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Цена 15 дин.Вестник на българите в Сърбия 

Работна визита на Георги Първанов в Белград
1ВИЯТ яш ЙИ»]

Виена

България подкрепя Нова среща за статута 

евроинтеграцията на Сърбия н
1ШЙГ : ’:у, Ч ^ - независимост на Косово * Кощуница: Във втора алоанска дъжава на Балканите
^^ ?мена МОЖе да се ПОСТИГИв компромис, ако I

• П* бъде спазена "международната правна
рамка".

Във виенския “Австрия цен- умерената опозиция Ветон Су- 
тър” в сряда започна нов рунд рои, а сръбската от Леон Коен 
преговори на Белград и При- и Слободан Самарджич, приб- 
щина за бъдещия статут на Ко- лижени на президента Тадич и 
сово и Метохия. Преговорните премиера Кощуница. В състава 
екипи на сърбите и косовските на сръбската делегация са и 
албанци обсъждат предложе- представители на Сръбската 
нието на специалния пратеник православна църква, 
на ООН Марти Ахтисаари. Ре-

У Сръбският пре
зидент Борис Та
дич оцени, че пре
говорите, 
бяха възобновени 
във Виена, няма да 
са леки, но, че 
сръбският прего
варящ екип ще бъ
де конструктивен 
и, че Сърбия няма 
да приеме реше
ние, което води 
към независимост 
на Косово.

“Ако не бъде постигнат ком
промис във Виена, чака ни засе
дание на Съвета за сигурност. 
Ако Русия в международните

сиха, че отношенията между 
Сърбия и България са на много 
високо ниво през “последните 
130 години”, оценявайки, че за 
по-добро икономическо сътруд
ничество е необходимо да се пос
троят нови граничнопропуска- 
телни пунктове.

За България е важно разгово
рите за бъдещия статут на Косо
во да се водят динамично, без из
куствени бариери, с конструк
тивното участие на Белград и 
Прищина. Това заяви български
ят президент Георги Първанов 
след срещата си с минис
тър-председателя на Сърбия Во
ислав Кощуница в Белград.

Първанов оцени, че планът на 
специалния пратеник на ООН 
Марти Ахтисаари за статута на 
Косово може да бъде добра ос
нова за преговори за бъдещия 
статут на Косово, Българският 
държавен глава посочи също, че 
София подкрепя евроинтеграци
ята на Сърбия и е за продължава
не на преговорите за Споразуме
ние за стабилизиране и асоцира- 
не с ЕС. Сътрудничеството с 
Трибунала в Хага, по думите на 
Първанов, не може да се постави 
под въпрос, за да може в близко 
време европейските институции 
да изпратят ясен сигнал за въз
можността за продължаване на 
преговорите със Сърбия.

Министър-председателят на 
Сърбия Воислав Кощуница изра
зи увереност, че в преговорите за 
статута на Косово във Виена мо
же да се постигне компромис, 
ако бъде спазена “международ
ната правна рамка”. След среща
та с президента на България Ге
орги Пътрванов в Белград Кощу
ница изрази загриженост заради 
пренепрежителната позиция на 

пратеник на ООН 
Марти Ахтисаари към възмож
ността за постигане на компро
мис във Виена.

Премиерът Кощуница каза, че 
лесно може да се постигне ком
промис, ако се спазва междуна
родната правна рамка, 
но Устава на ООН и резолюция
та на Съвета за сигурност на 
ООН 1244, с която се гарантира 
суверенитетът и териториалната 
цялост на Сърбия.

1■т I които

Щ; В началото на преговорите 
золюцията на Ахтисаари беше във Виена в сряда преговорни- 
изтълкувана и от двете страни ят екип на Сърбия отхвърли 
като прокарваща пътя към не- всички предложения на Марти 
зависимостта на администри- Ахтисаари, които са в разрез с 
раната от ООН южна сръбска териториалната цялост и суве

ренитета на Сърбия.

4-г-

Л9И1 покрайнина.
Делегацията на косовските 

албанци се води от лидера на
ь: (На стр. 2)

Президентът на България Ге
орги Първанов пребивава в сря
да на работно посещение в Сър
бия. По време на еднодневния си 
престой в Белград българският

В Босилеград по случай 134 години 
от гибелта на Васил Левски

двустранни отношения намекне, 
че ще използва вето, заседание 
няма да има”, каза Тадич. Той до
бави, че Сърбия трябва да вярва 
в преговорния си потенциал и да 
гради възможно най-добри отно
шения с всички страни-членки на 

президент Борис Тадич прези- сЪВета за сигурност на ООН и да 
дентът Първанов заяви, че Бъл- ги убеди, че запазването на тери- 
гария ще приеме всяко междуна- ториалната цялост на Сърбия е и 
родно признато решение по ко- 
совския въпрос. От голямо зна-

Смъртта щ т превърнадържавен глава се срещна със 
сръбския си колега Борис Тадич, 
премиера на Сърбия Воислав Ко
щуница и с лидера на Г17 Плюс 
Младжан Динкич.

След срещата си със сръбския

в техен интерес.
Първанов повтори, че Бълга- 

чение е Сърбия конструктивно рИЯ кат0 членка на ЕС, ще под
ла участва в преговорите във Ви- крепи всички усилия, които во- 
ена, посочи Първанов и добави, дят към възобновяването напре- 
че София иска европейско реше- говорите На Сърбия с ЕС. 
ние за косовския въпрос. Двамата президенти се съгла-

Ще имали зона на българо-сръбската 
граница за преминаване без визи?

1089 души от Сърбия 
< български паспорт

От началото на 2001 г. до края 
на 2006 г. са изготвени 2965 пре- 

1089 души от Сърбия са
Зона на българо-сръбската гра

ница от 30-50 километра, където да 
се преминава без виза, само с лич
на карта, поискаха представители получили българско граждан , 
на българското малцинство от Ди- Министер-

правосъдието Росица

специалния
писки и

Представители на КИЦ полагат цветя пред паметника

С възпоменателен митинг политически и неправителстве- 
пред паметника на Васил Лев- ни организации от България, 
ски, който на 16 февруари орга- Сред гостите от България бяха 
низира босилеградският фили- представители 
ал на КИЦ “Цариброд”, беше министерство, на посолството 
отбелязана 134-та годишнина на Република България в Бел
от гибелта на Апостола на сво- град, на ДАБЧ, на Столична 
бодата. Освен представители община, на общините Пловдив 
на КИЦ и граждани от Боси- и Кюстендил, на Държавен ар- 
леград, на митинга присъства- хив Кюстендил, организации 
ха и представители на общин- на ВМРО от София, Пловдив, 
ското ръководство, на Демок- Благоевград и Перник, на На 
ратическия съюз на българите, ционалното движение Запад
на Матицата на българите в ни покрайнини” от София и др. 
Сърбия, както и делегации от (На стр. 2)
държавни институции, общини,

митровградско и Босилеградско 
на среща в българския парламент
с представители на парламентар- Димитрова. „„.,„г„отп „п
пата Комисия по въпросите на де- Председателят на к0«»сия™ п° 
чата, младежта и спорта и на пар- въпросите на децата, 
ламентарната група на НДСВ. спорта Светослав Спасов заяви, че

Ръководители на Националния може би ше бъде под Р
съвет на българското малцинство към министъра на пр 
и на КИЦ "Цариброд” са поискали възможността да се облекчи про 
още да се ускори получаването на цедурата по получаване на българ 
българско гражданство, особено ско гражданство, 
па подали молбите си преди пове- — —
чс от 3 години. На депутатите беше || 
предоставен списък с 400 кандида-

ството на

съответ на външното

подне, в четвъртък на 15 февруари
посолството на Сърбия в София 

бе устроен прием за български
в

ГИ С български произход, подали В ПОСОЛСТВОТО НВ държав1ШцИ, дипломатическия
молби за българско гражданство в 0"ЬРбИЯ В С/ОСрИЯ кор и гости от Сърбия,
последните 4 години, които очак- ^ Гостите приветства сръбският

По повод държавния празник на посланик данило Вучстич със сът- 
Република Сърбия - Сретение Гос-ват получаване на българско граж

данство, съобши БТА. рудниците си.
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Утре в НишНова среща за статута 

на Косово и Метохия Заседание на 

Националния съвет(От стр. 1) стоява цялостно суверенитета и териториална
та цялост на държавата, заяви членът на тоя 

В уводната си реч ръководителите на екипа екип Александар Симич. Той добави, че прего- 
Леон Коен и Слободан Самарджич подчертаха, ВОрният екип ще изнесе аргументите защо Ко- 
че само взаимно договорено решение, без из- Сово и Метохия не може да бъде втора албанска 
куствени срокове, може да доведе до истинска ДЪржаВа на Балканите, 
спогодба и регионална стабилност на Балкани-

Националният съвет на българите в Сърбия ще проведе утре 
Ниш поредното си заседание. Срещата ще се проведе по дневния 
ред на насроченото за средата на декември миналата година.

Членовете на съвета ще обсъдят информацията за положение
то на масмедиите на малцинството - Издателство “Братство” в 
светлината на най-новите решения на парламента на Сърбия и на 
радиотелевизионните центри в Босилеград и Димитровград в 
съзвучие със Закона за радиоразпръскването.

Една от темите на утрешното заседание ще бъде и информа
цията на комисията за образование относно прилагането на май
чиния език във възпитателно-образователния процес на подрас
тващите ни сънародници.

Членовете на съвета ще вземат отношение и във връзка с ис-

Самарджич:те.
До 2 март ще се преговаря по техническата 

част от предложението на Ахтисаари, т.е. по 
12-те анекса от плана. На 10 март ще има още 
една среща, на която ще се разгледа цялостното дия Слободан Самарджич заяви във Виена, че 
предложение.

Това е последният кръг от преговорите, след за съжаЛение въз основа на предложението на 
което Ахтисаари ще напише окончателното си Марти Ахтисаари. Той уточни, че преди това за 
предложение и ще го представи пред Съвета за статута е била организирана само една среща и 
сигурност на ООН.

Първи път за статута на Космет
Координаторът на преговорния екип на Сър-

сега за първи път ще се разговаря за статута, но

ковете за помощ, отправени от различни, предимно културни ин
ституции в нашите общини и от отделни граждани.

то към края на юли миналата година.
- В преговорите до 2 март ние ще дадем “из

цяло алтернативни предложения” относно пла
на на специалния пратеник на ООН Марти 
Ахтисаари, с който се анулират суверенитетът и 
териториалната цялост на Сърбия, междуна
родното и вътрешно право, оповести Самар-

В.С.Б.Симич:

Смъртта му 

се превърна 

в безсмъртие

Ще отстояваме суверенитета 
и териториалната цялост на 
държавата

В съзвучие с резолюцията на Скупщината на джич. 
Сърбия преговорният екип на Сърбия ще от-

Формирана още една партия на българи в Димитровград (От стр. 1) била свободата, независимостта и 
просперитетът на България. Но 

В поздравителното си слово той е мислил святата република 
Иван Николов, председател на като място за всички народности, 
Програмния съвет на босилеград- които да живеят равноправно. То- 
ския КИЦ, между другото изтъкна: зи велик човек всъщност е пред- 

“134 години от смъртта на вестил това, което днес представ- 
Апостола и три години, откакто лява Европейският съюз, на който 
издигнахме неговия образ в Боси- ние станахме членове, 
леград - образа на идеалния бълга- сънародници, които живеят тук, 
рин, който се опитваме да почита- ние виждаме едни добри българи и 
ме и от който искаме да се учим. проводници на тази велика идея за 
След толкова много време и уси- сближаването, за равноправието и 
лия Апостолът на свободата е сред взаимодействието между народи- 
нас. Аз се надявам, че заедно с те.”
Левски и с вярата в собствените си В поздравителната си реч Слав- 
сили и възможности да преодоля- чо Атанасов, кмет на район Тра- 
ваме трудното историческо нас- кия, град Пловдив, изтъкна:

“Българската 
история
един единствен 
образ, при който 
само при споме
наване на името 
му всеки бълга
рин замлъква в 
уважение и бла
гоговение. Всеки 
българин го но
си в сърцето си и 
макар че Апос
толът все още не 

канонизиран 
като светец от 
Българската 
православна 
църква, той от
давна е признат 
в сърцата на все
ки българин като 
такъв. Той е ге
рой, когото на
родът още при
живе
Апостолът 
свободата и му

За просаеритет 

на малцинственото 

население

Драголюб Нотев е роден 
през 1956 г. в с. Драговита. 
Произхожда от работни
ческо семейство. Завършил 
е Факултет по физкултура 
в България и работи като 
преподавател в димитров
градската гимназия. Има 
още две квалификации - ин
структор е по ски и корму
ване. Живее в с. Белеш, 
жена му е начална учител
ка и имат две деца. 
Заместник-председателят 
на ПБС Младен Владимиров 
е роден през 1949 г. в с. 
Градинье. Доктор е па геог
рафските науки и преди го
дини е преподавал в При- 
щинския университет. От 
години практикува профе
сията си в димитровград
ската гимназия. Живее в 
родното си село. Женен е. 
Член е на Националния съ
вет на българите в Сърбия.

