
Основател на 
Издателството:
НАРОДНА СКУПЩИНА НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

* Година ХЬУ1
* Брой 2140
* 13 април 2007 г.

VIIIЗЗN 0350 8838
Б-поща: пшЪ@те<иашз.пе1

Цена 15 дин.Вестник на бълга йте в Сърбия 

наново правителство"383"6 "" "рег0в0рите за съставяне

Ш!Д1!В!1Ж1ървият Ьрой излезе на

14-ти Детски международен
__________ ___________ Великденски фестивал в Босилеград

Предпои <реща < Кощуница НАД МО ДЕЦАтт от чеши д
сръбско ма на Генералния щаб на ар- посока". "С пълна отговор- 

ХппноД гОТ0И ИЗрази и мията, правителство може да ност ще преговаряме за пра- 
готовност да се срещне с пре- бъде съставено на основата на вителството... За мен 
миера и председател на Де- резултатите от последните най-важно е в каква посока 
мократическата партия на парламентарни избори. В та- ще се развива държавата в 
Съроия Воислав кощуница, зи връзка той изрази увере- предстоящия период", из

тъкна Тадич и уточни, че 
Сърбия трябва да има прави
телство, което да води държа
вата към Европейския съюз.
Президентът на Сърбия и ли
дер на ДП посочи, че в сърце
вината на въпросите около 
бъдещото правителство са и 
въпросите, свързани с про
дължаването на преговорите 
на Сърбия с Европейския съ
юз за стабилизиране и асоци- 
ране. По думите му е много 
важно как ще се осъществява
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политиката на страната в от
делните сектори и с каква ди
намика ще напредват рефор
мите.

Четирите победители па турнира - от ляво: /храгаи /хионисиев, 
Зоран Тасков, Александра Тасева и Тамара Александрова

* На турнира по чупене на великденски яйца 
участваха 708 деца от Сърбия, България, Ма
кедония и Черна гора на възраст от 5 до 12 го
дини. Гостите бяха настанени при босилеград- 
ски семейства.

В организация на филиала танцовия ансамбъл към цен- 
КИЦ "Цариброд" от 6 до 9 тара, участваха и театър 

април в Босилеград се прове- "Око" от Белград, Драматич- 
де 14-тият пореден Детски мият театър "Невена Кокано- 

Експецти и представители стратегии на общините в програма МИР 2, в които мес- международен Великденски ва" от Дупница и групата за 
на честното самоуправление Пчински и Ябланишки ок- тни специалисти се оспособя- фестивал. Освен турнира по модерни танци Дене 

13 теТбщини в Езточна ръг. За задвижване на про- ват за инициране, водене и сле- Ж,™ втория дГза гостите от
Сърбия, обхванати от програ- цеса по стратегическото дене на стратегическите плато- "^^“^гапияМакедо^ вътрешната Сърбия и от 
мата МИР 2 за развитие и въз- планиране във всичките 13 ве през всичките ™ етапи. ^ ^ ^ рдмките ЧерРна гора беше организира-
становяване, приключват ра- оогцини в тази част на стр ( Р ) ^ четиридневния фестивал на еднодневна екскурзия до
ботата си върху Развойните ната ояха орктити Оюра на дяха организирани и редица Рилския манастир, където се

културни мероприятия.

Програма МИР 2

За стратегически проекти 4,2 млн. евро па

в

срещнаха с участниците във

Глен Хюз на 9 май в Димитровград
§рЗапочват резервации 

на билети
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Т-:За тези, които билетите ре- - културни мероприятия Ди- 

зервират до 15 април, цената е митровград. Срещу екземпля- 
300 динара, от 16-25 април е ра от платежното ще могат да

се вземат билетите.
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I 400 динара, а тези, които се 
обадят до 30 април, ще трябва 

/I да платят 500 динара за билет.
Ш Резервациите стават чрез ня- ментални групи,

колко телефонни номера в интересовани да свирят на 
Инфоцентъра при Народната сцената преди концерта на 
канцелария в Димитровград Глен Хюз. Всички заинтересо- 
или чрез сайта на община Ди- вани лица да участват около 
митровград. Кодът за Димит- организацията на концерта на
ровград е 010, а номерата са: волонтерски начала също мо- Всичко започна на 6-ти ап- фестивала от България 

От тпп лг, чпп ,„в 360-132; 362-701;362-702 и гат да се обадят по телефон рил с пристигането на гости- кедония. След това всички за-
362-703. Резервирането на би- или лично в Народната канце- те от вътрешността на Сър- едно посетиха Благоевград,
летите става чрез банкова лария. бия и от Черна гора. Тази ве- където общинското ръковод-

жия Глен Хки който ше се сметка номер: 840-363764-86, концертът ще се проведе на ч „ Г0ЛЯмата зала на Центь- ство на този град им органи-
проведе на 9 май в Лимитсюв- шт1Р’Р 121 с назначение: би- специално монтирана сцена ра за КуЛХура беше организи- зира обяд.
град по повод откриването на лет за концерта на I леи Хюз, на стадиона в спортния цен- рана КуЛТуриа програма, в ко- 
Спортната зала. получател - Център за култура гьр Парк . А. . ято покрай първия състав на

РIНа същите номера могат да 
се обадят и вокално-инстру- 

които са за-
зРЩя , ш•щь I;,щ Ш1 ”

%\ ш Фолклорният ансамбъл към Центъра за култура в Босилеград
шЬД

! и Ма-

(На стр. 2)



В центъра па вн-имааи&то
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14-ти Детски международен Великденски фестивалв Босилеград

място на фестивала, започна с освещава- 
яйцата от страна на босилеград- 

'ИШ ския свещеник отец Михайло Станчев. 
ьЯ На този ден се проведе първият етап от 

турнира. Състезателке бяха разделени 
СТЯ в четри групи и по системата на елими- 
Ед нация, след няколко кръга останаха 64- 
Ея ма най-успешни, които се класираха за 
РН финала.

В неделя вечерта в залата на Центъра 
за култура беше изнесен галаконцерт.
Покрай известния квартет "Интро" от 
Пловдив пред публиката се представи и 
рокгрупата "Аявис" от София, клубът 
по ирландски танци "Келтски ритми" 

от София, както и 
■ софийската актриса 
I Станка Велчева. Ве-
I че по традиция, Кой борец е по-силен?

(От стр. 1)
не на

Официалното откриване на фестива- 
ла се състоя на Великден точно в 12 часа 
в училищния двор. Най-напред учас- В. 
тниците във фестивала със знамена на , 
своите държави и с табелки, на които 
бяха написани имената на градовете НР.. 
им, в тържествено дефиле минаха от ВВМ 
училищния двор до централното кръс- 
товище в града и отново се завърнаха в 
двора. След като Александър Димит
ров, ръководител на фестивала, привет
ства участниците и публиката, беше ин
тониран химнът и издигнато знамето на 
фестивала наред със знамената на Сър- Победителят Ара
бия, България, Македония и Черна го- ган диоиисиев

ГГ”,

ра.
Преди официалното започване на 

турнира, на бината в училищния двор 
беше изнесена културна програма. 
Освен фолклорния ансамбъл "Извор"

За спечеленото
първо място па 
кон па те-курса

т> „ ма “Моята
от Иегуновце край Тетово, чието учас- Европа”, който 
тие осигури сдружението "Босилеград- босилеградският 
ско" от Скопие, в програмата участва и КИЦ организира 
ансамбълът при средното общообразо- по повод Велик- 
вателно училище "Гео Милев" от Рад- денския фести- 
нево, детската

и
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сурвакарска група към вал, Мая Григо- 
народното читалище "Чичо Стоян" от рова от Горна 
пернишкото село Дивотино, както и де- Любагпа е награ- 
ца от Банско. Пред присъстващите се дена със специа- 
представиха и децата от училището по лен плакет и ен- 
веручение при манастира "Свети Пе- циклопедия. 
тър Цетински" от Цетине, които изне- 
соха рецитал, посветен на възкресението на Исус 
Христос.

По традиция турнирът, който заема централно

Михаиле Вукич -Сашо Илиев - 
иай-оригииалното яй- най-хубаво боядисано- 
ис то яйце

концерта в училищ- 
двор беше организиран великолепен фойер

верк шоу.
В понеделник се състоя финалната част от тур

нира по чупене на яйца. Голямата зала на Центъра Пловдивската група “Интро " 
за култура просто беше тясна да събере всички же
лаещи да присъстват на спектакъла. Към присъс
тващите се обърна Иван Николов, председател на 
Програмния съвет на босилеградския филиал на 
КИЦ "Цариброд". В поздравителното си слово, 
той изтъкна: "Екипът на КИЦ, заедно с многоброй- 
ните си приятели от България, Сърбия, Черна гора 
и Македония, успя и тази година да организира 
поредния Великденски фестивал, воден не само от 
вярата си в Христос, но и от убеждението, че може 
да се създаде един по-добър свят с възпитаване на 
по-добри, по-толерантни и по-отворени към света 
хора. Ние създадохме Великденския фестивал да 
отправим поредното си послание за мир, разбира
телство и любов между децата от балканските 
страни. Обединени и с подкрепата на многоброй- 
ните си приятели от
вън, можем да пре
върнем Босилеград 
от зона на здрача в 
център на детската 
радост на Балканите 
и място за живот на 
достойни хора."

След много неиз-

след
ния

по един велосипед, а победителят и малък цветен 
телевизор. Наградите на победителите присъдиха 
Анета Григорова, зам.-председател на Столичния 
общински съвет, и Лозан Митев, председател на 
националното движение "Западни покрайнини" 
от София. Останалите участници въз основа на 
класацията си получаваха ученически чанти, иг
рачки, сладкиши и др.

Купата и наградите за най-оришнално яйце бя
ха присъдени на Сашо Илиев от Райчиловци, до- 
като Михаило Вукич от Цетине спечели наградата 
за най-хубаво боядисано яйце. На победителите в 
състезанията за най-оригинално и най-хубаво боя
дисано яйце частната фирма "АС" от Босилеград и 
тази година подари златни кръстове.

Танцьори от фолклорния ансамоъл Извор
от Иегуновце

По време на финалната 
част от състезанието беше 
организирана и томбола, в 
която главната награда, ма
лък цветен телевизор, полу
чи Александър Йович от 
Власотинце.

Александър Димитров, 
главен ръководител на фес
тивала, подчерта, че разнос
ките за организацията на 
тазгодишния фестивал са 
около 15 хиляди лева. Пок
рай Столичния общински 
съвет от София, който дари 
8 хиляди лева, спонсори на 
фестивала бяха и Министер
ството на културата на Бъл
гария, ДАБЧ, ТЕЦ "Марица 
изток", "Мини Марица", об

щините Босилеград, Банско, Перник, Плевен, Бла
гоевград, Дупница, Кюстендил, Несебър и др., как
то и фирмите "Нестле", "Калсберг", "Княз Ми
лош", "Нишка пивара", "Сото колор", частни 
фирми от Босилеград и др. На коктейла в хотел 
"Дукат", който беше организиран по повод закри
ването на фестивала, КИЦ присъди благодарстве
ни грамоти на ръководителите на групите и на ор- 
ганизациите, потпомогнали реализацията на феС 
тивала.

