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Цена 15 дин.Вестник на българитр в Сърбия №
Продължават преговорите за ново правителство на Сърбия

Договор или нови избори?
След шестия принцип" сега е спорен и "нулевия" * Ао кпая на тази

ТЕ и г 17 ™

Японското посолство помага на основното 
училище в Димитровград______

Ще се ремонтира 

равният покрив

катарина Симеонова (отляво) и японският посланик в 
Белград Тагаши Нагаи след подписването на договораДОГОВОРИ, ДОГОВОРИ...

Партиите от т.нар. демок- от своя страна предложиха между лидерите на партиите В края на миналата седми- подписали 
ратичен олок все още не мо- нулев принцип". По думите от т.нар. демократичен блок - ца в Белград бе подписан до- Япония г-н Тагаши Нагаи и
гат да се споразумеят за ново- на подпредседателя на ДС ДС, ДСС и Г 17 плюс - Борис говор между Японското по- директорката Катарина Си
то правителство. Коалицията Душан Петрович въпросният Тадич, Воислав Кощуница и солство и основното училище меонова в присъствие на по-
Демократическа партия на принцип предвижда партии- Младжан Динкич, която се в Димитровград за ремонт на мощник - министъра на об-
Съроия - Нова Сърбия те, които участват в прегово- очаква до края на тази седми- покрива на сградата на учи- разованието Боголюб Лазаре-
(ДСС-НС) и Демократическа- рите, да развалят коалициите ца.
та партия (ДС) на втората на местно ниво със СПС и

посланикът на

лището.
Договора за донацията

вич.
След разговорите във втор- 

среща във вторник не постиг- СРС и след това на местно ни- ник заместник-председателят 
наха споразумение за новото во да бъдат формирани "нор- на ДСС Драган Йочич посо- 
правителство и се очаква пре- мални коалиции" на партии- чи, че сега са "по-близо до 
говорите ще продължат. те, Които участват в прегово- формирането на правител- 
Представителите на ДС от- рите. ство, отколкото до нови избо-
хвърлиха предложения от Г Формирането на новото ри" но преговорният процес 
17 плюс "шести принцип" за сръбско правителство ще е такъв, че не може веднага да 
подялба на отговорността и трябва да почака срещата доведе до резултати.

(На стр. 2)

Българо-сръбско сътрудничество

Паметник на
____  Майките във

15 иска от Димитровградско СтарОПре<ТОЛНИЯ
град

И децата на голооточани търсят реабилитация

След приемането на Зако- достойнството на тези хора, градско, три от Пирот и един 
за реабилитация, размър- още повече на техните деца, от Бела паланка. От началото 

колелото полека започва да на 2007 г. от Димитровград-
на
даха се и голооточани от ди
митровградско. Известно е, че се завърта. Децата са тези, ко- ско са пристигнали още 6. До- Генералният секретар на Отдела за култура на мира към 
процентуално по броя ма на- ито търсят реабилитация па колкото узнаваме един отис- Музея иа МИра в Град Крушевац проф. д-р Павле Бубаня из- 
селепието българското мал- родителите си, повече от кои- ковете е и иа д-р Симеон а- Прати писмо до проф .д-р Боян Биолчев, ректор на Софий- 
цинство е било между първи- то не са живи. сов за реабилитация на вече ския уНИВерситет "Св. Климент Охридски" за съдействие
те, "почивали" на известния Според думите на Бранис- починалия му баща, които ПрИ реализация на идеята в старопрестолния град Велико

Търново да се повдигне паметник на двете майки - Майка 
България и Майка Сърбия, като символ на съгласието и соли
дарността, сътрудничеството и толертантиостта между бъл
гарския и сръбския народ.

сов за реабилитация на вече
____ _____ _ ________ Според думите на Бранис- починалия му баща, който

остров. Малкото останали лав Лукич, съдия-следовател първоначално^бил осъден на 
живи
споделяха дума за голооточ- агенция "Бета", през 2006 
ки ге си страдания.

Днес, когато в Сърбия вече 13 иска. От тях най-много, об- от трагичните истории на ге
йма закон, който да върне що девет, са от димитров- лооточани. А.Т.

12, а отлежал 9 години.
Нашият вестник ще напра

ви опит да публикува някои

от тях доскоро едва ли в Окръжния съд в Пирот пред 
яуя лт/о по т лг\птг\ч- ЯГРНПМЯ //БрТЯ,/. ПОбЗ 2006 ГО

ДНИЯ в съда са пристигнали
(Па стр. 3)
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Среща на Енергоминистри 
от Югоизточна ЕвропаЩе се ремонтира равният 

покрив 3 и 4 блок на АЕЦ 

^Козлодуй” пак 

актуални
(От стр. 1)

Както е известно, една част 
на сградата на основното учи
лище, която е строена по-къс
но, е с равен покрив. Клима
тичните условия в района са 
такива, че равните покриви 
не издържат много. В резул
тат на това шест учебни стаи 
са сериозно застрашени вече 
няколко години. Училището, 
разбира се, не е в състояние 
само да направи ремонта, тъй 
като не разполага с необходи
мите пари, а и за местната 
власт това са значителни 
средства.

Решението е намерено в 
конкурса па посолството на 
Япония, което миналата го
дина предложило да помог
не на три училища в Сърбия. 
На конкурса се явили общо 
150 и благодарение на добре 
подготвения проект между 
трите спечелили доверието 
на посолството се намерило 
и димитровградското основ
но училище.

В обща декалрация енергийни министри на страните от 
Югоизточна Европа настояват ЕС да анализират внимател
но съществуващите възможности за преодоляване на 
проблемите в електроснабдяването в региона, включитле- 
но и чрез продължаване на срока за експлоатация на 3 и 4 
блок на АЕЦ "Козлодуй". Декларацията, която беше пре
доставена на журналистите в рамките на двудневната кон
ференция в София, "Енергийни потоци в регионален и ев
ропейски аспект" е подкрепена от представители на Алба
ния, Хърватия, Македония, Сърбия, Черна гора и Румъ
ния. Представителите на балканските страни изразяват 
увереност, че работата на двата блока, доизграждането и 
въвеждането в експлоатация на други мощности в Югоиз
точна Европа ще допринесе за решаване на затрудненията 
в електроснабдяването в краткосрочен и средносрочен 
план. В декларацията се посочва, че в момента липсва ал
тернативен доставчик на ток в региона, който да замести 
мощности в АЕЦ "Колодуй", което опредлея и високите 
цени на електроенергията. Спирането на 3 и 4 блок в края 
на 2006 година поради постоянен дефицит, който повиши 
драстично цените на електроенергията в региона на Юго
източна Европа от 40-50 евро за мегават час, на 80-100 евро 
на мегават час, пише в декларацията.

Сръбският министър на минното дело и енергетиката 
Радомир Наумов оцени в София, че свързването е ключова 
стъпка за превъзмогването на все по-засилващия се недос
тиг на ток в Югоизточна Европа. На министерската конфе
ренция, посветена на енергийното развитие в региона и 
Европа, Наумов посочи, че Сърбия работи по посока на 
свързването на електросистемите и това се доказва от про
ектите с Унгария (строежа на далекопровода Сом- 
бор-Пакс), с Румъния (далекопровода между Вършац и Те- 
мишуара) и с Македония (далекопровода между Ниш и 
Скопие). Наумов припомня, че се работи и по свързването 
на газпороводните системи с България (магисталния га
зопровод Димитровград-Дупница), с Румъния (Мок- 
рин-Арад) и с Хърватия и Босна и Херцеговина, както и за 
развитието на проекта за Паневропейския петролопровод 
(Констанца-Панчево-Триест).

Както ни осведоми дирек- надстроен още един етаж, от 
торката Катарииа Симеоно- което ще се получат още три 
ва, донацмята е на износ от 72 учебни стаи. Те са предназна- 
579 евро. След като бъде реа- чени за езикови кабинети и 
лизиран проектът, ще бъдат за обучение на децата със спе- 
премахнати и проблемите с циални нужди - изоставащи в 
течовете и влагата. Между развитието, 
другото това означава, че и 
инструментите на новофор- ране на проекта, което би 
мирания преди около една трябвало да стане до начало- 
година духов оркестър ще бъ- то на следващата учебна го- 
дат защитени от влагата.

Със средствата на Минис- да бъде решем и проблемът 
терството на просветата на за работа в две смени, 
тази част от сградата ще бъде

С окончателното реализи-

дина, в училището се надяват

А.Т.

В Центъра за социални грижи

Постоянна помощ за 160 души
*В Общинския център за социални грижи в Босилеград през 2006 година е 
оказана различна социална помощ на 937 лица или на 10,59% от население
то в общината.

Посредством Центъра пое- получили 567 лица-215 за ку- увеличава броят на хората, 
тоянна месечна парична по- пуване на храна, 138 за лекар- нуждаещи се от различни ви- 
мощ от Министерството на ства, 72 за школуване, 38 за дове социална помощ.
труда, трудоустрояването и разноски за погребения, на 44 П.Л.Р. -----------------------------------------------------
социалната политика и сега души е плащан ток, на 22-ма
получават 102 бедни семей- са дадени пари за компенси- За УСПвШНа борба С ОРГаНИЗИРаНаТа ПРвСТЪПНОСТ
ства, в които живеят около ране на щети и на 38 за други ------1--------------------- 11------------"------------- "--------------- с---------------------
160 души, 103 лица получават цели. Той подчерта, че сред- 
пари за чужди грижи, а на 10 ствата за изплащане на ед- 
лица се плаща престой във нократна парична помощ 
ведомства за социална защи- подсигурява ОС в Босилег- 
та. В момента паричната по- рад, която за тази цел през
МОЩ за чужди грижи възлиза миналата година е предоста- В Сърбия трябва да бъде приет закон за отнемане на имуществото Специалният прокурор за борба с ор- 
на 5 200 динара, докато поето- вила на центъра чак 1 811 000 на лицата, осъдени за организирана престъпност, заяви говорителят гантипаната престъпност е Сърбия 
янната парична помощ за динара. По думите му, реше- на Специалната прокуратура за борба с организираната престъпност и Слободан Радованович повдигни об-
бедните семейства е от 4 200 нията за предоставяне на то- корупцията Томо Зорич. Свидетелите-сътрудници, внедрените агенти "мигаГкЛтк и
до 8 400 динара, в зависимост зи вид социална помощ взи- и отнеманет° на имущество, придобито чрез незаконна дейност са бившия вицепремиер па СР Югосла- 
от бооя на членовете на се- ма отделна комисия пои кл!?човите сегменти в борбата с организираната престъпност, посочи вия Йоеан Зебич. Кертес и Зебич са„ Р ^ ^ У той. По неговите думи сегашният наказателен кодекс не регулира дос- обвинени в злоупотреба със служеб-
меиството. ООЩИНСКИЯ съвет, в чиито тагьчно ефикасно начините на отнемане на имущество. Зорич уточни, н0 положение. Предполага се, че

Петър Митрев, директор състав са представители на че Се предвижда да се отнема имуществото не само на осъдените за двамата са изнесли няколко десетки
на центъра, каза, че лани ед- съвета и на центъра. организирана престъпност, но и на роднините им, приятелите и всич- ишлГмвм™преведени^ частни
нократна парична помощ са В центъра узнаваме, че се ки лица, за които се установи, че мафиотите са им прехвърляли свое сметки на хора и фирми, близки до

имущество. тогавашния режим.

