.: Баскетбол: осми кръг от първенството на Втора
сръбска лига- група изток_____________________та е, че Общинската управа в тостуванията също е отрица- 

Пирот отказала да плаща на телно - 6 : 15. 
отборите от Пиротска община
разходите за служебните лица. заслужена” зимна почивка.

Когато става дума за отбора Основните задачи на председа- 
на “Желюша”, спокойно може теля на клуба Иван Георгиев и 
да се оцени, че този сезон е сътрудниците му са през пауза- 
един от най-неуспешните в ис- та да привлекат добри попъле- 
торията му. Отборът бе много нения, да мотивират всички ре- 
подмладен. По-опитните игра- гистрирани играчи да играят

отказваха да играят. Не ед- мачовете и добре да подготвят “Кей", зрители около 100. 
треньорът Драган отбора с цел измъкване от

Желгошани отиват на “ие- Четвърто поредно поражение
„Димитровград“ - БК „Напредък“ (Алексинац) 62 :80 (19:17; 12:28,

15:15; 16:20)
Пирот 18.11.2006 г„ залата Втора сръбска лига. Този път ги направиха преднина от 18 

победи фаворитът за първенец на която бе недостижима за д 
на “Димит- лигата - отборът на “Напредък” от ровградските баскетболисти- ^ 

ровград” загубиха и четвъртия по- Алексинац. Мачът бе решен през В този мач играта на ди^ отоВ 
реден мач от състезанията във втората четвърт, когато гостите градчани бе по-доора, 9™, _ се

предишните мачове. Отоор 
бореше добре, тъй като игра V 
щу лидера на таблицата.

Най-ефикасни в димитровц^ 
ския отбор бяха Андреевич <■ - 
Андреев с 19 и Радованови в 
точки. "Димитровград 
състав: Вельов. Д. Алекеов. ч 
нович. Петров. Андреев. ч 
лов. Андреевич. Мишев. 
Станимирович и Рад0®а^\щиМиг

_ „ „ В следващия кръг ъ д „д13.
В рамките на Пиротска окръжна лига другия загубиха с 1:3. ровград” ще гостува на ьгч ^

миналия уикенд пионерите на “Желюша” През предстоящия уикенд трябва да бъдат сотинце”. Мачът ще се играе 
играха два от неиграните си мачове. По играни и останалите неиграни мачове. този уикенд в Лесковац.
решение на състезателните органи всички

чи
Баскетболиститенократно

Дончев на гостувания водеше опасната зона. 
по-малко от 11 футболисти.
След 9 изиграни мача “Желю
ша” заема 8 място на таблица
та с една победа, три равни ма
ча, пет загуби и голова разлика 
18:33. Отборът има само 5 точ- 

(една точка му бе отнета 
ради това, че игра със състеза
тели с два жълти картона). В 
СЦ “Парк” “Желюша” регис
трира една победа, един равен 
мач, три загуби, четири точки и 
отрицателна голова разлика 
12 : 18, а като гост от четири 

спечели само две точки,

д. с.

Пионерите на „Желюша" играха д6а мача с „Лу>кница"

Победа и 

загуба
неиграни мачове трява да се играят до края на 
полусезона, в противен случай първите им 
отбори ще бъдат наказани с отнемане на точки.

Желюшани играха с отбора на “Лужница” от 
Бабушница, като един мач спечелиха с 2:1. а

по-ки

Д-С
Д.С.

мача
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|к УЗавърши есенната част от първенството на 
Южноллоравска футболна дивизия

Скръбна вест
На 20 ноември 2006 г. престана да тупти сър

цето на милата ни майка, баба, сестра и тъща

ОЛГА СТАНУЛОВА 
(1942 - 2006)

Благодарим ти за всичко, което ни даде. Вечно 
ще живееш в сърцата ни.