вестности, радости и 
разочарования, 
бедител на турнира 
стана петокласникът 
Драган Дионисиев от 
Босилеград, 
във великия финал 
беше по-успешен от 
връстника си Зоран 
Тасков от Гложйе. На 
трето място се класи
раха третокласничка- 
та Александра Тасева от Босилеград и седемго
дишната Тамара Александрова от Гложйе, която 
от следващата учебна година ще тръгне в първи 
клас.

по-

койтоРок съставът Аявис

§11
Й "& Ш ВЕЛИКДЕНСКИ

ятзшщн
^Босилеград

хи

ш
Групата от Цетине
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За четирите първокласирани състезатели орга- 
орите обезпечиха ценни награди. Български

ят национален комитет "Всичко за децата" им е 
подсигурил летуване в някой гръцки курортен 
център, а освен купите и медалите, те получиха и 
ученически чанти, играчки, книги, сладкиши и пр. 
Двамата първокласирани състезатели получиха и

низат
V 4

Ню
п.л-Р■

Певицата Аесислава Георгиева
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Успех на митничарите в Димитровград По повод съобщението на Хелзинкския комитет

Осуетен трафик 

на злато, Коментари, които дразнят
ШгЩ | ЕЯ Ц 9Л По повод съобщението на председателка-

Щ— • • • та на Хелзинкския комитет за
На граничния преход "Гра- и съдебното п Та на

дина" миналия петък бе осуе- се води в ОбппГнг™7В° Щ6 Рова' к°ето прочетох във вестник "Братство" 
тен трафик на 7,836 килогра- Димитровград я съд в от 16 февруари т.г., не успях да се въздържа, а 
ма турски златен накит - оби- Служител итр кл, да не се о(заДя, за Да кажа своето мнение,
ци, пръстени, фиби за вра- та в Димитровград тези"л™ » 8 сьоб1Че,™ет° на Тодорова се говори за 
товръзки гривни и др. Както регистрираха оше нелегалния трафик на цигари през грани-

информира помощ- успеха ТТТргЪт.т илко цата и за протестния митинг, който е свързан
ник-управителят на Митни- кия отдел за жп"пг. ИТНрЧес' с проблема за влизането в България. Г-жа То-

4 за жп гарата Емил дорова осъжда сенчестия бизнес. Това е нор- 
мално. Осъждат го още много хора, които 
мислят нормално, но за разлика от нея те са 
принудени да се занимават с такъв "бизнес".

Като първо, не разбирам мотива й да об
съжда това събитие. Поводът е ясен, но моти
вът не се вижда.

Искам да попитам г-жа Тодорова дали 
нейната организация не е сменила дейността 
си, така че вместо да се занимава с нарушени
те човешки права и да помага на българите 
да се борят за правата си, които все 
не се зачитат нито в България, нито в Сърбия, 
тя започва да се занимава с юридически и 
икономически въпроси? Или може би никой 
няма нужда от нейна помощ или не я търси 
от нея, а тя, за да не й е скучно, си дава мнени
ето, с което само дразни обикновения човек. 
Или пък г-жа Тодорова не иска или не може 
да помага на хората. Какво стана с молбите, 
отправени към нея за разни нарушения на 
човешките права? На колко хора е помогна
ла и колко случаи е решила? Кой я плаща и 
за какво? Дали я плащат, за да няма нужда да 
носи "по един стек цигари през митницата"? 

цата в Димитровград Петър Петров съобщи, че на 7 април Или може би тя е по-голям българин от дру- 
Костов, златото е открито в бил предотвратен трафик на гите' тя е по-умна от другите и има възмож- 
камион с турски регистраци- 1560 стека цигари. Те били ност да се наслаждава на достойния си жи- 
онни номера, който прекар- укрити в празен товарен влак, вот? Но кои я кара да закача човешката мъка 
вал части за трактори от Тур- включен в композиция, която на престъпниците , чиито кореми вият? 
ция за Германия. То било па- трябвало да замине за Бълга- 
кетирано в три кутийки и три рия. Стойността на цигарите 
пликчета, облепени с тиксо, е 900 хиляди динара. Извър- 
Две кутийки били укрити в шителите на нарушението не 
кухина на кабината, където е са известни, 
поместен уредът за затопля
не и преградата за личните български ТИР митничарите
вещи на шофьора, докато ед- намериха и конфискуваха 120 _____
на кутийка и трите пликчета бутилки уиски чиято стой- 
били укрити в лявата страна ност възлиза на 180 хиляди 
на кабината под тапицерия- динара. Задържани са и 3000 
та. Стойността на златото от фланелки с къси ръкави, за 
14 карата на турския пазар които се предполага, че зас-

авото на индус- 
ственост.

Кой търси нейното мнение по този въпрос? 
Ако тя има намерение да плюе по общинска
та власт, която има вина за положението на 
народа, сгрешила е момента. Трябвало е да 
избере някой друг момент, а не да се възпол
зва от безисходното положение на бедния 
народ. Няма нужда да "соли памет" на хора
та с европейските закони, защото Балканът е 
само географски в Европа, в която хората 
имат възможност да живеят човешки, за раз
лика от нас в България и в Сърбия. Тъй като 
г-жа Тодорова е на работа, за която е добре 
платена, тя няма нужда да минава границата 
като "престъпник", не се излага на гаврите на 
митническите служби от двете страни на гра
ницата! Но тя не разбира хората, които са 
принудени на такива неща. И тези хора поз
нават законите, знаят какво е позволено, как
во е забранено, мнозина от тях са учени и ин
телигентни хора, почти всички са грамотни и 
разбират това, което пише в закона. Но зако
ните са едно, а човешките мъки и нужди са 
нещо друго. Сигурно е, че всеки един, който 
се занимава с "мравешка контрабанда на ци
гари", с удоволствие би сменил ролята си с 
г-жа Тодорова, да седне на нейния стол, да 
вземе нейната писалка и да започне да пише 
за обстановката около границата, където на
рода винаги е бил жертва. Тогава г-жа Тодо
рова нека опита вкуса на "сенчестия бизнес", 
нека усети удоволствието от него и след това 
нека си каже мнението. А дотогава, ако не мо
же или не иска да помага на обикновените

защита права- 
българите в Сърбия г-жа Зденка Тодо-

ни

по-често

хора, когато се търси помощ от нея, нека се 
въздържа от даването на такива коментари и 
нека да не дразни хората, на които отдавна 
вече "водата им е до брадата"!

Част от нелегалния трафик

Соня Христова 
Босилеград

Асоциацията 
на панаирите 
в Югоизточна Европа

ЩрШ.

1ш=к№
На прехода "Градина" в

Нови Сад и 

Пловдив си 

сътрудничат 

успешно

и-уI Я
У Т

възлиза на 82 хиляди евро. трашават пр 
Срещу шофьора е повдиша- триална соос 
то обвинение за углавно дело Тези дни в Нови Сад бе промо- 

виран новопостроеният Конгресен 
център "Мастер", в който се нами

ра и постоянното седалище на Асоциацията на панаирните
____ градове от Югоизточна Европа (ЕАСЕ).

- Фактът, че още през 2003 година Пловдивският панаир 
А/ сред първите се включи в Асоциацията има голямо значение 

за пас, тъй като в Пловдив ежегодно се провеждат около 50 
панаирни изложби, седем от които са в програмата на Меж- 

крита гумарата, той започнал ра- дународната асоциация на панаирите, заяви директорът на 
бота и то на едно от най-тежките Асоциацията Небойша Дракулич. Град Пловдив е член и на 

И работил съвестно и пре- Европейската асоциация на панаирните градове, добави той 
дано, така че го предложили за и уточни, че с присъединяването на България към Европей- 
награда. Уви - голооточаним!

Двете дъщери не са пряко по
чувствали факта, че баща им е 
бил на Голи оток, но винаги са 
били под особено внимание.

От днешна гледна точка 
иай-необясиимо за Йоцев е пове
дението на "удбаджиите", които 
без причина изтезавали, биели, 
тормозили...затворниците. "В 
тези хора нямаше човещина и 
това не мога да си го обясня до

Е. Д.

Голооточани говорят: Борис Йоцев
//Не ми даваха и говедар да съм

За Борис Йоцев от Больев 
дол, по настоящем пенсионер от 
Димитровград, "Братство" писа 
в края на 2005 година, когато той 
говори за страданията си по вре
ме на двегодишния престой на 
Голи оток. Там той бил изпра
тен, защото на едно партийно 
заседание се изказал в полза на 
Сталин. А годината била 1949.

Сега, когато въз основа на За
кона за реабилитация Йоцев е 
подал иск за изтриване на голо- 
оточкото петно от биографията 
му, той разказва за времето след р,0рис Йоцсв 
затвора.

Когато се връща в родното си Ден днешен .
село през 1951 година и търси работа, нищо На 81-годишна възраст Борис Йоцев се на
не става, "Дори не ми даваха да бъда селски дява не само ма реабилитация, но държавата 
говедар. А когато беше първото отваряне на и да му плати. Още повече, че и той няма 
границата -срещата, взеха ми личната карта, присъда, а в единствения документ, подучен 
за да не избягам през границата. Абе, аз ако при отпускането, никъде не пише, че е бил в 
искам да бягам вие няма да ме хванете, казах арест, а само "отпущеи са градилища"!? Къде 
им, но на среща все пак не ходих", И така де- и какво е градил - и това ме пише. 
сет години без работа. Едва когато била от-

места.

ския съюз 
съществе
но нарас- 
тна значе
нието 
този пана
ирен град, 
който пос
тепенно 
става глав
но звено за

Пловдив

на

икономи
ческо сът
рудничес

катво
страните 
от ЕС с
Близкия
изток.

и. й.л.т.
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В РимБианка Джагьр 

подкрепя осъдените се събират 

медици над 30
български

Бижута задържаха
българските
митничари

Европейският съюз, Свве- съдбата на осъдените медици 
тътна Европа и всички хора в Либия. Бианка Джагър е по-

света не трябва да стоят сетила България по покана А/ТРТТТТТТ 
мълчаливо, а да заемат граж- на в. "Стандарт", Би Ти Би и Г'
дамска позиция и да се чуят "Дарик радио". Тя подкрепя 
техните гласове.
Така несправедли
востта, която е 
сполетяла българ
ските медици и 
палестинския ле-

Инспекторите от митнически пункт "Капитан 
Андреево" задържаха над 40 килограма златни и 
сребърни бижута и близо 4 килограма синтетич
ни камъни, съобщиха от пресцентъра на Регио
налната митническа дирекция в Пловдив. Стой
ността на контрабандната пратка е близо половин 
милион лева. Бижута са открити при проверка на 
автобус с турска регистрация, пътуващ по редов
на линия Истанбул - Скопие.

по

от целиямисията "Не сте 
сами" в защита на СВЯТмедиците и ини
циативата на три
те медии "Велик
ден за сестрите", свят се подготвят за своята 
Ако Либия иска да Трета световна среща, която 
бъде приета като тази година ще се проведе в 
част от демокра- италианската столица Рим от 
тичния свят, тряб- 19 до 23 май. Очаква се там да 
ва да забрани присъстват представители на 
смъртното наказа- над 30 български медии от 
ние, заяви Джа- Европа, САЩ и Австралия.

