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Министър Драган Шутановац посети България

Най-добър период
Отношенията между Бъл

гария и Сърбия са доброже
лателни и се развиват на ка
чествено ново равнище. Бъл
гария и Сърбия отбелязват 
най-добрия период в двус
транните си отношения. Това 
бе общата позиция, която 
застъпиха българският ми
нистър-председател Сергей 
Станишев и военният минис
тър на Сърбия Драган Шута
новац.

Премиерът е разговарял 
със сръбския гост по време на 
официалното посещение на 
Шутановац в София по пока
на на министъра на отбрана
та Веселин Близнаков. Важно 
е самият регион да докаже, че 
може да работи в атмосфера 
на добро сътрудничество. Без 
такова взаимодействие всич
ки очаквания за европейска и 
евроатлантическа 
ция не биха били реализира
ни, е заявил министър-пред
седателят. Той е подчертал, 
че България винаги се е стре
мяла да бъде стабилизиращ 
фактор в региона и с член

ството си в НАТО и Европей
ския съюз тази отговорност 
нараства още повече.

Основна тема в разговора 
на българския премиер с 
Драган Шутановац е бил въп
росът за "статута на Косово.
България има интерес той да 
бъде решен по начин, който 
няма да превърне областта в 
огнище на нестабилност. От 
своя страна министър Драган 
Шутановац е подчертал при
оритетното значение за Сър
бия на сътрудничеството с 
международните сили в об
ластта. Той е определил въп
роса за статуса на Косово като 
много важен тест за демокра
цията в Сърбия.

Сръбският военен минис
тър Драган Шутановац каза 
след среща с българския си 
колега Веселин Близнаков, че
е помолил него и българското ния, посочи Шутановац, кой- желание за по-нататъшен об- рамта на НАТО "Партньор- 
правителство за съдействие то бе на първо официално по- мен на опит и взаимодей- ство за мир", заяви българ- 
по въпроса за визите за сръб- сещение като министър в ствие по различни инициати- ският военен министър, 
ските граждани. Сърбия е България. Двамата министри ви. Драган Шутановац благо-
изправена пред проблеми подписаха споразумение за Подкрепяме и ще продъл- дари за военния принос на 
след въвеждането на визи с двустранно военно сътрудни- жим да подкрепяме активно- България към сигурността в 
Унгария, България и Румъ- чество, изтъквайки общото то участие на Сърбия в прог- Косово.

интегра-

Без опасение ори оолзване на националните права
(Интервю с директора на Службата 
на правителството на Сърбия за човешки 
и малцинствени прва Петър Ладжевич)
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3 ц&н-търа на вниманието

Ря,ГОВОРс Петър Ладжевич, директорнаСлужбатазачовешки и малцинствени права

Малцинствата имот условия до се защитят от осимилоциято
Българското малцинство

°еТк пе та- и пълноценно националните си традиции, майчинц- 
ят пик не е в служебна употреба, не се издават двуезични лич-

'-'чиам проблемите на българското малцинство в Сърбия, но да 
бъда исквен докрай, тук не виждам вина ни държавата. Съпбая 
е дала всички права на малцинствата създала е законни и други 
ппедпоставки за тяхното ползване, обаче тя не може никому ди 
напада ги консумира. Трябва да сме наясно, че в тази област 
всичко е на доброволни начала. Включително и декларирането па 
"националната принадлежност - всеки гражданин има правото 
да я“ я декларира, дори и да си я смени. Да вземем проблема с 
обучението на майчин език. Неприкосновено е правото народи- 
телите да избират на кой език ще се учат децата им и те пол-

*Но в образованието не всичко е според правото на избор, защо 
само по този въпрос се допуска избор?
- Не, че, същността па проблема е във_ въпроса защо родителите 
не решават децата им да учат па маичип език, след като имат
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Iшвшщ
документ на "малцинственото законодателство Доо- 
ро сътрудничество с НС на българите.