От дъщерите Таня и Соня, внучките Катя и Неда, зе™~ 
ьовете Зоран и Тони, сестрите Тинка, Станка и слдо* 

ца, брата Никола и техните семейства

•Босилеградският тим десети
В 15 кръг .леленише“ 

отстъпиха в комший- 
ското дерби 

“Младост” загуби с 1:3 при 
гостуването си на “Радник” в 
Сурдулица в рамките на пос
ледния кръг от първата част на 
тазгодишното първенство на 
Южноморавска футболна ди
визия. Въпреки че първото по
лувреме решиха в своя полза 
(1:0). “зелените” изпуснаха 
аванса през второто полувре
ме и допуснаха седма загуба от

*
Таблицата след края на есенната част от първенството:

поб. рав. пор. гол-разл.точ.
1. Железничар 38 12 2 1 34:16

Благодарност2. Радан 33 10 3 2 35:11
3. Зяочудово 31 10 32:211 4

На 20 ноември след дълго и тежко боледуване почина милата ни маи- 
Олга Станулова. Изказваме голяма благодарност към хората, които 
помогнаха в борбата с болестта и които бяха покрай майка ни 

най-тежките моменти.
От сърце благодарим на^д-р Савка Станулова, д-р Евдокия 1 еро- 

ва-Давиткова, д-р Никифор Иованов, д-р Димитър Иванов, д-р Драган 
Димов, д-р Ангел Йосифов и д-р Боголюб Манич, на фармацевтите 
Амелия Павлова, Георги Иванов и Ирена Цветкова-Соколова.

всички в Здравния дом в Димитровград,

4. БСК 28 9 52:251 5 ка5. Йединство 26 8 2 5 35:25 вни
6. Радник 25 8 6 26:231
7. Слога 21 6 3 6 31:35
8. Леминд 20 6 23:202 7
9. Бобище 20 5 20:275 5

Благодарим за ус 
на аптеките “Алтеа”, “Хигия” и “Ирена”.

Не само професионално, но и човешки, много усилия положиха и сес
трите Смиля Цветкова, Емилия Стаменова и Анкица Манасиева.

И най-много, от началото на болестта й до момента, когато сърцето 
й утихна, за нейния живот се бореше д-р Боян Давитков. Той ни беше 
най-голямата подкрепа във всеки един миг. Дни, седмици и месеци на
ред, той винаги успяваше да улесни мъките на майка ни и беше край нея 
дори и в последния момент на живота й.

Благодарим ви от сърце!

10. Младост 18 28:28 илията на5 3 7
11. Житораджа 18 6 0 9 25:31
12. Ябланица 29:3017 5 2 8

началото на първенството.
Резултатът бе открит в 17 

минута, когато Марян Стани- 
мирович с лоб удар “матира” 
вратаря на домакините. След 
подновлението на играта, сур- 
луличани много по-сериозно равенства и 7 загуби. Есенен Манойловце - Пуста река 3:3, 
атакуваха вратата на “Младос- шампион на ЮФД е “Железни- Злочудово - Радан 1:1, БСК - 
т” и създаваха голови положе- чар” от Вранска баня с 38 точ- Бобище 9:3, Ябланица - Жито- 
ния. В 53 минута Драган ки.

13. Ястребац 18:3615 4 3 8
14. Манойловце 9 13:3614 4 2
15. Пуста река 12 3 4 8 23:37
16. Грачаннца 5 1 2 12 13:46

Грачаница - Йединство 3:3, Дъщерите Таня и Соня

Тъжен помен
На 2 декември 2006 г. се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от ранната смърт на нашия мил 
съпруг и баща

раджа 3:1, Лиминд - Слога 2:0 
Всички резултати от пое- и Ястребац - Железничар 0:0.

П.Л.Р.
Анджелкович изравни, а в 
63-та “Радник” вече излезе ледния кръг в ЮФД: АСЕН АСЕНОВ - КАРДАН 

от с. Горна Лисина
Панихидата ще отслужим на 2 декември от 

11 часа на горнолисинските гробища. Каним роднини и прия
тели да посетят заедно с нас вечния дом на скъпия ни покой
ник.

напред в резултата. Автор на
второто попадение за сурдули- 
чани беше Владимир Величко- 
вич. Крайния резултат 3:1 в 
полза на домакините оформи 
капитанът Никола Спасич от 
дузпа в 70 минута.