За трета поредна година ор
ганизатор на престижния 
форум е Българската телег
рафна агнеция. И тази годи
на целта на Световния форум 
е да обедини усилията на ме
диите, институциите и час
тния бизнес за издигане на 
авторитета на България. Ми
нистър-председателят Сер

ия втопия при на Врлик Потенциално опасните сгради в България са 15 138, сочи гей Станишев е избран за 
пои П пГпоипмг' „пай доклад на бедствия, аварии и катастрофи, предоставен на ми- патрон на тазгодишния фо-
ден. в параклис, край мистър Емел Етем в края на миналта седмица. рум. Безспорно най-голямо-
пещерата “Свети Архан- Във връзка с трагичния инцидент на ул. "Алабин" на 19 то събитие за участниците 
гея”, КОЙТО се намира септември 2006 г. министърът на държавната политика при ще бъде аудиенцията при
ВИСОКО В планината, бе- бедствия и аварии Емел Етем в качеството си на председател Негово Светейшество Папа

на постоянната комисия подписа заповед до кметовете и об-

Българските медии от цял

кар в Либия, ще 
свърши по-скоро. 
Това заяви в Наци- 

С литийно шествие на оналния пресклуб 
ш 9 април пренесоха чу- 
За дотворната икона на Св 

Богородица от Бачков- 
ския манастир до пеще
ра в местността “Кувия- 
та”. Според преданията 
преди няколко столетия 
иконата е била намере
на в пещерата от две 
козарчета,които я за
несли в светата обител

на БТА Бианка
Джагър, която по
сети България, за 
да изрази съпри
частността си към

гър.

Хиляди потенциално 

опасни сгради

Бенедикт XVI. Тази среща е 
' ластните управители за проверка на всички потенциално предвидена за 23 май, в наве- 

опасни сгради на територия на общините. Целта беше да се
ше отслужена литургия 
а на “Аязмото” бе из
вършен водосвет. Раз
даден бе и курбан за 
здраве и дълголетие.

черието на големия ни праз- 
предотвратят нови трагични случаи като този в столицата. ник, посветен на българската 
Крайният срок за обобщаване на информацията беше 31 де
кември 2006 г., но и до момента в министерството постъпва 
информация от кметовете.

просвета и култура и на сла
вянската писменост.

1ПГ-.Г-

В Ямбол веичк
То било опожарено при от-Ако отидете в Ямбол и по

питате за която и да е сграда в 
центъра на града - местните, 
за да ви упътят, винаги за 
ориентир ще използват Бе
зистена. Някога събирателна 
точка на цялата търговия в 
Ямбол; днес той е останал 
просто забележителност без 
особена функция. Всички 
опити да го съживят засега са 
несполучливи. В момента 
вътре има две-три магазинче
та, чиито продавачки "уми
рат от скука", защото при тях 
клиенти рядко влизат. И все 
пак това е една от малкото 
старини, които Ямбол е насл
едил от по-далечното си ми
нало.

Освен споменатия Безис
тен, построен през 1509 г., 
който всъщност е покрита 
чаршия, Ески джамия е дру
гата османска постройка, за
пазена в почти цялостен вид.

В началото на 70-те години 
тогавашните управители на 
града решили да поразши- 
рят центъра, за да отворят 
пространство за построяване 
на нови по-големи сгради. 
Много от старите ямболци 
обаче с умиление още си 
спомнят тесните улички и 
схлупените къщурки из цен
търа с белия паваж и бразич- 
ки.

Ямбол е впечатлявал още в 
далечното минало с гостор-

пиемството и красотата си. 
Дори прочутият османски ге
ограф Евлия Челеби през 
1667 година пише: "Това е 
един приятен град, с хубав 
въздух и вкусна вода, с гради
ни и лозя, рзаположени на 
една височина и гледащи към 
река Тунджа. Всичките му 
улици са покрити със старов
ремски калдъръм от едри ка
мъни, като царски пътища..."

Иначе корените на Ямбол 
са от далечното минало, от

стъплението на турските вой
ски, а отново възстановено
през 1882 г. Забележителен
обаче е и храмът "Свети
Александър Невски". Той е
посторен на близкия връх Ба- Щ
каджик в чест на руснаците,
освободили града през 1878 г.

направена първата кинопро-времената, когато все още не 
е била основана първата бъл
гарска държава. Най-ранните 
данни за живот по тези земи 
датират от 6-ото хилядолетие 
пр. н.е. През 293 г. на брегове
те на река Тонзос бил създа
ден град Диосполис (градът 
на Зевс), първото име 
днешния Ямбол. Негов кръс
тник е

жекция, а през 1927 г. е инста
лиран първият радиоперда- 
вател. От друга страна обаче 
именно в Ямбол през 1926 г. е
създадено и първото в Бълга
рия Дружество за борба с по
етите!?, , . - * -

.•>Х\ ' * *' *
Ямбол е родно място на

български интелектуалци от 
най-високата класа. От ям-

г,|римският император 
Диоклетиан. Византийските 
хронисти от XI - XIV в. го спо
менават като Дамполис, а в 
надпис от 1357 г. по времето 
на цар Иван Александър 
то на града е Дъблин.

Ямбол се

волското село Бояджик е нап-„
ример родът на Джон Атана
сов - изобретател на компю
търа.

През 1971 г. в Ямбол са от-
„ крити астрономическа обсер-
Непосредствено до него се на- природната забележител- ватроия и планетариум. 

ра пещерата "Индже вой- ност "Трите дъба". В Ямбол има няколко хоте-
Ямбол е град с богати кул- ла, които ще ви приютят за не 

турни традиции, а освен с тях много пари. Паркът в Ямбол 
Ло«НаИ~Уникална природа са и със своите странности. От е един от най-големите в Бъл- 

Мразовец" една страна, още в края на гария и може да съперничи 
тятпптп »Рмана и Блее- XIX век ямболското читали- дори с Борисовата градина в 
2 “ „ г В 3еМЛТеТ° Ще Съгласие" става един от София.

се?ло КоневЕ пъ0™80- КраЙ ЧентР°в^е на културния жи- 
село Коневед пък се намира вот в града. Тук през1904

име-

споменава за 
първи път като име през 1372 
г. От

ми
вода .

Сред защитените местнос-
времето на турското 

робство освен османските 
постройки, които споменах
ме по-горе, са добре запазени 
и църквите "Света Троица" и 
"Свети Георги", към втората е 
имало и килийно училище. Т. Петро6

г. е
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—продължава^да реализира проекти в общината Решение на ОС

Разширяват мрежата 

за нови абонати
Формирана

туристическа
организацияЗа реализация на проекти на неограничен брой нови 

от областта на телекомуника- абонати към мрежата 
циите през тази година "Те- По
леком Сърбия" ще вложи нал вртнк™ км®та съот‘ Доволен от ръководството на 
200 хиляди евро в Босилек то уптвлрн^бИ В общинско‘ "Телеком" начело с директо- 
радска община. Това заяви проеГт за Топъл™ готвятнов Ра Драшко Петровия, тъй ка- 
кметът Владимир Захариев и ширяване на моеж!тп Н° Р33' Т° Реализация на проекти 
изтъкна, че е запланувано да и селГрайчм™™,Пй РЗАа от обДастга нз телекомуника- 
се монтира оптически кабел ското рт ковол Ло °бщин" циите на територията на Бо
за стационарната телефония съдей^вГс ^ТлекоГ" дТре' поспите няНТгодХи
Лобри д™™^"3 " "Рз и проекта за въве?ж- ?азиТемпания с * 
Доори дол, както и към село дане на безкабелна телефо- към 2 милиона евро 
Радичевци, с което ще се съз- ния във всички села в общи- Р

Захарив за пореден път 
подчерта, че е изключително На последното си заседание Общинската скупщина в 

Босилеград прие решение за сформиране на общинска Ту
ристическа организация, чиято основна задача ще бъде 
промоция на туризма, стимулиране на програмите за из
граждане на туристическата инфраструктура и координи
ране на активностите между стопанските и други субекти, 
с цел развитие на туризма в общината. В общинския бюд
жет за 2007 година са предвидени 650 000 динара за дейнос
тите на Туристическата организация.

Очаква се на следващото заседание на ОС да бъдат наз
начени и управляващите органи на организацията - упра
вителен и надзорен съвет и и.д. директор.

Кметът Владимир Захариев, който е инициатор за фор
миране на тази организация, заяви, че тя ще изготви ту
ристическа карта на Босилеградско с цел да бъдат промо- 
вирани туристическите потенциали на това краище. Орга
низация ще кандидатства с проекти при Министерството 
на туризма и при неправителствени организации, особено 
в областта на селския и ловния туризъм. Наскоро в нея ще 
бъдат постоянно ангажирани двама специалисти в тази 
област, добави той. П.Л.Р.

е вложила

П.Л.Р.дадатусловия за привръзване ната.

Телефони 

за селските 

кметове

директор на "Телеком” Драшко Петрович, 
проявил разбирателство и разрешил 

компанията безплатно да предостави мобил
ни телефони за нуждите на местните общнос
ти в общината.

- По този начин ще се подобри ефикаснос
тта на взаимодействията между общинското 
ръководство и кметовете на селата, понеже 

^ по всяко време ще можем да осъществяваме
Телеком Сърбия" предостави безплатно преки контакти. За тази цел е определено 

37 мобилни телефона и номера за мрежата всеки кмет да "похарчи" до 100 динара на ме- 
"064 за всички председатели на съветите на сец, които суми ще бъдат плащани от общин- 
местните общности на територията на Боси- ската хазна, изтъкна Захариев, 
леградска община. Кметът Владимир Заха
риев изрази благодарност към генералния

които

П.Л.Р.