на-

През юни 2006 г. правител- митровградско, които живеят и 
юто на Сърбия създаде Служ- работят в странство. Искам да 

пвявятя на чппека и мал- подчертая, че предишното пра-ството на
ба за правата на човека и мал- подчертая,
цинствата, която пое почти всич-
ки задачи на дотогавашното ми
нистерство на човешките и мал- развитите дем 
цинствени права на разпаднала- ни. Нашият м< 
та се държавна общност СЧГ. На до британския.
1 юли за директор на тази служ- *ИзграЖда ли се в Сърбия, нов 
ба бе назначен Петър Ладжевич, модел на отношенията меЖду 
експерт с 30-годишен опит в тази дърЖавата и малцинствата? 
област. Първата годишнина па
с^гш Ладжев^нГза положението Сърбия»определи за един сьв- 
на малцинствата в Сърбия.
* Спускането на малцинстве
ния въпрос от министерско ни
во на нивото на правителстве
на слуЖба предизвика боязън, конституция малцинствената 
че тюлоЖенйето на малцин- моуправа стана конституционна

вителство на V- 
нашата служба

- В съзвучие с новото време парламента?
- Не, това не е добро решение, 
щото не оешурява легитими- 
т! В какво е проблемът? Ако 

кандидат, който трябва да 
бъде избран от цялото малции- 

са_ ство, въпрос е колко избиратели 
ще го гласуват. Напр. в парла-

ежбата ще загуби статута си категория. В това отношение д™,™™ който ^гласуван^т 800 
- - държавен приоритет. Има Сърбия е единствена не само в ат^И/ а „еговото малцин-
ли основание за такъв страх? "°Т"МВ ^езащ”- ств0''^Р^™ Жешшза

хора, които по един или друг на- тивните пЛава на Малцинствата в «ма и числов критерии, понеже 
чин се занимават с малцинстве- спомеНатйте вече 4 области. Още ние имаме и малцинства, набро- 
ните въпроси. Защо служба, а не твърде важна специфич- яващи едва 300 души.
министерство. Отговорът е мно- ност: нашата конституция пове- *На националните съвети е оа- 
го ясен. Министерство значи лява да не се понижава достигна- дена. клкучовата роля В осъщес- 
власт, но какво значи власт в сере- тото ниво на малцинствените твяването на малцинствени-
Шеяюе пр^ва*'Конст^цията "Р“ и'и™ тв ПрОЙ°’ н°пРавомо^та
м чак'пт.т чя мялпингтвятя га- ва ДъРжавните органи и инсти им не са ясн0 дефинирани в за-
рантират малцинствените права ^телството.
в културата, ооразованието, слу- та, 3ащото в Сърбия, без Косово - Аа, това е голям проолем и 
жеоната употреоа на езика и и Метохия 17 5% от жителите не затова е необходимо час по-ско- 
писмото и информирането на са и' Сърбия има жизнен ро да бъде гласуван закон, с кой-
маичин език. Нима не съществу- ИНтерес да запази своята мулти- то Да бъдат уредени и тези въп- 
ват тези министерства? Разбира КуЛтурност ^ роси. Нашата служба вече под-
се, правата на малцинствата се ЛдпЖе лидасе каЖе че основни готви работна версия на този за- реализират и чрез други минис- може ли оа се каже, че °сноони кои, някои неправителствени ор- 
терства. Това са преди всичко елементи на този нов модел са ганизации и г експерти също 
министерствата на икономиката културната автономия на предлагат свои версии. Нацио- 
и регионалното развитие, ин- малцинствата, национални- налните съвети са осведомени за 
фраструктурата и др. Още пове- те съвети и създаването наус- това и сега се води публична дис- 
че, че някои малцинства са кон- ловия за представяне на мал- кусия. Трябва да се определи кой 
центрирани на определени те- цинствата в Народната скуп- ще изработи окончателната вер- 
ритории, какъвто е случаят с шина2 сия на закона и тя да бъде вклю-
българското малцинство. В Ди- ^

, и Босилеград този - Културната автономия е 
по-малък от екстрем- един крак, а участието на мал

цинствата в политическото 
представяне друг. Конституция-

такива възможност. ,
*11якои от причините за това може и да са по вина па държава- 

