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Защита на териториалната Да се осъзнаем 

цялост на праната като българи
- На албанците предлагаме ■

всички права в рамките на една 
цивилизована, по демократи- 

| чески уредена държава - съ- 
у щинска автономия, която им 
I дава възможност самостоятел- 
I но да решават за почти всички 
I въпроси на своето ежедневие,
I при възстановяване на иконо- 
I мическите връзки със Сърбия и 
I готовност да спомогнем за сто- 
I ланското възстановяване на 
I покрайнината, каза президен- 
I тът Тадич. Сърбия е категорич- 
I но против възложено решение 
I и днес вече не е сама в тези нас-

-• р!
. ;

. На 9 февруари в малката за- лиция, и това е втората причи- 
ла на Центъра за култура в Ди- на. Третата стратегическа при- 
митровград пред стотина чина е политическият опит, 
граждани бе представена прог- който общинската организация 
рамата на Демократическата има, участвайки активно след

1997 година насам в местната 
Както изтъкнаха^ Небойша власт ( при това и като един от 

Иванов и д-р Ангел Йосифов от носителите на демократичните

1 партия на българите.
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тоявания и поради това именно 
трябва да сме готови за кон- 

Най-важната задача на на- структивно участие в прегово-Новият състав на парламен
та на Сърбия след изборите на родните представители на пър- 
21 януари проведе първото си вото заседание бе обсъждането 
заседание в сряда в Дома на и гласуването на резолюцията Кощуница подчерта, че за Ко- 
Народната скупщина. Заседа- за Косово и Метохия, изготвена сово няма възмездие, така че в 
нието, на което бяха потвърде- и одобрена във вторник от пра- преговорите за бъдещето на 
ни мандатите на новите народ- вителството на Сърбия.

рите, подчерта президентът. 
Сръбският премиер Воислав

покрайнината във Виена няма 
С приетата от правителство- да се върви под разумния ком- 

то проекторезолюция, чийто промие, 
текст подкрепиха Демократи
ческата партия, Демократичес- Косово няма възмездие. Ние 
ката партия на Сърбия, Нова ще ходим във Виена, за да обяс- 
Сърбия, Сръбската радикална ним, че Сърбия е готова за все- 
партия и Социалистическата 
партия на Сърбия, на депутати
те се препоръчва да отхвърлят 
всички позиции от предложе
нието за бъдещето на Косово

ни представители насрочи до-

- Простата истина гласи: за Инициативният съвет на ДПБ

Инициативния съвет за сфор- промени), 
миране на партията, става дума своеобразен коректор на мес- 
за нова, модерна партия, която тната власт и застъпвайки ин- 
себе си счита за наследник на тересите на малцинството пред 
всичко позитивно от ДСБЮ, но централната власт. Всичко то- 
същевременно ще бъде автен- ва налага създаване на нова, 
тична партия на българите, ко- модерна партия, която ще има 
ито живеят не само в Цариб- управленски капацитет за учас- 
род, Босилеград и съседните тие в местните избори и дори 
общини, но и в Сърбия.

Според Иванов няколко са автентична партия, независима 
причините за създаване на нова от политическите централи в 
партия на българите - от създа- Белград, не могат да се поста
вянето си ДСБЮ имаше опре- вят адекватно автентичните 
делена роля в обозначаване на проблеми на българите в Сър- 
основните проблеми на граж- бия. 
даните в двете общини, бе 
свидетел на разпадане на пре- съвет на ДСБЮ и политическо- 
дишна Югославия, след това то крило в Босилеград просто 
на СРЮ и изигра ролята си. То- нямаха възможност по съотве- 
ва е една от причините за съз- тен начин да участват в избо- 
даване на нова партия. Новите рите, може би нямаше и разби- 
процеси след демократичните ране за създаване на малцин- 
промени изискват от всяка пар- ствена листа в последните нз- 
тия да излиза на избори, да пе- бори. 
чели или губи, сама или о коа-

представлявайки

на специалния пратеник на 
ООН Марти Ахтисаари, чрез 
които се нарушава суверените
та и териториалната цялост на 
Сърбия като международно 
призната държава. Правител- 

предложи сръбският

да ги печели. Без автохтонна

ството
парламент да поднови мандата 
на държавния преговарящ екип 
за Косово и да му възложи да 

на предстоящите От друга страна Главният
защитава

сегашният председател на пар- преговори във Виена предиш- 
ламента Предраг Маркович.

В началото на сесията на ко- С тази резолюция се потвър-

ки разумен компромис и дого
вор с всеки, който уважава 
принципите, върху които се ос

ято беше избрана тричленна ждава политиката на защита на ™ ™™Гтой прш 
верификационна комисия, коя- суверенитета и териториалната помни> чс11аал6а1|ското ,1аци0. 
то да провери удостоверенията цялост на Сърбия, правата и нално малцииств0 „ Косово и 

присъстваха 246 интересите на сръбския народ Мстохия сс предлага автоно. 
от общото 250 народни пред- и Сръбската православна цър- ^ от възм^ж,[0 най.висок 
ставители. След това бе напра- ква в покрайнината, опазването 
вена пауза, през която верифи- на целокупното сръбско рели-
кационната комисия направи гиозно и културно наследство в (|а силата и правото на по-сил- 
необходимата проверка. Косово, както и интересите на ^ Сърбия поръчва, че клони

Съгласно правилата първо- неалбанскага о щносг. към силата на правдата и че за
то заседание на парламента се Президентът на ър нея са валидни единствено ар-
председателстваше от най-въз- рис Тадич апелира към депута- нтите правото. Това на 
растния депутат - Борка Вучич тите в Скупщината на Сърбия б(жи и на всски друг език „ 
от СПС, при което й помагаха да гласуват резолюцията, с коя означава> чс косово и
четиримата най-млади народ- то се отхвърлят позициите 01 
ни представители от листите плана на Ахтисаари, с кои ю се

ната резолюция на парламента.

за мандатите
(На стр. 2)

Неволята на седем домакинства от Бистър
степен.

- Отхвърляйки аргументите

25 години чакат 

телефониМетохия с съставна и иеотчуж- 
„ „ дима част о територията на

на четирите политически пар- нарушава суверенитета и 'сри- каза Кощуница и апе-
спечелили термалната цялост на Републи- ли^а към депутатите с катего- 

иай-много места в новия със- Ка Сърбия. Той предупреди, ге шия си отговор ||а Дхтисаа- 
тав - Никола Вукелич (СРС), приемането на плана на специ- 1 и да откажат да участВат в от- 
Констаитин Самофилов (ДС), алния пратеник би било в раз- ^тъпва|1ет0 на правото „ред 
Борко Илич (ДСС-НС) и Ми- рез с конституцията. ,-пубата сила.
лян Ранджелович (Г 17 Плюс). 'РУ

звъннали телефони.Седем домакинства от домове не 
босилеградското село Бистър През цялото това 
преди 25 години платили такси донно плащали мес , 
па ПТТ за включване на стаци- ^^" ^"^Гаятп.сбъдерешен

положително. (На стр. 3)

тии и коалиции,

онарни телефони и получили 
номера, но до днес в техните



в цент ъра на вниманието2 16 февруари 2007

Да се! ошнаем
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ни, ще се стигне до други проб
леми в среда, в която мнозин
ство от населението са бълга
ри. “Радваме, че това бе пра
вилно разбрано и резултатите 
са налице (“Свобода” ще зара
боти, “Балкан” също).

За основните програмни це
ли на ДПБ Небойша Иванов 
каза:

Според д-р Ангел Йосифов 
досегашната партия е била 
прекалено толерантна и тази 
толерантност вече е станала 
опасна за малцинството. Зато
ва е необходима нова и модер
на, положително агресивна 
партия на българите, която ня
ма да има респект към никой, 
който не се застъпва за разре
шаване на проблемите на мал
цинството. “Нашата задача не е 
само да говорим и да остават 
приказките, а най-сетне и окон
чателно да извоюваме победа
та за Цариброд. Добре осъзна
ваме, че българското малцин-

ДХСС и партията “Сръбска прав- лични облаги за целите на въпрос- 
да” и всички вкупом получиха об- ните двама набедени политици - 
що 5 общински съветници, което Небойша Иванов и Ангел Йоси- 
няма нищо общо с интересите на фов. 
българското национално малцин
ство.

На 21 януари 2007 г. в Боси
леград бе проведено заседание на 
Главния съвет на Демократичния 
съюз на българите в Югославия, 
сега преименуван в Демократичен 
съюз на българите, на което бе взе
то решение за възстановяване на 
партията и избиране на ново ръко
водство. За председател бе избран 
Драголюб Иванчов от Босилеград, 
а за заместник-председатели д-р 
Марко Шукарев, за Цариброд, и 
Бойчо Димитров, за Босилеград.

Поради отричането на досе
гашния състав на пооределия Мес
тен съвет на ДСБЮ в Цариброд да 
сътрудничи с Главния съвет и 
председателя на партията, поради

Българите в Западните покрай
нини ще направят най-добрата 

От информация на Ангел Йоси- преценка за в бъдеще кой какви ги 
фов от 5 февруари, разпространена е вършил при Милошевич и след 
в българските медии, разбираме, него. А ние сме длъжни да го каз- 
че същият пише устав на нова ваме и за в бъдеще, и да отстоява- 
паритя, която щяла да бъде създа- ме интересите на българското на- 
дена в Цариброд за целите на бъл- ционално малцинство, 
гарите в Сърбия. След като оста-

“Основните цели на партия
та са пълна защита на нацио
налните, политически, иконо
мически и социални права на 
българите в Сърбия, независи
мо дали са в Цариброд, Боси
леград или някъде другаде и то 
в местната власт на Цариброд

Д-р Марко Шукарев, 
зам. -председател на ДСБнахме изненадани от дадените не

точни информации, длъжни сме да 
заявим следното: _ __ _

Ангел Йосифов се наложи за ДИМИТРОВТОЗД
представител на “най-легитимната --------------- *--------- ---------
организация на българите”, каква- 
то е Националният съвет, което не 
е точно, защото Националният съ
вет е легитимен единствено и само 
пред Белград, който го е създал 
през 2003 г. и който го финансира 
със средства от държавния бюд- 
ждет на Сърбия. Българите в За
падните покрайнини не са го 
избрали да ги представлява, така 
както няма и моралното право да

самоинициативните решения, взи
мани зад гърба на ръководството 
за коалиране със сръбски национа
листически

Петров 

и Банович 

депутати
монархически 

партии на последните местни из
бори (през 2004 г.) и правенето на 
опити за самоинициативно пред
лагане _ на Небойша Иванов и 
Ангел Йосифов за депутати, без да 
е било взето решение на Главния 
съвет, както и поради получаване
то на облаги с цел назначаването 
на техните съпруги на директорски 
места в държавни служби в 
Цариброд и матерални облаги от 
общината за хонорари на Ангел 
Йосифов в Здравния дом Главният 
съвет взе решение Местният съвет 
да се разформира и да се създаде 
нов Общински съвет на партията. 
Също така е важно да отбележим, 
че лицето Небойша Иванов, който 
в началото на 90-те години беше 
член
партия на Милошевич и председа
тел на Комунистическата младеж 
в Цариброд, директор на Дирекци
ята за пътища в Цариборд, в края 
на 90-те години извърши преврат в 
Общинския съвет на ДСБЮ с цел 
партията да бъде обезличена и да й 
се даде просръбски идентитет, а 
което всеотдайно подкрепиха 
всички сръбски партии в община-

и

Лидерът на клона на Демок
ратичната партия в Димитров
град Зоран Петров ще бъде на-коментира присъствието му в 

Общинския съвет на Цариброд от роден представител в Скупщи- 
името на ДСБЮ, след като се знае, ната на Сърбия, решиха орга- 
че до 2001 г. той не е бил член на 
ДСБЮ.

Питаме: Защо точно сега се

ните на партията. На януарски
те парламентарни избори Де
мократичната партия осъщес
тви впечатляващ резултат в Ди-правят опити за създаване на нова 

партия на българите, след като 
българското малцинство има една митровградско - събра над 38

на сто от гласовете на местния
мента на Сърбия. Ускореното 
икономическо развитие на об
щините с компактно българско 
население също е цел на нова
та партия. Защита на основни
те национални права в облас
тта на образованието, обуче
ние на майчин език, служебна 
употреба на български език, 
както и активно съдействие

най-после от рамките на Ца
риброд и Босилеград и инфе- 
риорността.

Контактите с българите из
вън тези две общини трябва да 
бъдат засилени, защото от опи
та на Националния съвет на 
българите е видимо, че мал
цинството осъзнава необходи
мостта от излизане от инфери- 
орното си положение. “Особе
но ме радва, че по време на 
последните парламентарни из
бори хората ни питаха имаме 
ли собствена бюлетина или с 
кого сме”. Че малцинството 
има капацитет да се справя с 
определени проблеми, че не се 
чувства инфериорно, Йосифов 
посочи примерите със “Свобо
да” и “Балкан”, когато и на пре
миера и на определени минис
три било ясно казано, че ако

единствена автентична и отскоро 
възстановена партия, каквато е електорат. Петров е роден през 
ДСБ? Или някои структури, които 1965 г., по професия е иконо- 
навремето разбиха тази организа- мист с полувисше образование 
ция, сега се притесняват от нейно
то възстановяване и политическо

Социалистическатана
и работи в митницата в Димит
ровград.