На седем домакинства от Бистър

Подарени мобифони
Представители на Мобил- сечния си абонамент. В края ли да заведем съдебни дела

ната телефония на Сърбия от на миналата година от "Теле- срещу Телеком Сърбия, до-
Белград миналата седмица ком Враня" ги осведомили, че колкото нищо не се предпри-
предоставили безплатно по поради технически причини еме няма да отхвърлям тази
един мобилен телефон ("Си- предприятието не е в състоя- възможност, оповести той.
мене") на седем домакинства ние да ги включи към мрежа- В момента в нито едно село 
от Бистър, които преди 25 го- та. След това бистърчани по- в общината не съществува 
дини платили такса на ПТТ за искали помощ от кмета Вла- мрежа на стационарна теле- 
стационарни телефони и по- димир Захариев. фоиия, така че е трудно да се
лучили номера, но до днес в Горан Петков, отборник в прогнозира кога тези седем
домовете им не са звъннали Общинската скупщина и домакинства ще получат ста- Липсата на магазин е един дивите превозвачи. 
трлегЬони Услугите за пол- един от седемтте собствени- ционарни телефони. Кметът 0т най-сериозните проблеми,
зпяие ня тези мобилни теле- ци на несъществуващите те- Владимир Захариев казва, че Пред който са изправени жи- нителни разноски за тран-

ся ня изгодни цени - за лефони, казва, че мобилните общината планира в бъдеще телите на Църнощица. спорт, ние си прахосваме и
?л„я минута оазговор соб- телефони са подсигурени да се монтират уреди за без- Откакто частната фирма ценно време, понеже, за да
™„шгатр плашат по 0 90 благодарение на съдействие- кабелна (радио-релеина) "Пирин" преди две години отидем да пазаруваме в Боси-
ственици1е и/ щ ' то „а кмета Владимир Заха- връзка, с което да се създадат заКри магазина си в Две реки, леград ни е необходим почти
Пап^и9Ч тлини седем ло- риев при директора на МТС условия и жителите в селски- сега за да купят стоки от ПЪр- цял ден, казва Раде Миланов
мякинегва от Бистър платили Владимир Лучич. Той изтьк- те райони, включително и се- оа необходимост църнощича- от Караджина махала. Също-
мак^™°т ь“с1;;Рй ва че с подарените мобилни демте домакинства от Бис- Ни трябва да отидат чак в Бо- то споделят и Стойне Божи-
по15П0тогавашнГгермаиски телефони проблемът със ста- гър, да получат стационарни шлеград. Но, за да ги закарат лов от Заношка махала и
по 1500 тогавашни Р цИОнарните телефони не е телефони. д0 „къщи Са принудени да Иванчо Стоичков от Петков-
лаР „а 7зТяотоРтовавре- решеГокончателно. -Въпре- П.Л.Р. плащат ие малРКи суми на ци. Днес в това планинско се-
фони и през цялото това вре решен око обмисля- ло живеят около 150 души.
ме редовно издължавали ме- ки че досега не сме оомис -----------------------------------------------------------------------------------Те смятаТ( це доколкот' ня_

кой прояви интерес да от
крие магазин в селото им не 
трябва да се притеснява дали 
ще има печалба, понеже 
всички ще пазаруват при не-

Църнощнчани се нуждаят 

т нагази
- Хем че плащаме допъл-

Пътят през Весна кобила 
е възстановен за движение

Планината отново 

е проходима
щшшш го.

Раде Миланов, който е 
Съвета на МО, сочи, 

е готов безплатно 
да предостави помещението 
си в Две реки, в което преди 
беше поместен магазинът на 
"Пирин".

- Безрезултатни 
гашните ни предложения на 
някои собственици на търгов- 

фирми от Босилеград да 
открият магазин в нашето се
ло, изтъква Миланов и доба
вя, че ще продължат с търсе
нето на такава.

член на 
че съветът

Регионалният път Босилеград - Враня през Весна кобила, кой
то е от изключително значение за жителите на селата в Любат-
ски район, е възстановен за движение. Почистването на най-зас- 
трашения участък, от Крива фея до Барие, с дължина от около 11 
километра, е започнало преди Великденските празници. Зоран 
Рангелов, шеф на босилеградския клон на предприятието за под
държане на пътища от Враня, изтъкна, че на места снежните 
преспи са били високи и над 2 метра.

В Автотранспортното предприятие в Босилеград казват, че 
наскоро ще възстановат автобусната линия Босилеград -Любатв 
- Враня. Същевременно съобщват, чс техните аитобуси по този

П.Л.Р.

бяха досе-

ски

П.Л.Р.маршут ще движат три пъти седмично.I Панорама па Ушспп.р



Димитроварад-о/га хроника

Славка Неделкович от Сдружението на 
частниците в селския туризъм посети
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Заседание на Общинския съвет__

Без намаляване на так<ата димитровградско 

за ползване на площи ДобрИ у(Л0ВИЯ
за развитие 

на селския туризъм
Да се намали общинската предложението на селскос- та хазна се отделят средсва за 

такса за ползване на строи- топанската служба за откуп- купуване на учебници на де- 
телните площи, поискаха от чиците на мляко на терито- цата на бежанци и разселени 
Общинския съвет (ОС) ня- рията на общината да се от- лица, които се учат в основио- 
колко частни собственици на пускат средства за разходите то училище. Тази година за Ш 
обекти, както и "Фершпед", при събиране на млякото (за ученици ще бъдат отделени 
"НИС Югопетрол" и Домът превозването). Службата 54 000 динара. Членовете на 
за стари на заседание, прове- предлага 2 дин./л за събиране ОС се съгласиха, по с условие 
дено на 4 април. на млякото в района на Висок родителите на учениците да

"Когато са подавали иск и Бурел и 1 дин./л за селата получат учебниците на ре- 
извън шосето Смиловци - верс.за ползване на площите,

всички са се съгласили да Пъртопопинци и Смиловци Зачестилите горски пожа- По покана на общинския га могат да започнат да прие- 
плащат тази общинска такса - Димитровград (Бребевни- ри, предизвикани преди координатор за изготвяне и мат туристи", изтъкна Не-
и според мен от плащане ца, Мъзгош, Моинци и Пе- всичко от небрежие ма хора- реализиране на проекти от делкович и добави: "В разго-
трябва да бъдат освободени търлаш). Бе прието предло- та, задават проблеми на ппо- областта на туризма Никола вор с кмета на общината раз-
всички или никой. Аз пред- жението на зам.-кмета Баса тивопожарната служба, към Алексов, в Димитровград те- брах за решителните стъпки
лагам второто", категоричен Алексов откупчикът да губи нея се присъединяват и чле- зи дни пребивава председа- на органите на местното са-
бе членът на ОСМилчаМар- правото на средства за пре- новете на доброволното про- телката на републиканското моуправление селският ту-
ков. Даже не са се съгласили и возване на млякото доколко- тивопожарно дружество. Но
с установената досега практи- то три месеца не плати мля- тъй като не разполага
ка Домът за стари да бъде ос- кото на производителите, 
вободен. "И те получават па
ри от държавата за дейността на селскостопанската служба ри, дружеството

през миналата година мощ от общината за
Искът бе отхвърлен с обос- най-много мляко е изкупено на специални метли

нование, че увеличението е във Висок - 82711 литра, а об- ботуши. ОС без ра
само съгласувано със запла- що на територията на общи- прие иска и той в
нуваната инфлация.

Членовете на ОС приеха

новни подръчни сред 
Иначе, според сведенията потушаване на горски

си и нека си платят!"

ната 333740 литра. срот
Всяка година от общинска- ран.

Селските меетшш ©бщности 

търсят финансова подкрепа
Славка Неделкович в разговор с димитровградчаниДобре е, че съществува ин

терес за комунално уреждане Във втората по големина 
на димитровградските села.
Така определени хора в орга
ните на местното самоуправ
ление най-често оценяват за-

лиона динара и до края на го
дината вероятно ще бъдат 
незначително увеличени. 

Създава се впечателение,
селска местна общност па 
територията па Димит
ровградска община - Белеш, 
се уреждат на помещения
та на МО в тамошния Кул
турен дом. Белешани на 
джиро-сметката си имат не на средства за комунални ддд хиля^и динара, но пре- 

раооти, но при това напом
нят и за реалността, че парите няма да са достатъчни и

затова неотдавна поискаха 
допълнителни средства от 
общинския бюджет на 
стойност от 196 хиляди 
динара за купуване на стро
ителен материал. 
Представители на местно
то самоуправление ще оби- 

зиране на комунални проек- колят Културния дом в Ле
ти, чиято обща стойност е леш и щ? осведомят 
над 19 милиона динара. В об- Общинския съвет дали беле- 
щинския бюджет за 2007 г. шани наистина се нужда- 
заплануваните средства мно- ят от толкова средства.

Сдружение на частниците в ризъм да стане една от 
селския туризъм Славка Не- най-значителните стопански 

че настоящото ръководство делкович. Придружавана от отрасли. Бъдете уверени, че 
на местното самоуправление длексов и сътрудниците му, туризмът ще допринесе за 
с неадекватен подход към ре-чесгилите искове на селските 

местни общности за отпуска-
тя обиколи селата Радейна, развитието на много други 

шаването на определени Бачево, Смиловци, Лукавица отрасли - транспорта, здра- 
проблеми в селските местни и д невля и стопаните в тях, веопазването, производство- 
оощости (и не само към тези които са заинтересовани да то на здрава хра^а и др »
проблеми) само сеое си дове- се занимавах ^ селски ту- Славка Неделкович каза, 
де в незавидно положение. че в Европейския съюз се ин-
От общинските органи през г ^ ^ г Л
изминалите няколко години Сле^ обиколката гостенка- касират непосредствено 13, а 
се е търсило да решават и та споДе™ впечателенията посредствено 17 млрд. щат- 
уместни, и неуместни кому- си пРел журналисти и жите- ски долара от селския тури- 
нални и други проблеми в се- лите на общината, които зъм и че съответното репуо- 
лата. Така например неотдав- проявяват интерес към този ликанско министерство нас
па пристигна иск от жител на ВИД туризъм. Според нея в тоява в олизко бъдеще да 
с. Драговита да му се плати, Димитровградско същесту- приеме стандартите на Евро- 

амбула- ват Добри условия за разви- пейския съюз в категоризи- 
у тие на селски туризъм, рането на обектите за този 

"Всичките домакинства в се- вид туризъм, 
дата, които обиколих, ведна-

ценяват, че тези средства

все пак са ограничени.
Според сведенията, които 

неотдавна предостави начал
никът на Общинското управ
ление Велин Николов, сел
ските местни общности досе
га са подали искове за реали-

че чисти тамошната 
тория.

Б. Д.
Б.Д.гократно са по-малки -1,5 ми-

Великден II11
Тази година Великденските 

празници се паднаха в начало
то на април, но времето бе из
ключително хубаво и измами 
много хора сред природата. 
Пак имаше скара и бира, и аг
нешко...

Да отидеш до любимото на 
димитровградчани Манастир- 
че, а да не пийнеш от

Според тради
цията, за Великден
всяко семейство
боядисва яйца, с
които си украсява
дома.

Семейство Ма-
нови (Цветанка и
Слободан), освен дена-сту,

та вода...все едно не си бил 
^ там! Удоволствието обаче раз

валят нашите нрави, от които 
като че ли никога няма да се 
отървем. Никак да се научим 
да си събираме боклука след 
пикника. Край уредената чеш
ма, оставени празни бутилки, 
пластмасови чаши, найлонови 
пликчета и най-различни дру* 
ги опаковки...

Не дай Боже децата да се 
учат от нас!

къщата, по ориги
нален начин укра
си и двора пред 
къщата. За целта е
използван един
дънер, на които са
закачени харак
терните изсъхнали
гъби, растящи по 
дърветата. Тези гъ
би с малко мъх, са

в ин-превърнати
тересни гнезда, в
които са сложени А.Т■перашките.



Кроншга
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За стратегически 

4,2 мин евро
Трансгранично сътрудничество 

ПрОбКТИ Сурдулица - Радомир

За по-добро положение 

на роните
■а а.