тример страхът па родителите да пе влезнат в досиста- 
“някои” служби като неприятели на държавата, какъвто 

беше случаят в комунизма и при режима на Милошевич. След 
това форсирането на хора от малцинството с ограничени инте
лектуални способности и съмнителен морал за общинските пос-

П-°Това е било в миналото, а ние трябва да гледаме напред. Сега 
Сърбия е демократична държава и никой няма причина да се 
страхува, ако иска да консумира националните си права. Разбира 
се, в рамките на законните възможности. Ето, Националният 
съвет вече направи важни крачки в решаването на проблемите в 
образованието и това трябва да се вземе като добър пример. 
Трябва да се каже. че в законите може да има и по-добри реше
ния или да се вграоят решения, които липсват. Например, кога- 
то се извърши необходимата промяна в закона, във вашите об
щини ще може да се ползват двуезични печати. А за хората, ко
ито споменахте - лоши хора има във всички етнически общнос
ти. Те си мислят, че са дадени от Бога да решават за всичко и 
да решават така, както те мислят или както отговаря на лич
ните им амбиции и интереси. На такива хора малцинствата не 
трябва да дават тази възможност.
*Данните от последното преброяване на населението се взимат 
като важен фактор в малцинствената проблематика. Обаче 
данните за българите напр. в Ниш и Враня (781 и 351) са смеш
ни, като се знае, че в тези градове те са по няколко хиляди. Не 
без основание може да се твърди, че тук не всичко е чисто. И 
може ли НС да организира извънредно преброяване?
- Няма законни пречки НС да организира такова преброяване, по 
то няма да има никакво значение, тъй като е неофициално. Да 
се разберем, националната мимикрия е неизбежно явление във 
всички многобационални държави и Сърбия не е никакво изключе
ние. Не е изключение и вашето малцинство. Вие, българите, 
както и хората от другите етнически общности не трябва да 
забравяте, че Сърбия е създала всики условия на малцинствата 
да се отбранят успешно от асимилацията, обаче държавата пе 
може да ви отбрани от нея, ако самите вие не искате да се от
браните.

ременен, ефикасен и специфи
чен модел за защита на малцин- Зс 
ствата и техните права. Когато 
казвам специфичен, имам пред
вид че с гласуването на новата

та. НаI е 1 та наимате

на

чена в парламентарната проце
дура. Ние настояваме гласуване
то на закона да стане в най-крат
кия възможен срок, но засега то
ва не е известно по две причини,
Първо, има много противоречи- т/ ^ Г\
ви мнения не толкова по въпроса КОРИДОР -Щ 0 ПРИОРИТЕТ 
за правомощията, а за начина на Г Г ^
родната скупщина^ "затрупана" И ЗЯ ДВ СТС СТОЯНИ 
с важни законопроекти и не е из- А

за стоях че лъожавната гоижа за лучи висока оценка от всички за- весП|° кога има възможност В чертвъртък в Ниш Междудър- предпоставка за интензивиране на
?яхТцебъдепо-малта Ф падни политици. да масУва закоиа за НС. ТУК е жавният сръоско-български коми- обмена на хора, стоки, капитали
*тт ^ ^ а пплАлтяйп. важно да добавим, че сегашният тет от експерти за инфрастуктурни услуги не само между двете стра-
Д° но имаше министерство Обаче представянето на мал- мандат на националните съвети въпроси проведе заседание, накое- ни УНо'и между Близкия Изток и

на диаспората и критиците цинствата в сегашния състав ще продължи все до гласуването то бяха оосъ ден и досегашните ре- Соелна и Запална Евоопа
казваха, че Сърбия се грижи на на парлемната не отговаря на на закона. Р рд < д ^Привет-
по-високо ниво за граждани на техния дял в електората... *Тъй като националните съве- _ • ствайки учас-
други държави, защото са сър- - Тук е проблем представяне- ти харчат почти целия си го- Яд* « . тниците в сре-
би, а на по-ниско ниво за свои то на малобройните малцинства, дишен бкгджет за собствени I 1 ВИ “ , Я ? щата Мартн-
граждани, понеже не са сърби. Според сегашното изборно зако- нужди, има мнения, че това до- - I® 4 нова' подчерта,