Демократичната партия на 
Всеки може да формира партия Сърбия определи Донка Бано- 

или друга организация, но друг е вич за народен представител в 
въпроса кой и с какви цели ги съз- новия състав на скупщината, 
дава! Става дума за опити да бъде Банович бе народен представи- 
разбито избирателното тяло на 
българското малицинство, след 
като отдавна в Западните покрай
нини са създадени 20-ина струк
тури на местни общински съвети вършила е английска филоло- 
на всевъзможни сръбски партии, гия и преподава в димитров- 
Единствената им цел е асимила- градската гимназия “Св. Кирил 
ция на българското национално и Методий”. Тя е един от лиде

рите е общинската организа
ция на ДСС в Димитровград.

От Пиротски окръг в скуп- 
щинските скамейки ще седне 
само още^един депутат. Това е 
Радица Йоцич, гимназиален 
преподавател от Бела паланка 
и лидер на тамошната органи
зация на Сръбската радикална 
партия.

присъствие в Западните покрайни
ни!?

според възможностите за при
емане на Сърбия в евроатлан- 
тическите структури и разви
тие на отношенията между 
Сърбия и България.

ДПБ ще настоява за по-на
татъшна демократизация на 
Сърбия, а за да стане това не
обходимо е приемане на някол
ко закона: за досиетата, за лус- 
трация и за реституция.”

тел и в стария състав на парла
мента. Родена е 1963 г. в черно
горския град Бийело поле. За-

та.
В комбинация с Ангел Йосифов, 

който бе поставен от Небойша 
Иванов, ДСБЮ в Цариброд бе до 
такава степен обезличен, сърби- 
зиран и беззъб коалиционен 
партньор на сръбските партии, че 
на последните местни избори през 
2004 г. влезе в коалиция с една 
сръбска промонархическа партия

малцинство.
Става дума за изкуствено 

раздробяване на избирателите в 
Западните поркайнини, търсене на

А.Т.

Иванчов, иначе ДСБЮ щеше да си остане “ле
гитимен” и може би щяхме да имаме поредния 
послушен депутат в сръбския парламент в ли
цето на един от двамата учредители на новата 
партия.

Уважаеми приятели, нямам нищо против 
да си правите “модерни” партии. Не се съмня
вам какви ще бъдат те. Надявам се скоро да 
осъзнаете каква вреда сте направили на бъл
гарското малцинство в Западните покрайни
ни, пък и Сърбия вече няма да има нужда от 
вас - ако иска да върви по европейския път. 
Ако иска да си остане в ЕГРЕК - това е друга 
работа.

Моля да обясните какво му е нелегитимно
то на заседанието на ГС на ДСБ от 21 януари 
т.г.? Нашите политически борби за българска
та кауза са ясни, а вие, щом си взимате запла
тите от достойния заместник на Милошевич - 
Кощуница (за когото Хага е девета дупка на 
кавала), няма начин да не провеждате негова
та политика. Припомням Ви, че идеята за дву
езичното обучение, с което на пркатика изчез
на майчиният български език от нашите учи
лища, се роди в главите на такива като вас 
през 1985
до днес последователно провеждате същата 
политика.

Реагиране

Вреда за малцинството Б.Д.

Босилеград_____
Без депутати

("Нова партия на българите в Сърбия", в. "Братство" 09.02.2007 г.)
По повод информацията, че Общинската 

организация на ДСБЮ в Цариброд е раздви
жила инициатива за създаване на нова партия 
на българите в Сърбия, искам да направя ня
кои пояснения и да задам някои въпроси на 
“учредителите”.

През 90-те години ние създадохме ДСБЮ и 
го изправихме на правилния път - да защитава 
българщината, а не да бъде параван и декор на 
власт имащите в досегашните няколко Югос- 
лавии и в сегашна Сърбия. После други го ях
наха като бял кон, но не направиха нито една 
крачка напред. Сега обявиха, че времето на 
ДСБЮ е “приключило”, (други казаха, че 
трябва да го “погребем”), но никой нищо не 
каза кои са гробокопачите му.

Времето на ДСБ(Ю) не е приключило, 
приключи само (Ю)гославия. Когато, по вре- нов 
мето на нейното разпадане, предложих 
ДСБ(Ю) да излезе с декларация, с която да 
обяви края на една епоха и да потърси начини

за спасението на българското малцинство, по- 
вечето мои съпартийци в ГС на ДСБ(Ю) ме 
обявиха за екстремист и заплашваха с остав
ките си. Не съм и очаквал друго от подобни и 
удобни за сръбската държавна сигурност 
сръбски патриоти от български произход.

Когато на 21 януари в Босилеград прове
дохме заседание на Главния съвет на ДСБ и за 
четвърти път положихме усилия да съживим 
организацията, Ангел Йосифов каза, 
заседание било “нелегитимно” и не дойде на 
него, въпреки че беше учтиво поканен 
член на Главния съвет на ДСБЮ от Цариброд. 
А побързаха заедно с Небойша Иванов и Ни- 
колайча Манов да искат подкрепа за участие 
на праламентарните избори. Питам, ако е не- 
лигитимно, защо той заедно с Небойша Ива- 

идваше в Босилеград да търси подкрепа 
за участие на парламентарните избори? Доб
ре че Иовица Костов вече си беше 
тавката и предал архива и печата на Драголюб

В новия състав на Скупщи
ната на Сърбия няма да има де
путати от Босилеградска об
щина. В кандидат-депутатски- 
те листи на партиите, които 
минаха ценза и вкараха депута- 

бяха
че това

ти в новия парламент, 
включени трима босилеградча- 
ни: Миле Миленов, който беше 
на листата на ДС, Жаклина 
Младенович-Глигорова (Г И 
плюс) и Владимир Захариев 
(ДСС), който е кмет на общи
ната и беше народен предста
вител в досегашния състав.

като

година в Димитровград и от тогава

подал ос-
Димитър Димитров - Треперски

В.Б-



Гти и коиттари ШЯШШШ
Съобщение на Хелзинкския комитет за българите в Сърбия Пореден протест на цигарените

Не може вя има езаконяване
на незаконен трафик

316 февруари 2007

Стек цигари без 

български печат
През последните десет годи

ни, откакто съществува Хели- 
зинкският комитет на българи
те в Сърбия, многократно сме 
посочвали аномалиите на об
ществото, които допуснаха 
сенчестия бизнес през граница
та да се превърне едва ли не в 
социална програма за безра
ботните царибордчани, която, 
както видяхме, спря на 1 януа
ри 2007 г. с приемането на Бъл
гария в Европейския съюз. Не
законният цигарен бизнес беше 
само продължение на предхож
дащия го сенчест бизнес от 
времето на югоембаргото и ку- 
фарната търговия през грани
цата. В резултат на всичко това 
днес сме свидетели на нещо 
потресаващо, което се случва в 
Цариброд - да се търси едва ли 
не озаконяване на сенчестия 
цигарен бизнес през границата 
и това под формата на митинги 
и протести.

Поводът за тази реакция е 
организираният на 9 февруари 
протестен митинг на група 
граждани, които през послед
ните седем години явно са се 
занимавали с нелагален трафик 
на цигари. На този митинг 
предхождаше друг протест, а 
общото и на двата беше да им 
се разреши пак да пренасят ци
гари през границата, макар и 
под формата на един стек. А 
стек по стек и само за една нощ 
цял тир с цигари може да се 
пренесе по схемата на “мра
вешката контрабанда”. Какво 
общо обаче с исковете на про
тестиращите има общинската 
власт в Цариброд, че да се сре
ща с протестиращите!? На 
пръв поглед към тях може да 
има ангажимент като към свои 
избиратели, които пак ще й 
притрябват на избори, или като 
към граждани, на които тя 
(властта) е задължена да оказва

помощ в онази част, която опи
ра до техните Г “бота”"иТерспе™ "Настояваме за стриктно прилагане на валид- 
вп?п^ I ’ каквото е пРа- съграждани. Но нека да не се ните ЗаКОНИ , Каза Пред протестиращите
™«е за“ес™и™етьт Баа а-1““»
като институция не е тази, коя- нилизирано, че годините пре- 
то определя по какъв начин мо- карани в нелегален бизнес ппез митР°вфад, които до въвежда- веждането на визовия режим, 
же да се преминава границата и границата са поопиляни и че “”ов режим с бе отиването до буферната зо-
колко стека някой безработен единствените облагодетствали БългаРия в стРаната внасяха на с цел изкарване на минимал- 
цирибродчанин може да прене- се от този бизнес са босовете определени количества цигари, ни средства за купуване на ос
ее. Общината се занимава с които знаят че ще живеят спо тези дни организираха пореден новни жизнени продукти. Но 
други административни въпро- койно до момента докато и в пРотест ПРСД местния Център сега н това не можем да 
- част от конто са свързани и Сърбия не влязат ^ сила евро за култура. От името на протес- направим и затова ви молим да 
със социалното оцеляване на пейските закони и незаконно тиРащите ДРагиша Тод°Ров ни °в“можите без проблеми 
част от нейните граждани. А на придобитото им имущество Пр°ЧеТе ИСК’ К°ИТ° Ще 6ъДе да внесем в страната по един тях тя тпа^пя при» * с имущеиьц изпратен до президента на стек цигари и по една бутилка
тях тя тряова да им съдейства в стане обект на внимание на г.п6ия Рет/бпикянгкптп япкохопно питие бея па искат изнамирането на работа или следствените органи, което рЬ ’ Републиканското алкохолно питие без да искат
поне в насърчаването им да я включва и конфискуването на

незаконно придобитото им 
А що се касае до законите, имущество. Митовете, че един 

отнасящи се до преминаването такъв протест може да реши 
на границата и регламентира- проблемите са илюзия. Проб
ния внос на стока през нея, все- лемите от токова естество ще 
ки грамотен човек може по ка- се решат единствено с прилага- 
нален ред да се обърне към нето на европейски закони и 
официалните представители на правила, които няма да допус- 
полицията и митницата, за да нат сенчестия бизнес да се из- 
разбере какво пише в тях. И то- дигне над останалия.

Ако ли пък има хора, които и

жизненоважни

Група граждани на Ди- можност, която имахме до въ-

си,

намерят.

гава няма да има никакви осно
вания за митинги, протести и по-нататък безнаказано мина- 
други импровизации на такива, ват с колите си сръбско-бъл- 
Протестът като форма на пуб- гарската граница и пренасят,
личната демокрация е едно, це- както някои твърдят, голямо 
лите на протеста са нещо съв- количество цигари, то тогава 
сем друго. За разлика от Ца- на следствените органи е да 
риброд, където протестираха обявят, че подобни твърдения 
бивши преносвачи на цигари, в са верни или без основание. За- 
Сърбия протестираха лекари, щото контрабандата е контра- 
селскостопански произволите- банда, било тя да е “мравешка” 
ли, актьори и граждани, които или “на едрите босове”. А Ца- управление на митниците, МВР от нас да имаме български пе
се обявиха срещу замърсяване- риброд има бъдеще единстве- на Сърбия - управлението на чат. 
то на въздуха в Панчево и т.н. но и само ако се спаси от сен- пограничната полиция и ОС в 
За разлика от тях на цариброд- честия бизнес, който с отров- Димитровград. В иска се по- обърна и заместник-кметът на 
ските протестиращи не им е на- ните си пипала вече е унищо- сочва че 70 на сто от жителите Димитровградска община Васа 
рушено нито правото на труд, жил част от моралните устои на общината нямат никакви Алексов, които каза, че пред
ните правото на чист въздух, а на града, както и неговата пер- приходи, тъй като стопанство- ставители на местното само- 
не са им нарушени и човешките спектива на граничен и турис- то не функционира, че децата управление вече са провели 
^малцинствените им права. И тически град с образовани и са наи-застрашени, тъй като разговори с компетентни в и малцинствени!е им пра „пт родителите им НС са в състоя- Митницата в Димитровград и
как тогава ще оправдаят цел руд Р ' , Ние да им обезпечат прехрана, Отдела на вътрешните работи,
на своя протест.? (денка о р . 0блекло, обувки, книги и по-на- Алексов сподели, че е отправен

Напълно е очевидно, че об- председател ’ > ’ Казва се
ществото като цяло е в стрес, в па Хелзинския комитет и следното: “Единствената въз- тълкуване на разпоредбите на

съотвените закони и добави:

Към протестиращите се

иск до компетентни органи за

“Настояваме стриктно 
прилагане на валидните закони 
и за осъществяване на това, ко
ето е реално. Ние сме длъжни 
да защитаваме интересите на

за

25 години чакат 

телефони нашите граждани и след като 
получим дописки от компете- 
ните органи ще ви запознаем 
със съдържанието им.”

Алексов сподели, че основ
ната цел на настоящото об
щинско ръководство е възста
новяването на стопанството. 
Той оповести, че след няколко 

би трябвало да бъде 
продадена и каучковата 

" ЛЯЧЦеИМк: промишленост (ГИД), след ко- 
а&гйййа*. уг^-аи ето и в този завод, както в 

“Свобода”, биха се открили но- 
Замес- 
че об-

н(От стр. 1) Бистър ще бъде прокарана те
лефонна мрежа.