След края на есенния полу- 
сезон “Младост” заема 10 мяс
то на таблицата с 18 точки от 
15 изиграни мача - 5 победи, 3

Скръбна вест
Осведомяваме роднини и приятели, че на 20 ноември 2006 

година почина чичо ми

БОРИС ВЕЛИНОВ АНГЕЛОВ 
от с. Долна Лисина

и бе погребан на 21 ноември в долнолисинските гробища. 
Почивай в мир. Поклон пред светлата ти памет!

Твоят братанец Славко Велинов 
със семейството си от Ниш

Мили Сенко, много ни липсваш. Не можем да приемем ис
тината, че вече те няма. Казват, че времето лекува, но с време
то болката се увеличава, а празнината след теб става все по-го- 
ляма.

Почивай в мир!
Съпругата Миряна и синовете Перица и Игор

Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашия мил ба
ща, тъст, дядо и прадядоX

10 11 12Кръстословица 307 X
7 8 93 5 62 4

ъставил: Драган Петров ^ ВЛАДИМИР МИЦОВ 
Щ от с. Долна Лисина

Панихидата ще отслужим на 25 ноември от 11 
^ часа на долнолисинските гробища. Каним род- 
■ нини и приятели да ни придружат.

| Благодарим ти за любовта и добрината, с коя- 
Щ то ни обсипваше. Нашата болка е неизмерима, но 

се гордеем, че те имахме.
От дъщерите Милка и Радица и техните семейства

XX
15★ 13 14

ВОДОРАВНО: 1. Кормило 
на автомобил (сръб.). 6. 
Мярка в златарството. 11. 
Атлетически клуб. 13. 
Област в Израел. 15. 
Условна тайна дума, която 
служи за разпознаване. 17. 
Метално буре за бензин. 19. 
Блато. 20. Името на ак-

|1пЩX
20

XX
1916 1817

X
2625

X
2421 22 23

X
3130

X
28 29

X
3635

X
3433

X
4140

X
39

X
3837тьора Пачино. 21. Мярка за 

площ. 23. Сръбска актриса.
25. Затворени обществени 
групи в Индия. 27. Циганин.
29. Град в САЩ. 31. Мю
сюлманско мъжко име. 32.
Завод от Цетине. 34. Сръб
ски политик. 36. Неиденти
фициран летящ обект
(съкр.). 37. Животно сголе- ми хранилища за зърнени
ми разклонени рога. 39. Па- Южна Азия. 10. Парична храни. 33. Политическата 
дина. 41. Александър Ранге- единица в Словения. 12. коалция, която събори ре- 
лов. 42. би 14буква. 44. Кой- Щат в САЩ. 14. Някога жима на Милошевич. 35. 
то не е гладен. 46. Град (сръб.). 16. Крадци в район Мъж. 38. Мъжка рожба. 40. 
край Смедерево. 48. Итали- на военни действия. 18. Ангелина (гал.). 43. Вечно- 
анска държавна телевизия. Червеникавосин. 20. Унгар- зелено плодно дърво. 45. 
50. Орган на обонятнието. ско мъжко име. 22. Човек Артилейрско оръдие. 47. 
52. Кръглото в окото под чужда власт. 24. Град в Белградски седмичник. 49. 
(мн.ч.). 53. Предната оцве- Сърбия. 26. Сън (сръб.). 28. Иван Иванов. 51. 12 и 6 бук- 
тена част на окото. 54. Го- Стена, вълнолом. 30. Голе- Ва. 
ляма водна птица.

Навърши се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила и 
непрежалима майка, свекърва и баба

АГНА ИВАНОВА 
(1918 - 2005) 
от село Горна Лисина

Панахидата ще отслужим на 25 ноември на 
горнолисинските гробища. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Мила майко, спи спокойно вечния си сън! 
Твоите деца: Никуличка, Драган и Душанка 

със семействата си

X
47

X
46

X
454443

X
52

X
515049

★★ 5453

Тъжен помен
На 30 ноември 2006 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил съпруг, ба
ща, тъст, свекър и дядо

ДУШАН СОТИРОВ 
(1930 - 2005)

Панахидата ще отслужим на 25 ноември от 12 
часа на гробищата в Босилеград. Каним роднини 

и приятели да ни придружат.
Времето няма да ни утеши - много болка и тъга има в наши

те сърца. Винаги ще си в нашите мисли, винаги ще те обичаме. 
Почивай в мир!