В нашите

Тези дни в Димитровград бе гарското малцинство. На предсто- 
формирана Партия на българите в ящите местни избори ще се бори 
Сърбия (ПБС). На учредителното да вкара в Общинската скупщина 
събрание в крайградското село няколко съветници. По думите на 
Желюша присъстваха 20-ина чле- Нотев, съветниците от ПБС в скуп- 
нове на новата партия, както и гос- щината ще се сменяват всяка годи- 
ти от други политически организа- на, а основната цел ще бъде да мо- 
ции. За председател на ПБС бе из- гат повече хора да споделят за 
бран Драголюб Нотев, а за замес- проблемите, които измъчват граж- 
тник-председател д-р Младен Вла- даните. В политическите си дей- 
димиров. Даниела Станоева, Трен- ности ПБС ще проявява отговор- 
дафил Каменов и Биляна Колева ност, искреност и прозрачност, 
са избрани за членове на председа
телството на партията. Приет бе и спонсор, който живее в САЩ. Той

информира присъстващите, че уч- 
Говорейки за целите на ПБС, редяването на ПБС е приветствал 

Драголюб Нотев сподели, че тя ще един от лидерите на ДСБ Марко 
се бори предимно за доброто на Шукарев, който не е можал да при- 
българското население в Сърбия, съства на събранието поради дру- 
Партията ще се стреми да масови- ги задължения, 
зира членството си в Димитров
градско, да набере членове и да форма и е оцветена в синьо, което 
формира съвети в средите в Сър- представялва европейското бъде- 
бия, в които живеят хора от бъл- ще. Името на партията на ембле-

има

Нотев изтъкна, че партията има

предложеният устав.

мата и на печата ще бъде написано 
на български и на сръбски език. 

Лидерите на ПБС оповестиха. еЕмблемата на ПБС е с кръгла че наскоро програмата на партия
та ще представят в Димитровград.

Б. Д.

По повод годишнината на КИЦ “Цариброд”

Поздравление от Бойко Борисов нарече
Въпреки поканата и изказаното обогатяване на духовния живот на щност в Сърбия. Грамотата връчи 

желание да присъства на десетата българите в района и утвърждава- на д-р Ангел Йосифов представи- 
годишнина на КИЦ “Цариброд”, не на народните традиции и де- телят на ДАБЧ Петър Тошев, кой- 
кметът на София Бойко Борисов мократичните ценности на евро- 
поради други ангажименти (среща пейската цивилизация. Отстоява

наУченици от основното училище 
декламират стихове, посветени на Левски

ледство, да накараме да ни уважа
ват другите, колкото сами си го 
заслужаваме и да не забравяме, че 
от 1 януари 2007 година граничим 
с една европейска, демократична, 
родна България. Вярвам, че оти
вайки си оттук, ще носим Левски в
сърцата си - Левски безсмъртния, „ „ „„лгт,я-
Левски великия, Левски идеалния В Реките на кутурната профа
образ на българина, каквито тряб- ““"део^с^Йордан Драганов 
ва да сме всички ние, където и да се акоРДеонистът иордан АР 
намираме по света." от СоФия изпълниха редица рево

Косьо Китипов, директор на люционни песни, а софийската ак
Дирекция “Европа !” към Минис- тРиса Галя Асенова 
терството на външните работи на стихове, посветени на живота и д* 
Република България каза, че за Ва- ™то на Левски. В организацияI н 
сил Левски може да се говори мно- Матицата на българите в Сьроия 
го дълго. “Той е велик българин, но програмата взеха участие и учен 
той е и радетел за разбирателство- ци от Централното основно учил" 
то, и за взаимното добруване на ще от Босилеград, които изнесо 
балканските народи. Наистина, в Рецитал и стихове, посветени 
неговото мислене преди всичко е Апостола. * ‘

даде царствено- 
прозвище 

Левски. Защото Левски - това е 
България, нейното величие, нейна
та слава и нейното достойнство. И 
днес, когато почитаме деня на не
говата смърт, всъщност ние почи
таме деня на неговото безсмър
тие.”

то е по потекло от с. Бачево.
Д-р Ангел Йосифов изтъкна на 

във Виена) не дойде в Димитров- нето на тези позиции в трудното и тържеството, че КИЦ “Цариброд” 
град. Неговия поздравителен ад- превратно време, в което живеем, е дал подслон на демократичните 
рее пред присъстващите в Центъ- изисква смелост, упоритост и все- сили за демократичните промени в 
ра за култура в Димитроврзад про- отдайност, качества, които екипът града в най-трудните моменти, 
чете замесник-кметът Йорданка на Центъра доказа със своята ра- “Щастлив съм, че по време на ми- 
Фандъкова. В поздравителния ад- бота. Благодаря ви за съзидател- налите избори това даде резултат 
рее на кмета на София се казва ната енергия и всеотдайния труд. и ние имаме депутат в парламента 
следното: Желая ви и занапред здраве, сили и на Сърбия. Никой не може да ми-

“Скъпи приятели, щастлив съм много нови успехи в общата ни нимизира успехите в решаването 
да ви поздравя с десетгодишнина- благородна кауза за съхраняване на проблемите, които все още ги 
та от създаването на КИЦ Ца- на българщината.” има, но със съвместни усилия на
риброд”. Десет години тази дълго По решение на ръководството всички нас ще ги решим така, как- 
мечтана институция укрепва и из- на Държавната агенцията за бълга- то решихме този в конфекционно- 

националното самосъзнание рите в чужбина (ДАБЧ) във връзка то предприятие. Радваме се на 
нашите сънародници и засилва с десетгодишнината на КИЦ “Ца- влизането на България в Европей- 

чувството им за принадлежност риброд” агенцията награди КИЦ с ския съюз, защото това е шанс и за 
към българския народ. Десет годи- Почетна грамота за родолюбивата нас и се надяваме български ин- 
ни програмата за културно сътруд- му дейност, за съхраняване на бъл- вестиции да има и тук, за да пече- 
ничество между Столична община гарската национална и културна лим и ние .” 
и КИЦ “Цариброд” съдейства за идентичност сред българската об

то

дига
на

А.Т.
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По инициативана КИЦ и Фондация “Българе”
Учителят Станоевич отново е уволнен

Да се възстанови българското 

военно гробище в Цариброд
Няма съмнение, че 16 февру- ,___ _____________________________ * ■ "

ари т.г. ще бъде запомнен 
тописа на Димитровград 
ден, в който за пръв път след 
повече от 50 години на 
то гробище бяха положени цве
тя в памет на загиналите бъл
гарски бойци през Втората 
товна война.

Цветята поднесоха предста
вители на НФА “Българе” 
едноимената фондация, както и 
представители на Столична 
община.

“Надявам се, че с днешното 
мероприятие и 
инициатива на КИЦ и “Бълга
ре” ще започне една общобъл
гарска кампания за възобновя
ване на българските военни 
гробища, паметника и гробо
вете на загиналите воини. Това 
трябва да бъде нормално циви
лизовано начинание, начин на 
възобновяване на традициите и 
българската национална култу
ра тук”, изтъкна Небойша Ива
нов от КИЦ.

Професор Божидар Димит
ров, директор на Националния 
исторически музей в София, 
историк по образование, между 
другото каза: ”По стечение на 
обстоятелствата по онова вре
ме териториалните спорове се 
решаваха само с война. Бълга
рия е водила общо пет войни,

Старо престъпление 

му "взело" дневникав ле- 
като

Поговорката “времето лекува 
всичко” не важи и за началния учи
тел в Доганица Гоше Станоевич. 
След многобройни заявки, жалби и 
решения на различни държавни 
институции, включително и на 
Министерството на образование
то на Сърбия, ръководството на 
основното училище в Босилеград, 
в състава на което е и доганишко- 
то, уволнило учителя, който преди 
едно десетилетие извършил прес
тъпление. Сега се изчаква мнение
то на Училищния съвет, но в учи
лището не вярват той да се опълчи 
срещу министерското решение, 
което взело дневника на възпита
теля.

вите възпитатели. Настанали оба
че “селски” недоразумения между 
Станоевич и Анани Гошев от На- 
зърица и през 2005 година съседът 
поискал от властите, включително 
и от училищните, да уволнят учи
теля. По случая разисквали об
щинската прокуратура в Сурдули- 
ца, Инспекцията по труда в Пчин- 
ски окръг и Министерството по 
труда и трудоустрояване, които 
смятали, че училището не е напра
вило пропуск при приемането на 
учителя, но същевременно конста
тирали, че новонастаналият слу
чай е в компетенция на просветно
то министерство. През септември 
миналата година просветният ин
спектор към Общинската скупщи
на в Босилеград Дежка Георгиева 
наложила на директора на учили
щето да приложи член 111 от Зако
на за основите на образованието и 
възпитанието, който е в сила от 
юни 2003 година, и да уволни учи
теля. Освен че просветните работ
ници трябва да имат необходим 
образователен ценз и да са психи
чески и физически здрави за рабо
та с деца, в тази разпоредба се каз
ва, че “на работа може да бъде 
приет учител, възпитател и профе
сионален сътрудник, ако не е осъж
дан за престъпление, за което е на
ложено наказание от най-малко 
шест месеца затвор или не е осъ
ден за престъпление срещу дос
тойнството на личността и мора
ла”. В следващата алинея, за която 
юристите казват, че съсипва учите
ля, се посочва, че “условията, кои
то се доказват при приемането на 
работа, се проверяват по време на 
работата”. Това ще рече, че прос
ветният работник може да остане 
без работа, ако се утвърди, че не 
изпълнява условията от посочена
та разпоредба. Училището обжа- 
лило решението на инспекторката, 
но просветното министерство от
хвърлило жалбата и наложило на 
училището да вземе дневника на 
учителя.

В училището са убедени, че 
всичко щяло да бъде нормално ако 
не се скарали съседите. Сега с ми
нистерското решение, следовател
но с това на директора на учили
щето, учителят завинаги(!) е осъ
ден за престъплението, което нап
равил преди единадесет години. 
Дали то ще остане в сила или ще го 
анулират съдилищата е въпрос, на 
който засега няма отговор.

военно-

све-

и на

съвместната

които ние наричаме войни за 
национално обединение, в кои
то главен съперник ни беше 
държавата Сърбия. В резултат 
на тези войни частично реших- 
ме проблемите в други посоки, 

тук дори загубихме терито
рии и над 800 бойци, които са 
погребани в Цариброд. Съглас
но Женевските конвенции тук 
беше изградено военно гроби
ще, но след 1944 г. то постепе- 
но е унищожено, както и памет
никът.

по пътя към Европа. Аз съм го
рещ привърженик на тази идея, 
защото тя окончателно ще пре
махне всички проблеми от този 
характер между нас. Така „как
то възстановихме няколко во
енни гробища (в Румъния, Ма- 
кединия, Хърватска), убеден 
съм, че ще го направим и тук. И 
нека Бог да прости загиналите 
воини!”

На церемонията, освен чле
новете на НФА “Българе”, при- 
съсваха и представители на 
Агенцията за българите в чуж
бина, заместник-кметът на 
Столична община, председате
лят на Националния съвет и 
представители на няколко бъл
гарски електронни и печатни 
медии.

Тежка е историята, а с нея и 
престъплението на Гоше Станое
вич, роден в Назърица през 1964 
година. Привечер на 16 септември 
1996 година този учител наранил с 
ловджийска пушка 3.3. от Назъри
ца, докато тя с едно от децата си 
била при съседа. Когато тя била

а

В решението, 1 
нистър Слобод

което подписал ми- 
ап Вуксапович, освен
разпоредбите по 

член 111, се подчертава, че ^вер
балният конфликт на Станоевич ; 
член на семейството на Гошев има 
по-тежки последици, като се има 
предвид престъплението 
бил осъден’\ Никъде оба'

че се посочват

ч сНо аз се радвам, че европей
ските държави избраха друг 
път за решаване на тези проб
леми

■, за което
.....осъденНикъде обаче не се
казва дали и кой е констатирал, 
че за този вербален конфликт е 
виновен учителят.

промяна на 
граници, унищожение на гра
ници. Убеден съм, че не само 
България, но и Сърбия е поела

вместо

А.Т край прозореца, Станоевич, който 
дебнал навън, гръмнал и я улучил 
в главата. Сетне жената дълго била 
по болници, но останала жива. Той 
бил уволнен, а поради опит за 
убийство Окръжният съд във Вра- 

му наложил петгодишен зат-

Босилеград: Общинското ръководство пак "воюва" с РТС

Няма сигнал ■ няма такса! ня
вор...

В началото на декември 2001 
година, основното училище в Бо
силеград приело Станоевич на ра
бота в Доганица на определено 
време. На конкурс през ноември 
2002 година той бил приет на неоп-

рията на общината изцяло, или 
частично липсват телевизионни 
сигнали. След като начинанието се 
оказа безрезултатно, ОС в съдей
ствие на председателите на мес
тните общности през миналата го
дина организира подписка за осво
бождаване от таксата, която под
писаха над 4 хиляди граждани и 
която е предоставена на РТС. Оба
че всичко остана по старому. 
Предполага се, че сега такса пла
щат далеч по-малко от 10% от до
макинствата в общината. Остана
лите са рсшени да не я плащат.

П.Л.Р.

путат в републиканския парламент 
не е трябвало да гласува за закона 
за плащане на таксата, казва, че хо
рата не трябва да се страхуват до
колко РТС заведе дела срещу тях, 
понеже липсата на сигнали пред
ставлява основание те да бъдат за
щитени пред съда. Той подчерта, 
че доколкото бъдат заведени дела 
срещу гражданите, общинското 
ръководство ще ангажира адвока
ти да ги защитават безплатно.

След въвеждането на тв таксата 
общинското ръководство в Боси
леград няколко пъти е поискало 
РТС да изпрати специални екипи, 
които да извършат измервания и 
на място се уверят, че на терито-

Общинският съвет в Босилег
рад тези дни отправи поредно пис
мо до компетентните служби на 
РТС, от които иска 
Босилеградска община да бъдат 
освободени от плащането на теле
визионна такса. В иска се казва, че 
в селата в общината изобщо не се 
хващат сигналите на държавната 
телевизия или пък на места се “у- 
лавя” само първата програма, до
като в града и в село Райчиловци, 
където има какъв-такъв сигнал, те 
често се губят.

Кметът Владимир Захариев, ко
гото опозиционните представите
ли от ДС в общинския парламент 
постоянно обвиняват, че като де-

жителите на
ределено.