Небходим е закон за отнемане 

на имуществото на мафиотитите

Паметник на Майките 

във Старопрестолния град ш:.

8:: Ц,(От стр. 1)

Идеята за Майката, която не ражда чадата си, за 
да воюват, а да се радват на живия живот, на лъче
зарното слънце, да обичат и да преуспяват, не слу
чайно е развита именно в Крушевац, тъй като това 
е един от малкото градове - предвестници на мира 
в света, отличен от ООН с Медал на мира. Тук вече 
е повдигнат монументален паметник Майка Сър
бия и Майка Гърция, дело на великия сръбски ху
дожник и пръв председател на Дружеството за 
сръбско-българско приятелство Милич от Мачва.

Защо град Велико Търново е най-подходящ за 
бъдещия паметник "Майка България и Майка 
Сърбия"? Професор Бубаня изхожда от истори
ческата истина, че първият сръбски патриарх и 
просветител Свети Сава, починал в столицата на

Второто българско царство през 1235 го
дина, е чувствал България за свое второ 
отечество. Така са мислили и са писали и 
много други сръбски велики хора, сред 
които и епископът и философ Николай 
Велимирович, провъзгласен също за све
тец от Сръбскта православна църква.

- Дълбоко вярваме, че ще открием у 
Вас истински приятел, съмишленик и 
съдружник, тази идея да стане реалност
и свещенно място за истинско сближава- _
ме и искрено приятелство в името на 
идеите за доброто, правдата, мира и съг- у-йгйг 
ласието между нашите народи из пътя 

към човечество без вражди и грани- ГТ
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^ ‘ ‘ огоев Милич от Мачва (първи от ляво)
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Г&ми и коментари

Отбелязана четвъртата годишнина от убийството 
напъ&вия^Демократичен премиер на Сърбия

316 март 2007

Интервю с Бранислав Йованович, депутат на Г 17 плюс

Застъпваме се заНито една от капиталните идеи 

на Джинджич не е осъществена
равномерно развитие
Една от най-младите политически партии Г 17 
има свои местни отбори и в нашите общини. На яну
арските парламентарни избори в Димитровград тази 
партия мина предвидения ценз, докато в Босилеград 
бе твърде близо. По този повод разговаряхме с пред
седателя на Г 17 плюс в Ниш Бранислав Йованович.
* Като директор на Дирекция- градско и Босилеградско. До- 
та за изграждане на Ниш и чо- колкото имахме подобни ре- 
век, който отдавна е в полити- зултати в Белград и в Цен
ната, добре сте запознати с трална Сърбия, щяхме да осъ- 
проблемите в града. За какво ществим двуцифров процент. 
преди всичко ще се застъпвате Все пак съм доволен и с дос- 
в сръбския парламент? тигнатия общ

- Равномер- ценз от почти 7
ното иконо- процента, още

повече имайки 
предвид факти
те, че нашата 
партия не се е 
занимавала с 
"популистичес- 
ка политика", 
но с конкретни 
икономически

ПЛЮС

Джинджич не е осъщес
твена.
Сърбия вярваше, 
кои други са виновни за 
нашите неволи и вече е 
време да се обмисли да
ли и ние сме виновни за 
това, което ни сполетя. 
Това беше и идеята на 
Зоран Джинджич, него
во послание и начин по 
който той живееше", 
подчерта Тадич.

Ружица Джинджич, 
вдовицата на убития 
премиер, изрази очак
ване, че съдебният про
цес за убийството на 
съпруга й ще завърши 
скоро и обвинените ще

"Дълго време 
че ня-

мическо реги
онално разви
тие е твърде 
важно, особе
но за Югоиз
точна Сърбия, 
която изоста
ва по отноше
ние на цен
тралната част 
от страната и 
Войводина. 
Добре би би
ло ако бъде-

Спнъг Дука, съпругата Ружч 
Тадич почетоха паметта

ща и президентът Борис 
Зоран Джинджична

В понеделник се навър- ,— 
шиха четири години от у\> 
убийството на д-р Зоран 
Джинджич. Паметта му по
четоха неговите най-близ
ки, сегашните и бивши дър
жавни ръководители, по
литици и голям брой граж
дани.

Демократическата пар
тия отбеляза годишнината

въпроси и ре
форми, което 
не е много по
пулярно сред 
гражданите. 
Краткосрочно 
гледано, това не 
е добре за Г 17 
плюс, но е доб
ре за Сърбия. В 
Димитровград

щото прави
телството има 
ново минис
терство за ре- Бранислав Йованович 
гионално раз
витие, или
служба, която да се занимава с то- трябва повече да се работи и 
ва. Също така считам, че Законът да се влага, както и в Ниш. 
за местно самоуправление не е до- * Мооке ли вашата партия 
бър и лично ще се застъпвам за да окаоке конкретна иконо- 
нов по-добър закон. Конкретно в мическа помощ на общини- 
гр. Ниш общините не са съставни те, в които предимно окиве- 
части на местното управление и ят хора от българското 
доколкото се приключат околните малцинство и които са от 
(Свърлиг, Гаджин Хан, Долевац и икономическа гледна точка 
Мерошина) всичко би било по-ра- в окаяно състояние? 
ционално. - Нашата партия е известна

с това,,че не само набелязва 
проблемите, но ги и решава. 
Затова се застъпваме за рав
номерно регионално разви- 

- Белград не е виновен за наши- тие/ особено за по-ускорено
икономически

от смъртта на своя предсе- * 
дател със съревнование в и 
ораторство, което спечели и 
Алексей Степа нов от Нови | 
СаД.

Президентът на Сърбия 
и председател на ДС Борис Граждани 
Тадич заяви, че нито една 
от капиталните идеи на убития премиер Зоран получат строги присъди.

"Очаквам съдебният съ
вет, който трябва да 
произнесе присъдите на 
обвинените за убий
ството на моя съпруг да 
бъде обективен, да пот-

подагат цветя

В Босилеград почетена паметта 
на Джинджич______________

* Дали според Вас за неравно
мерното развитие е виновна 
така наречената “београдиза- 
ция”?На 12 март Общинската организация на Демократичната 

партия в Босилеград отбеляза четвъртата годишнина от 
убийството на премиера на Сърбия и лидера на ДС д-р Зо
ран Джинджич. Група членове на ДС и граждани, начело с 
председателя на ОО на ДС Миле Миленов и членове на оо- 
щинското ръководство на партията в организирано шествие 
минаха през главната улица в Босилеград и отидоха в чер
квата, където запалиха свещи и почетоха паметта на първия 
демократичен премиер на Сърбия. П.Л.Р.

върди принципа на не
зависимост на съда и да 
определи присъди, съ
ответстващи за най-теж
ките
сред които е и убийство
то на премиер, заяви Ру
жица Джинджич в ин
тервю 
"Блиц".

те проблеми. Трябваше да ги ре- развитие на 
шават нишките политици, вместо застрашените общини. В рам- 
да гледат собствените си интереси, ките на сътрудничеството 
* Доволни ли сте от резулта- Ниш-София-Скопие ние ще 
тите на парламентарните из- се занимаваме с конкретни 
боои? въпроси в крайграничните

^ ' общини и ще ги решаваме.

престъпления,

- Разбира се, че съм доволен от 
резултатите в Ниш и в Димитров-вестникза М. Тодоров

■0!аган Величков, кмет на Горна Ръжана:

1*41“Стоп на нелегалната търговия” 1;

Ръководството на местната година ще построим обект в мата станция до голяма сте- топни тръби в Долинскама- нието
общностГ^иаРъжанаТола- местността Кьосини водени- пен ще бъде спряна пелегал- хала на главния път към Пло- в Гор-
оощносг 1 орна 1 ъжана пола „„ д „ .„«почина 3 пата търговия с добитък и са- ча, както и да се построи во- на Ръ-
гшиятТс доби^Ти 'даВтре метра.'Дирекцията за строи- моволието на матрапазите, допойно корито в махала Ге- жана,
самоволието на шкупчиците телни площи и пътища в Бо- които не само, че предлагат раци, каквото през миналата къде-
В^вш зка с това приоритет- силеград вече ни подсигури ниски цени, но измерват до- есен е било построено в маха- то
по мяето в тазгодишния план цимент, арматурно желязо и бигька с метър и с ленти и ла Пиперковци. Очаква се и мо- д Величков
за оТботан^Ст вет^ а МО за- чакъл и наскоро ще започнем диктуват условията на покуп- този план да бъде реализи- мента
..а раоота на Съвета па ми за пбгнинското ръ- копродажбата. Той пояснява, ран в съдействие с общинска- живе-
ема изграждането на обекта обХха че ще че освен гориоръжанчани та Дирекция за строителни ят около 100 души в 40 дома-

-В съдействие с общинско- Ние поехме ида ^„“строим АРГорнорт,жанският кмет по- ^^равешАорноръжаичатш, дем до там трябва да загубим 
го ръководство през 2005 го- пат> ръка_ и остро им Р^Р тазгодицшия плаи Величков посочи липсата на почти цял ден. Особено ни е

ков, председателят Съвета на М^,абдяването с основни

мира в сграда™ училище- Величков подчертава, че с тирани всички махленски пъ- хранителни продукти задава движението.
ТО И още не го ползваме. Тази изграждането на изкупвател- тища, да бъдат положени бе- особени трудности на иаселе

тв

кагггар за измерваме ма 
тък.

П.Л.Р.
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Президентът Георги 

Първанов посети 

Швейцария

Сергей Станишев: Кратки новини 

от БългарияПроцесът срещу 

медиците засяга
Президентът Георги Първанов бе на работно по- ПГТТПТи-ТИТР ТТП1/1ТТТТ1/ТТТ1/Г 

сещение в Швейцария. Държавният глава се срещна гх х V, гххххх,гххх гх
в Берн с президента на Швейцария и министър на ттд ТПЛТУ1Л ТТТ/ПЗТТТ/КТТЯ Както е известно в Иваново
външните работи г-жа Мишлин Калми-Рей. В Базел -И.Л И,кАх> гхД X ПОСШ,'1/1 X Л българи - католици, потомци на емиг-

СЧ- С—. • — пред генералния ЕЩ
цивилизации в България Залатото на траките", представител и говорител на асоциацията Заедно срещу «*
Изложбата, която е разположена в Античния музей смъртното наказание Мишел Тоб, че процесът срещу бъл- Четири нови специалности се откри- 
в града, включва 360 експоната от фондовете на 34 преките медицински сестри в Либия засяга основни прин- ват през тази учебна година в „ай.^а. 
български музея. Експозицията представя равнос- ци™ на Цивилизацията и на Европейския съюз. На среща- рото висше учеби0 заведение в Бълга- 
тойно културата и бита на три исторически периода та Мишел Тоб е а,общил, че в края на март ще има мащаб- рия _ Софийския университет "Св. 
- Праисторията, Класическата древност и Римската иа сРеща ,1а хоРа и организации, свързани с осъществяване- Климент бхридски". Специалностите 
епоха. то на кампания в защита на задържаните българки и палес- са: статистика, биомениджмент и ус-

тинския лекар. Тя цели създаването на секретариат, който тойчиво развитие, педагогика на масо- 
да провежда всекидневната работа по кампанията, както в 
Европа, така и в страните от Съюза на арабския Магреб.