Опечалени: съпруга Веселинка, синове Иван и Александър 
и дъщеря Снежана със семействата си

'!

Решение на кръстословица 306 - Водоравно:ШШ
Локал. 36. Атол. 37. „Алавес“. 38. Кикинда.
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Манчин рабушшнтшшштшшж
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Ромската фолклорна 
кралица Есма Реджепова 
пред „Братство" ш п I

Имам 116
■шС уУ • Гледа ли у окаю сърбйе, час шопи 

—«•*' понеделник те- торлаци, а еве че станемо в 
левизию, Манчо? каракачанье... Щом сщ 

заступи ме Ранча Ви- теквия дупедавци може I, 
сочкьи. на японци да ни искараю.

- Па гледа по нещо... - од- А това дека че станемо
говарам му я и чекам кво кико йедно време има код- 
че изтресе съга. жа да почекаш. Йедно

- Гледа ли за Висок? време ни оратейоше: “Учи.
- Па по нещо, ама чини ми да не теглиш кико нас!” И

се дека имаше и за Лука- нийе учеомо и това що мо- 
вицу, за Цариброд, за же, и това що не може, 
Чемерник... свак гледа да завърши не-

- Айде, айде, видим дека кикву школьу, па да вати
не ти йе мерак, емисията си градищата. Младинята се 
беше за Висок, за непипну- пърсну на све стране 
ту природу, за туризам, за манастирскье мачкье, из- 
овце... женише се, задомише се,

- Е, кой че гьу пипне кига деца израджаше, после й
и старците вечимка се децата им порастоше и она 
прекараше? А на телеви- се изженише и деца израд- 
зиюту кига гледаш све из- жаше, не знаю ни за Висок, 
лази от убаво по-убаво. ни за Бурел, ни за Дерекул, 
Убаво йе за тия що не та тая ли младиня че се 
знаю, па кига гледаю и върне, а? По градищата че 
слушаю че речеш одиа че и проее, ама на село нема 
стегну опънците и че се за- да се върну. Оти нали зна- 
путе натам. А я те тебе пи- йеш кико йе казал народат: 
там по кикъв пут че стигну Вали село, ама живей на 
до там, а? град!...

- Па че стигну до Больев- - Уу, бре Манчо, ти ми 
ску бару, а после малко че цел куп струпа! Нали уну- 
се помуче. Ама еве орати се ците дооде при деду?
че га насипу със струготи- - Само понекига, ка гьи 
ну, та и натам че може да опре дебел зор или кига не-

маю кво да работе...
- Ее, баш тува те чекам: 

га насипую със струтотину, кига нема кво да работе. А 
а нема да му туре асвалт? видиш ли тува работа кол-

- Защо? ко очеш и ако дебело засу-
- Па свакьи пут кига дой- чеш рукаве може и добре 

ду изборйе они асвалтираю да се живейе...
путат за Висок: кьилометар - Знам, знам, слуша и я 
по кьилометар. Щом мину телевизиюту. Ама еакам 
изборйете - пай по старому, друго нещо да ти кажем: да 
забораве тия пут! А съга не- речемо све пойде по мед и 
ма и асвалт оти тия изборйе масло: и овце се намноже, 
су за големците у Белград, и кашкаваль се произведе, 
демек за парламентат. Ако и сиренье, и месо, и малине 
беоше за меснуту влас има- и све друго, ама дека че га 
ше да се найде и асвалт... продадеш, а? Я гледам не-

- Мали путат, Манчо, ви- колко млекаркье у
диш ли ква чудеса ни че- Цариброд изнеле шишетия 
каю: селскьи туризам, па и да ме простиш, а и оне да 
варме с каракачанскье ов- ми просте, кико проститут- 
це, па кашкаваль... Кико у кье се върту из улипуту, 
старо време... чекаю мущерийе... Слушай