- Имахме предвид, че той беше 
осъден за опит в убийство и че бе
ше издържал наказанието, но спо
ред тогавашния Закон за основни
те училища, приемането беше съв
сем законно, казва Иван Евтимов, 
секретар на основното училище, 
юрист по порофесия.

Учителят започнал работа, за
дочно завършил и виеше образо
вание и според училищното ръко
водство бил сред по-напреднича- В. Божилов

сръбската музика” в София
побратимът на Стоичков - Мирослав Илич. “Сръбският 
славей”, както го наричат в България, развълнува гостите с 
изпълненията си и внесе балканско настроение в изисканата 
атмосфера.

По време на гостуването си в София специално за чита
телите на “Братство” Мирослав Илич се похвали, че ще от
лети, заедно със семейството си, на гости в дома на Стоич
ков в Барселона.

“Ще гледаме мача от Шампионската лига Барселона - 
Ливърпул и се надявам Ицо (така Мирослав Илич нарича 
Христо Стоичков) да ми организира среща с Роналдиньо, 
което е мое голямо желание. Той това може да го направи, 
защото в Барселона го обичат колкото и в София. С него в 
Испания ще останем най-малко една седмица , обясни 
Илич.

“Месец на
Българската фолкзвезда Рени приготви изключително 

приятна изненада за своите фенове. Този месец в неиния 
клуб “Планета” се провежда музикален маратон, наречен 
“Месец на сръбската музика”, чиято единствена цел е да на
кара феновете на хитовата сръбска музика да се забавляват 
като за последно... -

Тук гостите имат удоволствието да чуят любимите си 
сръбски песни, излънени от автентичните им и31?ълни]г®ли’ 
дошли от Сърбия, като например Лепа Брена, Шабан шау- 
лич, Миле Китич, Снежана Джуришич и още много имена, 
които се редуват всяка вечер, Бобан Здравкович даже пя и 
български песни.

В интерес на истината трябва да кажем, че наи-голям ин
терес у публиката предизвика легендата на сръбската музи
ка Мирослав Илич, който освен да пее пристигна и заради 
рождения ден (8 февруари) на своя побратим - Христо Сто
ичков. Както ни е известно, певецът е дългогодишен авер на 
Стоичков. -

Още повече - селекционерът на българския футболен 
бор събра политическия футболен елит на страната на 
грандиозно тържество по повод 41-ия си рожден ден. на 
празненството Стоичков бе уважен и от държавния глава 
Георги Първанов. Освен него тук бяха и първият демокра
тично избран президент Желю Желев и ръководителите на

Христо сто,,,.., Ил„„ 'кЕ5;'=:Е^

, ^ по повод снимането на филм, в който тя участва. Трябва да

олимпийски комитет Стефка Костадинова и много други, дискретност.
Естествено, че за доборото им настроение се погрижи

от-

Т. Петров
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Пловдив Честита 

Баба Марта!Международна 

селскостопанска 

изложба "Агра" Вашият народ е намерил свой начин да 
прогони злото - срещу него е изправил 

като магически символ мартеницата. 
Предциге ни са стигнали до това житей
ско прозрение, че само красотата ще изба
ви света от злите сили. Ако има нещо, кое
то да е старо точно толкова, колкото и 
държавата България, това е мартеницата.

Легендата разказва, че тя води началото 
си още от първата победа на хан Аспарух 
над византийците. За да запали огън и да 
принесе жертва на своя бог Тангра, той по
търсил сухо стъбло от копър, както било 
според обичая, но по тези краища и по то
ва време, търсенето му било напразно. До- 
като мислел какво да направи, на рамото 
му кацнал любимият сокол. Изпитанието 
пред брата се явило в съня на неговата сес
тра Хуба, останала при бащиното огнище, 
и тя му изпратила по сокола сухо стъбло, 
завързала го с бял конец за крака на пти
цата, а когато соколът излетял, от одрас- 
каната длан на девойката половината от 
конеца се обагрил в червено. Великият 
хан запалил жертвената клада, а конеца 
завързал на дланта си за спомен и за да го 
пази от злото. Така направили и останали
те от неговата войска.

Нарекли бяло-червения конец мартени
ца по името на месеца - денят бил първи 
март, прабългарската Нова година. За ха-

Земеделието в България вече не е начин на препитание, а ус
пешен бизнес. Това заяви в Пловдив министърът на земеделието 
и горите Нихат Кабил, който откри в Международния панаир 
16-ата Международна селскостопанска изложба “Агра”. Той до
бави, че всеки може да се увери в неговите думи, след като посе
ти и разгледа изложението. В тазгодишната “Агра” участват 754 
фирми от 33 страни. Българските изложители са 338. Министър 
Нихат Кабил се обърна към българските земеделци с думите. 
“От щандовете на чуждестранните фирми е видно, че няма да ви 
бъде лесно в конкуренцията в Европейския съюз и останалия 
свят, но вие сте показали, че можете да се справяте с всякакви 
трудности. Селското стопанство е отрасълът в българската ико
номика, който е понесъл най-много изпитания в различните го
дини, но е успявал да се справи, съобщава БТА. Министър Ка
бил добави, че всеки земеделски производител, обработващ зе
мята си, който се е регистрирал и идентифицирал пред съответ
ните държавни органи ще получава субсидия от 15 лева за всеки 
декар обработена земя още от тази година. Сумата от 15 лева ще 
нараства всяка година с 5 процента.

не забравяме близките си хора и ги даря
ваме само с добро.

И така до ден днешен. Мартеницата не е 
само амулет, езически символ, тя носи 
послание към човека до нас: желая ти 
здраве, младост и сили, много любов и дъ
лъг живот, плодородие и дълголетие, доб- 
рота и обич, а ако нищо от това не ти се да
де, поне от зло да те пази! С белия цвят се 
изтъкват чистотата и искреността на отно
шенията, а с червения - топлотата на при
ятелството и взаимната обич.

Да преплетем пак белия и червения ко
нец, да се предпазим от злото, да прого
ним студа и да посрещнем с усмивка топ
лите дни!

Март е единственият женски месец - ме
сецът на зачатието, на пролетта. Негов 
знак е мартеницата, символ на пробужда
нето и култа към слънцето.

Бъдете щастливи! Много радост, здраве 
и късмет! Обичайте се!

Безработицата 

през януари е 9,67 

процента на, за поданиците и за поколенията след 
него, за държавата България, това било 
знак, че техният Бог ги закриля и пази от 
злото.

Дали всичко е било така и дали нашата

Безработицата в страната през януари е 9,67 процента, а без
работните са 358 079 души, съобщиха от Агенцията по заетостта.
Спрямо декември 2006 г., те са с 20 283 души (6 процента) повече.
За една година безработните намаляват с около 75 хиляди души, : история е започнала с мартеницата - труд- 
а равнището на безработица е с 2 пункта по-ниско, съобщава ■ но е да се каже със сигурност, но традици- 
БТА. Нарастването на безработицата през първия месец на годи- | ята е жива, въпреки изпитанията и пре- 
ната е характерно явление за всички години от 1991 г. насам, от- : междията. Когато сме основали държава- 
както се отчитат данни за безработицата в страната, се отбелязва ■ та си, първо сме направили магия срещу 
в съобщението. Статистиката показва, че ръстът през януари : злото, в наричанията не сме забравили и 
спрямо декември на предходната година е най-малкият за пое- ■
ледните 8 години. :....................................................... .........................

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
Христо Бонджолов

Шумен е десетият по численост български град

Бурна история и богата култура
Разхождам се по бул. “Сла

вянски”. Както всеки българ
ски град, и Шумен си има спе
цифично място за “убиване на 
време”. Кафенетата са пълни с 
хора, които като че ли не бър
зат за никъде. Тук на спомена
тия булевард са и общинската 
администрация, музеят, уни
верситетът. Та като споменах 
университета - веднага да кажа, 
че прави впечатление, че в Шу
мен има много млади хора - 
личи, че градът е университет
ски. С един университет - “Све
ти Константин Преславски”, и 
два филиала - на Великотър
новския университет и на На
ционална военна академия, 
както и с 25-те си общински и 
10 държавни училища, градът 
изглежда доста школски...

Тръгвам към някой истори
чески символ на Шумен - а тук 
те са много. Томбул джамия 
например, която е най-голяма- 
та на Балканския полуостров 
(без да броим тези в Турция). 
Стените й, уви, са изградени от 
камък, пренесен от развалните 
на Плиска, Преслав и Шумен
ска крепост. Майсторът, за ко
гото се смята, че е българин, е 
постигнал забележителна акус-

с тяхната помощ в България се 
поставят пиеси, опери, уреждат 
се рецитали и др.

Едно нещо Иречек (който 
няколко пъти е бил в Шумен и е 
писал за него) със сигурност не 
е видял - огромния паметник 
“Създадели на българската 
държава”, поради простата 
причина, че е построен по-къс
но...

тика чрез вградени в стените 
глинени гърнета.

Когато говорим за Шумен, 
просто не е възможно да не 
споменем и прочутата Шумен
ска бира, за която мнозина на
шенци - любители на пивото, 
още по времето на социализма 
говореха, че е “най-хубавата 
българска бира”. А и тя си има 
своя история. Всъщност тя се 
прави в първата бирена фабри
ка в България - построена през 
1882 година, тъкмо в Шумен. 
Баш-майсторът е бил землякът 
на Иречек Франц Милде. Сега 
основен акционер в “Шуменско 
пиво” е датската фирма 
Саг1яЬег§ и “тази бира е една от 
най-качествените в България”. 
Потвърждават го и нашенци, 
които почиват на морето...

Иначе много чужденци са 
допринесли за предприемчи
вия дух на шуменци. Например 
след разгрома на унгарската 
революция през средата на 
XIX век около 6 хиляди унгар
ски офицери и войници, вклю
чително и самият Лайош Ко- 
шут, намират убежище в Бъл
гария, в града Шумен. Тук те 
развиват бурна културна и об
ществена дейност. За пръв път

«7- Й-Ш

Решавам да изкача 1300-те 
му стъпала пеша, за да видя 
града отвисоко. Мога да го 
направя с кола, обаче решавам 
да се “накажа” за твърде дълго 
продължилите интимни мо
менти с “Шуменско пиво” и по
емам с тихо пъшкане нагоре. 
Паметникът е на 450 метра над
морска височина, стъпалата 
тръгват от театъра “Васил Дру
мев”. Гранитният лъв ми се 
мержелее в маранята като пус
тинен мираж (това ми напомни 
за първото ми изкачване на 
Асеново кале над родното 
село Звонци). Гледката отгоре 
обаче си струва -градът и окол
ността му са като на длан. А на 
дланта - крепости и старини... 
истинско богатство... Виждат 
се развалините на първата бъл
гарска столица - Плиска. Обър-

ми
Нека да кажем накрая, чещаш се и виждаш други разва-

- тези на Преслав - втора- Шумен е десети по численост в 
та българска столица. Но и шу- България и се намира в северо- 
менската крепост, и прочутият източната й част, край пътя Со- 
Мадарски конник, и тракийски- фия - Варна, 
те могили - всичко се виджа от
тук...

лини

Т. Петров
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На^еждународния семинар за пчеларство в Ниш

Нуждаят се от 

помещения
Присъстваха и босилеградчани

В организация на пчеларско- пчеларските организации на —
то сдружение “Радилица” от Югоизточна Сърбия, и Родо- Пчеларското дружество “Ра- 
ьосилеград двадесетина пче- люб Живадинович, главен и от- дилица” в Босилеград на 16 
лари от общината присъстваха говорен редактор на списание- февруари проведе редовна 
на етия международен семи- то “Пчелар”. дишна скупщина, на която бе-
нар за пчеларство “Природата На събранието било изтък- ше разискван отчетът за работа 
дарява, умът царува”, който на нато, че пчеларството в Сър- на дружеството през 2006, как- 

/ февруари се проведе в амфи- бия има добър потенциал, но то и планът за дейностите му 
театъра в Правния факултет в че държавата трябва да стиму- през тази година. По думите на 
Ниш. На семинара бяха изнесе- лира развитието му. Пример- Раде Младенов, председател 
ни лекции за мерките, които но, пчеларите в Хърватска от на Управителния съвет на “Ра- 
държавата може да предприе- държавата получават субвен- дилица”, през настоящата го- 
ме с цел развитие на пчелар- ции по 30 евро годишно за все- дина дружеството планира да 
ството и увеличаване на износа ки кошер. организира семинари в Боси-
на мед и на останалите пчелени Босилеградските пчелари леград, както и посещения на 
продукти, както и за болестите обмениха опити с колегите си панаири и на семинари във 
при пчелите. Лекциите четоха от различни краища на Сърбия, вътрешността на Сърбия. На 
проф. д-р Зденко Томленович а имаха възможност да разгле- заседанието присъства и Влас- 
от Хърватска, проф. д-р Нада дати изложбата на съоръжения тимир Спасич, който изнесе 
Плавша от Нови Сад, Власти- за пчеларство, която беше ор- лекция за пролетното развитие 
мир Спасич, председател на ганизирана в рамките на семи- на пчелените дружества. 
Регионалната асоциация

Централната Народна биб
лиотека “Христо Ботев” в Бо
силеград, която е поместена 
обекта на Дома на културата, 
има нужда от допълнителни 
помещения. Тя от години 
полага само с едно помещение 
от 120 метра квадратни, 
то се намират целият книжен 
фонд, читалнята, складът за 
стари книги и пр.

Асен Михайлов, директор на 
библиотеката, казва, че липса- 
та на помещения им създава 
сериозни затруднения в рабо
тата и настоява проблемът 
спешно да бъде решен.