В края на миналата година - Кой ще ни надомести пари- 
от “Телеком Враня” осведо- те за таксата и за месечния або- 
мили бистърчани, че поради намент!?- задава си въпроса

Петков, отборник в 
от Бис- 

“соб-
липса на технически условия, Горан 
предприятието не е в състоя- Общинската скупщина 
ние да ги включи към мрежата тър и един от седемте 
на стационарната телефония, егвеници на стационарниIе ге 
По този начин угаснали напъл- лефонни номера”. Същеврс- 
но надеждите им, че някога в менно той казва, че става дума

за повечко пари, понеже по то- 
само за включването

месеца

места.работни
тник-кметът каза и това, 
щинските органи чрез Стопан- 

камара на Сърбия пола 
облекчаване на 

на стоки

виБистър
РЯ1: ( 1 ’

ва време
към мрежата и за получаване захарисп През миналия месец стационарните телефони, сочи 
на несъществуващите номера ИЗПратихме писмо до “Телеком Петков. Тон подчертава, че гат уСШшя за
те платили по около 1500 гер- Враня", с което поискахме във първоначално от "Телеком1 режима на транзита
мански марки. вид па компенсация за всяко проявили готовност да ирис- през територията на ре у

С този проблем Петков за- дОМакИцство да бъде подсигу- мат предложението им, но до- ката, който въпрос при
познал и общинското ръковод- „ п0 едип мобилсн телефон сега не получили официален върХу постъпването на ф.
ство, от което поискал помощ. от мрежата “064", за чисто пол- отговор. сови средства в ог '

- Заедно с кмета Нладимир зшше да се прилага тарифата за П.Л.Р• бюджет. '

През миналата година “Те
леком Враня” демонтира 
етарата телефонна мрежа 
кьм пощите « Мистър, Дол
на Любата и Торна Лисича, 
тика че в нито едно село в 
ьосилеградско вече не съ
ществува мрежа на стаци
онарна телефония.

ската
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Инфлацията през 

януари 2007 г. спрямо 

януари 2006 г. е 7,2%

Президентът на Гърция Каролос Папуляс посети България

Гърция е водещ икономически
ия Инфлацията през януари 2007 г. спрямо януари 2006 г. е 7,2 

на сто. По предварителни данни верижният индекс на потреби
телските цени за януари 2007 г. спрямо декември 2006 г. е 101,5, 
а инфлацията е 1,5 на сто. Това сочат данните на Националния 
статически институт за индекса на потребителските цени, 
представени на пресконференция от Радка Кънова, началник 
отдел “Индекс на потребителските цени”. Цените на хранител
ните продукти през януари тази година са се увеличили с 2,3 на 
сто, на нехранитлените стоки - с 0,4 на сто, в общественото 
хранене - с 2,1 на сто, а на услугите - с 1,3 на сто. По-евтино са 
се продавали: детско и бебешко облекло - с 0,3 на сто, обувки - 
с 0,4 на сто, газообразни горива за битови нужди - с 0,4 на сто, 
газ пропан-бутан за автомобили - със 6,4 на сто, услуги по нас
таняване - с 0,3 на сто и други. През януари са поскъпнали ле
карствата и други фармацевтични продукти - с 0,2 на сто, ле
карските услуги - с 7,3 на сто, болничните услуги - с 12,5 на сто, 
стоматологичните услуги - със 5,9 на сто. В потребителската 
кошница за 2007 година ще има 528 стоки и услуги, с три 
по-малко от 2006 г.

Президентът на Гърция Ка
ролос Папуляс беше на трид
невно държавно посещение в 
България по покана на прези
дента Георги Първанов. Прези
дентът Папуляс, придружаван 
от съпругата си, беше посрещ
нат с церемония на площад 
“Св. Александър Невски”. Бяха 
изпълнени химните на Бълга
рия и Гърция и двамата прези
денти приеха строя на почетна
та гвардейска рота. Президен
тът Папуляс поднесе венец на 
Паметника на незнайния воин.

На съвместна пресконфе
ренция с президента Георги 
Първанов, гръцкият държавен 
глава Папуляс заяви, че въпро
сът за трети и четвърти блок на 
АЕЦ “Козлодуй” е вътрешен за 
България и е свързан с отноше
нията на страната с органите 
на ЕС. Гръцкият президент каза 
това в отговор на въпрос дали 
смята, че повторното отваряне 
на двата реактора ще предот
врати енергийна криза на Бал
каните. Двамата президенти 
изразиха удовлетворение, че 
проектът за петролопровода 
“Бургас-Александруполис” е 
доведен до относително успе
шен край. Георги Първанов из-

Намалял е броят на 

влизащите в България 

македонски граждани
На площад “Св. Александър Невски” се състоя официална це
ремония по посрещането на президента Каролос Папуляс

тъкна, че България полага уси- ни”, “Рудозем-Ксанти”, “Ивай- 
лия, за да може този проект да ловград-Кипринос”, и по пун- 
бъде осъществен и подчерта, ктовете Златоград и Аврен. 
че той е един от многобройни- Президентите Първанов и 
те проекти, за да има диверси- Папуляс участваха и в открива- 
фикация на енергийните източ- нето на българо-гръцки иконо- 
ници в региона и в Европа.

През месец януари през гра- Станке Лисичково и Гюешево, 
ничния конторлно-пропускате- на българо-сръбската граница 
лен пункт (ГКПП) Златарево в има пет, а три са на българо-тур- 
България са преминали около ската граница. Шушков припом- 
8000
по-малко в сравнение с декем- съединяването на България към 
ври 2006 г. Определено влияние Европейския съюз близкият 
върху пътникопотока в момента минтически пункт на бълга- 
оказва това, че от 1 януари 2007 ро-гръцката граница Кулата бе 
г. македонските граждани пъту- закрит, 
ват в България с визи, коменти
ра началникът на Териториално- много добро сътрудничеството 
то митническо управление Кула- с колегите от съседния македон- 
та Николай Шушков. Средно ме- ски митнически пункт Ново се- 
сечно през миналата година ло. Подобен бе коментарът и на 
през пункта са преминавали по началника на македонския мит- 
30-35 хиляди пътници, докато за нически пункт Ясминка Николо- 
януари 2005 г. те са 25-26 
съобщи той. Митническият пун- всички нива - и началниците, и 
кт на Златарево е един от 11-те служителите, каза тя. Най-често 
сухоземни гранични пункта на според нея проблеми на митни 
територията на България, които чарите сега създавали пътници 
са външна граница на Европей- те, преминаващи пеша граница 
ския съюз, каза Шушков. На бъл- та и в двете посоки, но с въвеж 
гаро-македонската граница пун- дането на визите броят им е по 
кответе са три

граждани ни, че на 1 януари 2007 г. с при-македонски
мически форум, който бе про- 

Първанов и Папуляс са об- веден в рамките на държавното 
съдили и темата за Косово. Ге- посещение на гръцкия прези- 
орги Първанов каза, че реше- дент в България. Първанов от- 
нието за Косово трябва да от- беляза, че от началото на пре- 
чита интересите на население- хода Гърция винаги е била во- Николай Шушков оцени като

На тържествена церемония 
Каролос Папуляс получи 
най-високото държавно отли
чие на Българския орден “Ста
ра планина ” с лента, а съпру
гата му Мей Папуляс - “Ста - 
ра планина” - първа степен. 
Госпожа Зорка Първанова по
лучи “Големия кръст на Орде
на на Благотворителността 
Президентът Първанов беше 
удостоен с най-голямото гръц
ко държавно отличие “Голе
мия кръст на Ордена на Спаси
теля” при официалното му по
сещение в Гърция през ноември 
2003 г.

то там, отношенията между дещ икономически партньор 
Белград и Прищина и интере- на България. По думите му 
сите на всички страни от регио- страната очаква в контекста на 
на. Не бихме приели решение, членството й в Европейския съ- 
което изразява стремежите към юз да бъдат намалени или да 
етнически чисти държави, в ре- отпаднат ограниченията за ре
гиона това не е възможно, каза гистрация на български фирми 
президентът Първанов.

Двамата президенти изрази- Гърция. Папуляс заяви, че Гър- 
ха удовлетворение от открива- ция отдава голямо значение на 
нето на ГКПП “Илинден-Ексо- двустранните 
хи” и заявиха, че трябва да бъде България, която продължава 
ускорена работата по другите да е един от най-важните паза- 
пунктове - “Кърджали-Комоти- ри за неговата страна.

хиляди, ва. Разбираме се отлично на

и фирми със смесено участие в

отношения с

Златарево, намалял.

Панагюрище ■ окото на българската история
“Оборище”. Само на 11 км от Па- на 13 април 1876 година се е със- нието.
нагюрище е почивната зона Пана- тояло първото българско Велико Друг музей, който на всяка це- 
гюрски колони. На 1500 м над- народно събрание. “Оборище” се на трябва да се види, е родната 
моркса височина тук има много намира на 18 километра западно къща на Райна Попгеоргиева. Би- 
почивни къщи и вили. Мястото е от Панагюрище. Мястото е краси- ла е само на 20 години, когато 
чудесно за отдих сред букови го- во, а наоколо има хижи, в които Бенковски й предлага да ушие

могат да отседнат туристите.
По време на въстанието Пана- везла със сърма лъва и огнения 

се свързва с драматичните време- гюрище е опожарено почти до ос- девиз “Свобода или смърт!” 
на след турското нашествие. Име- нови. Остават само няколко сгра-
то идва от “панагюр” - синоним ди, една от които е Тутевата къща. която е била посещавана и от Лев- 
на “панаир” в югозападните бъл- В нея на 20 април 1876 г. е обявено ски. В Панагюрище е и родният 
гарски говори или пък по нашен- Априлско въстание. Днес домът дом на известния български исто- 

|№|алко са българските градове гюрци издигат в свое знаме и без на Иван Тутев е музей и пази гос- рик, общественик и държавник
ЩЦс мащаба на Панагюрище, капка колебание и съждение ппо е В околностите^«аграда има де- тната стая, където са отседнали Марин Дринов, 
чиито имена са известни не само в ливат кръвта си с която поппис „ тРакииски могили. В една апостолите и е писано възванието На историческия хълм Миньо- 
България, но и по света. Прочуто- ват свят завет на своите десет сво^ МраМОр*•« 6ил българския народ. Тук е и во бърдо, където на 30 април 1876
то Панагюрско златно съкровище бодни дни обезсмъотил завинаги "°'Т,ебан ^акииски вожд. Неда- Карловското знаме, с което е би- г. са се водили кръвопролитните
- уникален паметник на тракий- делото и града им. леч °Т НСЯ През 949 Г' 6 0ТП5ИТ0 л0 възвестено началото на въста- сражения по време на въстанието,
ското изкуство, разнася славата Градът е на 96 километпа из- световноизвестното Пана- ________________________________ _ сега се намира мемориалният
на България и Панагюрище по це- точно от София Панагкшише е шРп/° съкроввще’ датиРан° от комплекс “Априлци”. В подножи-

свят. Но това, с което удобно подредено за тупистите "й™2' СъкР°™^Т°е на- ето му е най-старата панагюрска
най-много се гордеят панагюрци градче. Всички музеи и истори- лари Павел Петео°и ЦЪРКВа “Све™ Т°Д°Р ™Р°Н”’
и с което записват името на града чески забележителности са в са- кови докато копаели земята гли строена през средата на XVI век.
си в първите страници на българ- мия център. Тук от двете страни на Изработено е от чисто злато й Катедралният храм на Панагюри-
ската история, е величественият на главната улица са наредени тежи 6 164 кг Колиета нЙ лйята Ще е «ъРквата “Свети Георги в
подвиг на прадедите им през ап- малки кръчми и кафенета, където уникални гъла гй самия Център, на метри от музеи-
рил 1876 г. В съдбовната българ- можете да отседнете за почивка " ния ансамбъл!
ска пролет Панагюрище се прев- Повечето хотели са с по две звез- оригиналите обикалят музеите Й И накРая не пропускайте да по-
ръща в столица на бунта и в сим- ди, но са добре поддържани и у- Бългапия и по светя У седнете, за да се окрепите в двора
вол на саможертва в името на сво- ютии. За любителите-планинари Ако посетите Пипга™,,,. на Историческия музей - под на-
бодата. Великите идеали на има два туристически дома - “Бу- непременно идете и ло истопийЙг веса на Дудековата къща, край ло-
“най-българското време” пана- най” и “Оборище”, работи и хижа катаРмес™ост“Оборищ”,Х»ето зата и чимширите...

байрака на въстаниците и тя изри.I Основаването на Панагюрище

III Любопитна е и Лековата къща,

Т. Петров
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В кои средни училища в Босилеград ще 
могат да се записват учениците наесен?

ЩИЖЛ планира да строи обект

Изчакват аари от
републиканската Гимназиални и

електротехническа
паралелка

хазна
Центьрът ще

Общинският Център за со
циални грижи в Босилеград 
кандидатства в конкурса на 
Министерството на труда, тру
доустрояването и социалната 
политика за средства за из
граждане на обект. В Центъра 
момента са заети 9 души, а от 
сформирането си през 1979 го
дина, той е поместен в сградата 
на Културния дом в Босилег
рад, където условията за рабо
та не са на необходимото ниво.