- Веднага да сме наясно: диас- ма‘,цинс™ вежда под въпрос смисъла на .4* | ) Н . ; |& •'1 че е неприем-
пората включва не само сръбски- т»°т ®.Се коа“1,а!' съществуването им. ' , Ь I Щ\ Н$Ш§! . диво в началото

Т„еиМноГвс™иВиащ0игрИ^нР^ пр^аХеГ ^^меГа" - Не, не. Тези критици не раз- Щ 11 ^ "а "
който по една илНруга щичи- Мисля обаче, че трябв5 да се на- бират елементарния факт, че те- 1: 11тШК- , Бел^ .„чаггг&ЯЙа&г зиггйиваквг

^ ства в съответните министерства
Малцинствените медии и™ва могат да правят не само

^ л гг^ гг но и малцинствените орга-*Тези дни НС на българите пое ролята на основател на издател- низации и институции. За бърза27я,,а беше направена жггйй:к;
]а!ьТесте7нЛТного\ва^наа^ ваш В”‘ Ма^'Ш‘0ва унас», циците е среща,,, а

™ ™Д0ве прав™
орган на малцинствената самоуправа. Досегашният опит е раз- П0^01Ч-
личен от малцинство до малцинство, но най-важното е това накрая искам да подчертая,
че никъде не е забелязан упадък. че в това отношение нашата
Когато става дума за финансирането и евентуалните рациона- С/1Ужба и аз като неин директор 
лизации, още няма дефинитивни решения. Мисля, че няма да имаме много добро сътрудни-
има съкращениеь, а ще има различни начини на финансиране, но чество с Националния съвет на 
във всеки случаи това право ще бъде запазено или чрез НС, или българското малцинство и ис- 
чрез държавния сервиз. Отделен въпрос са локалните електронни крено се надяваме, че в предстоя- 
медии, който вероятно ще бъде уреден в рамките на отношение- Щия период то ще бъде още 
то между РРА и местните самоуправления. Проблем е недоста- по-ползотворно. 
тъчната законна регулатива и вече има инициативи в тази на
сока.

митровград 
проолем е г 
ната стопанска изостаналост, ло
шата инфраструктура, 
безработица и т.н. Те: 
важни въпроси не би могло да 
решава министерство на човеш
ките и малцинствени права. На
шата цел е малцинствата да осъ-

Българо-сръбският комитет за инфраструктура
острата

зи много та гарантира само културната ав
тономия, а властта се старае мал- 
цинаствата да бъдат равноправ
ни и в останалите области. Пре
махването на ценза и въвеждане- 

ществяват правата си във всички то на природен праг за малцин- 
области и затова няма основание отвените партии в изборите по-

само-
линия-

редовна 
летнаСъгласявайки 
се с българската
си колежка, че 
това е въпрос 
който трябва да 
решават 
спертите, 
левич добави, 
че и изгражда-

зултати и начертани най-важните нето на газопровода Дупница 
предстоящи задачи в подобрява- Ниш също е важен фактор за ук^ 

на транспортните връзки репването на икономическите 
между двете страни. връзки между съседите.

Съпредседателите на комитета След откриването на общата ж ^
Красимира Мартинова, зам.-ми- гара в Димитровград трикратно <- 
нистър на транспорта в българско- ускорено преминаването на влак 
то правителство, и Милан Миле- вете през границата, особено ‘ 
вич, държавен секретар в сръбско- пътническите, каза сръбският п 
то министерство на инфраструкту- мощник-министър за железопъ 

Разговора води: рата' п°ДчеРтаха/ че изграждането ния транспорт Деян Ласица.
* на коРиДор X е приоритетно и за В-С'"‘

Кирил Георгиев двете държави, зГщото е основна

- т
1 ек-

Ми-

нето
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На граничния преход “Градина” край Димитровград Кметът на Босилеград 
за водоснабдяването:Чуждестранни пътници 

повече, домашни по-малко Всички 

ще бъдат
Владимир Захариев ^ И Н ШШ

* На граничния преход "Градина" край Димитров
град през изминалите няколко седмици се забеляз
ва, че общият брой на чуждестранни транзитни 
пътници е по-голям в сравнение със същия пери
од от миналата година, както и това, че е намалял 
броят на гражданите на Сърбия, които излизат от 
страната.