- Видим и слушам, само кво че ти кажем: докига 
малко недочувуйем. Ама тия горе, койи съга че 
на телевизиюту орате за бирамо не се вате здраво за 
пиротскьи кашкаваль, за работу да опрайе държаву- 
пиротско ягне, абе да нейе ту, она дебело да се 
Високат минул у Пирот, а? загрижи за народ, а не да 
Па после за тия каракачан- су кико рогове у вречу, 
ье. Знайе ли бре, некой ко- джабе че стайамо карака- 
йи су тия каракачанье? чанье...
Ама това ни се и пада: ние 
смо си българе, но час ни

внучета и 

още пея!
па

* България е страната, 6 която 
съм направила най-много кон
церти извън границите на ня
когашна Югославия, казва попу
лярната изпълнителка.

Световноизвестната ромска певица Есма
Реджепова тези дни се представи с голям кон- род в Македония и Сърбия не прави сватби тези 
церт в София. Бе показан и документалният 40 дена.
филм с нейно участие “Когато пътят засвири: Иначе и преди топа съм идвала в България,
Приказки за цигански керван”. Във филма играе даже тук имам издадени две плочи с български 
и холивудската звезда Джони Ден. народни песни. Любимата ми песен си остава

Дописникът на в. “Братство” я изненада пре- “Провикнал се Николчо” - пееха я и Борис Ма- 
ди концерта, като й поднесе за автограф нейната шалов, и Порта Пинджурова. България е сгра- 
първа грамофонна плоча отпреди 40 години! На ната, в която съм направила най-много концер- 
обложката тя е 17-годишна и позира с петото си ти извън границите на някогашна Югославия.
^Те; „То ПЪРВ0 ми каза мамо. Днес е от *Предполагам, че тука имате много прия- 
нан-добрите музиканти в Македония и от него тсли 
имам 4 внучета”, сподели многодетната баба 
Есма.

Прочутата изпълнителка на “Чае шукарие” е 
популярна и е това, че досега е осиновила чак 47 
деца!

кико

- Много, много... Ибро Лолов и Иво Папазов 
спяха у нас в Белград, когато живеехме там. Със 
съпруга ми сме били кумове на дъщерята на Бо
рис Карлов. Най-голяма приятелка ми беше Не
дялка Ксранова. Ако беше жива, бих искала да 
пея с нея - страхотна певица беше, обичам ней-*Доведохте ли някои от многобройните си 

деца в България ?
- Пет от тях са с мен тук и в момента репети-

ните интерпретации, тя правеше чудесни орна
менти. Самата тя ми е казвала, че е гледала по 

рат. Мога да се похваля и с 46 снахи и 116 внуци, афишите, за да разбере кога ще гостувам в Бъл- 
А до месец и нещо чакам 117-ото си внуче - дете гария. И идваше при мен, така се сприятелихме, 
на един от кларинетистите ми. Един от синовете В нейния апартамент съм била няколко пъти. 
ни - сегашният ръководител на оркестъра ми, Имахме си приказката, че ако умра аз по-рано, 
който наследи покойния ми съпруг Стево Тео- тя да дойде да пусне няколко сълзи на моя гроб, 
досиевски, има две деца: момченцето е кръсте- а ако тя - аз да отида. За съжаление, когато тя 
но на мъжа ми, а момиченцето на мен. През ап- почина, аз бях в Америка. Една седмица по-къс- 
рил 2007 стават 10 години, откакто моят Стево но се върнах, само оставих куфарите в Скопие и

отидох в Пловдив на нейния гроб!
Наближи началото на нейния концрт, публи

ката, която беше препълнила Националния дво
рец на културата, я чакаше с нетърпение. Есма 
Реджепова се извини, че се налага да привър
шим разговора, но на раздяла не забрави да поз
драви своите обожатели в Сърбия.

се иде...
- А ти знайеш ли защо че

не е между живите...
*Откога не сте пяла В България?