Министерството е заплану
вало от своя Фонд за социални 
иновации да отпусне 1,5 мили
она евро за финансиране на 
проекти в областта на социал
ната политика в петнадесетина 
общини в републиката. Очаква 
се, след приключването на кон-

българите в Сърбия, “Пинус”, 
както и канцеларията на 

курса, то да направи подбор на УНДП- Техните придружител- 
общините, а след това да опре- НИ писма Центърът изпратил до 
дели сумите за реализация на министеРСтвото заедно с оста- 
всеки един от проектите. налите документи за кандидат-

Запланувано е обектът да бъ- стване в конкурса. Митрев из- 
тъкна, че в придружителното 
писмо на Общинския съвет се 
изтъква, че общината е готова 
да финансира изготвянето

* Планират да открият паралелка за 
информатика и компютърна техника

Във връзка с откриването на 
назията, през следващата учеб- електротехническата паралел
на година в първи клас в Боси- ка, кметът Владимир Захариев 
леград ще има и една електро- провел разговори с представи- 
техническа с тригодишно об- тели на просветното минис- 
разование, която ще работи в терство, които изразили готов-

де изграден до сградата на лов
ното дружество “Сокол”, къде
то още през 1986 година Цен
търът е купил парцел от 150 
квадратни метра. Тогава бич пРоекта на сградата и включва

не на обекта към

Освен две паралелки в гим-в

на

електро, во
допроводната и канализацион
ната мрежа, както и да предос
тави безплатно всички необхо-

изготвен и проект за сградата 
обаче до днес тя останала да 
съществува само в плановете.

Петър Митрев, директор на „
Центъра, казва, че кандидату- Дим" УД°с™верения за строе- 
рата за получаване на средства Жа' Членовете на ос са съглас- 
от министерството са подкре- , „
пили Общинският съвет в Бо- платно ла предоставят още 150

квадратни метра общинско

ни до парцела на центъра без-

силеград, неправителствените 
организации землище.филиалът на 
КИЦ “Цариброд”, Матицата на П.Л.Р.

В организация на филиала на КИЦ

Митинг за подкрепа на 

българските медици в Либия състава на Средното техничес- ност да вземат решение за от- 
ко училище във Враня. Минис- криване на паралелката. Съ- 
терството на просветата и щевременно те били готови да 
спорта на Сърбия вече е разре- осигурят компютри и други не- 
шило в първи клас на гимнази- обходими технически съоръ- 
ята, която е общ тип, да бъдат жения, както и учебни помага- 
записани 60 ученици, а се очак- ла за бъдещите електротехни-

В началото на второто по
лугодие ОЕБС дари на боси- 
леградската гимназия 4000 
евро за набавка на компют
ри и компютърна техника.
Стоян Величков, директор 
иа училището, каза, че с 
парите са купени пет съвре
менни компютъра, скенер и 
проектор. Той подчерта, че 
с това е създадена възмож
ност обучението по инфор
матика да бъде по-качес
твено. Освен босилеград- 
ската гимназия, такова да
рение са получили още три 
средни училища в Сърбия.

В митинга, който пред па- в българските общности по жения. Присъстващите носеха 
метника на Васил Левски на 9 света, които по повод осмата транспаренти и български зна- 
февруари беше организиран от годишнина от 
босилеградския филиал
КИЦ, босилеградчани изразиха митинзи и протестни шествия, 
протест против смъртната
присъда на българските меди- щинското ръководство 
цински сестри и палестинския мирния протест присъстваха на КИЦ, Александър Димит- 
лекар в Либия. Оказвайки под- лекари и медицински сестри от ров, служител в КИЦ, Анриета 
крепа на медиците, босилег- Здравния дом, граждани и уче- Николова, медицинска сестра в 
радчани се присъединиха към ници, а Центърът за култура Здравния дом, и босилеград- 
сънародниците си в България и предостави технически съоръ- чайката д-р Анастасия Дойчи

нова, която до пенсионирането 
си е била лекар в Белград. 
Изразявайки солидарност с 
медсестрите и изисквайки те да 
бъдат освободени, участници
те в митинга подчертаха, че 
“всички пие трябва да проявим 
хуманност към другите, за да 
имаме право да я искаме за се
бе си”.

На митинга беше отправено 
послание към държавното ръ
ководство на България и на Ли
бия, както и към европейската 
демократична общност, о г коя
то присъстващите поискаха съ
действие за незабавно осво
бождаване на медиците.

арестуването мена и бяха закичени с лентич- 
на им, на този ден организираха ките “НЕ СТЕ САМИ”.

Речи в подкрепа на медиците 
Освен представители на об- изнесоха Иван Николов, пред

на седател на Програмния съвет

ци.
- С откриването на електро

техническата паралелка иска
ме да създадем възможност на 
заинтересовани деца да про
дължат образованието си в Бо
силеград. По този начин пове
че ученици ще останат да се 
учат тук, а и родителите им ня
ма да бъдат излагани на до
пълнителни разноски, казва За
хариев.

През тази учебна година от 
първи до четвърти клас в гим
назията има по две паралелки, 
по една в първи и втори клас на 
тригодишното електротехни
ческо училище - специалност 
механик за разхладителни уре-ва в мрежата на средните учи

лища в републиката да бъде ДИ, както и една в трети клас на
тригодишното търговско учи
лище. Паралелките за обуче-

включена и електротехническа 
паралелка 
форматика и компютърна тех
ника. В тази паралелка ще има 
места за 30 ученици, които ос
вен за работа с компютри, ще 
се обучават и за механици на 
компютърна техника.

специалност ин-
ние на електротехници и на 
търговци работят в състава на 
техническото, т.е. икономичес
кото училище от Враня.

П.Л.Р.
П.Л.Р.

В общината няма грипна епидемия, но...

Увеличава се броят 

на болните

Долно Тлъмино______________

Опожарен плевниктоплото време, когато “пс му е 
време”, той предполага, че през 
следващите дни може да се 
очаква увеличаване на броя на През нощта на 8 срещу 9 февруари в плевника на покойния 

Вене Петров в Долно Тлъмино, Клинчарска махала, избухнал 
пожар, който изцяло изпепелил обекта и около шест тона се
но, колкото се предполага, че имало в него. ^

След полунощ пожара забелязало семейството 
Смилков от Мановска махала, което през последните десети^ 
на години обработвало имота на Петров и в плевника съхрл 

. Без оглед, че иа мястото на произшествие!о 
сравнително бързо пристигнал и екипът на босилеградския 
отдел иа противопожарната защита, нямало шанс обекта да с
спаси от стихията. „

Следствието по случая е в ход, а местните жители пред 
лагат, че “някой нарочно с запалил плевника .

Здравния заболелите.Босилеградска община та за детска защиш в 
официално не е провъзгласена дом е регистрирала над 6 деца 
грипна епидемия, но броят на с грипни симптоми, 
грипозните постоянно се увели- д.р Васил Захариев, епиде 
чана, особено сред децата на миолог и шеф на хигиенич- 
Училищна и предучилищна въз- но.е„идемиологичиата служба 
Раст. Според данни на хигие- в Босилеград, казва, че не раз
ни чно-епидемиологичната ||ш|ага с точни данни за брои на 
служба в Босилеград, която 
Действа в състава на Завода за

В - Освен повишена температу
ра, хрема и главоболие, грипни
те вируси предизвикват и възпа
ления на устната кухини и на бе
лите дробове, болки в мускули
те, ставите и пр. Хората е таки- 

симптоми незабавно трябва

на Илия

нявпло сеното си

ва
да потърсят лекарска помощ, 

болните, понеже не всички !ри- категоричен е Зиариев. 
позни са потърсили лекарска 

•лравна защита от Враня, само помош. Но като се има предвид 
пРез миналата седмица служба-

П.Л.Р.
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Сесия на Общинската скупщина____ Прието решение за отглеждане на домашни животни в града

Централната зона е 

забранена за скотовъдство
Д-р Боян Давитков 

нов управител на 

Здравния дом ферните и фекалните води. 
Мястото за изхвърляне на тора, 
ямите за животинската пикоч и 
съпътстващите ги басейни 
трябва да бъдат отдалечени 
най-малко 15 м от регулиро
въчната линия, 10 м от жилищ
ните сгради и 20 м от кладенци
те или други обекти за снабдя
ване с вода. В населените места 
торът трябва да бъде изхвър
лян на отделно място, ограде
но с бетонна ограда с дебелина 
от 5 до 10 см. Торът трябва и 
редовно да се изкрава извън на
селените места. Обектите, в ко
ито се отглеждат животните, 
трябва да имат вентилация, но 
прозорците или вентилацион
ните отвори не могат да бъдат 
насочени към жилищните сгра
ди на съседите.

В член 15 на решението се 
казва, че “за изграждане на 
ферма за отглеждане на 20 и 
повече говеда, 100 и повече 
свине, 150 и повече овце, 350 и 
повече бройки птици и заеци е 
нужно разрешение, което се по
лучава в съответствие със 

и ветеринар
но-санитарните разпоредби”.

Компетентни органи за над
зор над прилагането на реше
нието са Комуналната инспек
ция, Общинският орган за за
щита на жизнената среда и 
Службата за селско стопанство 
към Общинското управление в 
Димитровград.

Глобите за юридически лица 
за неспазване на разпоредбите 
в решението се движат от 10 
000 до 100 000 динара. А за фи
зически лица са между 1000 и 
5000 динара.

Общинската скупщина в Ди- вотни е позволено при условие 
митровград неотдавна прие ре- да не се тормозят или застра- 
шение за отглеждане на до- шават трети лица, да не се пре- 
машни животни на територия- дизвиква опасност по здравето 
та на общината. Забранено е и имуществото на хората, да не 
отглеждане на някои видове се застрашава жизнената среда 
животни в централната зона на с небрежно и нехигиенично по- 
града. Тя е определена с Гене- ведение, тътнеж, нарушаване 
ралния урбанистичен план и на мира и спокойствието на съ- 
обхваща улиците: “Нишава” - седите и минувачите, разнася- 
над линията, “Балканска” - от не на неприятни миризми и др.

На свиканата по спешна 
процедура 30-та сесия на 
Общинската скупщина в Ди
митровград бе обсъдена един
ствената точка от дневния ред - 
назначаване на нов управител и 
нови органи на управление в 
местния Здравен дом. След 
продължителна дискусия за 
нов управител бе назначен ле
карят във ведомството д-р Бо
ян Давитков.

Съветникът д-р Ангел Йоси
фов попита защо никой от ос
таналите кандидати за управи
тел на ведомството не е викан 
на разговор в общината. Съ
щия въпрос отправи и съветни
кът Синиша Ранджелов. Той 
направи и забележка във връзка 
с това, че д-р Боян Давитков не 
присъства на сесията. Реплики- 
райки на Ранджелов, председа
телят на ОС д-р Владица Ди
митров каза, че става дума за 
конкурс, на който всеки е мо- 
жал да се яви и че не е било 
нужно с никой от кандидатите 
да се води разговор в община
та, нито пък е било нужно пред
ложеното за управител лице да 
присъства на сесията на ОС.

Лидерът на ДС Зоран Пет
ров сподели, че местното са
моуправление не е искало да 
политизира въпроса кой ще бъ
де управител в Здравния дом и 
че повече не трябва да се губи 
време, имайки предвид, че пър
вият конкурс се е провалил, 
вследствие на което се закъсня
ва с приемането на норматив- 

документи 
ведомството. Йосифов каза, че 
д-р Давитков смята за канди
дат на ДС, тъй като предвари

телно не е консултирана коали
цията. “Лично уважавам д-р 
Давитков, но съм против фаво
ризиране на един човек. Дял 
живот съм се борил срещу та
кова поведение. В такива слу
чаи не се стига до сериозна 
конкуренция”, сподели д-р Йо
сифов.

В дискусията се включи и 
Ратко Манчев, който каза, че 
обстановката в Здравния дом е 
такава, че на д-р Давитков ни
кой от колегите не му завижда. 
“Общинското 
смяташе, че този проблем час 
по-скоро трябва да се реши. В 
една такава трудна ситуация то 
не залагаше на чиста полити
ка”, каза Манчев и добави: “Д-р 
Боян Давитков е добър ле
кар-специалист, който няма 
политически ипотеки, които би 
му попречили да бъде начело 
на Здравния дом.”

С достатъчен брой гласове 
д-р Давитков бе назначен за уп
равител. Съветниците подкре
пиха и предложените решения 
за назначване на нов Управите
лен и Надзорен съвет. Предсе
дател на Управителния съвет е 
гимназиалният учител и под
председател на ОС в Димит
ровград Ратко Манчев. Члено
ве са: д-р Иван Миков, д-р Ро
берт Петров, д-р Александър 
Петров и д-р Алекса Радев. 
Председател на Надзорния съ
вет е икономистката Даниела 
Костова-Пейчева, а членове 
икономистът Ангел Таков и 
счетоводителят Стамен Пе
шев.

ръководство

строителните

Забранената зона за отглеждане на домашните животни

горната до долната бариера,
“Христо Смирненски”, “Десан- ловията за отглеждане на ко
ка Максимович”, част от улица питните животни, птици и зай- 
“Белградска” между “Балкан- ци. Те могат да се отглеждат са- 
ска” и “Десанка Максимович”, мо в обекти, изградени за тази 
площада “Д-р Зоран Джин- цел върху водоустойчиви пло- 
джич” и улица “Найден Киров” щи, които изпълняват санитар- 
до “Васил Иванов Циле”. В ос- но-техничните и хигиенични 
таналите части на града от- условия и имат добре уредени 
глеждането на домашните жи- канали за отичане на атмос-

В решението са посочени ус-

Б. Д.ните на

Б.Д.