Изпращах 
Общинския съвет да ни окаже 
помощ при решаването на 
проблема, обаче досегашните 
ми усилия се оказаха безрезул
татни, сочи Михайлов. Той 
яснява, че Законът за библио
течна дейност предвижда всяка 
градска библиотека, покрай по
мещение за съхраняване и да
ване на книги, задължително 
трябва да притежава и отделни 
помещения за читалня, за дет
ска литература и за съхранява
не на редки и единични екзем
пляри от областта на краевед- 
ческата литература, склад за 
стари книги и пр. - Същото 
констатираха и представители
те на Народната библиотека на

Сърбия и на Народната библи
отека във Враня, които 
две години посетиха нашето 
домство и се запознаха с проб
лемите, добави той.

Проблемът с недостига на 
помещения особено се 
лизира през есента миналата 
година, когато от 4-те помеще
ния в Културния дом, граниче
щи с библиотеката, 
клонът на лесковското електро
разпределително. Помещения
та от около 70 квадратни метра 
са собственост на детската гра
дина и затова Михайлов 
кал от нейните управителни ор
гани да му предоставят под на
ем помещенията. Оттам обаче 
получил отговор, че по въпроса 
трябва да се изкаже Общински
ят съвет, понеже Общинската 
скупщина е основател и на дет
ската градина и на библиотека-

го-предив ве-

раз-
актуа-в кое-

се изсели

поис-

искове до
на нара. П.Л.Р.

Злидолчани се готвят да подобряват бита си
по-

Измъчват ги пътищатата.
Михайлов недоволства и от 

факта, че Общинската скупщи
на всяка година от бюджета от
деля мизерни суми на библио
теката за купуване на нови кни
ги и списания. - В тъзгодишния 
бюджет за тази цел са предви
дени само 19 500 динара, а само 
за купуване на един екземпляр 
на някоя енциклопедия са необ
ходими и по 15 до 20 хиляди, 
подчертава той.

* Почти за всички проекти разчитат на общинска помощ
Щом започне пролетта в Зли но се налага здравата да го ре- ски машини. В това отношение 

дол се очаква да стане по-ожи- монтираме. Трябва да попра- обаче е необходимо някой да 
вено. С помощта на общинско- виме и пътя към Бресница, а в отпуска изгодни кредити на се- 
то ръководство и на общинска- окаяно състояние са и махлен- ляните в изостаналите общини, 
та Дирекция за строителни ските, които са общо към 30 ки- категоричен е Давитков. 
площи и пътища най-напред лометра. Злидолчани казват, че мина-
ще започне ремонтирането на Добри Велинов смята, че лата година от общински сред- 
пътищата, а след това и разре- трябва да бъдат ремонтирани и ства набавили материал за три 
шаването на останалите проб- черквите, които започнали да корита за водопой на добитъкаП.Л.Р
леми, които измъчват хората, пропадат, но те нямали сили си и след като им позволи вре- 
Поне така се договориха зли- сами да ги поправят. В Горни мето ще ги направят. Подчер- 
долчани с кмета на общината Зли дол имали сграда в гроби- тават обаче, че им трябва мате-

I риал поне за още две, 
както и маркуч от око
ло 200 метра.

Освен това, зли
долчани нямат и ма- 

| газин в селото, а са 
! принудени за стоки 

■ първа необходимост 
Н да отиват в Бранков- 
■| ци. Въпреки че живо- 
И тът им е тежък, пла

нинците не се преда
ват. Убедени са, че ще 
подобряват бита си и 

че няма да се изселват. Особе
но полагат на младите семей
ства. С гордост подчертават, 
че в селото има брачни двойки, 
които имат повечко деца и по
сочват, че Винко и Стоичко 
Рангелови имат по пет. В двете

Недоволни от бавната процедура 
за гражданство______________

Събират подписи
Владимир Захариев и

шшшЩ с директора на дирек- 
| цията Страшко Апос- 
Ц толов, когато кметът 
3 им връчи телевизор,
I компютър и принтер,
$ дарение на Общин- 
Щ ската скупщина и 
I ЦФХ.
| Селото е малко, от 
| Босилеград е отдале- 
| чено около двадесети- 
1 на километра, но за 
| тукашните обстоятел- 
1 ства е “сила”. Председателят 

на местната общност Ненад 
Давитков каза, че е минала въл
ната на изселването, така че се
га почти никой не напуска се
лото.

......

г
Ъ:: у.

■ ' • гС цел ускоряване на решаването на исковете за придобиване на 
българско гражданство в босилеградската канцелария на Национал
ния съвет на българите в Сърбия тази седмица тръгна подписка на 
българите от Босилеградско, които са подали документи в Минис
терството на правосъдието на Република България и чакат да им бъ
де разрешено гражданство.

В момента не е известен точният брой на хората от Босилеградско 
които чакат да получат българско гражданство. Сигурно е обаче, че 
сред тях има и такива, които чакат повече от две години. П.Л.Р.

1$ . —.

ш
Н. ДавитковВ. Стаменов

- Вашите проблеми ще за
легнат в плановете пи и ще 
настояваме заедно да ги ре
шаваме, каза кметът Заха
риев пред злидолчани. Но 
трябва да уточним кое мо
жете сами да направите, а 
за кое ще ви е необход 
общинска помощ. Ние нап
ример с помощта на Дирек
цията ще ремонтитраме 
пътищата, но защо вие 
преди това не почистите 
трасетата от надвиснали
те дървета?- попита ги 
той.

Фотооко

Замърсеният фонтан
Фонтанът, който преди десетина години тогавашното общин- ши СЪСеди се отселваха в Боси- 

ско ръководство построило с цел да украсява центъра на Боси- леград, но след като в града 
леград, вече е превърнат в място за отлагане на боклук. Въпреки рухна стопанството, някои за- 
че сега "коритото е сухо*', само допреди няколко дена от него почнаха да стягат бащинията в 
преливаше замърсена вода. П.Л.Р селото. Сега в 50-ина домакин

ства живеят около 160 жители. 
Има дваестииа млади семей
ства и относително голям брой 
младежи, казва Давитков.

- За разлика от други села в 
общината, ние имаме две учи
лища, две черкви, гробища на 
две места... И много проблеми, 
допълва Винко Стаменов, кой
то е и отборник в Общинската 
скупщина. - Нямаме избор, тук 
сме останали и се налага с по
мощта на общината да решава
ме проблемите, пред които сме 
изправени. Най-много ни из
мъчват пътищата. През глав
ния - от Бранковци до края на 
селото ни, с дължина от около 
осем километра, на няколко 
места едвам се минава с коли.

училища има малко ученици, 
ги села и в

има
за разлика от дру 

това отношение са “сила”. Учи-
но

телката Мира Петкова в учили
щето в Горни Зли дол учи три 
деца, а колежката й Валентина 
Миткова в долнозлидолското - 
четири. В селото се раждат де
ца и училищата няма да бъдат 
затворени, но се налага по-се- 

щата, такава им била необхо- риозно да се поддържат учи- 
дима и в Долни, но, както посо- пищните сгради. В някои от по- 
чи той, без общинска помощ мещенията им трябва да се 
не могат да я построят. постави и нов дъсчен под.

На срещата злидолчани ка- Един брой злидолски семеи- 
заха, че настояват да развиват ства и злидолчани имат и до- 

Някои в пълнителни проблеми. В село-животновъдството. 
оборите си имали по двадесе- то има двадесетина ергени, ня- 
тина овце и десетина говеда, кои от които сериозно си зада- 
Казват, че могли да отглеждат ват въпроса как и кога ще се

оженят. Други си правят май
тап и казват, че тук невести не 
искали да идват, понеже пътят 
до селото бил толкова разва
лен и те щяли да изцапат вен- 

В.Б.

и повече, но им трябвала по
мощ отстрани.

- Селото ни е планинско, но 
има млади семейства, които 
могат да работят с трактори, 
косачки и други селскостопан- чалните си рокли.Лапи частично го поправяхме,



Рим. итровград-о/га к-рсжика
23 февруари 2007 ___________________

Международна донорска конференция в Димитровград Казаха

Без коридор 10
ще е трудно

Представени няколко 

десетки проекта
Ако изгубим коридор номер 10, ще ни бъде много трудно, ; 

оценява пред белградския вестник “Данас” кметът на Димит- , 
ровград Веселин Величков, цитиран от БТА. По думите му за
пазването на коридор номер 10 е държавен интерес. Той доба
ви, че България и Румъния ще изградят съвременни коридори 
и ако коридор номер 10 не се превърне също в един съвреме
нен транспортен коридор, Сърбия ще загуби много години. 
Интересът на Сърбия трябва да е този коридор да се запази 
чрез облекчаване и ускоряване на митническите формалности 
и хармонизиране на пътните такси, посочва Величков.

В рамките на проекта “Евро
па в сърцето на Балканите” в 
края на миналата седмица в 
Димитровград се проведе меж
дународна донорска конферен
ция, която организираха Гер
манската организация за тех
ническа
Община Димитровград и неп
равителствени организации в 
сътрудничество с Министер
ството на селското стопанство 
на Сърбия. Основната цел бе 
представяне на резултатите от 
двугодишната работа по изгот
вянето на няколко десетки про
екта, които би подтикнали пре
димно донорите от чужбина да 
инвестират в развитието на ре
гиона, който обхваща няколко 
общини в Сърбия (сред които 
са и Димитровградска, Боси-
леградска, Бабушнишка и Сур- фаворизират и добави: “Става Канцелариите на ОТ2 в стра- 
дулишка), България и Македо- дума за нашите природни ре- ната междувременно ще се

сурси, традицията и културно- постараят да запознаят потен- 
Конференцията откри кме- то ни наследство, както и за на- циалните инвеститори с проек

тът на Димитровградска общи- шите хора, които занапред би тите и да лобират за тяхното 
на Веселин Величков. След ка- трябвало да представляват реализиране, 
то приветства представителите стълба на бъдещото развитие.
на ОТ2 от страната и Герма- Голям брой от изготвените вена туристическа карта на Ди- 
ния, на Министерството на проекти пледират за уважаване митровградска община, изгот- 
селското стопанство на Сър- на екологичните принципи с вена с подкрепата на ОТ2. 
бия и на общините от трите цел запазването на природата и 
балкански страни, той между овъзможаване на развитието в 
другото сподели: “Голяма е тази част на Балканите.”
чест да се присъства на една Представителите на общи- ОЩв вДНа ПврТИЯ НБ МбСТНаТа ПОЛИТИЧбСКа СЦвНа 
такава конференция, на която ните дадоха изчерпателни све- 
представители на четири дър- дения за своите среди и се ста- 
жави създават условия за ка- раеха по възможно най-добрия 
чествено и освободено от пред- и аргументиран начин да пред
разсъдъци бъдеще. Регионът, ставят изготвените от тях про- 
който ние представляваме, по екти, повечето от които са

!
:

(СТ2)подкрепа

I ■

Въведен АОЗЪ 

кабелен Интернет
В димитровградския клон на ТЕЛЕКОМ съобщиха, че в об

щината е въведен нов вид кабелен Интернет под название 
А05Ц който подразбира едновременно ползване и на Интер
нет, и на телефонна линия. Предлагат се три вида т. нар. дина- 
мически адреси. Първият е с мощност 256 килобайта и от 1 
април той ще струва 1400 динара. Останалите два адреса са с 
512 и 768 килобайта и ще са по-скъпи. До 1 април ползващите 
тази услуга ще имат специална финансова изгода.

ния.

В центъра на града бе поста-

Б. Д.
Б. Д.

се ния съвет в Димитровградско съществува го
лям интерес за зачленяване в ЛДП. “За само 2-3 
дни 20-ина души станаха членове на партията”, 
каза той и добави, че заинтересованите могат 
да контактуват него или да се обадят на времен-

формира 

съвет на ЛДПвсички показатели се причис- свъзрани с комуналното разви- 
лява към най-неразвитите в та- тие на селата, селското стопан- 
зи част на Европа и сега е шанс ство в тях и развитието на сел- 
да сторим нещо с цел обета- ския туризъм.

ния застъпник на партията в Димитровградско
Димитровград наскоро ще се сдобие с още Деян Цолев. 

Както бе изтъкнато на кон- един съвет на политическа партия. Става дума След набирането на достатъчен брой члено-новката час по-скоро да се по
добри.” Кметът сподели, че ре- ференцията, първите конкрет- за Либерално-демократичната партия на Чедо- ве ще последва учредително събрание, 
гионът притежава ресурси, кои- ни резултати би могали да се мир Йованович. 
то занапред би трябвали да се очакват след няколко месеца. Б.Д.

По думите на Мариян Митов от инициатив-

Нова инициатива за възстановяване на храма “Рождество Богородично”

Работите да
започнат
етапно

Вътрешността на димитроградската черква “Рож
дество Богородично”вече едно десетилетие копнее за 
ремонт. Години наред църковните настойници Алек
сандър Джорджевич и отпреди известно време Вой- 
кан Радованович се опитват да направят нещо по въп
роса, но се оказа, че пътят е много труден за извървя- 
ване.