(От стр. 1) ните стратегически проекти, най-много
Европейската агенция за реконструкция Разполагаемите средства ще бъдат инвести- 

съвместно с агенциите за развитие от Швения &анИ В Ле_сковаш><а община - 1 215 000 евро. 
и Норвегия и Република Сърбия е подсигу- °е“дините вРаня - 580 000, Буяновац -

е§1Ш§§ ЩШЩ
ласно разполагаемите ресурси и приорите- лмття 1 т ппп^д^РУпа са °^и™те ^урду- крачка от последващите", чи- те предприятия "Водовод" и 
тите на отделните общини. Същевременно 90 Тт пговипте тПипС ’ \3т°' БосилегРаД ' ято цел е да се създадат Радио Сурдулица, а от Радо- 
международни донори и държавното ръко- , бЩина Църна трава с50 по-благоприятни жизнени мир центърът за транегра-
водство на Сърбия са обезпечили още 4 ми- .т™т« ^ ^ "зключение на Сурдулица, уСЛОВИЯ в ромските селища в нично сътрудничество "Нап-
лиона и 200 хиляди евро за финансиране на ляГ^м ,1коР,™Р™°н1,-ЗИ ГРУПа “ ™С' СурдулишРка и Радомирска редък". 
приоритетните проекти според стратегичес- страната ' 6СКИ НаИ неРазвитите в община. Тъй като общата На 16 април в Сурдулица

ст развойни планове на общините. В съзву- ” стойност на проекта е около ще се състои среща на отго-
с уточнените критерии и вече разработе- Д.М./В.С.Б 55 хиляди евро, община Сур- ворни ръководители от двете

дулица ще ангажира около 6 общини, на която да бъде наз- 
600 евро от собствени източ- начен съвместен отбор за реа

лизацията на проекта.

ките
чие

Тютюнопроизводителите спечелиха делото ници.
В реализацията на проекта Д.М.

ДИН плаща 5,2 млн, 

динара обещетение
Сурдулица - Трън

У

Тютюневата промишле- телите в Прокупие Миролюб Тютюнопроизводителите 
ност в Ниш (ДИН) трябва да Ракич заяви, че освен недек- подчертават, че най-много са 
плати 5.2 милиона динара на ларирано семе от ДИН са по- засегнати от изявлението на 
тютюнопроизводителите от лучили и химически препа- ръководители в Нишката тю- 
Нишки, Прокупашки и Лес- рати за третиране на посеви- тюнева промишленост, коя- 
ковашки район, постанови те, изминал срок за годност, то беше приватизирана от 
Общинският съд в Ниш. Тю- Потърпевшите произволите- американската компания 
тюнопроизводителите заве- ли на тютюн казват че частич- "Филип Морис", че "в Ниш- 
ли дело срещу ДИН, защото но са доволни от присъдата, ки район няма кой да произ- 
от нея са получили бразилско защото не са получили иска- вежда тютюн". Те са уверени, 
семе без декларация и без ната сума. 
проучвания за възможности- - Не получихме напълно вата крачка към възвръщане 
те за садене на наша терито- адекватно обезщетение, но е на доверието и бъдещото вза- 

както добре, че поне нещо ни дават, имно изгодно сътрудничес- 
с което доказваме, че сме би- тво, тъй като десетилетия на
ли прави, когато преди ня- зад те са печелили престиж- 

Председателят на сдруже- колко години, поискахме съ- ни награди за високото качес- 
тютюнопроизводи- дебна защита, каза Ракич. тво на своето производство.

чп
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Шче решението на съда е пър- р
. •?т,!г ?рия, поради което, 

твърдят, са имали намален 
принос. ой

3... л ®№нието на шОт летище “Константин Велики” в Ниш
■: щ—шжЧартър полети по Крит ^ |||р

Шг й: ■ КЩ
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На 20 юни тази година от нишкото летище Крит. Това е договорено между Туристичес- 
"Константин Велики" ще полети първият са- ката агенция "Мондорама от Ниш и >1т 
молех за град Хераклион на гръцкия остров «щ^отБе.лград^ от ^ ще ^

твяват до края на тазгодишния туристически 
сезон със самолет "боипг 737", в който има 

180 пътници, тъй като "Мондорама" 
е сключила спогодба с няколко хотела на ос
тров Крит. Хотелите са от различни катего
рии - от 2 до 6 звездички, и вярваме, че ще
удовлетворим желанията на различни кате- Кметът на Сурдулица Ста- ческите документи за рекон- 
гории туристи заяви собственичката на иислав Момчилович сключи струкция на локалната пътна 
"Мондорама" Милапка Новакович. договор с Европейската аген- мрежа в Сурдулишка и Трън-

"Ят еъруейз" оповести и откриване на чар- ция за реконструкция за реа- ска оощини. 
търпи полети и до черногорския град Тиват. лизация на плановете за поп- Проектът е защитен и чрез 

От Ниш през това лято ще има самолетна равка на пътната инфрас- програмата "Добросъсед- 
до Истанбул, която ще се поддържа труктура в крайграничните ство" за сътрудничество меж-

общини Сурдулица и Трън ду Сърбия и България. Аген- 
съгласно европейските стан- цията е отпуснала средства за

на 137 кило-

ш

места за __
Кметовете Станислав Момчилович и Александър Нейков

линия и 
с турски самолети.

дарти. За реализацията на реконструкция 
проекта, чиято стойност е метра местни пътища на те- 
около 263 хиляди евро, Евро- риторията на Сурдулишка 
пейската агенция ще отпусне община.
233 000, а община Сурдулица Ръководител на проекта е 
ще подсигури около 30 хиля- Оливера Величкович, която 
ди евро. подчерта, че вече е формиран

Тъй като община Трън отбор за комуникации, в чий- 
то състав са по трима пред
ставители на двете съседни

В<еки им№ право на мнение
___ Дали спортната за-

Фотооко

ла в Димитровград на
истина ще бъде назо
вана на името на ро- 
каджията Глен Хгоз? 
Един безизвестен ди- 
митровградчаиин нег
ласно, но видимо си 
каза мнението с гра-

______ фит, който написа на
спортния обект. Б. Д.

—~Т~т~

1 .

партиира в този проект, в на
чалото на следващата седми- 
ца в Сурдулица ще бъде общини. Сега готвим доку- 
сформиран съвместен отбор менти, за да може през лято- 
за неговата реализация, в то да се извършат запланува- 
чийто състав ще се включат и ните строителни работ и, 
специалисти от България. Те тя. 
ще трябва да изготвят техни-

±г гг

ршг )

каза

::-'А Д.М.
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Щтрихи за портрет - Емил ПетровНашенци в света на науките

Милан Савов - лице срещу Митничар и поет
лице еъе звездите Неговата работа 

е отговорна. Шеф е 
на митническия 
отдел за жп гарата 
в Димитровград.

обоснова своята докторска професорските качества на !1Р“ “°®°;?р°™
дисертация на тема "Прило- младия научен деец, поне за- Т, Р Гт ”
жеиие на неминерален модел сега ще си останат неиспол- езия’ ^иоетът и
на идеен прекъсвач в симула- звани. Още на втория ден митничар
ция на електронни вериги". след докторирането, Милан ми™ичарят и по- 

Резултатите от научните Савов замина за град Щут- ет ьмил петров
изследвания, обработени в гарт в Германия. Фирмата ТС кива/ че ™ са“ не
дисертацията, решават един "Електроник толушеи", коя- е вяРвал в дарбата
важен проблем в електоника- то се занимава с проектиране си и затова преди
та и те ще имат широко прак- на аналогии интегрирани ве- няколко години,
тическо приложение, под- риги и която открива свой когато насъбрал достатъчно дома, за моментите на раз
чертаха професорите в разис- център в Белград, го е извика- стихотворения, се запътил в влечение, когато ме споходи
кванията и заключителните ла на шестмесечни подготов- Белград при поета Драган инспирацията. Петров доба-
преценки за научните стой- ки за работа в този център, ЛУКИЧ' В едно каФене ЛУКИЧ вя и следното: В провинция-
носги иа труда на Милан Са- като имала предвид, че той внимателно прелиствал твор- та е трудно да бъдеш поет. 
вов. Сигурността, убедител- има опит и добри резултати в бите на тогава напълно ано- Понякога това се разбира не-
ността и ясният приемчив тази област. Доколкото мо- нимния автор. Три сгихотво- сериозно, така че от време на
стил, изложението при пре- жахме да разберем, дейнос- Реиия пРочел ™хо' след кое' вРеме се ™,там защо ми е
зентацията и обосноваването тта на центъра на германска- то станал и четвъртото започ- всичко това.
на своите научни изследва- та фирма в Белград ще е свър- нал да чете гласно. В заведе
ния, обработени в дисертаци- зана с дистанционното уп-
ята, предизвикаха един от равление на електроенергии-
професорите да констатира, ната система на Сърбия (дис-
че Милан ще бъде блестящ та1 щионио четене на електро-
професор.

Но, както тръгнаха нещата,

та му и писането, 
поетът казва: "Ни
как не могат да се 
свържат двете ра
боти. В униформа
та съм митничар, в 
цивилните дрехи - 
поет. Покрай всич
ките възможни до
кументи и задъл
жения на работно
то ми място, никак 
не мога да се отбия 
в света на поезия
та. Тя остава за

"Милане, ти се изкачи високо сред звездите и с 
тях можеш да разговаряш лице срещу лице."

или

У

А-р Милан Савов е роден 1974 
год. По потекло е от Цариброд- 
ско - майка му Милка, иконо
мист, е от Сливиница, а тат
ко му Симеон Савов, машинен 
инженер, е от Граиа. Нишката 
гимназия "Светозар Маркович" 
завършва 1993 год. като пълен 
отличник, а в Електронния фа
култет в същия град се дипло
мира 1998 год. със средна бележ
ка 9,94. Магистериум завърша- 
ва 2003 год. Асистент е иа 
Електронния факултет. Имал 
е повече научни проекти и науч
ни съобщения, по които станал 
известен и в Германия.

С тези вдъхновени думи 
известният професор в Елек- 
торонния факултет в Ниш 
проф. д-р Ванчо Литовски 
провъзгласи Милан Савов за 
доктор на науките от облас
тта на електрониката. Това 
стана на 26 март 2007 год., 
след като пред петочленна 
комисия, съставена от нишки 
и белградски професори, ог
лавявани от професор Литов
ски, докторантът блестящо

Димитровградският поет е 
нието били предимно млади на мнение, че не всички раз- 
хора. Намалили музиката, за бират поезията, защото тре- 
да чуят какво чете поетът петите на поетична душа за 
Драган Лукич. А Емил си за- тях са нещо странно, 
дал въпроса: "Възможно ли е, 
че това съм написал аз?"

Хубави спомени пази от 
гостуването на поетична ве- 

Резултат от тази среща е чер в новосадския квартал 
първата му стихосбирка Бачки ярак, на .която присъс- 
"Изгубените острови". В ре- твал благодарение на митни- 
цензията за тази книга Дра- чаря и поет Момчило Кара- 
ган Лукич написал: "Както нович - Моня. Колегата му ра- 
при Милкович, изпъква сери- боти в Митницата в Димит

ровград, но е дошъл от Бачки 
За втората му стихосбирка ярак. В това място от години 

не трябваше да се чака дълго, се провежда културна проя- 
Носеше название "В изгубе- ва, 
ния град". Набързо след това сръбски писател Петър Ко- 

третата "Летене чич, а Каранович е един от 
през сумрака". Емил призна- организаторите и постоянен 
ва, че първоначално имал на- участник. Петров от тази сре- 
мерение книгата да озаглави ща разказва следното: "Кога- 
"Изгубените души" и да то започнах да чета "Римски 
оформи трилогия, но се отка- войн", настана общо мълча- 
зал, защото, както казва, в ние. Бях възхитен как публи- 
един момент почувствал жи- ката изслуша и прие стихове- 
вота като летене през всички те ми." 
беди, които са ни сполетяли.