В МО Било имат 

четири приоритетни 

комунални задачи Отбелязан 

'Св. мъченик 

Трифон"

Дигнаха паветата от
В програмата за работа на докато не получи всички раз- 

МО Било са поместени ня- решения за това и докато не 
колко приоритетни задачи: изпълни условията за защита 
поправка на селските пътища на жизнената среда. Кметът 
Анове - Било - Гробище - Бо- на МО Било Любиша Соко- 
ровско поле и Тудовица - лов казва, че предприятието 
центъра на селото, уреждане “Вирком” от Пирот е откри- 
на площите край пътищата и ло мината за андезит без как- 
тяхното осветление, изграж- вото и да е разрешение и без 
дане на резервоар за две предварително решаване на 
чешми в селото и ангажира- имуществени въпроси със 
не на общинските служби във собствениците на площите и 
връзка с решаване на пробле- добавя: “Околността на ми-

Християнският празник “Св. 
мъченик Трифун”, по-известен 
сред народа като “Св. Трифун За
резан” или Зарезоя, и в Димит
ровградско бе отбелязан от мес
тните лозари. Придружавани от 
приятели, те излязоха в лозята 
си, орязаха ги, помолиха се на 
Господа за добро здраве и бере- 
кетен принос и прекараха време
то в добро настроение край бога
то подготвените трапези. Една 
от най-големите групи димит- 
ровградчани, която чества праз
ника, се събра в лозето на Крум 
Величков и сина му Ивица. Те са 
едни от малобройните стопани в 
града, които продължават енту
сиазирано да поддържат лозето

мите, възникнали след от- ната е унищожена от прахо- 
криването на мината за анде- ляк, унищожени са пътищата 
зит в местността Корито. и причинени са големи щети 

Селските пътища в Било на собствениците на парце- 
не са ремонтирани през пое- лите край мината и край пътя 
ледните 10-ина години и са в Корито - Белещ. Заради 
окаяно състояние. В селото нежа и прахоляка от махала 
съществуват две чешми, кои- Върла падина се е изселило 
то са построени преди ня- семейството на Добрин Ви- 
колко десетилетия. Малките денов”. 
им резервоари са пропадна-

павета по главната улица

Щом температурата малко се повиши, продължиха работите 
върху реконструкцията на главната улица в Димитровград Теж
ките машини вече дигнаха паветата на отсечката от центъра до 
хотел “Балкан”, така като е предвидено за първата фаза.

И въпреки мрънканията на някои недобронамерени, че рабо
тите се забавят, че само се прави кал и пр., дейностите

тът-

Местната общност
водата се разлива наоко- собствени средства за реша- 

цр* в РезУлтат на което от ване на проблемите и затова 
че™6™6 МаЛК° К°ЛИ' Разчита на помощ от органи-

Становщцето по повод ГиГнТ.Г™ 
мината е занапред никой да 
не може да експлоатира 
дезита в района на

няма_ ^ вървят
според плана. Разбира се до повторно поставяне на паветата по 
друг начин, предстои поставяне на всички подземни инсталации. 
Ще бъде уредено и място за газова инсталация и то от двете стра
ни на улицата, за да не се прекопава после.

Нека да напомним, че се подменят и водопроводните тръби. 
Те са специални, вносни и доста скъпи, качествени и дълготрай-

А.Т.

ли

изпратена 
програмата с приоритетните 
комунали работи.ан-ни. си.селото, Б. Д.Б. Д.
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Сурдулица
Звонци

Мултиетническа
телевизия Драган^Иванов и.д. директор

Училищният съвет на Основното 
училище “Братство” в Звонци прие 
оставката на Павле Панич на поста 
директор и за изпълняващ длъжнос
тта директор на училището назначи 
Драган Иванов, начален учител. Ива
нов е роден в село Ясенов дел, където 
е завършил началния курс на основ
ното училище. От 5 до 8 клас се учи в 
Звонци, след което завършва гимна
зията училище в Димитровград.

Драган Иванов е завършил Педа-

В следващия цикъл на програмата НЕИБХУД Сурдул 
община се готви да кандидатства с проект за мултиетническа 
кабелна телевизия. Най-вероятният й партньор ще бъде 
диина къща от град Перник. Основната идея е мултиетничес- 
кото радио в Сурдулица, което излъчва програми на три езика 
- сръбски, български и ромски, да получи и кабелна телевизия 
която да отразява живота на трите най-многочислени нацио
нални общности в Сурдулишка община. Цели се също така да 
се обезпечи качествена телевизионна програма и в крайгра
ничните селища в Клисурски и Божишки край. Освен това ще 
се установи взаимно полезно сътрудничество с колегите от 
България - обмен на опит и емисии, езикова и професионална 
подготовка на бъдещите новинарски и други кадри.

Очаква се за реализацията на този проект Сурдулишка об
щина да отпусне около 12 000 евро, а около 56 000 евро ще бъ- 
дат осигурени от международни източници.

гогическа академия във Враня, след 
която учителства в Звонски край. 
Преди известно време заедно с група 
учители от нашите краища, той за
дочно се дипломира в педагогичес
кия институт към Великотърновския 
университет “Св. св. Кирил и Мето
дий”.

ишка

ме-

Драган Иванов е член на Нацио
налния съвет на българското мал
цинство в Сърбия.

Й. Миланов

Малката Елена от Желюша 

загадка за учените
д.м.

Имунизиране________________

Само още един шанс
щата, само че сега от нея се интересуват и учени 
от Природоматематическия факултет в Ниш, 
основно д-р Павле Премович, който вече ня
колко пъти имал контакти с малката Елена и ро
дителите й. Необикновената способност на дъ
щеря си Венко и Славица считат за дар от Бога. 
Д-р Премович пък, макар че все още не може да 
намери отговор на загадката, мисли, че може би 
дланите на малката Елена отделят някаква спе
цифична материя, която условно казано “лепи” 
предметите за дланите й. Стараейки се от науч
на гледна точка да обясни необикновената дар
ба, нишкият учен направил редица експеримен
ти и възнамерява в тях да включи и учени от 
други университети, преди всички професор 
Стефен Броди от Америка и д-р Петер Кулач 
от Виена, парапсихолози. С техна помощ ще бъ-

Имунизацията на население- ето от Здравния дом в Сурду- 
то, особено на децата и хората 
на преклонна възраст е една от щите условията да не пропус- 
най-важните превантивни зада- кат ваксинирането, защото 
чи на Здравния дом в Сурдули- следващото ще е след едно де
ца. Това изтъкна педиатърът сетилетие. Същевременно се 
д-р Вера Миланова на съвеща- прави отстъпка към пропусна- 
ние в Сурдулица по повод из- лите да се ваксинират минала- 
мененията в Закона за имуни- та година и им се дава още една 
зирането на населението. Спо- възможност. Следователно, за- 
ред тях задължителна е вакси- едно с родените през 1947, 
нацията срещу тетанус на чети- 1957, 1967 и 1977 година сега

лица апелират към изпълнява-

ри възрастови групи граждани могат да се ваксинират и роде- Малката Елена без проблем “лепи” дори 
с навършени 30, 40, 50 и 60 го- ните една година по-рано.

Освен в Здравния дом, вак- 
Реализацията на новата синирането ще се провежда и в

дат проведени някои нови експерименти, с по- 
моща на които д-р Премович се надява да ра- 

За необикновената способност на седемго- зясни този феномен. Елена всичко това приема 
програма започна още лани, но службата за трудова медицина дишната Елена Момчилова от с. Желюша край като игра и така трябва и да си остане. Защото, 
отзивът на гражданите бе ка- в промишления квартал Бело Димитровград, която с дланите си привлича ме- според учения, дарбата на момичето трябва да 
тастрофално малък, поради ко- поле. Д.М. тални предмети, “Братство” писа през април получи научно обяснение, а не да се гадае за нея

или пък да се комерциализира.

и мобилния телефон на дланите си
дини живот.

миналата година.
Десет месеца след това способността й е съ- А.Т.

Курсове за гостилничари 

и строители Писма на читателите

Български низи за български граждани!?Сурдулишкият филиал на да се обучават по тези специал- 
Националната служба за тру- ности. 
доустрояване започна обуче
ние на безработни лица за про- и програма за подготвяне на 
фесиите сервитьор, готвач и строителни работници^ - зида- 
пекар. Обучението ще продъл- ри, кофражисти, мозайкаджии 
жи три месеца и се състои от и други.Подготовката и на 

и строителните работници се

Същевременно е оповестена

Казвам се Йовица Костов. Живея в Босилег
рад. Покрай сръбския, притежавам и българ- дирекция на МВР в Кюстендил. Служителите 

Миналата седмица там ми отговориха, че Република България не 
издава никакви визи за своите граждани. Тъй

Обърнах се с такава молба към районната

ски задграничен паспорт.
за Кюстендил със своя автомобил, сподготовкатеоретическа

практически упражнения. Тео- състои от две части - геореги- 
ретическите предмети се пре- ческа и практическа. Пракги- 
подават от спечиалисти на ческите упражнения ще се про- 
вранския Народен универси- веждат в една от двете наи-го- 
тет, които изнасят лекциите си леми строителни фирми в Сур 

градската биб- дулица “Тончев градня и Ьан- 
лиотека “Радое Доманович” в кович”, които имат постоянна 
Сурдулица, а практическата нужда от такива специалисти.

След успешно изкарания курс, 
кандидатите ще получат дип-

тръгпах
български регистрационен номер. След про- като притежавам български задграничен пас- 
веркага па българския ми паспорт, на зелената порт и българска лична карта, никакви визи за 
карта на автомобила и на другите регистраци- престой в България не са ми необходими и как- 
онни документи, сръбският полицай па ГКПП то всички други български граждани мога да 
“Рибарки” ме предупреди, че от I март 2007 г. пътувам в Европа и света, 
собственици те на автомобили, регистрирани в Все пак си остава дилемата^ при какви усло- 
България, които имат двойно гражданство, са вия моите сънародници с двойно гражданство 
длъжни при преминаването на сръбско-бъл- ще пътуват в България след 1 март? Задължи- 
гарскага граница да покажат и сръбския си телно ли е да имат визи в сръбския си паспорт 
паспорт, в който да имат българска виза (ра- и когато минават границата без автомобил? 
ботна или за постоянно пребиваване в страна- Йовица Костов,

Босилеград

в читалнята на

подготовка ще се върши в ня
кое от гостилничарските заве
дения в града. Филиалът е обя- лома - сертификат, с която мо 
вил 24 вакантни места, но само гат да си намерят работа.
12 души от списъка на безра- Д- Мирчев
ботните са изразили желание

та).

През фотообектива

Н.Н. извършител
“Балкан” до ла на място, не успяла да памс-един главната улица от

ла махне" площада е затворена заради ри камиона, да махне площ д в “Балкан” изтъкват, че ще
тите са около 50 хиляди динара 
и това не би се случило, ако

Преди седмица 
камион “се опитал
навеса над главния вход на ремонт, но не успял.

Интересното е обаче
станала около 16 ча-

чс зло-хотел "Балкан", но успял само
™ и счуп™ пласт масов ата 'п ок - сГноникой не видял как точно дви*®“иет^и^ оЗе'ре ™ 
ривка. Водачът трябвало да се е случило това нещо. Дори и улицата е било по добре р у 
вземе завоя към парка, понеже полицията, която набързо дош- лирано. “Валкан1 гднсс пад нхода паПоду изкъртения
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"Балкан театър фест" 

в публикация на 

"Стериината сцена"

46 години от смъртта 
на Бранко Милкович Почина 

поетът
Нов документален Зоран

Милич Димитровградският театрален фестивал “Балкан театър фест” ще 
бъде представен в една от публикациите на престижното републиканско 
театрално мероприятие “Стериина сцена”. Прегледи на най-значител
ните театрални събития в републиката се готвят от години, но този ще 
бъде представен и димитровградският “Балкан театър фест”. Това е 
признание за театралните дейци и за фестивала, който намира свое мяс
то и профил.

филм за великия
поет

Б.Д.
В нощта между 12 и 13 фев- енергия, за знанията, които 

руари 1961 година в перифери- надминаваха годините му... 
ята на гр. Загреб бе намерен 
обесен един от най-ярките поет си спомниха Драган Сто- 
сръбски поети, достигнал пъл- янович, Злата Джорджевич и 
на поетическа зрялост още на Видосав Петрович. По сцена

рий на Петрович е заснет нов

В основното училище в Босилеград
Между другите за славния

Актив на начални учители
Милан Миланов, начален учи- терство в Лесковац активът ще ор- 

тел в централното основно учили- ганизира семинари за началните 
ще в Босилеград, който ръководи учители във вързка с реформите в 
единствената паралелка, в която образователната система. Целта е 
обучението се провежда на майчин учителите професионално да се 
български език, е избран за предсе- усъвършенстват, за да могат 
дател на новосформирания Актив по-качествено да прилагат рефор- 
на началните учители в общината, мите в обучението. Освен това, те 
Членове на ръководството на ак- ще имат възможност да обменят и 
тива са учителките Ясмина Анге- опити, което също ще е от полза за 
лова, Весна Николова и Весна Ра- 
дойкова.

Активът беше сформиран на 
събранието, на което освен всич
ките 34 начални учители в община
та, присъстваха и просветните съ
ветници от Враня Ратко Станоевич 
и Драгана Георгиева.

Миланов казва, че в съдействие 
с отдела на просветното минис-

младини.

След дълго боледуване в Бел
град почина поетът Зоран Милич.

Роден през 1940 година във Вра- 
жогърнац край Зайчар, живял и ра
ботил в Ниш и Белград, Милич ус
пя да създаде поетическо дело, с 
което си завоюва значимо място в 
съвременната сръбска поезия.

Още с първата си стихосбирка 
“Земя” (1967) той се представя ка
то лирик с особен израз, каквито 
според оценката на критиката, са 
били още Бранко Милкович, Васко 
Попа и Момчило Настасиевич.

работата им.
- Активът ще проверява и про

фесионалната подготовка на учи
телите и ще дава мнения и предло
жения на съответните служби на 
просветното министерство за това
кои от тях задоволяват критериите 
за напредване в професията си, 
оповести Миланов. П. Л. Р.