Петдесет тома български книги, бъл
гарски знамена и др. материали бяха 
изпратени в село Иваново край Панче- 
во. Инициативата е на ВМРО-Пловдив.

живеят

500 хиляди долара
общинска инфраструктура

вата и художествена комуникация и ме
дицинска рехабилитация и енерготера- 
пия.***

77 предложения за сътрудничество 
от български и македонски организа
ции по проект на ФАР на име "Добро- 
съседство" са били приети в българско
то Министерство на регионалното раз
витие и благоустройство. По програма
та ФАР - транегранично сътрудничес
тво с Македония България ще получи 3 
милиона евро безвъзмездно.***

за
Подписани са 

споразумения по 

програма ФАР

Петстотин хиляди долара предоставя безвъзмез
дно на България Световната банка за развитие на об
щинската инфраструктура. Това предвижда одобре
ният от правителството проект на писмо-споразу
мение за безвъзмездна помощ от банката. Той е 
включен за финансиране от Световната банка през 
държавен заем за 2007 г., се уточнява в съобщението. 
Парите ще са за подготовката на проекти, които ще 
се финансират чрез фондовете на Европейския съ
юз, за изграждане и рехабилитация на ВиК инфрас
труктурата в Търговище, Разград, Добрич, Смолян, 
Стара Загора и Сливен, за довършване и рекон
струкция на язовири и пречиствателни станции. 
Общата стойност на проекта за развитие на общин
ската инфраструктура е 109 млн. евро. От тях 88,28 
млн. евро са заем от световната банка, съобщи БТА.

Заместник-министърът на финансите Любомир Да- 
цов и ръководителят на Представителството на Европей
ската комисия в България Майкъл Хъмфри подписаха 
финансови споразумения между България и Европей
ската комисия по програма ФАР за транегранично сът
рудничество. В документите са включени 8 проекта с 
Гърция, 3 - с Румъния, 4 - с Турция, 3 - с Македония и 3 - 
със Сърбия. Общата сума, отпусната по програма ФАР, е 
42 милиона евро, а националното съфинансиране от 
българска страна е 10 205 000 евро.

Около 200 хиляди автомобила втора 
употреба се очаква да бъдат внесени 
през тази година в България.

През 2006 г. са били внесени около 
170 хиляди, а от началото на 2007 година 
около 35 хиляди автомобила втора 

' . Т.П.употреба.

• ____ ,ЖЯШ
Хижа "Седемте езера"

повърхността си, а от зъбера над него до водната 
повърхност се спуска голям склон, покрит със сняг 
дори през горещите летни месеци! Известно е още 
и като "Сърцето" (2440 м). "Близнака" е най-голя- 
мото по повърхност. "Трилистника" и "Рибното" 
пък са най-предпочитаните за лагеруване. 
Най-ниско е "Долното езеро". А най-подходящо за 
пикник е "Бъбрека".

Понякога, съвсем като в приказките за елфи 
(горски феи), предимно след третото езеро се спус
ка тежка и гъста мъгла, която пада като стена и от
рязва пътя към остналите четири. Ако това се слу
чи, по-добре изчакайте да премине. Дори това да 
значи да се върнете и да опитате на следващия ден.

Има нещо 
зловещо в 
тази мъгла. 
А и една 
мъгла, как
то впрочем 
знаем и от 
нашите кра
ища и пла
нини, нико
га не води 

нищо

Седемте чудеса
на Рила

:

Езера от ледниковия период и тайнстве
ни ритуали водят в планината романти
ци и мистици

Едвам ли има нашенец (дапно се лъжа), който да 
е обиколил седем континента. Да е срещнал седем 
вятъра по пътя.

В приказките на седмата нощ се случва чудо, се
дем са козлетата, 
а също и джудже- 
тата...

Българската Ъ
планина Рила си Ь ,-■» :

кау-! V -
V- ■ •

■■ - ■

:)&

11‘.

■ У, реждат с провизии
новодните реки в вшс 
България. Горите ЦЩ1'. 
й са вековни, а пе-

и вода с помощта на до
кервани от коне. От Кд*. 
хижа "Седемте езе- Й***-

добро...
Рисковете

ра" вече реално за-щерите, каньони
те и водопадите са 
предизвикател
ство за всяка "лу
да глава". Името 
Рила идва от тра- | 
КИЙСКОТО "роу- 
ла", което означа
ва "много вода". В

са много. 
Легендите 
по тези мес
та разказ
ват, че тай
нствени съ
щества оби
тават езера
та. Излизат, 
за да танцу
ват на поля-

почнахме да изкач
ваме езерата. Пре-
ходът до последно
то е около 2 часа, но
само при условие,
че не почивате по
пътя, не пушите и
не сте си натъпкали

парка са разполо
жени около 120 тръгаете.

лярност. Тайнствена връзка, която съществува между 2100 и 2535 м надморска височина. Езерата земя за да ги скрие Ако случайно ги видите тряб- 
между езерата, привлича изследователи, геолози, са се разлели в стъпаловидни вдлъбнатини по ва да знаете, чеРсъдбата ви^е премине в техните 
обикновени туристи (през последните години все склона на планината. Името на всяко има връзка ръце А Щ Р

“““ “ С1рви,)" 1*“'««*•»■
Ние тръгнахме с малко камионче с цел - хижа него се разкрива панорама към останалите То е из- симпатиза1,'ти и съмишленици н •

"Седемте езера". По пътя заминавахме хора на брано и за естествен декор на американск^бълшо- Р Бяло °Ра™ или "дановисти както ня 
преклонна възраст, дори и с щеки. Засрамихме се ската интерактивна мултимедийна продукция^с К°И ™ иаР™чат- височина от около 2300 
оттях,°което ни накара"и ние да продължим пеша. работното Заглавие ^Аз ХамГет" е 3° А™ В съзеРцание на "Р1^
Освен това колите и камионите изобщо не са пред- най-дълбокото езеро - цели 37,5 метра. То е уни- в ' а с космическитеТиГи * 33 осъщесТВЯ 
почитани возила по тези места. Дори хижите се за- кално с това, че през цялата година задържа лед по Р ‘ ическите сили.

стомасите преди да |у .Т ,.ТУ -Ту <*»

Т. Петров



Босил&град.(жа хроника

Общински съревнования

г
516 март 2007

в основното учили ще Кадрови промени в “Напредък”

Най-добрите ще замити на окръжните
До края на месеца ще се проведат и общински съ- 
?аз“Я П° Ге°ГРаФИЯ' и техническо об-

Симеонова е отново 

и-д. директор
Управителният съвет на "Напредък" на 13 март прие ос

тавката на досегашния и.д. директор Васил Ризов и на него
во място назначи Петрунка Симеонова, която допреди два 
месеца оглавяваше този пост.

Драган Иванов, председател на съвета казва, че промяна
та е последвала обстоятелствата във връзка с реализацията 
на социалната програма. Той изтъкна, че Министерството 
на труда, трудоустрояването и социалната политика е ос
ведомило "Напредък", че до края на този месец ще му бъде 
отпусната предвидената сума от 8 050 000 динара за реали
зация на социалната програма, която приели 27 от общо 
31 работници, колкото в момента са заети във фирмата. 
Симеонова е, каза той, една от четиримата работници, ко
ито и занапред ще останат във фирмата и съвсем е естестве
но да заеме и директорския пост.

Симеонова посочи голямата заслуга на кмета Владимир 
Захариев, който съдействал при Министерството на труда, 
трудоустрояването и социалната политика за ускоряване 
на реализацията на социалната програма. Тя добави, че 
"Напредък" вече е открил отделна банкова сметка в боси- 
леградския филиал на Комерсиалната банка, посредством 
която на заетите ще бъдат изплатени парите от социална
та програма. Очаква се всеки работник да получи по 10 
средни брутни заплати в републиката или по около 298 000 
динара.

рани само за осмокласници
те. Сред осемтте състезатели 
по английски език най-добър 
резултат отбеляза Радица 
Станойкова, която спечели 17 
от общо 20 точки. Единстве
ният състезател по руски език 
беше Бобан Петров, който за
воюва 18 от максималните 20 
точки.

В училището изтъкват, че 
от Отдела на просветното 
нистерство във Враня, където 
са пратени резултатите от 
всички състезания, официал
но ще ги осведомят кои уче
ници са се класирали за ок
ръжните състезания, които 
ще се проведат през следва
щия месец.

В училището оповестиха, 
че до края на месеца ще се 
проведат и общински сърев
нования по геогоафия 
и техническо образование.

П.Л.Р.

В Основното училище "Ге
орги Димитров" в Босилег- 
рад от началото на този месец 
се проведоха общински съ
ревнования по математика, 
физика, биология, история, 
сръбски език и чужди езици.

Стоичков, който от макси
малните 100 спечели 90 точ
ки. Зад него се наредиха Ми
рослав и Ненад Костадинови 
с по 89 точки. Сред осмоклас
ниците най-успешни бяха Бо
бан Михайлов и Валентина 
Дончева с по 89, докато Саня 
Ангелова 
точки.

По история се съревнова
ваха 22-ма ученици - 3-ма от 
пети, 6-има от шести, 8 от сед- 
ми и 5-има от осми клас. 
Най-добър резултат осъщес
тви седмокласникът Кристи- 
ян Наков, който от максимал
ните 40 спечели 33 точки. Зад 
него се наредиха Борислав Ра- 
денков от шести с 29 и сед- 
мокласничката 
Андонова с 27 точки.

Силите си по сръбски език 
премериха 29 ученици - по 11 
от пети и шести, 3-има от сед- 
ми и 4-ма ученици от осми 
клас. По 17 - от общо 20 точки, 
спечелиха Мая Стойнева и 
Мария Стойова от пети, Мар
тин Николов от седми, както 
и осмокласничката Радица 
Станойкова.

На съревнованието по фи
зика участваха 8 ученици от 
шести и 5 от седми клас, кои
то показаха слаби резултати. 
Най-добър пласмент постиг
на седмокласникът Милан 
Васев, който завоюва 21 от 
максималните 100 точки.

Съгласно предписанията и 
този път състезанията по 
чужди езици бяха организи-

На съревнованието 
тематика

ми-по ма- 
участваха 67 учени

ци от трети до осми клас. 
Най-добър резултат 
25-те състезатели от трети 
клас отбелязаха Йована Пей- 
чова, Кристиян Андонов и 
Небойша Йорданов, 
спечелиха по 86 от максимал
ните 100 точки. Сред 18-те 
състезатели от четвърти клас 
най-успешни бяха Ана Сто
ичкова и Андрияна Стамено
ва, които спечелиха по 70 точ
ки. С по 80 спечелени точки 
Ана Трайкова и Саша Тодо
ров бяха най-успешни сред 
шестимата състезатели от пе
ти клас, а Мая Григорова със 
спечелените 90 точки завоюва

успя да спечели 88

сред

които

, химия
Даниела П.Л.Р.

Продължава регистрацията на селскостопанските домакинства

първо място сред четиримата 
състезатели от шести клас. 
Най-успешен сред шестима
та състезатели от шести клас 
беше Мартин Николов, който 
спечели 58 точки. Радица 
Станойкова спечели 25 точки 
и беше най-добре класирала
та се осмокласничка от общо 
8 състезатели.