Падналата мазилка на една част от свода

След като бе ремонтирана външната част на храма иеЩата. н° аз няма да пестя силите си, за да се спре 
през 2000 година, работите спряха, за да се обезпечат по-нататъшното пропадане на храма, защото Димит 
средства и за вътрешността. Наистина трябват много Р°вгРаД е среда, която заслужава черква, която да 
пари, около 2 милиона динара, за да може да се въз- представлява истинска перла на града. То наистина 
станови всичко, ощетено от зъба на времето. Трябва населението е бедно, но всеки може да отдели по една 
да се сложи нова мазилка, да се направят стълбите до малка сума, за да помогне светинята, защото тя не е 
камбанарията, да се подмени подът, да се сложи нова чУжда’ а е Божи дом за всеки един от нас, пояснява 
ограда, да се направят тротоари около черквата и др. отец Войкан.
Много и обемни работи, но както казва отец Войкан, След раздвижването на последната акция отпреди 
би било добре да се съберат пари и да се започне с ра- повече от един месец на банковата сметка, открита за 
ботите поетапно. тази цел, са събрани символични средства. Отец Вои-

- Тези, които идват в черквата, много добре знаят кан призовава всички добронамерени да помогнат 
положението. Често се случва и по време на въастановяването на димитровградския храм. Пла- 

служба мазилката да се отронва и да пада от свода. Щанията могат да се извършат на банковата сметка с 
Големи усилия и ангажиране трябва, за да се задвижат номеР 180-2667420101230-47 в Алфа банка, бивша К1

банка. Д. X-

какво е
Димптровгрдската черква е изградена 
през 1894 година
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Чрез програма “Добросъседстно” Анкета сред босилеградските абитуриенти

Към органично 

селско стопанство 1еш да слер в България
Агроинформационния пазари. А незамърсената с про- 

център към селскостопанското мишлени отпадъци 
средно училище “Йосиф Пан- 
чич” в Сурдулица тези дни бе-

В
околна

среда и от двете страни на гра
ницата

* Всяка година все повече абитуриенти от Бо- 
силеградско желаят да продължат образова
нието си във висшите и полувисшите учебни 
заведения в България.

През настоящата учебна 
година от Босилеградска и 
Димитровградска общини в 
учебните заведения в Бълга
рия са записани 30 студен
ти по държавна поръчка. 
Освен тях определен брой 
са записани с ректорско ре
шение, но те нямат право 
на стипендия и общежи
тие.

предлага наистинаше представен проектът “Ди- прекрасни 
версификация на икономиката 
в крайграничните райони чрез 
въвеждане на органично селско за

условия за такова 
производство, добави той.

- Най-важната предпоставка 
„ реализацията на такива про-

стопанство . Проектът ще реа- екти са добрите съседски, казал 
лизират общините Сурдулица бих вече наистина братски от- 
и Трън в рамките на втория ци
къл на

Тридесет и седем, от общо по медицинските и педагоги- 
48 ученици, колкото се учат в ческите науки, по информати- 
четвърти клас в босилеград- ка и компютърна техника- 
ската гимназия, са изразили 
желание да се запишат в някой тел на Матицата на българите 
от факултетите или 
шите учебни заведения в Со-

ношения между общините 
програмата Добросъ- Трън и Сурдулица, заяви ръко- 

седство между Сърбия и Бъл
гария с финансова подкрепа от 
страна на Европейския съюз.

- Сурдулица има щастието 
заедно с община Трън да защи-

Пене Димитров, председа-

водителят на трънския екип за 
реализацията на този проект 
Искрен Искренов. При 
условия няма начин да не бъ-

полувис- в Сърбия, заяви че списъка с
желанията на учениците наско- 

фия, Благоевград, Велико Тър- ро ще бъде предоставен на Ми- тите от Босилеградска и Ди- 
ново и в други градове в Репуб- нистерството на образование- митровградска общини, които 
лика България. Това показа ан- то и науката на България. през следващата учебна година
кетата, която по инициатива на - Въз основа на желанията на могат Да се запишат в Бъл- 
Матицата на българите в Сър- учениците и възможностите на гаРия> нашите четвъртокласни- 
бия неотдавна беше проведена, ВУЗ-овете и полувисшите 
за да се узнаят желанията на учебни заведения, МОН през за кандидат-студентския изпит, 
учениците за по-нататъшното май ще обяви конкурс за запис- Студентите от двете общини, 
им образование. В рамките на ване на кандидат-студентите които се запишат по държавна

поръчка, освен безплатно шко-

такива

дат решени успешно и пред- 
ти два проекта, чиято стойност стоящите технически 
надминава 320 000 евро, под- С този проект ние ще 
черта кметът Станислав Мом- основите на една специфично, 
чилович. Целта на проекта е да

въпроси.
положим ци вече сериозно се подготвят

но по същото време и перспек- 
се установят и изучат ресурси- тивно икономическо развитие 
те за органично селско стопан- и на двете общини, уточни гос- 
ство, чиито изделия са тът от Трън. 
най-търсените на световните

анкетата всеки ученик е напи- по държавна поръчка, изтъкна 
сал по три специалности, които Димитров, 
би желал да следва. Най-прив
лекателни са им факултетите е определило броя на студен-

луване, ще имат право и на сти
пендии от МОН.Д.М.

Въпреки че МОН все още не
П.Л.Р.

Хепатитната епидемия 

не стихва в Сурдулица
К-20-годишната Елена Маркович от Владичин хан

Ще стана новаВранският институт за здравеопазване предупреди, че все още 
не стихва хепатитната епидемия в Сурдулица. Според най-нови
те сведения броят на заболелите в началото на седмицата се по
качи на общо 37, което говори, че апелът на това ведомство за

п
спазване преди всичко на личната хигиена не е намерил очаква
ния отзив сред населението. Това особено е валидно за селата, 
защото освен в града се открояват още две нови огнища на зара
зата - в селата Иелашница и Биновце, където от хепатит “А” са 
регистрирани общи 24 душо, предимно ромски деца.

Епидемиолози от Института за здравеопазване във Враня из
несоха лекция в Сурдулица за хепатита и предпазните мерки.

компактдиск с 12 оригинални
г за пръв път стана пред песни, заедно с композитора 
офона като 12-годишно Раде Вучкович Нишки и авто- 
[че, когато засне песни с рите на текстовете Миряна 
;търа на Александър Ши- Юмерович и Драголюб Ми- 
Във фоноархива на РТС се лойкович. По идея на д-р Сини- 

ша Миленкович ще бъде засне
та и една песен от областта 

:дана от прочутия народен Запланье, композирана в духа 
амбъл на Любиша Павко- на евергрините. Две от песните 
. Пред публиката тя се пред- на новото СИ Елена изпълнява, 

концертите на Саня съпровождана от прочутия ду- 
и оркестъра “Балканика”. хов оркестър на чичо си Бобан

Р. Вучкович

няколко народни песни, 
Елена изпълни, съпро-Д.М.

За учениците

Седмица на снега 

на Власина
и на

готви Маркович.

тПрез фотообектива _Въпреки незапомнено топлата зима учениците от началния 
курс на основните училища в Сурдулица прекараха по няколко 
дни на Власина, където учеха да карат ски, дори и да се състеза
ват. На трая на 150-метровата ски-писта в мотела “Промая ги 
посрещнаха с топъл чай и закуска, а след това и детски купон.

Учениците от първи и втори клас на ОУ “Вук Караджич от 
Сурдулица гостуваха на връстниците си в ОУ “Бошко Буха в 
Округлица, където събиране и изваждане се учи и на дървени 
сметала”.

Красиво и уютно
Повечето от будките в Ди- ръчно и едва ли могат да се на- звайки съвременна алуминие

ва дограма, Рангелов “скри 
фабрична предишната бутка по начин, 

будка в града е тази на Дра- по който се получи малко, но 
Рангелов, намираща се до красиво и уюутно заведение, 

двумостието, в която се прода- украсяващо триъгълника 
ва качествена скара. между двете улици. То може да

Неотдавна, след разреше- послужи за пример как с мал- 
ние на Общинския съвет, соб- ко повечко внимание и стара

ние може да се получи нещо

митровград, в които се прода- мерят две еднакви.
Единственатават най-различни неща — от 

цигари до скара, са правени
ган

В село Градинье

Успешно Цезарево сечение
при крава

ственикът уреди малкото три
ъгълниче пред бутката. Изпол- хубаво.

Рядко се случва в Димитровградско крава да 
помощта на Цезарево сечение. Неот- 

ветеринарен екип от Ди-се тели с
давна тричленен 
митровград, начело с ветеринарния лекар и 

местната ветеринарна амбула-директор на 
тория д-р Александър Георгиев, извърши ус- 

Цезарево сечение при кравата Иелка, 
чийто собственик е Димитър Симов от село 
Градинье. Стопанинът изрази голямо удовлет
ворение от услугата на димитровградските ве-

сечение-

пешно

теринари, които успешно извършили 
то, а след това 10-ина дни идвали, за да следят 
състоянието на кравата и телето. Всичко прик
лючило сполучливо - кравата и телето сега са 
съвсем добре.

Освен Иелка, Симов има още 4 крави, две Раи гс до иНовото-старо заведение паБ. Д.юници и две телета.
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Литературна вечер в ДимитровградПо повод 10 години от създаването 
на КИЦ “Цариброд”____________ Представиха се Звонко 

Каранович и Пгор МаройевичВеликолепен 

концерт на НФА 

"Българе"
Народната библиотека “Дет- 

ко Петров” в Димитровград в 
малката зала на Центъра за 
култура организира литератур
на вечер, посветена на двамата 
съвременни сръбски писатели 
Звонко Каранович и Игор Ма
ройевич. Каранович е роден 
през 1959 г. в Ниш. Досега е 
публикувал седем стихосбирки 
и два рамана - “Повече от нула
та” (2004 г.) и “Четирите стени 
и градът” (2006 г.). В конкурен
цията на 110 романа, творбата 
му “Четирите стени и градът” 
лани е оценен като един от пет
те най-добри в Сърбия от стра-

През последните няколко го- верна България, Добруджа, 
дини такъв грандиозен кон- Странджа и Тракия, 
церт-спектакъл, какъвто бе то
зи на ансамбъл “Българе”, в зала на Центъра за култура, къ- 
Димитровград не е имало!

Зрителите в препълнената

дето се проведе концерта, с 
То и поводът си го заслужа- бурни аплодисменти наградиха Писателите Игор Маройевич и Звонко Каранович 

с Елизабета Георгиеваваше — десет години от създа- всяко едно изпълнение, но съв- 
ването на Културно-информа- сем естествено шопското вдиг- 
ционния център на българите на на крака всички. Освен хоре- 
“Цариброд”. Както в началото ографията, публиката впечат- македонски, испански, словен- (не)обикновени хора и събития 

ски, унгарски, английски, дан- от Барселона, Бока которска и 
ски, португалски и чешки език. други среди от Средиземномо- 

»» «а журито за присъждане на д е и на драмата “Нома- рието. 
престижната награда на списа- ди.._ изнася„а на сцената през 
нието НИН за роман на годи
ната. В прозаичните си творби,

Двамата писатели коменти- 
2004 г. на каталонски и испан- раха и настоящата обстановка 
ски език, като продукция на в сръбската литература. Маро- 

за които писателят и говори на Института за театър от Барсе- йевич, който преди години се е 
литературната вечер, се опис- лона По мотиви на романа му занимавал с литературна кри- 
ват случки от нещастните 90-те “Двадесет и четири стени” в тика, сподели, че днес липсва 
години на миналия век в Сър
бия. По думите на Каранович 
през този период Сърбия е пре-

Белградския драматичен теа- истинска критика и добави: 
тър е подготвяна пиеса, докато “През последните години в 
за романа “Жега” е получил Сърбия се печатат между 110 и 
наградата “Стеван Пешич” и 150 романа. В Швеция, която 
наградата на фонда “Борислав има приблизателно същия 
Пекич”. Член е на сръбския и брой жители като Сърбия, се 

център, печатат около 20 романа го- 
е прозаичен пи- дишно. Там щом излязат пове-

живяла политическо, истори
ческо и цивилизационно пора
жение, с което той и още мили
они хора не са можали да се каталонския 
примирят. Някои от образите в най-младият
романите му по-лесно са пре- сатеЛ1 представен в последно- че романи, пишат се трогател- 
живяли трудните години, дока- то издание на “Кратката исто- ни статии по печатните и се го- 
то някои от тях са превърнали рИЯ на СрЪбската литература”, вори по темата в електронните 
животите си в ад, тъй като след авх0р на КОЯто е Йован Дере- медии. При нас обаче всеки, 
участието във войните са ста- тич който има пари, може да печа-
нали инвалиди, разочаровали та. нашихе критици май вече
то и^ст^зап сз ч нал и да Занима Двамата съвременни сръб- »е четат чуждестранни творби. 
ТО И са започнали да се занима- ^ 1 ч 1 Гтпаучтм ги*» ппи иор и пг>-ски писатели споделиха, че страхувам се, че при нас и по

ПЕН

на концерта изтъкна, инициа- лиха и сценографията, сценич- 
торът и дългогодишен предсе- ните ефекти и техниката, която 
дател на Управителния съвет бе донесена от самия ансам- 
на КИЦ Небойша Иванов, едва бъл. Почти три часа димитров- 
ли има човек в Димитровград, градчани в захлес следиха из- 
който поне веднъж да не влязъл пълненията на филклористите 
в КИЦ по който и да е повод.

НФА “Българе” е първият 
частен фолклорен ансамбъл в ски огън на сцената, хиляди 
България. Негов творец е конфети и с хоро на фолклорис- 
Христо Иванов Димитров, кой- тите и публиката.

Мероприятието е реализи-

ват с неморални и незаконни 
дейности, като например с 
продажба на успокоителни ле-

литиката стана по-авангардна 
от литературата. По-рано не 
беше така, тъй като от литера
турата и въобще от художес
твеното творчество се раждаха 
инициативите...”

Звонко Каранович сподели, 
че от хиперпродукцията на кни
гите най-много са озадачени 
самите читатели. “Някои рома-

са започнали турне, по вре
ме на което ще представят 
творбите си в 22 града в 

карства, които им преписвали Сърбия. Започнали са в Ди- 
лекарите. Каранович готви още митровград, защото, как- 
един роман със същата тема- то каза Маройевич, знаят, 
тика, с който да оформи трило- че тук живеят хора бълга

ри по националност, а те 
уважават малцинствата и 
се интересуват от тях.