ДимитровградКъм края на миналата година 
той стана и лауреат на престижна
та литературна награда “Раде 
Драйнац”.

Като Панаир на книгатаПриятели на поета прел паметника в Ниш
редактор в нишкото спи

сание “Градина” и по-късно като 
съветник в Министерството на 
културата на Сърбия в Белград, 
Милич сътрудничи със стихове в 
нашето списание “Мост” и се зас-

Край паметника на Бранко документален филм, чийто ре- 
Милкович пред Народния теа- В Градската галерия в Димитровград в началото на седмицата бе ок- 

рит Панаир на книгата, който организира издателското предприятие 
“Сагитариус бук” от Ниш. По думите на продавачката Таня Джордже
вич продажбата върви добре. Най-много се купуват детските книги и 
книгите за природно лечение. Джорджевич сподели, че читателите мно
го търсят бестселъра “Шифърът на Леонардо” и с разочарование доба
ви, че е разполагала само един екземпляр. “Сигитариус бук” е предло
жил над 1000 заглавия, което е повече в сравнение с ноемврийския пана
ир. Книгите се продават с намаление от 50 на сто.

Панаирът ще бъде открит до 22 февруари.

жисьор е Миодраг Стаменко- 
тър в Ниш на 12 февруари се Вич, а оператор Йовица Кръс- 
събраха някогашните съучени- тич. Очаква се филмът, в който 
ци на поета. Те положиха венци стихове на Милкович рецитира 
и си припомниха за умния им известният артист Предраг 
другар от гимназията, за ран- Ейдус, да бъде представен през 
ните му поетически проблясъ-

тъпва за материалната му подкре
па и утвърждаване.

По повод 35-годишния юбилей 
на “Мост”, Милич взе активно 
участие и в представянето на 
юбилейната му книжка в Сдруже
нието на писателите в Белград.

март месец.
ци, за огромната му ерудиция и М.Т. Б. Д.

г

Човекът, които ее смееХайнрих Бьол

Е;огато ме попитат за професията 
__ и, обзема ме смущение: изчер

вявам се, заеквам - аз, иначе известен найсетото столетие ми е така добре мярка. Моят сърдечен, буен смях жена ми често казваше: "Хайде де, 
като самоуверен човек. Завиждам на познат, както и смехът на деветнай- трябва да прозвучи в точно опреде- засмей се!" Но с времето й стана яс- 
хората, които могат направо да ка- сетото, и ако тябва, мога да възпроиз- лен миг - нито по-рано, нито по-къс- но, че не съм в състояние да изпълня 
жат: "Аз съм зидар." На фризьора, веда смеха на всички епохи, на всич- но- Щом този миг настъпи, аз избух- това нейно желание. Щастлив съм, 
книговодителя или писателя завиж- ки обществени слоеве, на всички въз- вам в смях, цялата публика заревава ако имам възможност да отпусна 
дам за простотата на отговора, който растни. Просто съм се научил на то- след мене и ефектът е спасен. напрегнатите си лицеви мускули,
дават, тъй като всички тези профе- ва, както другите се научават да пое- После изтощен се промъквам към обтегнатите си нерви. А това върша 
сии се обясняват от само себе си и не тавят подметки на обувки. В гърдите гардероба, навличам палтото си, най-добре при пълна сериозност, 
изискват допълнителни разяснения. ми се таи смехът на Америка, смехът щастлив, че най-после работният ми Да, дори смехът на другите ме драз- 
На такъв въпрос аз обаче съм прину- на Африка, бял, червен, жълт смях - Ден е приключил. Вкъщи най-често ни, понеже веднага ми напомня за 
ден да отвърна: "Смея се." А това срещу съответен хонорар пускам не- ме очаква телеграма: "Вашият смях работата. И семейният ни живот си 
очевидно е недостатъчно и на вто- обходимия според режисурата смях. спешно необходим. Запис вторник." тече мирно и тихо, тъй като жена ми 
рия въпрос, дали с това си изкарвам Без мен не могат - смехът ми звучи И само след няколко часа седя в пре- също отвикна да се смее. Отвре- 
прехраната, трябва да отговора от грамофонни плочи, от магнето- топления бърз влак и проклинам ме-навеме само я улавям да се усмих- 
Да , ако не искам да лъжа. Действи- фонни ленти, а режисьорите на ра- съдбата си. не, тогава се усмихвам и аз. Разгова-

телно живея от смеха си и то съвсем диопиеси се отнасят към мен с ува- Всеки ще разбере, че след работа ряме тихо, защото мразя шума на ва- 
не лошо, защото, казано на търгов- жение. И аз се смея меланхолично, или когато съм на почивка, нямам риетета, шума на студията. Хората, 
ски език, смехът ми се котира добре, добродушно, истерично. Смея се ка- особено желание да се смея. Доячът които не ме познават, ме смятат за 
Никои не умее да се смее така май- то кондуктор или като чирак в хра- се радва, ако за миг може да забрави затворен човек Може би съм такъв, 
сторски като мене, никои не владее нителната промишленост; утринен кравата, а зидарят е щастлив, когато защото многГчесто ми се н^ага да 
намое?оаизк^еНСТВОТЪНК°™ сшпЗГ' НОЩ6Н СМЯХ И не мисли за хоросана. В дома на дър- си отварТустата™а се смея

Дълго време за да избягна лоса п дето имат*™^™' когато и къ- воделеца най-често вратите са пов- С неподвижна маска на лицето 
ни?ГоГб°я=я 3акТзвТх%ТсъД^: мене а ***** °Т СМЯХ' ЮП°ЛЗВаТ ^ГсГоСр™ ПР6М™аваМ през своя собсТВ6Н ЖИ'
тист. Но моите мимически и говорни Повярвайте ми, такава професия кисели краставички месапите „Я„Т вот- Отвреме-навреме само си позво 
способности са тъй незначителни*, че съвсем не е лека, още повелете моят Ципан а^барят предаСчита" кол' Т™ Гк уСМИВКЗ И ЧеСТО СИ “ 
това определение ми се струваше специалитет е заразителеният смях басите пред хлябаР Б^гкпКпг,г™Л’ г- изобщо някога съм се смял.
доста далеч от истината. А пък аз С него станах необход^Тна ^ обичат да^рамт г^лъби а б^Т, Ст?уВа МИ Се' не' Моите б=РаТЯ И “С‘
обичам истината и тя е: професията тостепенните комици, които с осно- рите пребледняват, когато от носове- 46 ВИНаГИ СЬМ СерИ°3'
ми е да се смея. Това обаче съвсем не вание треперят за ефекта от номера те на децата им потече кръв Рязбт! „„
означава, че съм комик или клоун. си. Почти всяка вечер обикалям в?а- рам всичко това, защото никога не се начети33 “ СМ®Я П° наи'РазлИЛ™ 
Аз не разсмивам хората, а изобразя- риететата като един вид клакьор, за смея след работа Напълно сепитен ' ° не познавам собствения
вам как те се смеят: смея се като рим- Да се смея заразително на слабите съм и хората - може би с право мв 
ски император или като чувствите- места от програмата. Това обаче смятаха за песимист К
лен абитуриент; смехът на седем- следва да се извършва с чувство за През първите години на брака

Превод от немски - 
Венцеслав Константиновни
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Николай Овчаров: Най- •е |1гГ» Православен пътеводител■ Г*

"Скалните хора" от 

Родопите, Странджа и Сакар
градове, изсечени вКкаткаНтХиади"тнай-вЛе”и?е™ните
мегалитни паметници в цяла Европа. еличествените

Късната бронзова и ранна
та желязна епоха са вече пери
оди, за които човечеството па
зи спомени. Това е героичното 
време на Троянската война, 
описана през VIII - VII в. пр.
Хр. от великия Омир. В “Или
ада” се говори за живелите в 
днешните български земи тра
ки и техните вождове, сража
вали се мъжествено под сте
ните на Троя заедно с гръцки
те герои.

Сред находките от това вре
ме изпъква невероятното Въл- 
читрънско съкровище от чис
то злато и тежест 12,5 кг. То е 
царско-жречески сервиз, имал 
функции в изпълняването на
сложни религиозни ритуали. Ран врязан орнамент, Нова 
Много красива е керамиката с Загора, ранножедязна епоха

оспод да прощава, 

простен да си!
*В неделя са Сирни поклади, в понеделник за
почват Великите пости. Великден е на 8 април.

Сирната неделя е наситена с богата обредност. Още преди 
обед младоженците тръгват на гости у кумовете и своите въз
растни родственици - родители, братя и сестри, побратими. Те 
им целуват ръка и им искат прошка, защото вечерта, когато 
седнат около трапезата, те трябва да са се помирили и опрос
тили със своите роднини. “Прощавай!” - казват младите, кога
то се наведат да целунат ръката. “Господ да прощава, простен 
да си!” - благославят възрастните. Вечерта цялото домочадие 
се нарежда около трапезата, на която са подредени гозби от 
риба, баници със сирене и яйца, мляко и бяла халва. Когато 
дойде време за традиционното ламкане, най-малките членове 
на фамилията се нареждат в кръг, седнали на пода. Баба им за
вързва парче халва, късче сирене или варено яйце на дълъг 
червен вълнен конец. Другия край на конеца тя окачва на гре
дата на тавана или на хурката си и го разклаща. Децата държат 
ръцете си зад гърба и всяко се стреми да захапе люлеещото се 
лакомство направо с уста, което превръща обреда в шумна и 
забавна игра. После бабата запалва конеца и по начина, по 
който той гори, тя гадае дали годината ще е плодородна. Пе
пелта от изгорелия вълнен конец се пази като лек. След вече
рята мъжете излизат на двора и гърмят с пушки, като по този 
начин известяват началото на Великите пости.

Съществен момент в сирнишката обредност представляват 
паленето и прескачането на големи огньове, в които основни 
изпълнители са ергените и по-големите момчета. До сутринта 
ергените и момчетата прескачат огъня и играят около него. 
Това се прави, за да няма бълхи в къщата; да не вали град през 
лятото; да е плодовита годината. Докато огньовете горят на 
височините и осветяват селото, всички излизат на мегдана да 
изиграят последното смесено хоро. То е буйно и подскокливо, 
за да пораснат високо посевите. След това хората не играят 
чак до Великден. В нашите краища този обред се изпълнява с 
въртене на оратници. Въртенето е придружено с наричането: 
“Ората-копата/ дай ми, чичо, момата/ да я водим на Полетин- 
ци/ да я товарим с клинци!”

щения. Това продължава през 
последното хилядолетие на 
старата и през първите векове 
на новата ера. Появяват се 
стотици
комплекси от ниши, издълба
ни на невероятна височина по 
отвесни скали, странни систе
ми от басейни и канали. Нак
рая се създават цели храмове 
и градове, изсечени в камъка. 
Това са едни от най-величес- 
твените мегалитни паметници 
в цяла Европа.

Други мегалитни съоръже
ния се изграждат в намиращи
те се на изток ниски планини 
Странджа и Сакар. Така наре
чените долмени са гигантски 
конструкции, датирани в ран- 
ножелязната епоха и строени 
от масивни обработени ка
менни блокове, оформящи ог- 

Д ромни гробници. Изсечени в 
м скалите съоръжения се сре- 
I щат и на други места из днеш- 
I ните български земи. Откри- 
| ват се обожествени единични 
В скали (менхири) и кръгове от 
В побити каменни блокове - 
I кромлехи, подобни на най-из- 
■ вестния в света - английския 
1 Стоунхендж.

скални гробници,

Урна, глинена, орнаменти
рана с букерн н ннкрустн-

..У

Ц
щ
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е-

.л -А -'у
- Продължава -Мегалит, т. нар. “Мегаронът”, резерват “Ропотамо” 

рожелязна епоха

Ще продължи ремонтирането на 
черквата в Райчиловци_______

врязани и запълнени с бяла 
паста изображения. Сред тях 
са безбройни символите на 
слънцето,
главно божество в древните 
вярвания. Тази прекрасна ке
рамика се открива най-вече в 
Родопите - обширна и сравни
телно ниска планина от двете 
страни на сегашната бълга
ро-гръцка граница. В източна
та част на величествения ма
сив през къснобронзовата и 
ранножелязната епоха се про
явява странна цивилизация.