- О, много отдавна, откакто умря Тито. Кога
то той почина, бях на концерти тук, в България. 
Трябваше да продължат още 7 - 8 дни, но всич
ките ги отказах. Заради моите религиозни убеж
дения не исках да пея известно време и до 40-ия 
ден не правех концерти. И целият цигански на- Тодор Петров

За да ви е по-лека работата
За да би е по-лека работа
та, непременно трябва 
да знаете следните зако-

Закон на Лемпър:
Ако си тръгнеш от работа Винаги се занимаваш с нещо 
по-късно, никой няма да забе- странично, когато шефът се от
лежи. Тръгнеш ли си по-рано, бие край бюрото ти. 
непременно ще срещнеш шефа

Закон на Ото:

ни:
Закон на Слаус:

Ако вършиш някаква работа
си на паркинга. Правило на Хари:

Максима на офиса: Когато не знаеш какво да пра-
прекалено добре, няма да мо- Телефонът никога не звъни, ко- виш, придай си загрижен вид и 
жеш да се отървеш от нея.

Бюрократичен принцип па 
Ларсъи: _
Ако направиш невъзможното, ^ 
твоят шеф просто ще го вклю
чи в постоянните ти задълже
ния.

Манча
върви забързано.гато няма какво да правиш.

••'-.'ЧЗДТЧЯ*

некдоти - В бараката цепи дърва. Намерих си хубава квартира с
- Ама... това не е убаво - уко- добра хазяйка. Станах “к”! 

рил го Вуте - ти да седиш тука

и пищови, и казал:
- Ми го гледаш хастаро?
Изплашен, сервитьорът из

мънкал, че всичко е пито-пла- 
тено и тръгнал да се крие. Тога
ва комитата му подвикнал:

- А ресто ке дадеш ли?

Македонски комита в 
София

на топло и да си свириш на Като прочела писмото, маи- 
акордеон, а жената да цепи ката се паникьосала и побърза- 
дърва тамо на студа... ла да се качи на влака за София.

- Епачецепи, щом незанеда - Кажи, дъще, какво значи 
свири на акордеон! това“к”?

- Ами... станах куртизанка, 
мамо - казало момичето.^

- Така кажи ма, дъще! Камък 
ми падна от сърцето! Аз си по 
мислих, че си станала комуни 
тка!

Първи капан за гения:
Никой шеф няма да търпи слу
жител, който винаги е прав.

Закон на Пъркин:
Потупването по гърба е само 
на няколко сантиметра от рит- напилИ1 той повикал сервитьо- 
ника в задника. ра Сервитьорът направил

Закон на Рафъл за бизнеса: СМетката и му я подал. Комита- 
Колкото по-малко работа имат та си разтворил палтото, което 
служителите, толкова по-бавно дил0 заредено цялото с бомби 
я вършат.

Едно време македонски ко
мита посетил софийска механа

Шопка цепи дърваи поръчал ядене и пиене за ця
лата чета. След като се наяли и Какво значи "к"?Вуте отишъл на гости при 

Геле. Заварил го в стаята - седи Момиче от провинцията 
пристигнало в българската 
столица. След известно време 
написало писмо на майка сп:

и свири на акордеон.
- Къде е жена ти? - попитал

Вуте.

ИЗДЗВЗ! ДИРЕКТОР: Велимир Костов. РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко Божилов, Ван тори
т, н п и Кирил Георгиев, Петър Рангелое, Момир Тодоров (и.д. гл. редактор), Никола Цветков (технически р Д у
И3ДЗТеЛ СТВО ЬрЗТСТВО комютьрен дизайн). Даниела Христова (лектор-коректор). ТЕЛЕФОНИ: директор (тел., факс) (0 ) щаГ.

Кей 29 декември 8
Е-ПОЩа: 160-238057-19; За собствени приходи: 160-238062-04. Валутна сметка: 00-508-00018312, Вапса

ПшЬ@тесНатЗ.Пе1 „врбас Комерц", Карла Маркса 47, Ниш, тел./факс (018) 576-283; 064/1981 666.

Ц»8Н 0350-8838

Вестни на българите в Сърбия7 70 ЗУо "8 8 3004