и солистите на ансамбъла.
Концерта завъши с бенгал-

гия.
Игор Маройевич е роден 

през 1968 г. във Върбас. Завър-
шил е сръбски език и литерату- „и нямат рецензии, някои се пе
ра във Философския факултет в Героите в романите на Ма- чахах без ангажиране на лекто- 
Белград. Публикувал е романи- ройевич предимно са индиви- ри. Май влязохме в зона, в коя- 
пепп-,И3^а“паНе На Господа Дуалисти, които се сблъскват с хо владее пълен хаос”, добави 
( 997 ’пПоДв^?геТ " четиРи нелепата действителност. На Каранович и изрази надежда, 
стени (1998 г.), Жега, както и литературната вечер в Димит- че такава обстановка в издател-
Сб°РДпт Тел0Т раЗКаЗИ Търса.'. ровград Маройевич предимно ската дейност няма да продъл- 
чи (2001 г.) и Медитеранци говори за най-новата си творба 
(2006 г.). Някои от творбите му “Медитеранци”, в която описва 
са превеждани на италиански,

то е и създател на идеята за ма
щабен фолклорен проект под рано с пълно съдействие на 
название “Това е България”, с кмета на София Бойко Бори- 
който ансамбълът се представи сов, който поради ангажимента 
пред публиката в Димитров- си във Виена не присъства в

Димитровград. Представлява- 
Спектакълът включва седем ше го заместникът му Йордан- 

картини. Всяка от тях представ- ка Фъндъкова, ръководеща от- 
лява една от седемте фолклор- дел образование, култура и ту- 
ии области на България: Родо- ризъм. 
пите, Македония, Шоплука, Се-

град.

жи още дълго.
А.Т. Б. Д.

КИЦ в Босилеград ДимитровградВ Дома на културата в СурдулицаКонкурс за есе Представя се 
художникът 

Владимир 
Манич

Премиера на пиесата "Ковачи"По повод 14-ия Международен дет
ски Великденски фестивал - Босилеград 
2007, босилеградският филиал на КИЦ 
в съдействие с Постоянната комисия за 
децата, младежта, спорта и туризма 
към Столичен общински съвет в София 
обяви международен конкурс за есе на 
тема “Моята Европа”. Право да учас-

Трагедията на цяло едно поколение мо- пресъздаде образа на добрата майка и съп- 
же да се изрази и със средствата на комика- руга, станала жертва на войната - най-го
та и на хумора. Това за сетен път потвръж- лямото зло, което може да сполети хората, 
дава не само пиесата “Ковачи” от Милош Макар и скромна, сценографията беше 
Николич, но и майсторски пресъздадените твърде функционална и изпълни докрай за- 
образи на сцената на сурдулишкия Дом на дачата си в спектакъла, 
културата от актьорите на местния само- Постановчикът Миодраг Маркович спо- 
деен театър Бария . Оставили младите си дели, че за добрата оценка за представле- 
семеиства за да отидат на война

В Градската галерия 
Димитровград вчера бе от
крита изложба от картини 
на художника Владимир 
Манич. Той е роден в Пи
рот, а е завършил Худо- \ 
жествената

в
тват в конкурса имат всички ученици от 
основните и средните училища в Сър
бия, България и Македония, а желател
но е творбите да бъдат написани на 
български език. Победителите в кон
курса ще бъдат наградени на финалния 
ден на фестивала - 9 април 2007 г.

Крайният срок за предаване на твор
бите е 31 март. Те могат да се донесат 
лично в КИЦ или да се изпратят на ад
рес: “КИЦ Босилеград, ул. "Маршал 
Тито" 15, 17 540 Босилеград.

възрас- нието, получена от публиката, заслуга имат 
тните вече воини осъзнават жестоката ис- и майсторите на тона и на светлинните 
тина, че те не са бащи на своите деца. ефекти, подходящата музика, подписана от 

С актьорското си умение и честата тран- Мирослав Иванович, както и костюмите 
сформация от комичното към трагичното В поздравителното си обръщение към 
четиримата вече афирмирали се членове публиката преди премиерата директорът 
на тоя ансамбъл държаха вниманието на на Центъра Найдан Стоянович Н 
публиката на високо равнище. Най-убеди- богата 
телна

в Iакадемия
Белград. Живее и работи 

Хюс-
в

оповести
програма за предстоящия сезон - 

гостуване на професионални театрални 
разкошната си групи и най-важното - преглед на самодей- 

игра и като неприкосновена владетелка на ните театри в Сърбия. еднлсам°Деи
сцената тя успя по най-добрия начин да

американския град 
тън и в Белград. Експони
рани са 30-ина негови 
творби.

сред тях несъмнено беше Даниела 
Крумова-Момчилович. С

П.Л.Р.
Б. Д-Д. Мирчев
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Перперикон ■ свещеният град 

на траките

В Ниш бе проведена дванадесетата 
“Божичка вечер”________

Божица,
мил роден край!* Архитектурният шедьо

вър на Перперикон е Дво
рецът-светилище. Само не
говата приземна част се 
простира на 10 000 кв. м и 
има повече от 50 отделни 
помещения - зали, стаи, ко
ридори, закрити стълбища.

Центърът на мегалитната култура в 
Родопите е огромният скален град 
Перперикон, отстояващ на 20 км от 
съвременното областно средище 
Кърджали. Мястото е обожествено от 
хората още в каменно-медната епоха 
(V - IV хил. пр. Хр.).

Вече в късната бронзова епоха 
(XVIII - XI в. пр. Хр.) се появяват пър
вите дялани в скалите съоръжения. Това са на
сочени към слънцето ниши, каменни олтари, ба- п 
сейни за мачкане на гроздето и правене на све- ДУХОВНИЯТ ЦеНТЪр НЗ СКЗЛНИЯ 
щено вино. Постепенно край тях се създават фЗД 
храмове, дворци и най-сетне се оформя градът.
Той се състои от мощен Акропол на върха, укре
пен Дворец-светилище, развити подградия от 
север и юг. Целите приземни 
етажи на сградите са издялани в 
скалата до 3 - 4 м дълбочина.
В скалите са изсечени
улиците, дворовете и площади
те, често обградени с красиви 
колонади. За тяхното отводня
ване при дъжд е създадена из
кусна канализация.

Архитектурният шедьовър на 
Перперикон е Дворецът-свети
лище. Само неговата приземна 
част се простира на 10 000 кв. м 
и има повече от 50 отделни по
мещения - зали, стаи, коридори, 
закрити стълбища. Главни еле
менти са голямата приемна за
ла с дължина повече от 30 м, 
двата подземни мавзолея с 
гробници от изток и от запад и 
най-ранният издялан в скалите 
храм, включен по-късно в севе
розападния 
ца-светилище.
архитектурен ансамбъл е раза- 
положен стъпаловидно и на ня
колко етажа.

В общия вид на комплекса 
отчетливо се долавя планът на 
мегарона. Този средиземноморски тип дворци 
произхожда от остров Крит и е сред основните 
белези на великата минойска култура. На Пер
перикон е открит надпис със знаци от критското 
линеарно писмо А от XV - XIV в. пр. Хр. Оче
видно Дворецът-светилище е укрепена столица 
на тракийските царе в Родопите.

Дошлите през I в. на Балканите римляни раз
виват и благоустройват древния тракийски 
град. В началото на V в. оттук тръгва христия- 
низацията на Родопите. Чак до XIV в. Перпери- 

остава важна военна крепост и епископско 
средище. С идването на османските турци руи-

*Мнозинство на срещата бяха божичаните от средните 
и младите поколения *Сред гостите бяха и представи
тели на българското консулство в Ниш.

Над 150 бо- 
жичани и бо- 
жички снахи и

нишката кабелна 
система СББ:

- Аз ви поздра
вявам най-сър
дечно от името на 
божичките снахи 
и зетове, които не 
са божичанки и 
божичани. Бо- 
жички зет станах 
преди 38 години, 
съпругата ми е от 
махала Баинови, 
и с голямо задо
волство искам да 
изтъкна, че ние, 
божичките зетове 
и снахи, научихме 
от вас, скъпи на- 

божичани, 
най-важното: как 
се става домакин! 
И колко щастлив 
е човек, когато се 
почувства, че е 
станал домакин! 
От вас научихме, 
че за да станеш

зетове се събра
ха на “Божичка 
вечер” на 17 
февруари в ре 
торант “Лион” в 
нишкия квартал 
“Дурлан”. Това 
бе дванадесета
та поредна зем- 
ляческа среща 
на преселниците 
от най-голямото 
босилеградско 
село (днес в 
Сурдулишка об
щина). На свиж
дането дойдоха 
и божичани от 
Божица, Сурду- 
лица, Белград и 
други градове в 
Сърбия, а сред 
гостите бяха и 
представители 
на българското Йордан Величков 
консулство 
Ниш.

с-

ните на града потъват в забрава и под тонове 
пръст.

е ранният храм в Двореца-светилище, издялан 
през късната бронзова епоха и действащ чак до 
края на езичеството. Той представлява грубо из

сечена овална зала без 
покрив. В северната част 
над пода се извисява също 
издялан в скалите гранди- 
озен кръгъл олтар, обго
рен от многократно пален 
огън. Край него се намира 
четириъгълната каменна 
площадка за действията 
на жреците. Светилището 
престава да съществува 
през V в., когато е зарито с 
пръст от християните.

Още Херодот съобща
ва за един от главните хра
мове на Древността. Той 
се намира в Родопите и е 
посветен на мрачния тра
кийски Дионис, който 
предшества появата на ве
селото гръцко божество. 
Според историка там има 
прорицалище с жрица, 
предсказваща както про
чутата прорицателка на 
Аполон в Делфи.

По-късно Светоний и 
Залата с олтара на Перперикон Макробий разказват, че

светилището има овална

ши

в откри срещата домакин, първо 
трябва да си нап- 

От името на организатора - равиш къща. И затова ми вяр- 
Сдружението на божичаните в вайте, когато казвам: ние сме 
Ниш, сантиментално-веселата особено горди, че имахме щас- 
сбирка бе открита от известния тието да бъдем божички снахи 
нишки адвокат Йордан Велич- и зетове!

У ' 'уУ^ .'

И тази среща на преселни-ков.
се

Си

и

8.
ъгъл на Дворе- 

Грандиозният
и
3*
о

Си<игаформа и е без покрив отгоре, защото се гадае са
мо нощем и по височината на огъня, пален вър
ху големия кръгъл олтар. Прорицателката 
пръска върху него чаша вино в чест на Дионис, а 
пламъкът лумва нагоре, оповестявайки волята 
на бога. Споменават се две исторически личнос
ти с изключително значение, които посещават

. Това

и

ь
сз

Ю
5апроридалището и получават предсказания 

са Александър Велики, разбрал преди похода в 
Азия, че ще завладее света, и бащата на първия 
римски император Октавиан Август, научил, че 
синът му ще основе огромна империя.

за

- Ние станахме нишлии и жи- ците от Божица премина под 
тели на много други градове и знака на традиционните 
места в Сърбия, но всеки от нас “програми”: ядене и пиене до 
носи в сърцето си нашата мила гуша, песни и хора до зори и 
Божица. Радващ е фактът, че лотария за проверка на кьсме- 
мнозинство от участниците в та. Дарители на лотарийните 
тази наша среща са от средни- награди бяха няколко успешни 
те и младите поколения. Така и божичани. Някои от наградите 

по- наистина са вкусни: 2 кг
божички мед, печено божичко

три

Столица на беситеКОН

Храмът на Дионис в Родопите се пази 
рода на траките беси. Заради него през 11 г. пр. 
Хр. избухва жестока война между тях и друг го- 

: тракийски народ, одрисите. Бесите са воде
ни от своя цар и главен жрец на Дионис Вологез.

война двата големи тракий-

от на-

чисттрябва - ние, възрастните, 
лека-лека си отиваме, а млади
те остават да бъдат тези, които агне и прасе в мах. Чорбанови 
ще заливат с обич нашите бо- на Св. Троица, печено божичко

агне и кашон бира в Слатина на 
Петровден! Двата “джкпота” - 

телевизор и пътешес- 
за двама по България, бя-

лям

В резултат на тази
народа се обезкръвяват взаимно, а римляни

те успяват да завладеят Тракия.
Мегалитният храм с овалната зала без покрив 

описания. По-късно е

ш ски
жички корени и ще пазят скъ
пия спомен за родното ни село, 
каза Величков и пожела на сво- цветен

1 _л7 отговаря на античните 
включен в изградения грандиозен царски дво
рец. Владетелите на траките са едновременно и 
главни жреци, като основният им храм се вмес
тва в резиденцията им. Изводът е един - Перпе
рикон е бил столицата на бесите и там се е на
мирал храмът с прорицалище на Дионис, съпер
никът на Делфи.

& ите земляци и техните потомци твие 
да се събират на такива срещи ха дарение на прочутия божич- 
още много години и десетиле- ки бизнесмен Новица Тончев и 
тия на туристическата агенция

Привет към участниците в “Нитурс”, чийто собственик е 
“Божичката вечер” отправи и божичкият нишлия Драгослав 
Любиша Йоцич, директор на Симов.

I рибниците в източната част па Двореца 
-светилище па Перперикон, детайл

*• . %
- Продължава -
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Щрихи за портрет: Бане Гюров, футболист на “Балкански” Висок скок

Важен "винт" в отбора Венева оглави 

сезонната ранглистафутбола в Димитровград знае, че 
"Балкански" не е опитният Бане

Всеки любител на 
когато в състава на
Гюров Маля, ще има проблеми. Гюров дълги години 
носи фланелката на отбора и е "винт", без който 
"скърцат" много неща в играта.

Роден е през 1977 годи
на в Димитровград и още Митрович Бане Гюров казва: “Не е работа на иг-

Венелина Венева оглави
световната сезонна ранглиста 
в скока на височина с 202 см. С 
този резултат българката ста
на победителка на турнира 
Банска Бистрица (Словакия).