През хилядолетията проти
чащите там реки са изваяли 
причудливи скали. Странните 
форми привличат хората още 
в каменно-медната епоха и те 
създават около тях първите си 
светилища. С усъвършенства
ните сечива от бронз към 
XVIII - XI в. пр. Хр. древните Съл, съставен от три елемента, Вълчитръпско съкровище, 
се научават да дялат скалата и ЗАЯ-го, късна бронзова епоха 
да оформят в нея цели поме-

представляващо Министерството 

отпуснало пари
Министерството на веронз- преди десетина дни ни отпусна 

поведанията на Сърбия, което още 1 695 000 динара, които ще 
миналата година даде 4 000 000 бъдат изразходвани за подмяна 
динара за спасяване на черква- на вътрешната и на външната 
та в Райчиловци от по-ната- мазилка и за тротоари, казва 
гъшно пропадане, неотдавна кметът Владимир Захариев и 
отпуснало още 1 695 000 дина- оповестява, че наскоро ще бъде 
ра за приключване на ремонта, обявен търг за извършител на 
От републикански източници работите и че ремонтът ще за- 
са подсигурени и 4 000 000 ди- почне през първите пролетни 
нара за изграждане на пътя от дни. 
центъра на селото до черквата Наред с ремонтирането на 
и за регулиране на потока край черквата е запланувано да бъде 
иего. асфалтиран и пътят от центъра

Храмът е изграден през 1897 на селото до нея с дължина 900 
година, но понеже не били вър- метра и да бъде изграден кей 
шепи по-значителни поправки, край потока, който на места 
времето толкова го наранило, доближава пътя. Налага се да 
че след изгнилия покрив сери- бъде прокарана и електромре- 
озно били засегнати вътрешна- жа. Захариев казва, че подсигу- 
та и външната му част. След ка- репите за целта 4 милиона дн- 
то Министерството на всроиз- нара от републикански източ- 
поведанията отпусна 4 милио- ници няма да бъдат достатъч

на всичкина динара, фирмата “Стан- ни за реализиране 
дарт” от Босилеград през сеп- планове и затова ще положат и 
тември миналата година за- собствени усилия. В това отно 
почна първия етап от работите шепне се очаква общи 
по възстановяването на храма. Дирекция за строителни площ 

- Министерското на всроиз- и пътища през пролетта да под 
поведанията, което се ръково- готви трасето за асфалтиране, 
ди от министър Милан Радуло- 
вич, разбра нашите проблеми и

Каменен калъп за отливане 
скиптър от бронз, с. По

бит' камък, Разградско, къс
на бронзова епоха

на
Хлябово, общ вил, старожслязиаЛвукаменсн долмен, с. 

епоха
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Щрихи за портрет: Братислав Митрович 
Бата, новият наставник на 
футболистите на “Балкански”

Първо годишно събрание на АК “Балкан”

Клуб за пример
Голмайстор на три 

лиги, рефер, 

треньор...
*Един от най-големите успехи в треньорската 
кариера на Митрович е въвеждането на "Рад- 
нички" от Пирот във Втора лига.

Макар че не смята Новица 
Алексов за некачествен
треньор, ръководството на 
футболния клуб “Балкански” 
от Димитровград му отвзе 
“диригентската палка” и я 
предаде на новоангажира- 
ния специалист Братислав 
Митрович Бата. Както обяс
няват ръководителите на 
клуба, тази стъпка е направе
на заради постигането на 
амбициозната цел, дефини
рана като “влизане в Сръб
ска лига”. Кой е Братислав 
Митрович и има ли той за
ложби, които да оправдаят 
решението на ръководите
лите на димитровградския 
футболен клуб? За намиране 
на отговор ви предлагаме 
кратко издание на неговата 
спортна биография.

Братислав Митрович е 
роден 1957 година в Ниш. В Братислав Митрович с Дра 
тайните на футболната игра Стойкович Пикси 
е прониквал като възпитаник 
на младежката школа на 
нишки “Раднички”. В този клуб 
е започнал и футболната си 
краиера. Играл е в нападението 
и се проявил като голмайстор.
Продължил кариерата си с 
фланелката на местния ривал 
“Железничар”, но след извес
тно време се върнал в “Раднич
ки”. Няколко години по-късно

* През изминалия сезон за АК "Балкан" са се състезавали 22 спортис
ти на поотделни и отборни състезания в различни градове на Сърбия 
и България. От тях са донесли 11 медала.

Димитров- по 5-6 пъти в седмицата. Нап- републиканското първенство, 
градски клуб - АК “Балкан”, по равен е екип от 8 спортистки, След изграждането на писта 
много неща е за пример в които се състезаваха в пролет- около стадиона в СЦ “Парк”, 
спорта на града, бе оценено на ната лига НИПАЛ в Ниш, къ- отборът за пръв път организира 
първото годишно събрание на дето спечелиха трето място и митинг за млади атлетици през 
АК “Балкан”, което бе проведе- се класираха между 12-те май месец, а организира и тра- 
но тези дни. Присъстваха го- най-добри отбори в страната, диция митинг по скокове 
лям брой състезатели и роди- През изминалия сезон за АК “Джамп 2006”. За трети поре- 
тели на малките състезатели, “Балкан” са се състезавали 22 ден път бе проведен и “Димит- 
както и заместник-секретарят спортисти на поотделни и от- ровденският пробег”. На го- 
на Спортния съюз на Димит- борни състезания в различни дишното събрание бе похвален 
ровград Гроздан Костов. На градове на Сърбия и България, и Управителният съвет на 
дневен ред бяха докладът за ра- От тях са донесли 11 медала. клуба, който успешно се справи
бота и финансовият отчет за Особено са се изтъкнали Те- с финансите.
2006, както и плановете за 2007 одора Кърстева, Александра За 2007 г. е запланувано едно

Андонова и Андреа Тодорова, ново спортно мероприятие — 
През 2006 г. отборът пре- както и Роберт Маркулев. Старопланински атлетически 

димно е работил върху омасо- Отделно признание е отдадено игри, в което ще вземат участие 
вяването си чрез включване на на преподавателя по физкулту- състезатели от всички общини 
повече млади. В тази насока е ра в основното училище Дими- от Сърбия и България, ориен- 
постигнат успех, тъй като в не- тър Гюров за популяризиране- тирани към Стара планина, 
го са дошли над 20 млади със- то на атлетиката сред ученици- 
тезатели, които са тренирали те, чийто отбор се класира за

Най-младият

г. ган

та си кариера Братислав Мит
рович започнал да се занимава 
с реферска дейност. Седем го-Д.С. дини е съдил мачове от съюзен 
състезателен ранг. Бил е пред
седател на Сдружението на ре
ферите в Пирот и председател 
на Футболния съюз на Пирот- 
ски окръг. Завършил е факул- 

, тет по физическа култура, има 
преминал в едноименния клуб А и Б лицензни на УЕФА и зва- 
от Пирот, в които завършил ка
риерата си като футболист.

Ето и няколко сведения за
постиженията на Митрович на е въвеЖдането на пиротския 
футболното поле. Три пъти е «Рад„ички» във Втора Лига. 
бил наи-добрият стрелец на х и е 6ил Рви
дивизиите, в които са се състе- на този отб Тр(Гнира^ е и
завали неговите отбори: през избрания отбор на ФС на РИС, 

г' на Нирка зона, през бил е инструктор на ФС на 
982 г. на Сръбска лига и през Рис за Пиротски окръг. Зани- 

1986 п на Втора лига -група из- мавал се е с треньорска дей- 
ток. Обличал е фланелката на ност и във футболната школа 
аматьорския състав на Югос- „а“Раднички”,кактоивпирот- 
лавия, както и на представител- ския „„„ на школата по фут. 
ните отбори на Сърбия и Втора бол на “Партизан” от Белград, 
лига на СФРЮ. „ „ гДимитър Ставров

Втора сръбска баскетболна лига-група изток, 16 кръг

Пропиляха 

продължение 

и загубиха

върт по-добри бяха болевчани, през втората - 
димитровградчани, докато през второто полув
реме се водеше равностойна борба. Във финиша 
на мача Радованович опита да изравни с тройка, 
но улучи само обръча на коша. При отправянето 
на изстрела бе фаулиран, но реферите пренеб
регнаха нарушението. Лошото съдийство бе ед-

БК "Рътан" (Болевац) - БК "Димитровград" на 0Т пРичини„те за загубата на димитровград- 
95 ■ 92 (26 ■ 13-12 • 24- 25 • 24-32 • 311 К ския 0Т°°Р’ които игРа в следния състав: Мило- 

_ ' ' ' ' шевич 10, Стефанович 1, Алексов, Йоветич, Ста-
Болевац, 10 февруари 2007 г. Зрители - около нимирович 11, Мишев 3, Андреев 14, Вельов, 

200, рефери - 3. Живкович от Гърделица и М. Би- Андреевич 22 и Радованович 31. 
елич от Ниш.

нието висш треньор по футбол. 
Един от най-големите успехи в 
богатата му треньорска карие-

В следващия кръг “Димитровград” гостува 
на БК “Куршумлия”.“Димитровград” загуби в Болевац от отбор, 

който не е по-силен от него. През първата чет- Д. С.

След края на ловния сезон След края на състезателска-

Солидни постижения на 

босилеградските ловци
Спортна стрелба

Дияна Соколова 

отново шампионка
* От 1 септември миналата година, когато стартира ловният 
сезон, на територията на общината са убити 46 глигана, 120 
заека, 2 сърни, около 60 лисици и 5 вълка

веде и хайка в 
Босилеград- 
ска община, в Ефтим Митов 
която ще бъ-През изтеклия ловен сезон, кой- дружество “Сокол”. От 1 септем- 

то приключи на 31 януари, боси- ври миналата година, когато стар- Дат включени само ловци от Боси 
леградските ловци постигнаха со- тира ловният сезон, на територия- легРаДск°-
——- резултати, казва Ефтим та на общината са убити 46 глига- В момента в дружеството чле- 
Митов, председател на ловното на, 120 заека, 2 сърни, около 60 ли- нуват над 350 ловци. Членският

сици и 5 вълка. И през този сезон внос за 3^07 година възлиза на 
дружеството е организирало раз- 4000 ДинаРа - 1500 динара е тряб- 
менни посещения с ловните дру- вал0 да бъдат платени до края на 
жества от Крагуевац и Гроцка. януари, а останалите 2500 динара 

По думите на Митов ЛД “Со- д0 края на май тази година. Докол- 
кол” и ЛД “Върла” от Сурдулица кото лов«ите не спазват предвиде
на 3 март на Власина съвместно ните сРокове, вместо 4, ще платят 
ще организират хайка за вълци, а по 5 
през март е запланувано да се про-

Във финалното състезание на Кореспондентската лига на 
Централна Сърбия миналия петък в Ниш, в което участваха 
стрелци от Ниш, Враня, Ягодина и Димитровград, първите 
две места при пионерките спечелиха състезателките от ди
митровградския стрелчески клуб “Граничар” Дияна Соколова 
със 184 и Снежана Николова със 179 точки. Пионерките на 
Граничар” триумфираха и в отборна конкуренция, тъй като 

третата димитровградчанка Йелена Топич събра 167 точки. 
При пионерите най-добър бе Милош Лазич от Ягодина.

Кореспондентската лига продължава и през февруари, а фи
налът на февруарския цикъл ще се проведе през март 2007 г.

лидни

На 17 февруар 
“Дукат ” ловното дружес
тво ще организира вечеря, 
на която покрай ловци от 
Босилеградско се очаква да 
присъстват и техни колеги 
от България и Сърбия.

и в хотел

хиляди динара.
П.Л.Р. ДС.
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Конкурс за детска рисунка
за деца и юноши от всички български общности по света

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
обявява за

Скръбна вест
На 10 февруари 2007 г. на 63-годишна възраст почина наши

ят мил и непрежалим съпруг, баща, дядо, тъст, свекър и брат
КИРИЛ ЗАХАРИЕВ 
от с. Долна Лисина,

|Д1 живял в Белград
Скъпият ни покойник бе погребан на 13 февру

ари в белградските гробища Орловача.
Скъпи наш, много ни липсва твоята доброта, 

твоята безпределна обич към семейството и осо
бено към внуците, твоята любезност, с която посрещаше на
шенците. Безкрайно сме ти благодарни за всичко, което напра
ви за нас.

Поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: съпругата Милка, синът Александър, дъщеря
та Сладжана, зетът Небойша, снахата Зорана, внуци

те Петър, Влада и Йован и братът Стоян 
със семейството си

в7 я
седми път конкурс 

з^детска рисунка на тема:

Бълга ия в моите мечти"
Млади приятели,
През 2007 г. Държавната агенция за бълга

рите в чужбина ще проведе седмото
Очакваме вашите творби на адрес:

издание чужбина'" аГвНЦИЯ 33 бългаРите в 
на Международния конкурс по изобразително Ън1 ПопН.Щ™, о д 
изкуство за деца от българските общности в «„шпв , 2А' 
чужбина „България в моите мечти”. Каним да ? 3 вш8апа
участват деца и юноши от всички български 'за коикУРса за Детска рисунка/
общности по света. Всеки малък художник Класирането ще се извърши в три възрасто-
трябва да изпрати не повече от две рисунки с ви групи: първа група: от 6 до Юг.; втора гру- 
размери до 35/50 см., като може да се използва па: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г. 
всякаква техника: акварел, темперни бои, С Удоволствие ви съобщаваме, че през 2007 
пастели, графика, флумастер, молив, колаж. г’ Редакцията на детското образователно спи- 
Творбите не трябва да се паспартират и няма сание „Арти” по свой избор ще даде допълни
ла бъдат връщани на авторите. телна награда на участник в конкурса.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да Резултатите от класирането и наградите за 
бъдат отбелязани четливо следните данни: победителите ще бъдат обявени през втората
Лично и фамилно име на автора, точен поаовиаа на м- май 2007 г. Както всяка година 
адрес Г наи-добрите художествени творби ще бъдат
Учебен клас и навършени години целГизложба" СПеЦиалН° °РганизиРана за
Учебно заведение

Скръбна вест
С болка и тъга съобщаваме на близки и 

познати, че на 4 февруари 2007 г. почина нашият 
обичан

-С2

НИКОЛА ПЕНКОВ 
от Радейна, живял в Ниш ш№Скъпият ни покойник бе погребан на 5 февруа
ри в Ниш.

Ти продължаваш да живееш в нашите сърца все такъв, ка- 
къвто беше - люблящ съпруг, всеотдаен баща, чудесен дядо и 
прекрасен брат и приятел.