По биология знанията си 
премериха 14 ученици от сед
ми и 15 от осми клас. Сред 
седмокласниците най-добър 
резтултат отбеляза Марко

Тъй като през миналата го
дина Министерството на сел
ското стопанство безвъзврат
но отпусна по 40 000 динара 
на 480 собственици и членове 
на некомерсиални селскосто
пански домакинства в Боси- 
леградско, възобновяването 
на старите и регистрирането 
на нови домакинства тези дни 
отново предизвика особен 
интерес сред селяните в об-

На конкурса за рисунки на УНДП

Небойша спечели колело имения е безплатно.щината.
В Босилеградския отдел на 

Управлението за финанси от провежда и регистрация на 
началото на годината са въ- нови домакинства. От нача- 
зобиовеии регистрациите на лото на годината са регистри- 
427 от общо 524 регистрира- рани 64 нови имения, а още 
ни селскостопански домакин- около 150 лица набират необ- 
ства. Предварително всички ходими документи за тази 
собственици на регистрира- цел. 
ните имения са получили 
писма от Министерството на те селскостопански домакин- 
седското стопанство, с които ства са некомерсиални, а тех- 
са били запознати, че в пери- ните собственици са на над 
ода от 1 януари до 31 март 55-годишна възраст. Те се на- 
трябва да извършат прере- дяват, че министерството и 
гистрация на домакинствата тази година ще им отпусне 
си и да посочат евентуални някой вид субвенции. В боси- 
изменения във връзка с годе- леградския отдел на Управде- 
мииата ма парцелите, за кул- нието за финанси обаче из- 
турите, които планират да от- тъкват, че досега не са полу- 
глеждат, броя на членовете на чили никакви напътствия за 
домакинствата и пр. Ретис- приемане на искове за отпус- 
трирането и пререгистрира- кане на субвенции. 
пето на селскостопанските

Едновременно с това се

Небойша Андонов, ученик 
в четвърти клас в подведом
ственото основно училище в 
Райчиловци, получи колело 
като награда от конкурса за 
рисунки, който за учениците 
в основните училища в 13 об
щини в Пчински и Ябланиш- 
ки окръг организира УНДП, в 
рамките на програмата 
"МИР 2’’. Творбата на Небой
ша, на която са представени 
есенни мотиви, е сред 13-те 
наградени (по една от всяка 
община), и включени в кален
дара на УНДП за 2007 година.

На скромното тържество в 
райчиловското училище наг
радата на Небойша връчи Бо
рис Златанов, представител 
на УНДП в Босилеградска об
щина. Той подари по един ка- ______
лендар па всичките му съуче- р0рИС Златанов, представител на УНДП, връчва 
ници и па учителката Светла- пл Небойша 
па Андонова, а на директора

Над 90% от регистрираии-

П.Л.Р.

Днес в Здравния домколелото

Акция по кръводаряванеучилището Методи Чипев че наградата ще го подтикне 
връчи грамота. и занапред редовно да учас-

Небойша е пълен отлич- тва в конкурси по изобрази- 
Освеп че обича да рису- телно изкуство в Сърбия в 

ва, особен интерес изпитва и България, 
към английски език и мате- П.Л.Р.
матика. Момчето подчерта,

на
11 тазгодишния конкурс на 
УПДП са участвали 2186 
ученици от шестдесетина 
основни училища в Пчински 
и Ябланишки окръг.

Босилеградският Червен кръст в съдействие със Завода за кръвоп- 
реливане от Ниш днес ще организира акция по кръводаряване. Този 

проведе в помещенията на Здравния дом от 9 до 14 часа. 
Това е първата от трите планирани акции, които двете ведомства 

ще организират в Босилеград през 2007 година. П.Л.Р.

пик. път тя ще се

съвместно
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Въпросът за местно самооблагане пак актуален През фотообектива

//0 След паветата махат 

и дърветатаЩе к шнум ли "ивмшен динар
мост".

Членът на Общинския съ- ти. Те гледат благосклонно 
Даниела Костова Пейчева към такива общини, тъй като 

също се определи за самооб- знаят, че това е един полезен 
лагането. Тя каза, че общини- източник на приходи." 
те, в които е въведено местно На заседанието бе заклю- 
самооблагаие, имат повече чено, че за самооблагането 
шансове да получат фииансо- трябва да се дискутира и на 
ви средства за реализиране едно от предстоящите заседа- 
на комунални и други проек- мия на коалицията, която 
ти от донорски организации оформя общинските органи 
и добави: "Донорските орга- на властта. Велин Николов 
низации по принцип настоя- настоява всички партии от 
ват и общините с определени коалицията да подкрепят са- 
финаисови средства да учас- мооблагането, а след катотех-

представители
Общинската скупщина гласу-

тват в реализиране на проек-На последното заседание 
на Общинския съвет в Ди
митровград бе раздвижен 
въпросът за ново местно са
мооблагане за територията 
на цялата община. Начални
кът на общинското управле
ние Велин Николов каза, че 
от самооблагането би можа- 
ли да се събират около 7,5 ми
лиона динара годишно, т.е. 
около 40 милиона динара за 5 
години, и констатира: "Ако 
искаме комунално развитие, 
самооблагането е необходи-

вет

иите

Димитров преизбран в 

ДС в Лукавица
ват за решението да се прис
тъпи към непосредствено оп
ределяме (чрез списъци) на 
гражданите.

Да припомним, че старото ^ез дърветата улицата изглежда по-широка 
Студентът Александър Димитров бе преизбран за председател на сам0облагане изтече в края 

местната организация на ДС в крайградското село Лукавица. За членове
на този местен партиен орган са избрани Наташа Алексова, Андрияна ‘ ' с с д
Георгиева, Драган Тасков и частникът Драган Давитков. Опцията гражданите непос-

и светла

След като махнаха паветата от главната улица от павлион- 
чето до долната бариера, в началото на тази седмица работ
ниците от "Кюприя" "изкъртиха" и дърветата по тротоара от 

На събранието присъстваха председателят на ОО на ДС и народен редствено да се определят за лявата с-фана. Това е предвидено с проекта, но не означава, че 
представител Зоран Петров и близките му сътрудници Лиляна Момчи- въвеждане па самооблагане главната уЛИЦа ще остане без дървета. Напротив, след като

всички необходими инсталации бъдат сложени под тротоа
рите, ще бъдат засадени нови дървета, специално подбрани 
за тази цел - такива, които нямат голяма коренова система и

А.Т.

лова и Предраг Митов. Петров запозна членовете на лукавашкия клон преди няколко месеца не по
па ДС с плановете за приватизиране на определени предприятия в гра- лучм достатъчен брой гласове 
да, както и с възможностите за реализиране на комуналната програма 
на с. Лукавица.

в Общинската скупщина.
Б. Д. Б. Д. не вдигат тротоара.

____  К ]Тревожно, но истинаИнтересно Уточнение7'

Надница за :#-й 

него, надница ! ^||§§|§|, '
зя. кряня

»г гн В миналия брой накуче-уоиец
се разхожда из улиците

“Братство” в информация
та “Включени групи от 
Смиловци и Радейна” не 
бе достатъчно ясно казано, 
че средства за участие в 
проекта “Река от мляко” 
ще получи и третата група 
от Димитровградско - тази 
от с. Височки Одоровци. В 
заключението на Общин
ския съвет, което ни пре
доставиха компетентни от 
Службата за селско сто
панство към общинското 
управление, се казва, че се 
приема предложението на 
Службата за селско сто
панство за финансиране на 
третата група животновъ
ди за проекта “Река от 
мляко” и че средствата за 
тази цел ще бъдат отделе
ни от общинския бюджет 
във втората половина на 
годината.

А

Иван Алексов е на 56 години. Работил е 
като пазач в рухналата димитровградската 
каучукова промишленост. Не е в пенсия, 
нито пък е изпълнил условията да се прех
върли на Трудовата борса. Препитва се 
благодарение на малкия кран, който нап
равил с помощта на приятели преди около 
25 години. Кранът е предназначен предим
но за вдигане на колички с малтер. Алек
сов с него работил в множество градове и 
села в Сърбия. Той не е единственият, кой
то в Димитровградско има такъв кран, но 
от всички “конкуренти” той е ангажиран 
най-много. Изтъква, че неговият кран е 
най-малък и затова и най-подходящ за 
транспорт - може да се помести в багаж
ник на кола. Една надница взима за своя 
труд, а една за крана.

В понеделник много случайни минувачи по главната ули
ца бяха свидетели на нелепа сцена, когато куче порода пит 
бул буквално разкъса малък пекинезер. Напразни бяха опи
тите на хората, които ремонтират улицата, да отърват мал
кото куче. Не помогна дори и една здрава летва, стоварена 
върху кучето-убиец. Нищо не помогна, докато жертвата не 
бе умъртвена.

Доколкото е известно, отглеждането на споменатата по
рода кучета като домашни любимци е забранено и едва ли 
някой от хората знае, че в града има такова куче. Според не
официални сведения, собственикът на кучето е известен, но 
дали ще понесе отговорност за случилото се. Този път пос
трада кученце, но какво би се случило, ако пит булът, така на- 
кървен, бе случайно “изнервен” от някое дете.

Случилото се предупреждава още веднъж, че скитащите 
кучета все още са проблем, а така също и несъвестните граж
дани, които домашните си любимци оставят без надзор.

А.Т.

\Л

' -Ч

.4шт
Б. Д. Б.Д.

Дългогодишен проблем на семейство Коцеви
Ч-Ч’!' ' '.$$•

у,

Къща, която пречи! [а
VтЕлизабета Коцева от Ди- дина, тъй като пречи на пре- Констатирано

митровград години наред от ката улица да се свърже с бе, че "Ерма" засе-
общинските органи търси от- "Балканска", споделя Елиза- га не е приоритет-
говор на въпроса ще се маха бета Коцева. на за града, особе-
ли къщата й на ул. "Ерма" с Искът на Коцева неотдавна но ако се има
цел тази улица да бъде доиз- за пореден път с противопо- предвид, че пора-
градена и свързана с главната ложни мнения бе разискван ди реконструкция Иу,'
улица "Балканска". Къщата е на заседание на Общинския на главната град-
изградена през 1936 година и съвет. Членът на съвета Иван ска улица внима-
оттогава пито веднъж не е ре- Донков смяташе, че къщата нието (и парите)
монтирана. Стените са рухна- не трябва да се бута, а е въз- трябва да бъдат
ли от всички страни. В лошо можно улица "Ерма" малко насочени повече
състояние е и покривът. Ели- да се "изкриви". Репликира към улиците в ското правителство във връз- Решението може да се оце-
забета споделя, че няколко му гшчалник-ьт на оощинско- градското ядро-"Нишава 1" ка с щекотливия въпрос На ни като соломоново. Осьше '
пъти се случвало шофьори да то управление, като изтъкна, и Нишава 2". Общината за- Коцева все пак ще й бъде твимо ли е на практика, трУ*
се блъскат в бетонния стъло че според генералния урба- сега няма средства за ек- предложено да си оемоитипа по е ла се каже имайки преД'
от оградата, тъй като на това мистичен план улица "Ерма" спроприиране на къщата и къщата, а когато дойде време- вид, че "къщата проблем" "е
място улицата е стеснена ™^Гка'-Том™ Двора на Елизабета Коцева, то да се решава за свързване- е изцяло собственост на ЕлИ; 
"Чували сме псувни на наша Балканска . Трудно можем нито пък е в състояние да й то на улиците "Ерма" и "Бал- забета Коцева, но това е ДрУг
сметка, но ние нищо не сме урбанистите да уоедим, че даде адекватно жилище под канска", ще й себлати спра- въпрос
виновни. Сградата етряовало трябвала изкривяват ули- формата на размяна, бе по- ведливо възмездие Р въпрос. Д.