Венева обещава, че в скоро I 
бъдеще ще атакува и светов- I 
ния рекорд от 209 см, чийто 
“собственик” е славната бъл
гарска атлетка Стефка Коста- :

За новия треньор на “Балкански” Братислав

като десетгодишно момче рачите да коментират решенията на ръковод- 
е започнал да рита топка- ството на клуба. Митрович е добър треньор, ис- 
та в димитровградския тински професионалист и се надявам да ни въ- 
отбор. Първи треньори са веде в Сръбска лига. В никакъв случай обаче не 
му били Синиша Джорич трябва да забравим заслугите на доскорашния 
и Гюра Гюров. Като 16- ни треньор Новица Алексов.”

Гюров е убеден, че през следващия сезон
динова.

Нека да добавим, че Вене- 
лина Венева е сребърна меда- 
листка от последното евро
пейско първенство. Както ве
че писахме, тя е и нашенка, 
тъй като нейният дядо Вене 
(на него е и кръстена) е роден 
в босилеградското село Долна 
Любата.

годишен е дебютирал в най-силния състав, кой
то тогава се е ръководил от Новица Алексов. “Балкански” ще играе в Сръбска лига. Припом- 
Освен за “Балкански”, играл е и за пиротския ня, че през сезона 1997/98 е играл в тази лига и 
“Прогрес”, но само един полусезон. В началото добавя: “Зная, че това има голямо значение за 
на кариерата си е играл като защитник. След то- един футболист, отбор и град. В СЦ “Парк” ще 
ва бил прехвърлен в атаката, а днес играе пре- идват много повече зрители и ще се играе много 
димно в средата на терена. Обича да вкарва го- по-качествен футбол.”
лове, но и да участва в организирането на акции. На въпроса докога ще играе футбол, Гюров 
Сприхавостта е основният му недостатък и за- отговаря: “Мисля, че още много мога да дам на 
това често “пожълтява” и “почервенява”. Но от- своя отбор. Ще се оттегля, когато компетентии- 
както стана капитан на отбора, все пак получава те в отбора преценят, че от мен вече няма фай- 
по-малко картони от реферите.

Т. П.

да.” Д. Ставров Първенството на Втора лига - група изток

Още едно минималноНовини от "Балкански"
"■“БАЛКАНСКИ” получи признание от цен- отбор на пиротския “Раднички”, но само в про- 

тралата на ФС РИС в Ниш, тъй като бе опреде- дължение на 60 минути. Треньорът на пиротчан-
лен за домакин на конференцията на отборите ци Чеда Матич ненадейно заповяда на играчите "КуршуМЛИя" - БК "Димитровград" 83'81 
от НФЗ, която се провежда преди старта на все- си да напуснат игрището. Причините не бяха яс- /од . 94. ) о • 01 • 1 Я • 9"5. 91 • 1 Т) ^ ^
ки (полу)сезон. Този път тя ще се проведе на 26 ни. До преждевременния край на срещата “Бал- ^^^
февруари от 18 часа в хотел “Балкан”. Очаква се кански” имаше 2-3 голови положения, които не 
да присъстват представители на всички отбори успя да реализира. Треньорът Братислав Мит- 
от НФЗ, както и всички ръководещи хора на ли- рович оказа доверие на следните играчи: Петро- Джинджич”, зрители - около митровградския, но в този мач

вич, Чирич, Пешев, Басов, Марков, Митрович, 50, рефери - М. Станков и Д. Ра- имаше повече късмет.
ячич от Ниш.

Прокупие, 18 февруари 2007 впечателението, че отборът на 
г. Спортната зала “Зоран “Куршумлия” е по-слаб от ди

гата.
* В ПЪРВАТА СИ КОНТРОЛНА СРЕЩА Нацков, Гюров, Ставрич, Ценич и Иванов. 

“Балкански” премери силите си с юношеския
“Димитровград” игра в 

Още едно нещастно пораже- следния състав: Милошевич 3, 
ние на “Димитровград”. Ди- Стефанович 14, Вельов, Йове- 
митровградчани се радваха на тич 8, Станимирович 5, Андре- 
точково превъзходство през ев 2, Андреевич 22 и Радовано- 
първите три четвъртини на ма- вич 27.

Д. С.

Контролен мач на босилеградския футболен отбор
В следващия кръг “Димит-ча, след което концентрацията 

им падна. Във финиша на мача ровград” домакинства на БК 
димитровградчани не улучиха “Княжевац” в неделя в пирот- 
стрелба за три точки. Общо е ската зала “Кей”.

Младост" ■ "Радник" 2:2И
д.с.

* Освен за проверка на физическата подготвеност на футболистите, 
треньорите на двата отбора използваха контролната среща и за при
лагане на различни тактически варианти в играта На първенството на Сърбия по крос

Гостите от Сурдулица започ- 
пролетния полусезон в Южно- листите, треньорите на двата наха мача в следния състав: С. 
моравска футболна дивизия бо- отбора използваха контролната Спасич, К. Костич, Н. Цветков, 
силе 
ник’

В рамките на подготовките за ческата подготвеност на футбо-

Ще участват Кръстева 

и Бранкович:градска “Младост” и “Рад- среща и за прилагане на различ- А. Величкович, Н. Станкович, И. 
’ от Сурдулица изиграха на ни тактически варианти в игра- Стоименович, Ф. Стойкович, Н. 

17 февруари на “Пескара” кон- та. Спасич, А. Станкович, Н. Алек-
тролен мач, който приключи на
равно - 2:2.

“Младост” започна мача в сич и Д. Петрович. За “Радник” 
следния състав: Г Величкович, играха още и Д. Петрович, С.

През първите 45 минути гос- М. Васев, М. Николич, Б. Арсич, Иванович, С. Тошич, Н. Тончев и 
тите. които преди това бяха Д. Димитров, Д. Стошич, М. Ге- М. Йович. 
изиграли няколко контролни оргиев, Л. Динов, В. Тасич, С. 
мача, действаха по-убедително Дамнянович, В. Владимиров, част от първенството, която ще 
и успяха да се оттеглят на почив- През второто полувреме за бо- стартира през средата на март, 
ката с един гол преднина. Авто- силеградския отбор играха и: Й. в “Младост” планират да изиг- 
рът на попадението беше Зоран Григоров, И. Василов, С. Стой- раят и контролна среща с “Же- 
Петрович. След почивката не- ков, Б. Воинович, М. Станими- лезничар” във Вранска баня. 
щата на терена коренно се про- рович. 
мениха и босилеградчани започ-

Утре в “Караджорджевия парк” в Зренянин ще се проведе 
64-то първенство на Сърбия по крос, на което в категорията на 
младите пионери ще участват и състезателите от АК “Балкан” 
Теодора Кръстева и Милош Бранкович. С тях ще пътува и 
треньорката на отбора Душица Трайкович.

Пистата е с дължина 1000 м. Освен за категорията на мла
дите пионери, ще се проведат надбягвания за още 11 катего
рии лекоатлети.

До началото на пролетната

Д. С.

П.Л.Р.
ДимитровградБосилеграднаха много по-сериозно да ата

куват към вратата на сурдулича- 
ни. Инициативата веднага даде 
резултат и до 55 минута “Мла
дост” отбеляза две попадения.
Новият централен нападател на
“зелените” Владимир Тасич от ШЗ.ХМЗ.ТНЗ.ТЗ. ТТТТСОТТЯ
ли редовете на босилеградския За обучение на членовете на шахматната школа, която вече няколко ® Димитровград неотдавна бе формирано сдружение на спор 
отбор изравни в 47 минута, месеца работи в рамките на ШК “Младост”, клубът неотдавна подсигу- ™ите РибаРи Карп”. На учредителното събрание бе изоран 
Малко по-късно Мирослав Ге- Ри видеостена, предназначена за изнасяне на шахматни лекции. Стой- Управителен съвет, чийто председател е известният Димитров 

ев умело се възползва от ността иа уреда е 48 000 динара, а сумата е отделена от средствата, кои- градски въдичар Милко Соколов Ганя. За секретар на дружество- 
пппзването на Тасич и отбеляза то *лУбът полУчава от общинския бюджет. то е избрана Ясна Соколова, също известна въдичарка.
втори гол за “Младост”. В 62-та на членуват над 20 момичета и момчета В “Карп” досега са се запленили 250 рибари. В сдружението

н, -Р„- изъткват, че цената ,, разрешенията за риболов при тях з_з<^||И‘3
ник” Александър Станкович из- те Божилов изтъква, че с осигуряването на видеостената е създадена сравение с тази на рибарската организация “Нишава . СДРУ 
равни и оформи крайния резул- възможност всички шахматисти едновременно да следят лекциите и уп- жениет0 е запланувало да формира школи по риболов в двст 
тат в този интересен мач. ражненията и активно да участват в решаването на шахматните задачи, Учебни заведения в града и да организира къмпинги за членовете

Освен за проверка на физи- които им се задават след всяка лекция. П.Л.Р. си. Д- С-

Фотмирано ново 

рибарско сдружениеВидеостена за

ми



Албум - Обяви - (Ти&т&т
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ррщ •ЖГг 1ЛГ«1и Тъжен помен
На 28 февруари 2007 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 

от смъртта на нашата мила съпруга, майка, баба и тъща

■ г* 1

■ >3 Ц Една снимка 

I и една съдба
БРАНКА СОКОЛОВА 
от Димитровград

■?.- 5' Каним роднини, близки и познати да ни прид
ружат на панихидата, която ще бъде на Цариб
род ските гробища в 10 часа.

Винаги ще те помним и обичаме.
Ти беше и винаги ще бъдеш с нас.

Поклон пред светлата ти памет.

ли оток. След като бива 
боден, събира сили и завърша- 
ва Филологически факултет 
Белград. Става

осво- казка за децата на хората от 
снимката, разпиляни от полити-

в ческата вихрушка.
преводач от Снимката е от албума на Бла- 

немски на сръбски и поет. гой Стоянов.
Издава десетина стихосбирки 
и други публикации.

Д-р Никола Спасенов То-

• П е';
I ‘ 4т и Опечелени: съпруг Сокол, дъщеря Роса, 

зет Зоран и внучки Ивана и ЙеленаСретен ИговШ:
I* Тъжен поменшев е второто дете на Тошеви.

I Приема трудолюбието и висо- 
I ките човешки добродетели от 
I родителите си. В семейството 
I му витае духът на патриоти- 
I зъм, особено потклаждан от 
I баща му, винаги готов на са- 
I можертва за доброто на дру

гарите си и на хората. На 
фронта заминава през есента на 
1941 г. Участва като командир 
на инженерна част в състава на 
Царибродската бригада. След 
войната е арестуван и изпада в 
политическа 
1946 г. става студент в Меди
цинския факултет в София. Две 
години по-късно, след като от
ношенията 
България се влошават, не може 
да продължи в София и се за
писва в Белград. Югославските 
тайни служби са му винаги зад 
петите и той отново се връща в 
България, където през 1951 г. за
вършва медицина. Работи в 
Чирпанската болница като хи
рург. Бива един уважаван, тър
сен и признат лекар.

По ирония на съдбата и двете 
дъщери на обущаря Спасен за-

. РАТКО КАМЕНОВ
(23.02.1987-
23.02.2007)

Тъжен помен
На 8 март 2007 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 

на нашата мила майка и бабаII!! «31 "
ВАСИЛКА Г. МИТОВА
(1934-2007)
отД. Криводол

Съдбата взе 
прекалено ра- 
но баща ми, но 
ми изпрати 
прекрасен чо
век, който ми 
подари бащин
ска любов.

НЦ'

На този ден от 11 часа ще отслужим панихида 
на гробищата в Д. Криводол. Каним близки и 
приятели да ни придружат.

|д Опечелени: съпруг Гроздан, син Драган, дъще
ря Олгица, зет Родолюб, внучка Снежана и

внук Милош

На тази снимка от 1930 г. е 
обущарят Спасен Тошев - Клас- 
ката със съпругата си Мара. 
Скромно и честно кореняшко 
семейство. Тошев бил един от 
най-известните обущари в гра
да. Успял е да даде добро възпи
тание на двамата си синове То
дор и Никола и на дъщерите си 
Вера и Цветанка.

Всички смятали, че стабилни
те и трудолюбиви родители и 
още по-добрите и интелигентни 
им деца, които между другото 
били и отлични ученици, ще из
живеят един спокоен семеен жи
вот. Но не станало така.

Тодор Спасенов Тошев след 
завършеното средно образова
ние в Цариброд участва във Вто
рата световна война. Бива пле
нен и вкаран в един от концлаге
рите на Райхстага. След осво
бождението е офицер в ЮНА. 
Не за дълго - поради политичес
ки причини бива арестуван и ка
то подполковник закаран на Го-

Скъпи татко, винаги ще те 
помня!немилост. През

На 16 март 2007 г. ще се навърши ЕДНА ГОДИНА, откакто 
останахме без скъпия ни съпруг, баща, свекър, тъст и дядо

Благодарният син д-р 
Ангел Йосифов, специа

лист рентгенолог СЛАВЧО РАНГЕЛОВ МИЛОШЕВ 
от с. Паля, живял в Нишмежду СФРЮ и

Съобщаваме на близки и познати, че панихида
та ще бъде отслужена на 10 март от 11 часа на 
гробищата в нишкия квартал “9 май” (Ново се
ло).