мерите).
В. Димитров

Конкурс за наградата 

"Стеван Сремац" озността на поезията."
Нишкият културен център (НКЦ) отправи покана към изда

тели и почитатели на художественото слово да изпращат 
предложения за роман или сборник на разкази, които ще 
конкурират за традиционната литературна награда с името 
на прочутия реалист, творил във Войводина и Ниш. Награ
дата “Стеван Сремац” присъжда НКЦ с финансова подкре
па на нишката Градска скупщина.

В журито са Михаило Пантич, Иванка Косанич и Весна 
Триич.

Предложенията се изпращат на адрес: Нишки културен 
център, Ул. Станое Бунушевац бб, 18 000 Ниш.

посветена на великия

се появи и

Петров подготвя нови кни-
■ На въпроса къде са допир- ги. Не само поетични.
^ ните точки между професия- Б. Д.

Манастирите и черквите в Ниш (2)

Християнската антика
Най-вероятно първите си християнски дни черквата я нареждат сред малките 

Ниш започва да брои на късноантичния локалитет крайгробищни черкви от края на IV и 
Медиана. Всичко е започнало на северозапад от ан- началото на V век, каквито и сега могат 
тичната палата, на онази стена, на която римляни- да се намерят край гробищата, 
те построили нимфеум и терми, за да изразят по- При нахлуването на хуните град 
читта си към водата и нейните благоденствия. Точ- Ниш е бил разрушен, а животът в Ме- 
но там, въпреки че има и други мнения, първите диана секнал.
християни са построили баптистериум - кръщал- По времето на Юстиниян от 527 до

565 г. са построени креспостни стени 
Кръщалнята се състои от две помещения. Цен- на град Ниш, възобновени са 7 и пос- 

тралното е с писцин, както се е наричал басейнът троени 32 нови крепости, една от които 
за къпане и е октогонален по форма. На западната над Медиана. На юг от Медиана на до- 
страна се е облегнала апсида. Може да се предпо- миниращия хълм Влашко бърдо, откъ- 
ложи, че това лъкообразно помещение представ- дето най-лесно е можало да се контро- 
лява соп51§па1опит, който е служил за миропо- лират равнината около Медиана и во-
мазване, с което непосредствено след кръщаване- енния път към Константинопол, цар Ранохристиянска църква в Медиана 
то, новороденият в християнската вяра (неофит) е Юстиниян е построил нова крепост.
одуховяван с божията сила чрез помазване със све- Някогашните твърди и сигурни крепостни стени и известен виден християнски мъченик, 
то миро, каквито са елеят, балсамът, виното, аро- днесустояват на зъба на времето и покушенията на Може да се предположи, че цръквището 
матни растения и други, и насочван по пътя на хората. Архангел Гаврил" е византийска базилика с крип-
Възнесението. Точно по това време по околните баири започ- та, чието присъствие в Сичевашка клисура пот-

В локалитета Медиана е разкрита може би нали да се строят черкви, които и днес са трудно- връждава историческия континуитет на този мал- 
най-старата черква в Ниш, което потвърждава, че достъпни и за които много малко се знае. ко известен монашки обител,
това е била силна крепост на първите християни. Църквището "Св. Архангел Гаврил" се намира Недостатъчно проучени и почти забравени са 
Черквата има правоъгълна форма с просторна по- на левия бряг на река Нишава пред село Острови- черквите на място Камара край село Габровац, ' 
лукръгла апсида на източната страна. В наоса, на ца. Пътят до там минава през разкошни лозя в пи- Кнез село, Чурлина и рановизантийската крепост 
мястото на амвона, е намерена мозайка с формата томите падини на планина Облик. Тук, в прекрас- на местността Градище край село Милковац. 
на монограма на Христос. Скромните размери на на природа е построен храм над гробницата на не- Миша Ракоция

ня.

"Св.
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Римските легиони идват Мъж без 

мустаци 

не е мъж!
яа римското владичество сГпох^к," уГтуре,",' йкономи1ес"Гв«ход.

Римляните достигат Бал- — 
канския полуостров, след 
като разгромяват през II в. 
пр. Хр. древното Македон
ско царство. Тогава са създа
дени и първите римски про
винции на Балканите. А 
след техните победи в Мала 
Азия през 133 г. пр. Хр. Бе- 
ломорието става основна ко
муникация за завоеванията 
в източна посока. Последни
те два века на старата ера са 
оцветени от многократни 
сблъсъци между вътрешни
те тракийски племена и 
римските управители на 
провинция Македония, на-

*Поверието, че в мустаците 
е скрита силата на мъжа- 
диктува нито косъм от мус
таците на младоженеца да 
не падне на земята. Защото, 
ако някой зложелател наме
ри дори косъм, може да нап
рави с него злосторна магия.

В наше време само модата 
диктува дали мъжете да пус
кат мустаци и бради или да се бръсне, за да отиде на лов и 
ходят гладко обръснати. Но да улови кошута. А за народ- 
ако се върнем поколения на
зад, бихме чули да казват, че телен образ за женитба. Дру- 
"мъж без мустаци не е мъж". га песен разказва как в пред- 
Доказателства за това разби- сватбеното бръснене на мла- 
ране намираме в българските доженеца деветима бербери- 
народни песни и приказки.

Колкото по-назад във вре
мето се връщаме, толкова

балканската граница 
на империята. Стари
те вътрешни центрове 

Филипопол 
(Пловдив) и Сердика 
(София) се развиват и 
благоустрояват. Съ
щото може да се каже 
и за проспериращите 
гръцки градове по 
Черноморието. Съоб
разно римските тра
диции се строят ог
ромни обществени 
бани, театри, предста- 

сгради. 
Изграждат се акведук- 
ти и развита пътна 
мрежа, свързала Бал
канския полуостров с 
всички точки на ог
ромната държава. 
Извън градовете се 
създават множество 
императорски доме
ни и имения от типа 
"вила рустика". Те 
обикновено са украсе
ни с мрамор и мозай
ки, какъвто е случаят с 
прочутата 
Армира край днеш
ния
Изглеждало, че това 
благоденствие ще 
продължава хилядо
летия, когато настъп
ва катастрофата.

като

ната поетика това е иносказа-

(бръснари) строшили сво
ите девет бръсначи, но не ус
пели да обръснат жениха, 

по-внушителни стават мъж- дла се появява гиздава девой
ките мустаци. Най-яркия ка и тя успява да го обръсне 
пример откриваме в старин- сьс сребърна гривна - накит, 
ния народен юнашки епос. който символизира булката и 
Негов главен герой" е ми- женската "власт" над мъжа.

т български юнак Кра- Обредното бръснене 
ли Марко. Той е истински ис- доженеца било толкова важ- 
полин - може да стъпи на две

на

вителни

тичния на мла-

но, че се изпълнявало дори и 
ако женихът е толкова млад,планини едновременно, а но

зете му оставят огромни от- че бръсненето е само симво- 
печатъци в скалите или про- лично. А поверието, че в мус- 
биват кладенци в земята, таците е скрита силата на мъ- 
Крали Марко е толкова смел 
и могъщ, че пре-
борва змейове и ЗабрИЧИ Св МЛвДИ МЛаДОЖвНЯ
премества плани- ------ ---------------------------------------------

Още един Забричи се млади младоженя, 
знак за неговата бричея го девет берберина, 
мъжествена сила сви се девет брича испребия, 
са и неговите вну- само ми се един брич не пребил, 
шителни муста- та го един берберин добричил. 
ци. Дори само

вила
ни.Ивайловград.

Ьалсамариум, бронз, Варна (В този варинат песента е пята на 
един негов мус- сватбите в Босилеградско в миналото). 
так е колкото 
"три руна цър- 
ни".

- Продължава - Записал: Александър Младеновтоварени с охраната на важ
ната артерия.

През 29 - 28 г. пр. Хр. леги
оните на Марк Лициний 
Крас опустошават Тракия 
по заповед на бъдещия пръв 

Октавиан

Мраморна ста
туя на Херакъл 
от Рациария 
(днес с. Арчар, 
Видинско), II в.

Ако оставим настрана фан
тастичния юнак от народния 
епос, в реалния също ще от
крием, че мустаците са били 
мерило за мъжественост. Във 
времената, когато женитбите 
се правели още в юношеска 
възраст, един ерген можел да 
мисли за сватба, щом започ
нат да му растат мустаци. И 
това доказателство за възмъ
жаване било подчертавано 
сьс специален ритуал. Оби
чайно ергените не се бръсне
ли, преди да се заженят. Зато
ва подготовката па младоже
неца за сватба започва с пър
вото му обредно бръснене. За 
този ритуал се събира цяла 
дружина негови приятели. 
Самото ритуално бръснене се 
извършва от някой по-опи- 
тен в това действие. А на мес
та обичаят е трима или дори 
девет мъже да бръснат младо
женеца. Правилото е, че 
бръсненето трябва да започне 
от дясната страна на лицето, 
после отляво и накрая пак от
дясно. Защото във фолклор
ните представи винаги дясно
то се свързва с мъжкото нача
ло, докато лявото е женски 
символ. Обредът се изпълня
ва под съпровода на специал
ни песни. Пеят ги сестрата па 
младоженеца и нейни прия
телки, подредени зад младо
женеца или обикалящи в 
кръг около него. 13 една такава 
песен се разказва как войвода

жа диктува нито косъм от 
мустаците на младоженеца 
да не падне на земята. Защо
то, ако някой зложелател на
мери дори косъм, може да 
направи с него злосторна ма
гия на младоженеца. Ето за
що обръснатите мустаци се 
заравяли под трендафил в 
градината или се скривали 
под камък. Когато бръснене
то завърши, сватбарските му
зиканти засвирват с все сила, 
за да огласят, че младожене-

император 
Август. Това предизвиква 
масово въстание през 11 г. пр. Хр., потушено 
от легата Луций Колпурний Пизон. Римска
та власт постепенно се утвърждава и при им
ператор Тиберий земите около Дунав са ор
ганизирани в провинция Мизия. През 45 
отнета фиктивната независимост, оставена на 
дългогодишните римски съюзници 
ти, одрисите. Територията на древното цар
ство и прилежащите земи на други тракий
ски народи са обединени в провинция Тра
кия. Следват земите на последните свободни 
траки, родствените на гетите даки на север от 
Дунав, покорени в началото на II в. По този 
начин всички тракийски територии 
провинции на могъщата Римска империя.

Като цяло, това е епоха на благоденствие, 
културен и икономически възход. Изграждат 
се десетки нови градове, възникнали около 
военните лагери на различни 
Особено важна е р. Дунав, край която минава

г. е
и сатели-

цът е готов да тръгне към до
ма на булката.