махне още през 1971 го- ца , дооави Николов. редно заключение на общин-

т:
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Бабушница
От ученическите съревнования в Сурдулица

Христина Спасова 
- най-добър 
математик

Патекс дизайн/л работи 
успешно на общинските и бе пета на окръжните съ

ревнования във Враня, заяви директорката 
на училището Верка Тошева. Освен трудо
любието й и обичта към предизвикателства
та на "най-трудната" наука, за успеха на

Ученичката в V клас на Основното учили- голяма заслУга “маТ и учителките
ще "Иво Лола Рибар" в Клисура Хр^тина МаЯ Т°НЧ6Ва и ДРагана Стоикович, добави 
Спасова зае първо място на общинско™ Директорката, като изрази надеждата на це- 
ревнование по математика в Сурдуливд Д«я колектив, че тоя път ученичката им ще 
след като е решила всички поставени зада на^ско^и тръжните и ще се съревновава с 
чи. -Това не еРизненада за нас, ^ като мина- наи-лобРите си връстници в страната, 
лата година Христина спечели второ място

От няколко месеца в Бабушница работи конфекционната 
фирма Патекс дизайн". Произвежда предимно женско бел-

-—
спазването на сроковете, каза той.

Понастоящем в "Патекс дизайн" работят 70-ина предимно 
жени, чиито заплати са до 22 000 динара. Произведените 
мощности са натоварени стопроцентово. Пешич оповести че
7б7оГГрВа°б^ц:тРеаЗРаСТВа “ ^

на продукцията, и от

В. Т.

Б.д. Фотооко ИВ?5? 1 >88 кя

' Х * 'А* ’ мЬг\Контрасти За по-красива | 
Сурдулица ■ . -Ах, нрави, нрави шI

ШШУчениците от Средното сел
скостопанско училище "Йосиф 
Панчич" в Сурдулица боядисаха в 
пъстри цветове току-що получе
ните десетина бетонни жардини- 
ери, които вече са поставени в 
центъра и в пешеходната зона. 
Жардиниерите са донация от 
АБЦ-център в рамките на проек
та "Екологията като начин на жи
вот", финансиран от Европейска
та агенция за реконструкция.

Цената на кошовете е 70 000 ди
нара.

У;}:
Тези дни в 

Бабушница 
"сварихме" ед
на красива... и 
една 
гледка. В цен
търа на града 
се строи парк, 
предназначен 
предимно за 
малки деца и 
младежи. Пос
тавени са дър
вени скамейки 
и навеси, люл-

1к
\!. V -грозна шай .:I

ДМ

През фотообектива

Огледало на нашите навицика, пър
залки... 
Пред
стои да 
бъдат 
доиз
градени 
кортът 
за тенис

Всички намират триста махани на кому
налното - защо Димитровград не е по-чист, 
защо чистачите получават такива заплати, 
а не чистят...и т.н. и т.н.

А бе, прави са хората! Погледнете кори
тото на вадата край парка - напълнено с 
всякакъв боклук - празни пластмасови бу
тилки, пликчета,стари обувки, части от 
печки... и какво ли още не. По-лесно им на 
нашите хора направо от дворовете през 
улицата да хвърлят боклука във водата, от- 
колкото да го занесат до контейнера! Или 
може би и за тези нрави са виновни “кому
налните”!

и игри
щето за 
баскет
бол. 
Проек
тът е на

Деян Лазаревич в парка

бабуш-
неправителствена организация "Зелената земя" на-нишката

чело с Деян Лазаревич. Реализирането на проекта подкрепи
ха донорската организация СНР и местната общност Бабуш
ница. Лазаревич сподели, че инвестициите в парка възлизат 
на около 5 милиона динара.

На друго място в града - резил. Вратата на автооусната
станция заключена, в двора боклук навсякъде, кошче за^смет ЖИЗНеНИЯТ ПЪТ Н8 ШИВаЧа ГвОрГИ ДИМИТРОВ
никъде...

От Държина през 

Париж до - 90 

години!
Успешен ловен сезон в Димитровградско

Убити 90 диви свине
Почетните

Секретарят на димитров- бъде ще На снимката са Георги Димитров, по потекло от село
градското ловно дружество членове* ™ дина- Държина, и съпругата му Петрия.
Видлич Шефко Башич ни а хните от 60 годи- А Георги или деда Гьока, както всички му викат, в нача-

предостави информация, че р , Рииара ДОКато тези лото на март навърши пълни 90 години. Евада! Е, си-
през изминалия ловен сезон в н г*”ниса освободени гурио има още такива, но интересното е, че той "нев- 
Димитровградско са У°И™У° ‘'ПАаща*ето. Цената на ед- ръстеи" е тръгвал в Нови Сад да учи за шивач, работил 
диви свине, 80 заека, 43 лиси- ° те зрешения за е в конфекционното предприятие "Свобода" и под ста-
Ци, 21 чакала, 15 диви ма гки под г ' ри години по стечение на обстоятелствата заминал за
и 11 белки. Най-успешен до- лове дружество "Вид- Париж, столицата на модата, кг,дето също работил ка-
вец е Петър Манов, които миналия уикенд се про- то шивач. Сега е пенсионере френска и сръбска пенсия,
уоид дива свиня с тегло 268 ли успешен оргаииза- Макар че в Париж е работил много по-малко отколкото
килограма, а най-успешпата яв < "Лпвжийска вечер", в "Свобода", френската пенсия е значително по-висока 
ловна група (убила около 30 тор »а лов.а ^ ^ отсръбскаха.
диви свине) оида предвожда- 1 р т и ловци отТръсте- На преклонна възраст, деда Гьока сам "прериля" ог- 
иа о-г Тодор Станчев. Пмпот Беда паланка и ромния двор, засади под конец царевица, картофи,

/1овът на хищници ще про- ' р ' какт0 и цредста- лук, домати, краставици...Малко недочува, но това е от 
дължи до края на месеца. От дру у ' стиото самоуп- годините! И беше щастлив като малко дете когатоблиз- 
дружеството призоваха чле- в _К.Р||ИУ местната полицей- ките му устроиха честване на 90-ата годишнина. По то
мовете до 31 март да платят р* ' (|)ИрМата "Кому- зи повод изпи, за пръв път, половин чашка ракия,
годишния членски внос иа ска сгтция, 1 и Заедно със съпругата са над 170 години!
стойност 4500 динара, гьика- |1алац и ДР' г п АТ.
го след този срок цената ще
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“София филм фест 2007" В Градската галерия в Димитровград

Голямата награда за “Клопка” НОВИ КСфТИНИ1
на Катарина 

Джорджевич
. Филмът"Клопка" на 

сръбския режисьор Сър- 
дан Голубович по рома
на на Неиад Теофилович 
спечели голямата награ
да "Стела Артоа" на 
11-ия международен
филмов фестивал "Со
фия филм фест". У

Другият срт>бски 
оилм ("Гуча"), с който 
с )естивалът бе открит, 
спечели симпатиите на 
публиката, т.е. най-мно
го вотове на посетители
те. Режисьорът па "Гу- 
ча" Душан Милич беше 
и член на жури то на со
фийския фестивал.

’ '(*

?<к?.. . .... :МЩ

Ваеов н Анакнев 

преведени в 

Будапеща

Майрпеек 

1$ шшшж В Градската галерия в Ди- мет на нейната визуална оп- 
митровград миналия петък сервация, съставена от раз- 
бе открита изложба от карти- лични материални структу- 
ни на художничката от Ниш ри, светлинни трепети от 
Катарина Джорджевич. улиците на иранските градо- 
Представени са картини сът- ве и острия светлинен флуид, 
вореии по време на пребива- който сам по себе си разлага 
ването й в Иран. предмета, сваляйки от него

За този цикъл изкусгвове- непосредствено аурата на 
дът Сърджан Маркович меж- тайнсвеността". 
ду другото е записал: "На оп- Катарина Джорджевич 
ределен начин картините преди години е участвала в 
представляват сплав от ня- художествения пленер "По- 
колко определености - евока- гановски манастир". Преди 
тивната сила на културното 11 години е имала и самосто- 
наследство, каквото същес- ятелна изложба в Димитров- 
твува в някогашната Персия град. Досега е имала 12 самос- 
и което пряко се врязва в сло- тоятелни и над 50 колективни 
евете на европейската и ис- изложби. Експонирала е за- 
лямската с още по-старите, едно с колеги в Техеран, То- 
праисторически нива на кул- ронто, Измир, Велико Търно- 
турното наследство. Не во и други градове в чужбина, 
по-малка сила се съдържа в 
хроматичната спицифичност 
на краищата, които са пред-

Към края на 2006 г. в Будапеща е публикува
на антология на българската литература, в ко
ято едновременно са представени поети и 
прозаици. Сред известните български автори 

| са Мила Басов с осем стихотворения и Дими
тър Анакиев с дванадесет хайку. Автор на под
бора и преводач на творбите е Гьорд Сонди. 
Заглавието на антологията е "Фиданки и тро- 
хички" /”Ма§опсок ез тоггзак", а издател 
"Нарки! ктсю", Будапеща.

Изборът на Гьорд Сондив започва с Атанас 
Далчев. В книгата са преведени Николай Кън
чев, Любомир Левчев, Едвин Сугарев, Бойко 
Ламбовски, Иван Цанев, Блага Димитрова, 
Алек Попов, Деян Енев, Ивайло Петров, Ра
дой Ралин, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов 
и други. На 560 страници са представени 168 
български автори. Б. Д.

Книга, библиотека, читател...