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: съпругата Тодорка, синовете Миле, Влада и 

Милован със семействата си, сестрата Добринка със се
мейството си, роднини и приятели

Телефон на родителите /и на българското 
училище/ за контакт

Крайният срок за получаване 
на рисунките е 30 април 2007 г.

Млади приятели.
Надяваме се, че нашият конкурс ще бъде 

интересен за вас. 
Пожелаваме ви успех!

Тъжен помен
На 24 февруари 2007 г. се навършват СЕДЕМ ГОДИНИ от 

смъртта на нашата мила сестра и леля- да не са по-възрастни от 35 години,
- да са с напреднало ниво за работа с ком

пютър,
- да владеят английски език.
Всеки кандидат/кандидатка трябва да из

прати СУ на английски език на е-таП: 
сПт1й-оу§гас1@еигоЬа1кап5.пе1 до 23.02.2007 г.

Избраните кандидати ще бъдат повикани 
за интервю.

Обучението за избраните кандидати се 
финансира от община Димитровград.

Обява ШКОСТАДИНКА ГОГОВА - КАЯ 
от Нишза обучение на кадри за 

изготвяне на проекти
Община Димитровгрд призовава всички 

заинтересовани лица за обучение за изготвя
не на проекти, които се финансират от Евро
пейския съюз.

За да могат да участват в обучението, за
интересованите трябва да изпълняват след
ните условия:

Винаги ще те носим в сърцата си.

Твоите: Оливера, Любица иБиргида

Възпоменание
На 17 февруари 2007 г. се навършват 

ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашата 
обичана майка, свекърва, тъща, баба и прабабаг - тКръстословица 317 ЛЕВТЕРКА ИВАНОВА - ЛЕВТА

Съставил: Драган Петров На 4 януари 2007 г. се навършиха ДВЕ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия оби

чан баща, свекър, тъст, дядо и прадядоВОДОРАВНО: 2. Столицата 
на Литва. 7. Сорт арабско ка
фе. 10. Канара, зъбер. 12. 
Един хищник. 15. Резмекна- 
та пръст. 16. Шестата нота. 
17. Страна в Африка. 19. Не
босвод. 21. Попадение във 
футбола. 22. Естонски шах
матист. 23. Най-голямата ре
ка в бивша СФРЮ. 24. Горна

НИКОЛА ИВАНОВ - НИКОЛАЙ
Да си спомним за прекрасните хора, извървя

ла достойно земния си път. С безкрайна обич и 
признателност - дълбок поклон!

Опечелсни: синове, дъщери, снахи, зетьове, внуци, прав
нуци и многобройни роднини

Възпоменание
На 24 февруари 2007 г. се навършват ЕДИНАДЕСЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и непрежалима съпруга 
и дъщеря

камара в парламентите на 
някои страни. 26. Дълбоко 
място в река. 28. Издигната 
настилка за пешеходци. 30.
Название. 32. Египетски бог 
на агънцето. 33. Коли. 36.
Действия. 37. Площадки за 
пътници на гара. 38. Орган .. „,[|ПГТ Втората нота. 29. Домашно
на обонянието. 40. Мярка за онер. ' мссюиме[ животно. 31. Ухание. 34. Мар-
площ. 41. Жица, струна. 42. мощ. 14. Лшшо мешоиме иемски автомобили. 35. 
Имущество. 43. Коралов ос- ние. 18. Дума за «реждане упорство.
тров. 44. Модел руски само- на възможности. ■ Р Д в карта за игра. 39. Мярка
*“ 24 »«лЛ™™Р—'

арР," Ч»сготК-'Г,й.27. ние.41.Личноместоимение.

3ИСКРА РАДОИЧИЧ
С много обич мислим за теб. Мястото ти е в 

сърцата ни.

Скърбящи: родителите Марика и Миле, 
съпругът Илия и роднините

36.
Възпоменание
На 18 февруари 2007 г. се навършват 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг и о.
ПЕТНАДЕСЕТ

ОТВЕСНО: 1. Съдебен тер
мин. 2. Град в Сърбия. 3. Мо
дел руски самолети. 4. Едно СПАСЕН ТОШЕВ СОКОЛОВ 

(1933- 1992)
трьсгос;юница 316 - Водорав!Решение на к

Цвете 5 Югославска левица Река. 12. Аборигени. 15. Об. 16. Кало-
(евкр.). 6. Дума с еднакво зна- 1. Кп°РЛб^ {9 ТАМ 21. Морал. 22. Рем. 23. Оператор. 25. 
чениес друга дума. 7. Модел Палуба. 29. Ким. 30. Желание. 32. Ко-
руски бойни самолети. 8. Бацил. 2/. дундв. *а. у А 41 То 42
Течност с кисел вкус. 9. Бьл- няк. 34. Цена. 35. Лав. 37. Имаияр. 39. Ден. 40. Али. 41. То. 42.
гарски писател и революци- Арак. 43. Лим. 44. 1я.

заличава спомените и любовта.Времето не 
Завинаги ще останеш в нашите сърца.

Съпругата Вера и синът 1 кока 
със семейството си
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« ААанчин рабуш
[ ПШШЯИЯШШШШШШШШШШ

Ь Свърши се дебат 

^без матику...

Нашенски историйки
Т*\&Жив елен за турски бег

/ /Реди 56 години бях учи- ни, за да изпълнят една при- елени по Ветрен планина и ней- 
'У *-тел във Вучи дел. В село- гцявка на прословутия турски ните склонове Дълбока падина, 
то живееха към 400 души, а бег Бели Мемед, който често Сурка и Просище. Капризното 
най-старият жител беше Тоца минавал през Звонци и Ясенов желание на турчина ядосало 
Тодоров, който тогава беше дел, когато пътувал от Лужнида дерекулчани, но те нямали из- 
102-годишен, а почина на 105 за Трън. 
години. Дядо Тоца имаше бис- Бели Мемед бил свиреп и неу- подготовка. От въжета изплели 
тра памет и много обичаше да молим - каквото заповяда или мрежа, дълга 100 и широка 3 
разказва интересни историйки пожелае, непременно трябва да метра и я обтегнали в клисура- 
от миналото на Дерекула. Вед- бъде изпълнено. А веднъж по- та Вража църква на 2 км от с. 
нъж ми разказа какво били при- желал дерекулчани да му пода- Ракита. След това организира- 
нудени да направят дерекулча- рят жив елен! Тогава имало ли хайка, в която участвали не-

колкостотин селяни, въоръже
ни с тояги и секири. Хайкаджи- 
ите тръгнали от Ветрен плани
на, минали през местностите 
Раданица, Стубал и Шаркови- 
ще и вкарали един елен в доли
ната на вучиделския поток Вра
жа църква, в която била поста
вена мрежата. Еленът се заплел 
в нея, селяните го хванали и го 
отвели в Звонци, където го пре
дали на Бели Мемед.

Турчинът бил доволен от по
даръка, а още повече от пос- 
лушността на дерекулчани, 

| обаче имал още едно желание: 
еленът да бъде превезен жив и 
здрав до Трън! Дерекулчани 
намерили колай и за тази не
лесна задача. На дървени шей
ни (сани) изплели голям кош от 
върбови пръти, вкарали елена в 
него, впрегнали чифт яки воло
ве и през селата Ясенов дел и 

У Ломница го откарали в Трън.
Щ Там отново го предали на Бели 

--------- Мемед, който ги посрещнал за
едно с всички бейове от Трън- 
ската нахия.

бор и започнали необходимата - Чу ли кво има най-но
во? - среча ме Минко Опай- 
дарата.

- Ма йок! Контрабанда йе 
ако се пренесе десет, даа- 
йесе или цел камион бок-

Я знам дека чека само да сове цигаре. А това Манчо 
зинем и све че ми разпран нашите бокеаджийе 
от първуту до последнюту голо преживляванье или 
букву. Затова само диго животаренье 
ведже, демек съм млого из- до ютре... 
ненадан. - Добре, они тека кажу,

- Най-после и при нас ис- ама кико каже законът?
- Ее, бре Манчо, законът 

може и да га наречеш съг- йе кико бандера, не може 
лам щрайк!

окаю

от дънъска■* -в4__Фото-сериал
Турция по пътя към ЕС тинска стачка! Ако очеш

да га прерипиш, ама може
- Кво, дали слободарци да га заобиколиш... 

начуше дека пай че се ра- - И ти кико мислиш да че 
боти, па стачкую свите да се завърши тая работа, че

има ли вайда от стачкуту?
- Знам ли, не съм Ванга, 

ама нещо друго ме копка...
- Кикво друто?
- Кво мислиш, Манчо, 

ако им успейе тая стачка, 
па това разберу тия у Ниш 
или Белград що растураю

- И нема да чуйеш и да дрогоду. Може и они да 
видиш! Стачкуйе се за све почну стачку и да траже 
друго, само за работу ни- дневно да растураю по 
кой нече да стачкуйе. Ра- йедно или две пакьетчета. 
бота има колко очеш, ама И они може да кажу дека с 
свак тражи на работуту това йедва вързую краи- 
лекото и на лебат мекото... щата... Па ако и ония що

- Па къв йе тия наш съг- прекарую от йедну у другу 
лам щрайк?

- Стачкую Манчо, наши- кажу дека и они требе да 
те “бокеаджийе”!

- Не може да буде!...
- Може, може! Откико две-три само... 

комшиката отиде у Йевро- 
путу и ни уведе визе, бок- бело га искара. И дрогата, 
саджийете не може да пре- и търговията с живи чове- 
носе навам и натам цигаре ци йе опасна работа...
и секнуше йеврата, а с нъи 
горе-доле вързуйеоше кра- на. Ама и цигарете несу 
йищата... бъш наивна работа, орате

- И?

ШВ л

-■■

се запосле?
- Еее Манчо, куде бре! - 

цвъркну Опайдарата.
- Па и гумарците се на- 

даю пай да почну с работу, 
да несу они?

- Йок!

к М

■* , А

«
■лШ

у
- Бреей, не съм...

1'
й

Една от 12-те причини, заради които
Турция трябва да бъде приета в Европейския съюз държаву белосветскьете,

(Продължава) Йордан Миланов
живею от нещо и затраже

Съюзнически закачки дневно да прекарую по

- Бре Опайдаро, ти на де-Американско-френски стокообмен
Един французин кротко си рил: 

закусвал в хотела кроаса- 
ни, конфитюр, масло, сокче. До само мекото.

преработваме ги на конфитюр, 
- Щото ние в Щатите ядем който изнасяме за Франция.

Корите и трохите Това препълнило чашата на 
него седнал американец, който събираме в контейнери, прера- френското търпение. Францу- 
нагло мляскал дъвка. След като ботваме ги на кроасани и ги из- зинът вдигнал глава и попитал 
поседял и позяпал в чинията на насяме за Франция.
французина, американецът по- Французинът се намърщил, - А вие, американците, какво 
питал: но продължил да си хапва, правите с презервативите, след

- Абе, вие, французите, целия Янкито, продължавайки нагло като ги използвате? 
хляб ли изяждате? да мляска дъвката, се намесил - Как какво, хвърляме ги.

Французинът го погледнал и отново: - Ние във Франция пък ги съ-
смутено казал: - А ти и конфитюр ядеш! Ние бираме в специални контейне-

л а’ защ0^ в Америка ядем само пресни ри, преработваме ги на дъвки и
А американецът му отгово- плодове. Огризките събираме, ги изнасяме за Щатите!

- Знам, знам дека йе опас-

дека има четри кляди от- 
- Епа съга стачкую да им ровйе у йедну цигару... 

се даде по три бокса да - Не знам това, ама знам 
преносе през границуту друго: по-лъсно йе да се 
навам и натам...

американеца:

въртиш и чекаш да прене-
- Значи, щрайк за леб без сеш бокс или два, отколко 

матику?!
- Бъш тека!
- Па нали бре, Опайдаро, 

теквая контрабанда със за- лебат без матику! 
кон йе забранъена!

цел дън да въртиш мати-
куту.

- Еее, ама изгеда липса

*При нас и правдата е дели- 
всекиму според въз

можностите му.
‘Просто не мога да вярвам, 

' че съм гласувал за този, ко
гото сега слушам.
‘Човекът е нашето най-го- 
лямо богатство, особено ако 
е тайкун.

Манна
ма -

Моля, без докачение ишт тттш
*Дяволът дойде за своето 
но взе и нашето.
*В борбата с фекалиите е все 
едно: победил-загубил, ще 
смърдиш.
*На лъжата са къси краката, 
но не и мандатът.

Спомнете си 

за хан Кубрат!
Автентичност

Всички партии в тая държава се кълнат, че са 
автентични представители на интересите на 

Българското малцинство има една регистри- гражданите. В това отношение не са изключение 
Рана политическа партия, тези дни бе обнарод- и тези с български признак.

Транзицията ни донесе ве- вано създаването на втора, а вече се говори и за Съдейки обаче по това, че оповестената трета 
риги хотели, маркети, бен- тРета партия. партия ще бъде създадена от бивши екстремни

‘Марко или Янко - все едно, зиностанции... Означава ли Очевидно българите в Сърбия или не са учи- левичари, щатни сътрудници на тайните служби 
за Косово е - късно. това, че нашата перспекти- ЛИ’ или са за®Равили завета на Хан Кубрат към и хора с нереализирани мечти - май тя ще бъде
Флт.РТР къглт ччвапя пт ва е във вериги?! синовете му: като отделни пръчки сте много най-автентичната партия на българското мал-1 оговете късат чувала от- г слаби, като сноп пръчки сте много силни! цинство в Сърбия.Симеон Костоввътре. Я.7**
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