Ако искали да се отърват 
от някой ерген-натрапник, 
момите някога си правели 
шеги с неговите мустаци. Се- 
денкарска песен разказва как 
дяволити моми бутнали ерге
на толкова близо до огъня, че 
му изгорили единия мустак. 
А друга шегаджийска песен 
разказва как стар дядо оти
шъл уж само да погледа сел
ското хоро, но харесал двете 
най-хубави моми в хорото и 
дори взел да се задява с тях. А 
те решили да си направят ше
га с него и му обещали да от
върнат на желанията му, ако 
си обръсне брадата и подкас
три мустаците си. Дядото 
сторил какаото поискали мо
мите и се почувствал подмла
ден, обаче когато се върнал 
при тях, те още повече му се 
присмели.

Румяна Панайотова

стават

Колони с фриз от античния одеоп 
на Филипопол, I - I/ о.

военни часги.

Оптичният тют/ор па 11>п/1нионо/1 (11//опдпп), построен през 10Х - I Iд



Спорт
10 1 3 април 2007   — 

Високо отличие за двукратните световни шампиони Щрихи за портрет:
Андреа Тодорова, лекоатлетка

Орден "Стара планина" 

за Денкова и Ставийски Пионерска 

рекордьорка 

по висок скокДвукратните световни шам
пиони по фигурно пързаляме 
Албена Денкова и Максим 
Ставийски бяха награде 
орден "Стара планина" - пър
ва степен от българския пре
зидент Георги Първанов. Ви
сокото държавно отличие им 
е дадено за техния изключите
лен принос за развитието на 
физическото възпитание и 
спорта в Република България.

Българският държавен гла
ва награди с почетния знак на 
президента на Република 
България треньорите Ната
лия Линичук и Генадий Кар- 
поносов за постигнати изклю
чителни резултати във фигур
ното пързаляне, утварждава- 
не авторитета на българския 
спорт и спечелената втора све- Сл/е една златна страница в историята на българския спорт: 
товна титла за България при Денкова и Ставийски с президента Първанов 
танцовите двойки.

ни с
Младата димитровград- 

чанка Андреа Тодорова вече 
пет години се занимава с ат
летика. В любимата си дис
циплина - скок на височина, 
вече е регистрирала забеле
жителни резултати. С по
мощта на треньора Алексан
дър Марков Тодорова преди 
известно време достигна до 
пионерския рекорд на Сър
бия - 145 см. В момента 
най-добрият й резултат в та
зи дисциплина е 153 см. По
беждава почти на всяко състе
зание, на което се появи.

Напоследък се занимава и 
с многобой. Последният й ре
зултат в тази дисциплина 
(3190 точки), постигнат на ед
но лекоатлетическо състеза
ние в българския град Плов-

то ще се проведе през 2009 г. 
МладатаНФЗ -19 кръг димитровград-

див, накара водачите на реп- чанка през май ще завърши 
резентацията на Съроия да я ОСНОВно училище. Заплану- 
включат в списъка на канди- вала е да продължи образова- 
датките за Балканиадата. За- ниехо си в Белград. Казва, че 
едно със съотоорничката си и в столицата ще продължи 
Александра Андонова, Тодо- да се занимава с любимия й 
рова е кандидат и за Олим
пийския фестивал на млади
те лекоатлети на Европа, кой-

Категорична победа 

на гостите спорт.
Д. СтавровФК "Младост" - ФК "Балкански" 0 : 3 (0 :1)

В борбата за първото място ски" е домакин на "Пуковац". ЮФД-19К0ЪГ 
"Балкански" успя да спечели Мачът ще се играе в неделя от ^ г
още три важни точки. С кате- 16 часа. В сряда димитров- 
горичните 3 : Не е игран мачът 

Житораджа" - "Младост"
0 Димитров- градчани ще гостуват на един 

градчани разгромиха отбора от най-опасните си конкурен- 
на "Младост" на игрището в ти за първото място - отбора 
Медошевац, за което любите- на "Алуминиум" от Ниш. ]] 
лите на футбола твърдят, че е Мачът в Ниш също ще започ- 
едно от "най-горещите" в ли- не в 16 часа. 
гата. Д. С. * Органите на ЮФД трябва да решат дали ще бъде игран нов мач или 

"зелените" ще спечелят със служебните 3:0
Мачът от 19
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кръг между 
"Житораджа" и "Младост", 
който заради суспензия на те
рена в Житораджа трябваше 
да се играе на 7 април в Бело- 
тинац, не се състоя поради 
злополука, която домакините 
изживяли, пътувайки за ма
ча. На 7 април в 15 часа и 30 
минути, за когато било нас
рочено началото на мача, на 
стадиона в Белотинац се поя
вили само босилеградските 
футболисти и съдиите.

В "Младост" казват, че от 
органите на ЮФД все още не 
са получили официално съ
общение дали тази среща ще 
бъде регистрирана със слу
жебните 3:0 за "зелените" 
или пък ще бъде наложено да

Таблицата на ЮФД след 19 кръг
мач. поб. рав. ааг. гол-разл. точки 

19 13 2 4 46 : 21 41
19 12 4 3 34 : 8
19 12 4 3 41 : 15 40
19 11 3 5 61:29 36
19 9 4 6 39 : 29 31
19 10 1 8 33 : 32 31
19 9 3 7 40 : 28 30
19 7 6 6 28 : 34 27
19 8 2 9 41 : 35 26
19 8 2 9 27 : 26 26
18 5 5 8 29 : 31 20
19 5 5 9 23 : 43 20
18 6 1 11 28:38 19
19 4 5 10 29 : 50 17
19 4 2 13 15 : 51 14
19 2 3 14 16: 52 9

ИАПР5ЛАК 1. Злочудово
2. Железничар
3. Радан
4. БСК
5. Единство
6. Радпик
7. Слога
8. Бобище
9. Ябланица
10. Леминд Лнвница
11. Младост (-1)
12. Ястребац
13. Житораджа (-1)
14. Пуста река
15. Манойловце
16. Грачаница
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се играе нов мач.
В рамкитте на 20-ия кръг на 15 април (неделя) "Младост"

р , посреща "Бобище". Мачът на
дТександър “'йованович^Тг Великденски турнир по ускорен шахмат за деца_____________ ‘п1е„Х ““Г»
Ништ Голмайстори: Нинос- ся постшнати ^атт

Величков първи във Враня
АЪ "Балкански" игра1вследния Седмокласникът Душко Величков, член на ШК "Младост" от Босилеград, спечели турнира 5ИК„ _4:2',)Тада_н ’ '

Алексови Пенич ? На турнира участваха 19 млади шахматисти от Враня и Лесковац, както и 17 от Босилеград мтд 2:1'
В следващия краг "Балкан- ‘ член°ве на шахматната “кола при ШК "Младост". Р

Медошевац, 8 април 2007

П.Л.Р-П.Л.Р.



Албум - (Ти&т&т
1113 април 2007

ЛокрмотнБ за първия влак от Цариброд до София
ници и стоки по линията 
Цариброд - София - Вакарел, Интернет, 
първите пет локомотива за- Как са реагирали цариб- 
почват да работят на грани- родчани, а особено хората от 
ците на своите възможности, селата на появата на това чу- 
а по нагорнището преди до на техниката нямаме све- 
Драгоман и още някои учас- дения. Дотогава превозът на 
тъци влаковете най-често се хора и стоки е ставал изклю- 
каратс помощен локомотив, чително с волски и конски 

Снимката е заснета през коли. И това не само в околи- 
далечната 1888 година, вед- ята, но и до много по далеч- 
нага след пускането на ли- ни места, 
нията в експлоатация. Тя и

основните данни са взети от

Сретен Игов

Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА, откакто останахме 
без нашата обичана съпруга, майка, свекърва и баба

Локомотив, както този на Първоначално са получени ли задоволителни за време- 
снимката е потеглил първия 5 локомотива, които са име- то си възможности. Теглили 
влак през 1888 година от ца- 
рибродската гара 
фия.

9ВЕТАНКА ЕВТИМОВА 
925 - 2006) от с. Бистърнувани ^ с^имената на реки: са без проблеми по нагорни- 

Со- Искър , "Струма", "Мари- ще, каквотое Драгоманското 
ца , "Янтра" и "Росица", дефиле, влак с маса 112 тона 

Българската държавна же- Машината "Струма" е учас- със скорост 20 км в час. Още 
лезница е купила първите твала при откриването на през първите години на ек- 
локомотиви за пътнически жп линията Цариброд - Со- сплоатацията им обаче, 
влакове от австрийската фия - Вакарел. вследствие на бързо увели-
фаорика СТЕГ - Виена". Тези локомотиви са има- чаващия се трафик на път-

Панихидата ще отслужим на 22 април (не
деля) от 11 часа на бистърските гробища. Ка
ним роднини, съседи и приятели да ни прид
ружат.

Скъпа наша, времето минава, но не може да 
намали нашата тъга. Винаги с много обич и

към

признателност ще пазим спомена за твоята доброта и тру
долюбие. Почивай в мир!

Твоите най-близки

ЧУ В рамките на Програмата “Прилагане на страте- 
Е!!Д7М"П2Д г о \’ гията за намаляване па бедността - Местни иници-
ШАДтМ ^ НЮТН ативн” в Културно-информационния център “Ца

риброд”, който е избран за местен имплементиращ 
партньор за прилагане на същата, започна реализа
ция на проекта “Информационно-съвещателен 
център - Стратегия за бъдещето”.

На този етап се подготвя семинар за незаети

Е На 18 април 2007 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смър
тта на нашата мила майка, съпруга и леля

ВЕРКА ТОШЕВА
от с. Д. Любата, живяла във Враня

Споменът за теб и за добрините ти, с които 
ни даряваше, ще остане завинаги с нас.

С много обич и тъга се прекланяме пред 
твоя светъл лик. Почивай в мир!

Дъщерята Круна, съпругът Стойне 
и семейство Байкови

А МГОЯМАТР/ЯО
5ЛУЕТОРАУН1
СРИТАЙКИЦ -Цариброд-

Програм "Имплементацгуа за смажете 
сиромаштва Локалне иницкуативе"
Препекат: ИСЦ Стратеги|а за будубност млади хоРа от Цариброд с цел те да се запознаят

както с тайните на активното търсене на работа в 
съвременни условия, така и да се подготвят за 
участие в прилагането на Програмата. Избраните 
кандидати ще имат възможност да се включат в ре
ализацията на проекта в по-нататъшния период.

Всички заинтересовани трябва да се обърнат 
към координатора на проекта Саша Костов в КИЦ 
“Цариброд” в срок от една седмица след публику
ването на обявата.

Програма “Прилагане на Стратегията 
за намаляване на бедността - Местни 
инициативи”
Проект: “Информационно-съвещателен 
център - Стратегия за бъдещето” На 13 април 2007 г. се навършват 5 ГОДИНИ от преж

девременната смърт на нашата мила майка, свекърва и ба-
Обява ба

ИВАНКА ГЮРОВА - ВАНА 
от ДимитровградКръстословица 325 Времето минава, но ти, майко, ни липсваш 
все повече и повече. Благодарим ти за всичко, 
което ни подари!