Накъде пътуват книгите?
Животът днес е една голяма тайна, по-добре ка- вечец със стара полускъсана книжка в ръка?! Мо- битие да предоставят на 

едиа^вълшебна приказка, в която граница же би да, може би не! Всичко зависи от волята на хората в цифров вид. Да 
между доброто и лошото почти не съществува, хората в бъдещето, макар на миг да спрат бързото вземем за пример Народ- 
Човешкото и човещината полека изчезват. Елек- развитие на мощните си компютърни желания и пата библиотека на Сър- 
тронното ежедневие очаква от нас да бъдем малки да позволят на книгата да живее поне като антика, бия, която създаде Циф- 
роботи, винаги готови за бързи реакции. Всяка на- Реагирайки на едно такова гледище и заставайки рова библиотека, с осем 
ша крачка и почти всяко движение са свързани с на страна па книгата, великият УмбертоЕко казва: цифрови сбирки в мо- 
някакво оутонче, с тастатурата на комшотра, със "Докато електронните комуникации пътуват пре- мента. Там може да наме- 
свемогъщата мишка, с която влизаме в този тай- ди вас, книгата пътува с вас и с вашата скорост. До- рите 127 книги за деца в 
мствен свят на гениалните знания. И почти както в колкото поради корабокрушение се намерите на цифров формат, стари 
приказките, ние ставаме пленници на тази вирту- някой пуст остров, за разлика от компютъра от кирилски ръкописи, всички броеве на веснтик 
ална действителност, роби на съвременния циф- книгата ще имате полза. Затова книгата и по-на- "Политика" и друго. Това мощно цифрово тяло
чувство^В та'кава<ед1-1аЧобст1ановкаеизчезват<в1сички ше^ияТза Ден™едА°бЪР "Р"*™ “ КОраб°Кру- Расте и се Развива' Можете ** ™ представите

°™ н,и,^*в“р?,„,б»л,и™и.ж,бИтесь-
Малкият Принц, там някъде, за да търси своята ществуват малки книгохранилища на бъдещите към съвременните технологии и знания е на 
роза. А д^и ще я намергт. Може би тяе само една Александрийски библиотеки, където библиоте- много по-високо равнище и където много повече 
датотека в мозъка на големия компютър! карите ще пазят писаните съкровища на минало- се влага в хранилищата на знанията наричащи

Може би тази цифрово-компютърна картина то. Там ще живее хартиената книга. Едно е сигур- се библиотеки знанията, нари шщ
на сегашната действителност не е толкова вярна, но, че книгата ще живее в един друг вид - като вир- Времето и историята ще отговорят на въпроса 
но как вървят нещата в този загадачно оърз свят на туално, цифрово четиво в библиотеките без сте- накГде пътуват книгите Задачата™ е да раРзбе- 
човешкото развитие, ще дойде ден когато тя ще ни, в библиотеките на бъдещето. Този нов живот рем каквоГе означавт за човечещвото и колко са 
оъде истинска действителност. книгите започват да живеят още днес. значителни всички знания на този свят. Съдбата

Задаваме си въпроса дали в един такъв ипоте- Все по-често любимите книги, както и редките на човека се крие сред тях и както каза Флобер 
тичен свят може да преживее обикновената хар- книги, списания и вестници, можем да четем от "Недейте да чететеГамо' за да се забавлявате, 
тиена книга? Дали след сто години да речем в уют- екрана на компютъра. Националните библиоте- както правят децата нито пък непрекъснато да 
мата стаичка на някои космически кораб, с нап- ки и много издатели се опитват и се стараят всич- учите, както правят амбициозните хора Четете, 
равление Земя-Луна, ще седи един обикновен чо- ки шедьовъри на националното културно езиково за да живеете!" ЕлЛсптаГеортева

за но

Е. Георгиева
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й^2Д^2!1!9Р0^_Най-кратката историянаБъпгапД
Дарената на с. Звонци камбана като повод

“Долината на 

царете” при 

Казанлък
Добрият 

«пиарянин Илия 

Зурков1шни1Щ :
През лятото на 2004 г. археолозите 

попадат на най-голямата известна 
гробница, която определят като мав
золей на царя, построил столицата 
Севтополис, Севт III (330 - 301). В нея 
е намерен златният погребален венец 
на владетеля, както и други находки 
от злато. А на няколко метра пред 
входа сеоткрива невероятна глава на 

оронз, тълкувана като пор
трет на самия Севт III.

Църквата "Св. Илия" в с.
Звонци е единственият храм 
в селото, но има данни, че ня
кога съществувала още една 
църква - "Възкресение Гос- 
подне". И двете били разру
шени от силно наводнение.
Църквата "Св. Илия" била 
възстановена в края на 19 век 
и се превърнала в огнище на 
българщината. Скромният

ските зем“сТхилДГР°СНИМОтаЛкПОбЪЛГар' -^Г торна полянГотгача^ото°на
- - хиляди. Сред тях ооаче блести август миналата година има

районът край Казанлък, получил заслужено и впечатляваща камбана, ле- Илия Зурков
ИМуТ°П/ °ЛИНуТа На цаРете”- Гробниците са Погребална камера на куполния храм-гроб- яна в България. Тя бе закаче-
от в' ПР‘ Р' и какт° Старосел, показват ница Шушманец, с. Шипка, на в камбанарията на храма в присъствие на хора от рода
разцвета на одриската държава. общ вид, IV в. пр. Хр. Зуркови. Така покрай едната камбана, дарена на храма от

слце през първата половина на миналия времето на Кралството на СХС, днес храмът има и българ-
век до Казанлък е открита гробница с прек- пъква това в могилата Оструша. Първоначал- ска камбана, дарена на селото от потомците на известния
расни стенописи. В най-добрия стил на ели- но фасадата е видима и се издава пред наси- български дарител и родолюбец Илия Зурков (1885-1950).
нистическото изкуство са изобразени почи- паната могила. Оригиналното в този мавзо- За него и рода Зуркови в нашите краища не се знае почти 
налият лей е, че е издялан във вид на античен храм от нищо.

един-единствен огромен блок. Оформен е 
покрив с фронтони от север и юг, а вътреш- Ш 

седящи на отрупаната с ястия последна тра- ността е украсена с фрески, които днес са сил- Щ 
пеза. Роби и робини поднасят вино и още но пострадали. Все пак личи прекрасното |й 
блюда, а млад мъж води конете на колесница- изображение на жена, даващо представа за й 
та, която трябва да откара владетеля в отвъд- таланта на художника. В могилите се откри- Щ

ват и доста находки - костени жречески скип
три, масивни златни пръстени и огърлици, 
сребърни и бронзови съдове.

През лятото на 2004 г. археолозите попадат

1....... , .■:: й§1
МЪЖ от !йГ

Зуркови произхождат 
от град Елена. Бащата на 
Илия Зурков е бил спод- 
вижник на Васил Левски. 
Бил е

тракийски цар и неговата съпруга

свещолеяр и певец в 
ИВ църквата "Успение Богоро- 
:Я дично" в гр. Елена. Илия 
ЯН рано останал без баща и за 
Я него се грижели майка му 
Я и по-големите му сестри. 
Я По-късно заминал в Грац 

да следва фармация, а ко- 
гато се завърнал в родината си, започнал да работи като 
фармацевт в Бургас.

Предприемчивият Илия Зурков създал "Дрогерия Зур
кови", а след това станал и дистрибутор на световноизвес
тни фармацевтични фирми. Като широко скроен човек се 
занимавал и с обществена и благотворителна дейност. 
Основател е на дружеството "Юнак", както и на първото 
туристическо дружество в Бургас. Той е един от създатели
те на благотворителното дружество "Добрият самарянин", 
което осигурявало безплатна храна за бедни ученици. 
През 1910 г. бил сред основателите на музикалното дру
жество "Родни звуци", поставило началото на Симфонич
ния оркестър и Музикалното училище в Бургас. Бил осно
вател и председател на Търговското дружество, а в продъл
жение на 27 години и председател на Дружеството на дро- 
геристите в България. Бил е председател и на църковното 
настоятелство в Бургас.

И съпругата му Мария Горбанова била изцяло отдадена 
на патриотичната кауза. Тя е от рода на Петко Горбанов, 
възрожденски деец и политик след Освобождението, наро
ден представител, учител по български език на княз Алек
сандър Батенберг. Мария била сред първите студентки в 
Софийския университет. Подготвил Б.Д.

на
най-голямата известна гробница,
която определят като мавзолей на царя, пос
троил столицата Севтополис, Севт III (330 - 
301). В нея е намерен златният погребален ве
нец на владетеля, както и други находки от 
злато. А на няколко метра пред входа се от
крива невероятна глава на мъж от бронз, тъл
кувана като портрет на самия Севт III. Според 
единодушното мнение на специалистите 
скулптурата е правена от натура и е дело на 
някой от големите древногръцки майстори 
на IV в. пр. Хр. А близо до могилата на Севт III 
се попада на друга, в която е намерен неогра- 
бен гроб. Вътре лежат непокътнати царските 
доспехи от бронз, елинска керамика с прек
расни изображения, множество предмети от 
благороден метал. Върхът обаче е златната 
погребална маска от чисто злато с тегло поч
ти 700 грама. Реалистичните черти на изобра
зения владетел отново блестящо илюстрират 
уменията на древните майстори.

- Продължава -

Храм-гробница в Голяма Арсеналка, 
с. Шипка, детайл, IV в. пр. Хр.

ния свят. В отделен фриз други колесничари 
се състезават в чест на своя мъртъв цар.

През 90-те години на XX в. между селищата 
Шипка и Шейново са разкрити няколко вели
колепни гробни съоръжения, сред които из-

I1[Православен пътеводител

Младенци4
ш На 22 март е празникът Свети Четиридесет Мъченици Севастий- 

ски, известен сред народа като Младенци, който се празнува срещу 
болестта шарка (сипаница), както и за здраве на децата и овцете.

На този ден жените и особено бременните жени не вършат женска 
работа. Рано сутринта те донасят вода от реката или кладенеца и нап
ръскват с нея къщата и двора. Месят се обредни хлябове - младенци, 
боговица, квасеник, колачета и питки. Младенците се месят главно в 
западните български земи. Те са 40 на брой и представляват кукли, на
шарени с цев, като пъпките напомнят зърната на шарката. Младенци
те се намазват отгоре с мед и се раздават на всички деца в къщата, а 
които останат, се раздават на съседските деца. Младите булки носят 
от тях на родителите си, на кръстника и на девера си. Квасеникът е го
лям кръгъл хляб с кръсташ в средата. Него също мажат с мед и разда
ват на децата и овцете.

Вярва се, че на този ден излизат змиите. Който убие змия, взема 
главата й, слага в нея семки босилек и ги посажда. Този босилек се 
употребява като цяр. Ако с него се накичи мома, момците ще лудеят 
по нея.

За обредната трапеза се приготвят пълнени чушки с боб, сарми с 
ориз, обредни хлябове. Обикновено от всяко ястие се приготвят по 40 
бройки.

Шк

г V

Фреска от гробницата при Мъглиж, 
детайл

Стенопис от купола на тракийска гробница 
в Казанлък, IV в. пр. Хр.
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Още един успех на сурдулишките 
каратисти"Войводина" 

в Димитровград С нови 26 медалаШИТ:,I
Популярният футболен отбор "Войводина" от Нови Сад 

три дни прекара в Димитровград, подготвяйки се за мача в 
четвъртфинала за купата "Лав" срещу пиротския "Раднич- 
ки Треньорът на новосадските "червено-бели" Милован 
Раевац пред вестника ни сподели удовлетворението си от 
престоя в Димитровград и добави: "Градчето е спокойно и 
това за нас е много важно пред един такъв мач. Има добри 
условия за тренировки. Надморската височина и климатът 
също са подходящи. Вече мислим и една част от следващи
те ни
похвали персонала на хотел "Балкан".

Освен играчите и треньорите, в Димитровград пребива
ваха и председателят на клуба Бата Бутурович и спортният 
директор Радомир Рабренович. Д. С.