Обява
Продавам къща в Пи

рот - "Старо Тигрово на- 
селье", ул. "Таковска" 62, 
вписана в кадастралните 
книги, подходяща за ло
кал, възможност за включ
ване в системата на цен
тралното отопление. Мо
же и замяна за по-малка 
къща в Димитровград (с 

вършват кариерите си в две дър- : доплащане). 
жави: Вера - в София, Цветанка - *

Ти ни беше опора, ти ни даваше сила и вяра в 
живота. Болката в сърцата ни не стихва, но ни 

утешават прекрасните спомени и вечната обич към теб. 
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: съпругата Цветанка и децата Георги, 
Драган, Стоян и Славяна със семействата си

Навършва се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на
СЛАВЧО МИЛОШЕВ

Телефони за контакт и 
информации: 018/563-130, 
064/1409648.

Твоята безгранична любов към семейството и 
приятелите завинаги ще остане в сърцата ни. По
чивай в мир!

в Белград.
Това е кратката и жалка при-

Синът Драган и неговите 
колеги от ВП 3323 - НишКръстословица 318

Съставил: Драган Петров Тъжен помен
На 27 февруари 2007 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил баща, све
кър, тъст, дядо и прадядо

ВОДОРАВНО: 1. Музикален 
инструмент. 6. Легенда. 8.
Авто-знак за Върбас. 10. Тур
ска титла. 11. Част от телеви
зор. 13. Салон. 15. Името на 
актрисата Дерек. 16. Народ.
17. Едно софийско радио. 18.
Документ, с който се изпра
щат пари по пощата. 19.
Изпълнител на песни. 20.
Област във Франция. 21. Са
тана. 23. Мъжко име. 24. Ком
шия. 25. Четвъртата нота. 26.
Политура. 27. Работник на 
борса. 28. Чин, ранг. 29. Бел
градски футболен отбор. 30.
Един делничен ден. 31. Бе
залкохолна
Отровен газ. 34. Обезправен 
човек. 35. Бреме, тежка мъчи
телна работа. 36. Дума за пот
върждаване. 37. Късо литера
турно произведение.
Японско изуство в подрежда
не на цветя.
ОТВЕСНО: 1. Вид хладно
оръжие. 2. Робство. 3. Египет-
ски бог на слънцето. 4. Град в ^ Вилнюс. 7. Мока. 10. Скала. 12. Лисица. 15. Кал. 16. Л• 
Италия. 5. Действие. 6. Име- Нигерия. 19. Небе. 21. Гол. 22. Тал. 23. Сава. 24. Сенат. 26. Вир. 
то на певицата Оджаклиев- ^ Тротоари. 30. Име. 32. Ра. 33. Автомобили. 36. Акции. 3/. 
ска. 7. Река в Австрия. 8. Съд р[ерони. 38. Нос. 40. Ар. 41. Тетива. 42. Имот. 43. Атол. 44. у. 
за течности. 9. Белградски

ДИМИТЪР ТОДОРОВ 
от Димитровград

Вечно ще живееш в нашите сърца. Благодарим 
ти за всичко. Почивай в мир!

Синовете Славчо и Петър 
и дъщерята Юла със семействата си

Тъжен помен
На 24 февруари 2007 г. се навършват ТРИ 

ГОДИНИ, откакто завинаги ни напусна нашият 
мил съпруг, свекър и дядо
СЛАВКО СЛАГАЛО - БОСАНАЦ 
от Димитровград

Не можем да те върнем, защото Господ избира кого ще взе- 
но никога няма да те забравим. Твоят светъл лик и доброта 

винаги ще живеят в нашите сърца.
С много обич и тъга: съпруга Цветанка, синове Зоран и 

Драган, снахи Амелия и Антоанета и внуци Лука, ма и

32.напитка. тие. 21. Вид птици. 22. Скала, 
ежедневник. 12. Дребен хищ- зъбер. 24. Уред за пресяване, 
ник. 13. Фабрика. 14. Атлети- 25. Красива птица. 27. Доли- 
чески клуб. 16. Привичка. 17. на. 28. Нощна птица. 29. По- 

38. Брат на мъжа. 18. Неочаква- рядък. 31. Хранителен про- 
но нападение. 19. Строи- дукт. 33. Дума за отричане, 
телен материал. 20. Предяс- 35. Лично местоимение.

ме,

Тъжен помен
На 1 март 2007 г. се навършват СЕДЕМ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и 
непрежалим съпруг, татко, тъст и дядо

ТОДОР АНДРЕЕВ 
от с. Гоин дол

Ще ти бъдем вечно благодарни.
Твоите най-мили
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Когато по-хубавата половинка търси работа; 1 Манчин рабушж,М

Девет грешки на жените | Оратуванье
дЛ^Йоще кино Ка тамо кво. да видим: натру- 

дете млого; пане гуме от таксетия- и ка-
Къде грешат жените, когато търсят работа? Мнозина специалисти в света са 
положили сериозни усилия, за да намерят точните отговори на този жизне
новажен въпрос. Ако вярвате на психолозите, прочетете техните изводи:

Не дооценяват себе си.
Жените са склонни да вди
гат летвата пред себе си 
твърде високо, дори на ис- 
достижима височина, кое
то често води до разоча
рование и загуба па вяра в 
себе си. Трябва да си пос
тавят достижими цели и 
по този начин да укрепват 
увереността си.

Не поставят акцента 
върху опита, знанията и 
уменията си. Много жени 
просто изброяват предиш
ните си работни места, но 
много рядко описват опи
та и знанията, които са 
придобили. Задължително 
е дамите да похвалят себе 
си, когато кандидатстват 
за ново място.

Често казват: “Никога

шл съм се. раду- миони, па кита се диже оная 
дойде време за ора- чуравина и кита леже йедънсвои ръце. В някои случаи 

е по-уместно да се обади
те - така ще разберат, че 
наистина ви вълнува пер
спективата да работите в 
тази компания. Ако раз
глеждането на кандидату
рите още не е приключи
ло, осведомете се кога 
следва да позвъните пак. 
Не чакайте те да ви се 
обадят.

На интервюто трябва 
да изглеждате като “не- 

работник”.

вал
туванье. Снег до пояс, а нийе смрад наоколо, да се подуши 
неколцина идемо по горуту народ. Ма не ми йе.чудно що
и тражимо четальесто дърво децата су се струпала, ама 
ял ясеново, ял дреново за гледам и стари човеци заоби- 
оратняци. Целу неделю гот- колили огънят, ж се. радую 
вимо оратняци, диплимо кико деца...

- Знайете ли - питуйемяне-сламуту
по-дълго да трайе кита за- койи от ньи - дака се оратуйе 
палимо оратнякат. У малуту; само със сламени оратняци и 
се такмичейомо чийи отар- дека това църнило.ча се.пре- 
няк най-дълго че гори.

После некико забраните

у четалят, та

несе по. житата?'
- Ай де,, айде. - скастри: ма 

оратуваньето у Цариброд, йедна от женете - са и да сезамепимия 
Понякога на интервюто 
работодателят се опитва 
да изясни какво не бихте 
искала да вършите. Не 
бива да се оплитате - ка
жете, че сте способна да

ама по селата децата си ора- яви главня има-с триста ими- 
туйеоше. Еве я се вечимка калийе да се. напърска... 
съви от старос, а отпреди де
сетина године пай почеше знайеш ли дека тия пушак

- А щом си толко. отракана,

направо трови въздукат ида оратую.
Питувал сам деду ми и ба- загрева атмосверуту,.па. пос- 

щу ми за кво се оратуйе, а ле се чудимо защо зимуска 
они ми рекоше: да се пропу- нема снег?...

се справите с много зада
чи, но изяснете каква ра
бота всъщност очаквате. 
Ако кажете, че можете да 
правите всичко, бъдете, 
сигурна, че ще ви дадат 
работа, която съвсем не 
сте искала за себе си.

Не се опитват да раз
берат защо не са одобре
ни. Често след интервю
то жените очакват отго
вор от работодателя. Ако 
не последва такъв, след 
известно време става яс
но от само себе си, че са 
им отказали да ги прие
мат на работа. Повечето 
жени, освен че се притес
няват да позвънят и да 
попитат какво става, ни

кога не се опитват да разберат за
що са им отказали. Най-добре е 
обаче ситуацията да бъде изясне
на. Нищо не губите, напротив - 
може да научите повече за себе 
си, за пропуските си, което ще ви 
помогне да се справите по-добре 
следващия път.

няма да успея да направя 
това!” Жените подценяват 
способностите си бързо да 
усвоят новото. Мъжете 
например при такива слу
чаи отговарят: “Можем да 
го направим!” Ето това 
“можем да го направим” 
понякога е. много по-важ
но от действителния опит.

Не винаги молят позна
тите си за помощ. Повече
то жени често се обръщат 
за помощ, когато са се заб
лудили или не знаят какво 
да направят. Но когато

- Ее, йедън ли малко по-го-де злиньете що пакосте на 
човека и да се осветли путат лем огънь че загрейе атмос- 
на пролету, та да не залута веруту? - не се предава она.

- Кой каже дека йе йедън?
У онова време оратняците Я погледай по ридшцата на 

се правейоше само със ела- колко места се вию пламици! 
му, а и ако се запали некой А ако си малко по-грамотна 
куп, пай йе от сламу. Стари- пресметни колко селища па 
те ни оратеоше, ако йе чиста само по десетина теквия ог- 
сламата и житото че буде ньове да се напрайе, колко

по виялицуту.

чисто, а ако запалимо гуму тона пушак че испратимо у 
от опънак или масън пар- небото... 
цань натопен с нафту, по 
житото че има главня. Са де- вой що държеше у рукье се 
цата и не знаю кво йе глав- затайи от пушакът и она по- 
няив леб и колко горчи.

Она си закюта, оти детето

става въпрос.за търсене на 
работа, те по някаква при
чина забравят за таланта 
си “да разпитват” и се опитват са- работодателят сам не ги повдиг- 
ми да намерят работа. Питайте! - 
съветват психолозите.

варка да се измъкне от по- 
Еве през предишньете две рунтиюту. Почеше и другьи 

неделье идомо с унукатога у да се прибираш, а ветър по- 
горуту да избирамо оратня- дуне по огънят и све-повече и 
ците, напрайимо гьи кико повече га разпалуйе... 
що съм гьи праил у мойе де- 
тиньство и гледам га кико бре текъв народ, йедну убаву 
тъпче и йедва чека да гьи за- традицию, киква йе орату- 
пали. Изоратува оно над- ваньето, превърчамо у грозо- 
ве-натри и полете къмто ши- тию? Нема ли кой на тия на- 
ринту, оти тамо беше накла- род да обясни кво. кой. праз- 
ден го лем огънь. Да не му- ник значи, защо се оратуйе 
разбийем атърат, пойдо и я. или иде на Коледу...

задавате подобни въпроси, ако

не.
“Домакиня” - това не е работа.

Притесняват се да обсъждат Много жени приемат, че след ка- 
въпроси за заплатата, социалния то работят вкъщи, нямат никакви 
пакет и условията на труд. В по- професионални навици. Но като 
вечето случаи работодателите се замислят, ще открият, че всъщ- 
заплащат на новите служители пост великолепно се справят с 
по-ниска, т. нар. “стартова” зап
лата. Винаги

Нещо си мислим: защо смо

разпределянето па семейния 
уточнявайте колко бюджет, решаването на конфлик- 

ще продължи “стартът”. Няма ни- ти и възпитаването на деца.
Не взимат инициативата в Косовизмищо лошо в края на разговора да

Манна-Най-точната дефиниция 
за косовския проблем е ин- 
версия на една бирена рекла
ма: “Наше, а светско!”

♦Когато става дума за Ко
сово, ние въобще не забавя
ме решението. Само чакаме 
Ахтисари, за да имаме фо
рум.

Фото-сериал ННЯВ& Възражение -------------------------------------------------

Кой ви даде досиетата на създателите 
на третата българска партия?______

Турция по пътя към ЕС (2)
(Моля, без докачение - и сега. Абсурдно е да споменава, 

А втентичпост, че “хората са щатни сътрудници на
“Братство” бр. 2132) тайните служби”, защото, ако му 

се наложи, ще трябва да дава дока- 
Търсим от А. Т. отговор на въп- зателства за такива тежки думи. 

роса откъде е получил личните до- Във връзка с твърдението му “хора 
сиета на създателите на оповесте- с нереализирани мечти” ние мо- 
ната трета българска партия, коя^- жем да кажем, че безплатната му 
то, по негово мнение, ще бъде съз- почивка (една година) и полубез- 
дадена от бивши екстремни леви- платната (втора година), заедно с 
чари, щатни сътрудници на тайни- неговата компания на Черно море, 
те служби и хора с нереализирани е една от реализираните му мечти, 
мечти. Нима не намери още някоя, макар че има ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 
абсурдна характеристика? младежи и девойки от българската

Не бива по този начин да из- народност, които до ден-днешен 
гражда собствената си позиция и не са видели София, а камо ли 
да подкрепя позицията на своите стигнали до морето, 
съмишленици. Ако става дума за За да не “ровим” повече по меч- 
негова свободна преценка, тогава тите.на А. Т. (знаем ги много), тук 
ние свободно можем да кажем за ще прекратим запознаването Ви с
него, че е бил екстремен левичар него, а на нас А. Т. е много познат и
през 90-те години, готов с каквото ни е много ясен като ясен ден. 
и да е писане по вестниците да из
карва лична полза, както го прави «Братство”

*Голяма е вероятността 
финият господин от Фин
ландия да изгуби цялата си 
финност във финала на кос-
метския процес.

* Русия ще използва вето, 
доколкото товариш Путин, 
пред камерите сериозен и 
строг, междувременно не 
получи друг налог.

*Както вървят нещата, в 
близкото бъдеще Белград с 
околността си ще бъде 
най-големият сръбски ан- 
клав на Балканите.

*Сърбйя в Европа - хуба
во заглавие за една детска 
приказка.Една от 12-те причини, заради които Турция трябва 

да бъде приета в Европейския съюз (Продължава)
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