Поклон пред светлата ти памет!
Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Който със
тавя хороскопи. 7. Остров
на държава в Европа. 11. Го
лям плавателен съд. 12. 
Кухненска мебел. 13. Лич
но местоимение. 15. Полско 
цвете. 16. Хранителен про
дукт (мн.ч.). 18. Клопка. 20. 
Алкохолно 
Английско мъжко име. 22. 
Столицата на Германия. 23. 
Третата нота. 24. Марка 
немски камиони и автобу
си. 25. Заводи, предприя
тия. 27. Уреди за комуника
ция. 29. Женски певчески

Владая и Горан, снахите Надица и Негица и 
внучките Ивана, Мая и Лана

г. се навършват 5 ГОДИНИ от смъртта
брат
СИМЕОН СТАВРОВ 
от Димитровград

21.питие. Всеки нов ден внася по-голяма тъга в сърце
то ми.

Вечно ще пазя хубавите спомени за теб, 
батко!

Твоята сестра Елица

На 17 април се навършват 9 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила майка
РАДА ТАКЕ В А 
(1945- 1998) 
от Босилеград

1глас. 31. Наука за здравето.
32. Растително масло. 33. Гръцки футболен клуб. 10. 
Планина в България. 34. Италианска държавна 
Стефан Антов. 35. Българ- левизия (съкр.). 12. Масло- 
ско мъжко име. 36. Жилещо дайно дърво. 14. Салон. 16. 
насекомо. 37. Мярка за зем- Сол на въглената киселина, 
на площ. 38. Определен 17. Семейство. 19. Амери- 
парцел земя. кански хищник. 20. Град в

бой. 25. Град в Космет. 26. 
Столицата на Естония. 28. 
Името на актьора Мърфи. 
30. Името на баскетболиста 
Кукоч. 31. Победителка на 
съревнование по красота. 
32. Повик при тореадорите. 

„ . 33. Река в Италия. 35.
ОТВЕСНО: 1. Пустиня в САЩ. 22. Които участва в Авто_знак за Иран.
Чили. 2. Тодор Колев. 3. Го
лямо литературно произве
дение. 4. Град в Алжир. 5. 1. Дата. 4. Тирания. 10. Сено. 11. Покана. 12. Не. 13. Ела. 14. 
Политура. 6. Река в Сибир. Батак. 15. Нит. 17. По 18. Килер 19. Гидра. 20. Салам. 21. 
7. Произведенията на жи- "Нивеа". 22. Египет'.24. Марая. 26. Масат.27. Павит^Си. 
вописци. 8. Което отговаря 29. Влак 30. Лозе. 31. Атом. 33. Рок. 34. Колоси. 36. Иво. 37. 
на действителността. 9. Ин. 38. Кавал. 39. Волан.

те-
ДД Винаги ще помним твоята блага усмивка и 

добрините, с които ни даряваше.
С много обич и признателност се прекланяме пред твоя 

светъл лик. Почивай в мир!
Твоите деца Руска 

и Весна със семействата си

ИВАН ИВАНОВ - Ванча 
Сливнишки
(13.04.1992-13.04.2007)Решемие на кръстословица 324 - Водоравно:

15 ГОДИНИ вече не е с нас, но е завинаги 
в нашите спомени.

Иванови



Хум-ор - Сатира - Забава

I Манчии рабуш
12 900у'
Звучи като сензация, но е научна констатация 1 т| Пара при 

гпару иде
Щом ме виде у гужвуту, Йоса се, да не закъсневаю на седни- 

Паралията пояете къмто мене. цетедоксепробиваюкрозград... 
Помисли си са че ме стъпка...

- Кво прайи тия свет бре, Ман- ту улицу и оголише град диби-
дуз?

- Може да йе и затова! Сигурно

нещо повече от защит
но действие срещу

- Затова ли раскопаше главну-бактерии и вируси - то
може подсъзнателно

40?да освободи хората от
- На кво си па съга налетел?
- Сечаш ли се кига задният пут не им йе легло на сърце да по-

чувството им за вина!
Когато е осъдил невинния

Син Божи на смърт чрез раз
пятие, Пилат е сторил непрос-

оратимо и я се млого ядоса оти могну на тия град и на тия на- 
за селяците нема паре за мле- род...Гледаю 
кото и вуражат?! джеп...Ако не достигну парете,

- Сечам се, Йосе, сечам! Кво кажу: общината че събере. А зна- 
може да прайимо кига смо тън- йеш ли ти, Йосе, от кога се съби-

раю и кико се събираю паре?
- Е, видиш, Манчо, не смо тън- Просто: дизай данъци и таксе и 

кьи и нейе да нема! Другу поли- удри по голю!

свойсамо
тим грях, но измивайки си ръ
цете след произнасянето на
срамната присъда, той наис
тина си е облекчил нечистата
съвест!? КЬИ....

До този извод се стига въз
основа на резултатите от едно
проучване на американски и 
канадски учени. Според тях 
миенето на ръцете е нещо повече от защитно 
действие срещу бактерии и вируси - то може 
подсъзнателно да освободи хората от чув
ството им за вина!

- Мене, Манчо, това ме йе яд! 
Кига требе за нещо малко да се 
помогне, некой чешму у село да

тику си воде ония ми ти тамо 
синдраци...

- Кву политику?
- Па не си ли чул дека суизгла- направи, па му требе джак ци-

били два пъти по-склонни да потърсят по
чистващ препарат, вместо предлаганите от 
изследователите писалка или сок.

сали да си узимаю по две иля- мент или друго нещо, отворе ус- 
даркье на свако дооденье на та кико врата: НЕМАААА

ПАРЕЕЕ! А овамо, кига йе за 
свою корис, че се найду...

- Е, кво да прайиш, и Господ 
десет илядаркье на месец, па ви- първо на ньега си йе посадил 
дели дека йе малко мложко, а и браду! 
нейе бъш згодно, оти народ мо- - Него я сакам, Манчо, да им 
же да гьи пита по две ли заплате пратим йедну поруку... 
узимаю. Затова решили да узи- - Давай!

IОбщоизвестно е, че в много религии водата 
е използвана като символ за пречистване от 
греховете. Изследователи от университетите 
в Торонто (Канада) и Чикаго (САЩ) обаче би
ли много изненадани, когато установили, че
наистина хората се мият, за да се почувстват ТТг(^'\Г^'ОТТТ ГТКПТП
по-добре. Учените задали няколко въпроса за л Ш АЛк ^ АА ^
връзката между физическата чистота и поро- ИГКЗТТТ
деното от нея усещане, включително и този ***
дали някои хора, макар и несъзнателно, се 
мият, за да получат опрощение на греховете.
Освен това изследователите проучили дали 
чистите хора са с по-чиста съвест и дали понакуцва. Естествено, пръв издал фронта мъжът, 
мръсните или немити хора се чувстват а първа се паникьосала жената. И веднага решила 
по-малко морални. Оказало се, че онези учас- да намери колай за деликатния проблем, 
тници в изследването, които си спомнили за 
лоша постъпка, били два пъти по-склонни да

Смешки -;у

седницу...
- Сал по две ли?
- Море изпървин тражили поМожеш да го

Мъж и жена живеели хубав живот - имали си де
ца, къща и кола, редовен секс и пари. Ама години
те минавали и по едно време сексът започнал да - Абе, не ви ли йе срам да тра-маю само по две илядаркье, а у 

месецът колко пути че се съби- жите паре за това що си чешате 
раю - това никой не знайе! И нейе йезиците? Знайете ли колко на- 
само това! Купили си и по йедън род нема откуде динар да узне? 
мобилън теливон, кажу тека Кво напрайисте, та тия народ да 
най-добре че се допитую идого- преживейе некико? Знайете ли

колко иляди души не работе? А и
- Порукье ли че примаю дома? тия що работе, десет илядаркье
- Не знам кво че примаю, ама за ньи су големе колко врата? 

видим дека пара при пару иде и Кажете ми кой плача таксете за 
кико личи нема да гьи йе срам мобилнити и по колко, да си све- 
йоще нещо да потраже...

- Скъпи, рекла въднъж тя, нашият сексуален
живот навлиза във все по-тежка криза и спешно се 

си измият ръцете. налага да предприемем нещо. Едно време, когато
В друго изследване участниците пък тряб- бяхме по-млади, ти много обичаше да зяпаш хуба- 

вало да напишат хубава или лоша история.
Онези от тях, които написали лоша история,

вараю...
ви жени и девойки. Тогава аз се ядосвах, но сега 
това би могло да ни помогне. Ето как: когато поч- 

п нем да се любим, ти все ще мислиш за нашата ху- 
~ бава и млада комшика!

Мъжът се съгласил и двамата решили да прове
рят “рецептата” още същата вечер. Целували се, 
милували се, шепнели си нежни думи, но всичко 
завършило с провал!

- Ама защо не си представяш, че водиш любов 
с младата комшика?! - изсъскала недоволната же-

Косовизми дем сметкуту. А ако имате малко 
- Па Иосе, я мислим, ако ве- съвес, седнете и вийе па си све- 

чимка су им купили теливонье, дете вашете сметкье! 
ред йе да им купе и по йедно так-

‘Косово: повече от автономия, 
по-малко от независимост, далече 
от Сърбия.
‘Косово е завършена приказка, но | 
още не е преведена на кирилица. |
*Ще преговаряме, но първо да из- 
копаме окопи.
‘Пред диалога между Белград и 
Прищина занемяхме.
‘Сръбската тръба от Косово тръби 
на плейбек от Белград.

Манна

на.
- Представях си, скъпа, ама... той те позна!

Разказал: Евтим Рангелов
шНеобикновени изследвания ш11Й1 ;.1Й-: I

Австрия е най-тежката 

държава в светаМоля, без докачение 01

Кахър за атомно 
скривалище!

От всички страни в света Австрия има най-голямо "спе
цифично тегло", твърдят учени от университетите в Лидс и 
Виена. Според изчисленията в рамките на тяхното съвмес- : • 
тно изследване на кората на Земята, един квадратен кило- ; > 
метър австрийска площ има тегло от 112 милиарда тона! ‘1 
Респективно, общото тегло на Австрия възлиза на 9 400 000 [ | 
милиарда тона!

Макар че има четири пъти по-голяма повърхнина от | 
Австрия, Германия е по-тежка малко по-малко от три пъ
ти - 28 000 000 милиарда тона, понеже специфичното й тег- 

значително по-малко: 78,4 милиарда тона на квадра- Ц 
тен километър.

Учените от Лидс твърдят, че най-тежкият град във Вели- [; 
кобритания е Оксфорд, а най-леките области са Северна 1 
Шотландия и Корнвол.

Само един ден след като разровиха платото 
пред Центъра за култура, извърштелите на рабо
тата се махнаха оттам и вече месец нищо не пипат.

Злите езици казват, че причина за това е откри
тият тунел към атомното скривалище в мазето на 
Центъра за култура, за който трябвало разрешение 
от военните.

Питам (се) кой ли би хвърлил 
бомба, та да ни трябва атомно скривалище? И ка- 
хъри ли се някой колко ще ни струва закъснението 
при реконструкцията на улицата?

*От хълмистите Балкани пътят 
към Европа минава през равно 
Косово. |:

Войкан Ристич, 
новинар от Враня

(Афоризми от неговите книги 
“Поглед от Проклетие" 

и “Явна тайна")

до е
на нас атомна

А.Т.
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