I
. чл', ч; След изключително добрите резултати, осъществени на 

) а К II/ I тУРниРа в Кралево, сурдулишките млади каратисти се пред-
1 ; ставиха успешно и на Седмия международен турнир в Леско-

■ЖГ** вац, където окичиха гърдите си с още двадесетина нови меда- 
аа. В състезанията в спортния център "Дубочица" участваха 

Щ',\ над 1200 каратисти от Сърбия и няколко отбора от Македо-
(ЩтщШ пия, България, Република Сръбска и Черна гора. Сурду 

Л ките състезатели спечелиха общо 29 медала: 7 - злата, 6 - среб-
[!,; И з I ра и 16 - бронза и по броя на
№1 м ЙГ' во място иа турнира.
■ !П Успехът на сурдулишките каратисти е толкова по-ценен,

{2» < (■ВВЕй като се знае, че отборг,те регистриран на 25 февруари 2005 го 
дина, посочи треньорът СърболюбМитич. Самото начало бе 
положено една година по-рано, когато в Сурдулица беше от
крита секция по карате, добави той.

й
/! лиш-

подготовки да проведем тук." Специалистът особено спечелените отличия заеха пър-

^ Гогов 

- минава
"Балкански" посреща в Крагуевац
Наша КРИЛа Тази седмица най-извес-

± тният димитровградски ле-
Утре започва пролетната част от първенството на НФЗ. В коатлет Джордже Гогов ми- 

СЦ "Парк" "Балкански" ще посрещне отбора на "Наша кри- иава в АК "Раднички" от Кра
ла" от Белотинац. Домакините очакват сигурна победа. гуевац. Както той заяви, вече

В рамките на 15 кръг от първенството на ФС РИС-група юг е подписал договор за сти- 
пионерите на "Балкански" утре в Ниш играят със съответния пендиране с новия си клуб. 
състав на "Цар Константин", докато димитровградските пет- Така се прекъсва неколко- 
лета също в Ниш ще премерят сили с връстниците си от от- месечната неизвестност дали 
бора на "Медиана". Д. С. перспективният състезател

по висок скок ще остане в АК 
"Балкан". През последно вре
ме той бе прекъснал с трени
ровките, недоволен от сред
ствата, предназначени за клу
ба и за неговата стипендия. В 
новия си отбор той счита, че 
ще има много по-големи въз-

Започва пролетната част от първенството на НФЗ

Втори кръг за купата на Пиротски окръг

Дужничани не дойдоха
Дерби мачът от втория щия уикенд. Тогава се играе 

кръг за купата "Лав" на тери- мач от 16-я кръг на НФЗ, ко- 
торията на Пиротски окръг гато "Балкански" е домакин 

ду "Балкански" и "Луж- на "Наша крила" от Белоти- 
ница" не се игра, понеже гос- нац. 
тите от Бабушница не се поя
виха на

Едновременно с резултатите расте и интересът на децата и 
младежите към този спорт. Броени дни след успеха в Крале
во към отбора се зачлениха още петнаестина нови членове, 
така че сега броят им надминава 100.

можности да се изяви като 
спортист. В Крагуевац Гогов 
ще продължи и школуванетомеж

Д.С.Ето резултатите от втория 
терена в Димитров- кръг на състезанието за купа- 

град. Въпреки студеното в’ре- та: "Борац" (Барйе чифлик) - р г
ме, повече от 500 привърже- "Задругар" (Крупъц) 3:1; РПОрТНа СТрбЛОа 
ници на "Балкански" бяха "Йединство" (Бела паланка) 
дошли да гледат мача и да -"Йединство" (Пирот) 0:3- 
представят

В. С.Б.

Утре стартира пролетният полусезон 
в ЮФД_________________Николова и 

Соколова пак Босилеградчани
убедителни

официално служебно; "Балкански" 
фен-групата "Ва1кап Ьоуз". "Лужница" 0:3- служебно. 
Премиерата на тази група Свободен е бил "Пърчевац". 
обаче е отложена за следва- Д.С.

играят в БошняцеФеновете на “Балкански” формираха клуб В Димитровград тези дни 
бе проведен финалът на фев
руарския цикъл на Корес
пондентската лига на Сърбия
по стрелба за пионери и пио- В рамките на първия кръг редица отбори, играещи в 
нерки. Участваха млади със- от пролетната част на тазго- по-силни дивизии, докато 

В Димитровград тези дни бе ров тезатели от Димитровград, дишното първенство на Николич е защитник, чието
формиран фен-клуб на мес- На учредителното събра- ВРаня' Ниш и Ягодина. _ Южноморавска футболна ди- присъствие ще засили конку-
тния футболен клуб "Балкан- ние на фен-клуба присъстваха При пионерките най-ус- визия в събота от 15 часа ренцията в задната линия,
ски". Фен-клубът носи назва- председателят и треньорът на пешиа бе състезателката от "Младост" ще играе с "Един- В есенния полусезон боси-
ние "Балкан бойс" и ще рабо- ФК "Балкански" Драган Иови- Димитровградския СК "Бра- ство" в лесковското село Бош- леградчани победиха "Един-

ажда- чич и Братислав Митрович. Те ничаР" Снежана Николова, няце. Босилеградчани изтък-
анкова обещаха всестранна помощ на която събра 364 точки. Второ ват, че ще положат макси-

сметка, химн и други отличи- фен-клуба, но предупредиха място спечели клубната й ко- мални усилия да постигнат
телни белези. Управителният феновете, че очакват подкре- лежка Дияна Соколова с положителен резултат на
съвет има 7 члена, а негов па, която не излиза от рамките 361,5, а трето - Катарина Ра- старта, който ще им даде до-

дованович от "Ягодина" с пълнителен стимул за следва-
358,5 точки. щите мачове.

При пионерите най-добри Ръководителите на "зеле- 
бяха Милош Тасич от "Вра- ните" подчертават, че всички
ня" с 355,5, Марко Милоше- 22-ма футболисти са успешно
вич от "Ягодина" с 355 и Ми- завършили тренировачния
лош Лазич също от "Ягоди- цикъл и добре подготвени
на" с 354,5 точки. посрещат пролетния полусе-

Успешен организатор на зон. По време на зимната пау-
състезанието бе СК "Грани- за "Младост" не е напуснал

един футболист, играл
Утре в Крагуевац ще се през есенната част, докато ре- ство" на "Пескара" с 2:1. За

проведе третият кръг от със- довете му подсилиха двама "зелените" тогава бяха точни
тезанието за купата на Сър- футболисти от Враня - Влади- Владица Владимиров и вете-
бия и "Купата Застава", в кое- мир Тасич и Марко Николич. ракът Блажа Воинович, а
то ще участват и млади състе- Тасич е опитен централен на- единственото попадение за
затеди от Димитровград. падател, който в досегашната "Единство" вкара Ненад Сто-

Д. С. си кариера се е състезавал за илкович от дузпа.

* Имаме сили за положителен стартов резултат, 
казват "зелените"."Балкан бойс" за 

Сръбска лига

ти като сдружение на гр 
ни. Ще има статут, ба След края на първата 

част от първенството 
“Младост” заема 10 
място с 18 точки - 5 по
беди, 3 равенства и 7 за
губи. Амбициите на от
бора са в крайното кла
сиране да се нареди сред 
първите 6 тима в дивизи
ята, които от следваща
та година ще се състеза
ват в заплануваната но
ва зонална лига.

чар". нито

П.Л-Р■
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Втора сръбска лига - 
група “Изток”

1116 март 2007

От албума на наш читател * Накрая да напомним,снимката отдясно са две 
млади селски жени, ве- че на мястото на старите 
роятно дошли в града да колоритни дюкяни от- 
си купят нещо. Тук е и дясно сега се намират 
едно куче, на чийто държавната аптека и су- 
"мерник" е кой друг, а пермаркетьт "Палма", 
войникът, главният ге
рой на тази фотография.

Войник в 

чаршията
За седш 

игьт с 

наведени 

глави
Сретен Игов

Да дойдеш на отпуска, Шушняра 
а да не се разходиш из приятели Гока Пайта- 
чаршията, все едно не си шев и Цанко Милев, 
бил в Цариброд. Та 
твоите

със своите
Тъжен помен
На 21 март 2007 г. се навършват 40 ДНИ от ранната смърт 

на нашия мил и непрежалим съпруг, баща, тъст, свекър и 
дядо

Интересно е, че тази 
съграждани фотография по най-ав- 

трябва^да те видят какъв тентичен начин отразява 
юнак си станал, как ти атмосферата на главната

нали
БК "Димитровград" - 
БК "Студент" 57 : 72 
(12:24; 20:13; 16:17; 9:18)

Пирот 10.03.2007 г. 
Спортната зала "Кей", 
зрители 100, съдии: В. 
Джорджевич от Лесковац 
и Дж. Йованович от Про- 
купие.

Баскеболистите на "Ди
митровград" претърпяха 
и седмото поредно пора
жение, този път от лиде
ра на таблицата "Студен- 
т" от Ниш. Главни винов-

КИРИЛ ЗАХАРИЕВ 
от с. Долна Лисина, 
живял в Белград

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще бъде на 21 март от 11 часа на белград
ските гробища Орловача.

Времето не може да заличи нашата голяма 
болка и тъга. Твоята доброта и усмихнат лик вечно ще пом
нят всички, които те познаваха, а най-много твоите внуци.

Почивай в мир, скъпи, вечно ще скърбим за теб. Поклон 
пред светлата ти памет!
Опечалени: съпругата Милка, синът Александър, дъщеря
та Сладжана, зетът Небойша, снахата Зорапа, внуци

те Петър, Владо и Йоваи и братът Стоян

ници за поражението са 
съдиите, които на три ми
нути преди края отсвири- 
ха 5 несъществуващи лич
ни грешки при разлика 
от три коша за гостите, ко-

Тъжен помен
На 20 март 2007 година се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 

смъртта на нашата мила съпруга, майка, свекърва и баба
СЛОБОДАНКА ЙОВАНОВИЧ - 
ДАНА
от Димитровград

личи униформата, как улица в Цариброд по то- 
изглеждаш като вой- ва време. Хора, разхож- 
ник... Да, и това е било дащи се из чаршията,

тогава била безето реши мача.
"Димитровград" игра в 

състав: Милошевич 5, Сте- 
фанович, Петров 3, Стани- 

Мишев,

Панихидата ще се състои на 20 март (втор
ник) от 11 часа на гробището в Димитовград.

Мястото ти в сърцата ни ще остане завинаги 
пълно с обич и мъка по теб. Много ни лип-

нормално, понеже тога- която 
ва войниклъкът е про- возила. Малки дюкянче- 
дължавал две пълни го- та, накичени отвън със 
дини - цяла вечност!

На снимката, заснета ление. Облекло, което
стоки за широко потреб- сваш!

Опечалени: съпруг Станислав, дъщеря Драгана, син Ми
лош, снаха Надежда, внуци Станислав 

и Владимир и останали роднини

8,мирович 
Андреев 12, Андреевич 15, 
Йоветич, Радованович 14.

В следващия кръг "Ди
митровград" гостува на 
"Напредак" от Алекси-

няколко години преди подсказва, че се касае за 
Втората световна война, есенен период, понеже 
в униформата на вой- мъжете са с балтони, а 
ската на Кралство Югос- на главите си носят кас- 
лавия е Васко Пейчев - кети или бомбета. На Тъжен помен

Изминаха 40 ДНИ от смъртта над.с.нац.
БОЯНЧО ХРИСТОВ 
(1944-2007) 
търговец в пенсия 
от Горна ЛюбатаКръстословица 321

Съставил: Драган Петров Вечно ще пазим от забрава хубавите споме
ни за теб и за добрините ти. Благодарим ти за 
всичко.

Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Никулипка, синовете Владимир, 

Славчо и Душап със семействата си и синът Симе

ВОДОРАВНО: 1. Тържестве
но обещание. 5. Вид експло
зив. 11. Който коси трева. 14.
Сокол. 15. Част от автомо
бил. 17. Вреден навик. 19.
Сгъстен със захар плодов 
сок. 21. Белградски футбо
лен клуб. 23. Ловджия. 25.
Окосена и изсъхнала трева.
26. Един плод. 28. Първо из
лизане на сцена. 30. Заостре
но дърво или прът. 31. Дреб
ни стърготини при рязане 
на дърво. 33. Златарска мяр
ка. 35. Третата нота. 36.
Сръбско мъжко име. _ 
тец. 41. Пустиня в Африка.
43. Компютърни престъпни-
ци. 45. Модел руски самоле- 13 Мъж 15. Място за почив- индианците. 34. Катарама, 
ти 47 Материал, който на- ка /Ту„ \ 18 Парче месо, пе- закопчалка. 37. Белградски 
нася река. 49. Загатване. 50. че„0 На скара. 20. Белград- седмичник. 39. Предмет на 
Горно помещение на къща. ски всекидневник. 22. Френ- разговор. 40. Легенда, сказа-
51. Превързочен материал. ски актьор. 24. Град в Швей- ние. 42. Хранителен про-
52. Името на актрисата Гар- цария 27. Столицата на Ку- дукт. 44. Силен плач. 46.

Шестата нота. 48. Седмата 
нота.

На 25 март се навръшва ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта 
на нашия мил съпруг, баща и дядо

НИКОЛА БАСОВ 
от с. Бребевница

На тази дата от 11 часа ще отслужим пани
хида на местните гробища. Каним роднини и 
приятели да ми придружат.

С признателност и уважение се прекланяме 
пред светлата ти памет.4рШ38. Ле-

Опечалени: съпруга Петкана, син Мартин, дъщеря Деса, 
спаха Вела, зет Аспарух, внучки Сапела и Александра, 

внук Саша и други близки

Тъжен помен _ ,т„тттл
На 20 март 2007 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от смър

тта на мама +ба. 29. Човек с вродени уме-днер.
ОТВЕСНО: 1. Движение на ния. 32. Духовен вожд при 
пари, стоки и др. 2. Ехо, екот.
3. Шахматна фигура. 4. На- . „ п,т. и
ция. 6. Град в Словения. 7. 1. Параграфи. 8. ГР. 10. Си. 12. Моторола .13. Далак. 15. 
Вид кафе. 8. Гръцки баскет- др. 16. Бели. 17. Кабина. 18. Цинк. 19. Монах. 20. Министер-
болен отбор. 9. Футболен Ства. 23. Бари. 24. Висок. 25. Ало. 27. Иск. 28. Залез. 29 Ирак.
клуб от Дупница. 10. Домо- зо. Да. 31. Миг. 32. Цианид. 34. Памет. 36. Ярд. 3/. Ин. 37. 
управител. 12. Петата нота. Тротинет. 40. Яне.

КОСТАДИНКА ГЕРГОВА
ЦВЕТКОВА
(1919 - 2005)

Решение на кръстословица 320 - Водо]

На този ден ще посетим гроба й и ще поло
жим свежц цветя.

От семейството



Хумор - Сатира - Забава

Манчин рабуш
шят***»*™ т*тж,пяяаМ шппншпо и I, ■

12 ^*Ит<н»^от 2007
през границата. Правят 
всичко, за да облекчат 

Драгутип Минич Карло мъките на народа.
"Когато порасна, ще бъ
да борец против подку
па и корупцията. Това се 
плаща добре.
"■Съдиите са квалифици
рани да утвърждават 
правдата. Те най-добре 
знаят колко струва тя.

Раша Папаи

"Нк Сфгив, Ьк 5а1сю! I» Г ММШЯКЙВУ1*

\ Коя ли С1А?"Не споменавам имената 
на тайкуните, за да не се 
изложа на риска да ме 
съди съдия, който се е 
дипломирал в Крагуе- 
вац.

'\тза нашето 

положение
У - Требе Не- - И кво мислиш, докига че йе те- 

1^9? частивият да ка?
йе умешал - А нема да йе довека! Сдруже 

пърсти, затова нищо не ни върви! - се неколцина само да напакосте 
пресрете ме Боголюб Богданов. на човека докига му литну ногье, а

- Е, ти за све кривиш Нечастиво- после некой от ньи се обърне про- 
тога! А питал ли си се не смо ли тив ньи и истресе свете мърсоти- 
барем малко и нийе виновни? йе пред народ...

- Слушай Манчо, кико при два- - Е Боголюбче, за млого работе 
йесе и две-три партийе прайимо смо станули освен свет! Нийе не 
йоще три, ужкьим българскье, а я умейемо да се радуйемо на свою- 
начувуйем дека некойи се стед- ту, а камо ли на чуждуту срекьу! 
заю да прайе и четвърту, па и пе- Некико ни йе по-мило ка гледамо

Александър А постоловски

"Тайкуните сами си пре
насят чувалите с пари "Дали след сур- 

чинския и земун- 
ския ще дойде ре
дът на най-опас
ния клан - дедин- 
ския?

Филип Младеновци
кико човек пропада, кико се дави, 

- Е, ако си немамо работу, ба- а руку да му пружимо вечимка ди- 
рем че налрайимо партийе пърс и бидус смо забоварили.

- Има йедна приказка за цариб- 
роджанье, Манчо! Кажу при казан-

ту...
"Когато се открие 
мафиот, простине 
политик. плева и че имамо с кво да се вали- 

мо пред свет!
- А съга ми обясни кико доючера ьете дека се варе грешниците от 

кървни неприятелье, не су знали Цариброд нема никикав гьавол, 
кой кво че каже по-лоше за друго- оти ако некой измульи главу на-

Йевтимие Буца 
Воииович

"Вся|со несъгласие 
с нас е световна за
вера. С нас не бива 
по друг начин. 
"Ако не бяхме ние, 
кой щеше да знае, 
че целият свят е на 
погрешната стра-

тога, у капку воду стеоше да се по- вънка, другьите одма га дърпаю
даве, а денъска се прегьрчаю и назад... 
зализую, кико да су се на йедно - Я съм чул йош йедну: ватил ца- 
место у майкьу пъркнули? Кве си- риброджанин златнуту рибку, она 
ле това прайе? му обещала с кво оче да га награ-

- Нема никикве силе! Просто и ди да гьу върне у водуту. Ама рек- 
най-просто: нашли су зайеднич- ла на комшиюту че дадем двойно

от това що ти посакаш! Тъгай ми
- Не може да йе само интерес, извади йедното око! - рекъл ца- 

оти су се сдружили против третога риброджанинат.
и са би с лезет гледали кико се - Приказкье колко очеш, Манчо. 
пържи на огань. Сърцето би им се Ама мене мирку не ми дава кво че 
наместило кига би му видели гла- стане с тия народ?

- Епа, пай да засучу рукаве - си-
- Е попрекаруйеш, съга нейе гурно нема! Научише се да не ра

боте, чекаю милостиньу и за све

на.
кьият интерес...Вита Теофилович

1ЯГ Кораксич

шшействителни и измислени анекдоти________ЩИ1 188К- вуту на колъц...

Ленин в ада и рая - Помогни ми, че едва издържам, а и храс- 
Когато починал, Владимир Илич Ленин тьт се отскубва... 

бил пратен най-напред в ада. След известно ’ ^яРваш ЛИ. ми? ' попитал Бог. 
време Сатаната се обадил на Бога: ' °яРвам ти-

- Господи, моля те, прибери си го тоя! Под- ' Т°гава ^ пусни от храста 
веде дяволите да се организират в синдикати, " Ааа' не! Помощ, помощ! Има - ли някои 
малките дяволчета направи на пионерчета, ДРУгтам гоРе-•
подстрекава грешните души да вдигат рево- Марк ТввН - обява И КОМПЛИМвНТ 
люция...

Господ взел Ленин в рая. След известно 
време Сатаната се обадил пак, за да пита как
во става:

турско време...
- Не прекаруйем, Манчо, ич не им йе винован друг! И свак йе по- 

прекаруйем. Да знайеш само кик- литичар, от све се разбира, за све 
ва злоба избива из ньи, ако беше има решенийе, само да му се даде
извор имаше да върти десет тур- влас... 
бине на идроцентралу...

- Тъгай требе да су яка коали- това кой че грабне кокалат?
- Е, има и теквия що че се задо-

- Не знам коя ли С1Агьи йе сйе- волье само да га лизну. Ама 
динила тека, ама да не им падаш най-млого су ония що га омирисую 
под сечивото на йезиците, живога одалеко! 
че те одеру...

- Значи, Манчо, целият зор йе за

ция, а?
Известният писател Марк Твен получил 

пакет със захар, която била примесена с пя
сък. На другия ден той публикувал във вес
тник следната обява:

"Умолява се фирмата, която ми е изпрати
ла пакет захар, примесена с пясък, в срок от

- Боже, как се справяш с тоя?
Господ му подвикнал:
- Първо, казва се: "Другарю, Бог!" Второ, не „, 

ме занимавай сега, щото бързам за партийно ^4 часа да ми изпрати пакет с чиста захар или
ще оъда принуден да изнеса името и във вес
тника."

Манна

1ИШ1ЙШШаа1 .
събрание. И трето: отсега да знаеш - Бог няма!

Турция по пътя към ЕС (5)Богините на Темистокъл На другата сутрин писателят получил па
кети със захар от пет различни фирми!* * *и андрирците

Атинският държавник Темистокъл поис
кал от андрирците голяма сума, отправяйки 
им предупреждението:

- Идвам при вас, придружен от две богини: 
Убеждаването и Силата!

Андрирците обаче не се уплашили и 
най-спокойно му отговорили:

- Ние също имаме две богини-закрилници, 
които ще осуетят намеренията ти: Липсата и 
Бедността!

На парти Марк Твен харесал една жена и 
решил да си опита късмета със следния ком
плимент:

- Госпожице, изглеждате чудесно!
- Да, но аз не мога да кажа същото за Вас! - 

срязала го дамата.
Писателят обаче не загубил самооблада

ние:
- Е, тогава излъжете като мене!

Стоичков в Аржентина
Най-добрият български футболист на 

всички времена Христо Стоичков решил да 
посети своя приятел Хорхе Кампос в Аржен
тина. Когато пристигнал на летището в ар
жентинската столица, Камата бил посрещ
нат с думите:

- Виепоз Ошз, зешог!
- Виепоз Апез! - отвърнал Стоичков.

Бог и планинар
Непредпазлив планинар се подхлъзнал и 

почнал да пада в дълбока пропаст. За късмет, 
със сетни усилия се хванал за някакво храстче 
и започнал да вика:

- Помощ, помощ! Има ли някой там горе? 
Помощ, Господи!

- Аз съм Исус, твоят Бог, и сега ще ти по
могна - чул се глас отгоре.
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