От управителя на митницата 
в Димитровград Горан Манчич 
научихме, че през втората поло
вина на юни, за който период е 
правен анализ, от страната са из
лезли около 36 хиляди автомо
била. В тях са били около 170 хи
ляди чуждестранни граждани, 
което е с около 60 на сто повече в 
сравнение със същия период ми
налата година, и около 11 хиляди 
граждани на Сърбия, 
около 60 на сто по-малко в сраве- 
нение с втората половина на юни 
2006 г. Манчич обясни, че броят 
на чуждестранните граждани, 
особено на турцнте, е увеличен 
поради факта, че България след

документи, какго предишните 
години. По думите на Манчич 
през миналия месец само в три 
дни е забелязано формирането 
на колони, но те не са се протяга
ли по 10, 15 или 20 километра, ма за какво да се опасяват, понеже ще направим улесне- 
както това бе случай през изми- пия и за тях, подчертава Захариев 
палите няколко години, а само т, //т- ,, с
по 1,5 до 2 километра. Тези зад- Наред с плановете на кмет- Геоинжинеринг- от Враня е 
ръстваиия не продължавали сгвото Босилеградска оощина спечелила конкурса и се очаква 
дълго. Манчич оценява този и “а общинското комунално скоро да започне прокарването 
факт като твърде положителен, пРедпРия™е Услуга за допъл- на път от босилеградския квар- 
особено ако се има предвид че нително водоснаодяване на Бо- гал Доори дол до местността Ро- 
Сръбската митница провежда С1мегРад 11 околните му села с ка- да с дължина от 10,5 километра, 
проект за измерване на задържа- ‘‘?сгвена вода от извоРа "Рода" 3 кРай к°йт° и'е бъдат положени 
пето през прехода, кой то се фи- Ми/1евци, възникна и въпросът гърби за новия водопровод. За 
иансира от Световната банка. ще осгаие /Ш част от «одата в целта ще бъдат похарчени 28 ми- 
Сведеиияга показват, че ма вли- пла||ипата и няма ли да бъде за- лиона динара, които общината 
зане тировете чакат средно по 45 сегиата флората по течението на подсигурила от републикански 
минути, а на излизане между 20 иотока- Въпроса задават хора от източници. Наедно с това тази 
и 25 минути, от които резултати Долна Лисина и Милевци, които фирма е поела задачата да из- 
компетентмте в Световната бан- живеят недалеч от течението му върши проби в Рисовица ида на-

и които ползват водата от този и мери вода, където сетне да бъде
изграден резервоар.

Кметът казва, че до два месеца 
ще бъде обявен търг за полагане 
на тръбите от Милевци до Доб
ри дол, където до края на година
та да бъде изграден още един ре
зервоар. Същевременно той опо
вестява, че за целта ще бъдат 
подсигурени допълнителни сре
дства от републикански източ
ници.

Очаква се с допълнителното 
водоснабдяване да бъдат постиг
нати поне три цели. Първо, с че
тирите резервоара - със същес
твуващите два, които се пълнят с 
вода от с. Извор, както и с двата 
новопланирани, ще се снабдяват 
съответни зони, така че, ако се 
случи авария в един квартал, ос
таналите ще си имат вода, второ 
- водата от сегашните бунари в 
гюлето, която подсилва резерво- 

ито живеят недалеч от извора и арите и в чието качество мнози
на се съмняват, ще бъде изключе- 

чакат решение на ком- готови сме да направим и корита ма от водопровода, и трето, което 
за водопой на добитъка им. До- е от особено значение, водосняб- 
сега такива построихме в повече- дяваието на Босилеград, Райчп- 
то села и се оказа, че са от голяма ловци и Радичевци ще бъде ре- 
полза за животновъдите, оповес- шено за следващите няколко де- 
ти кмегът. сети летия.

Да припомним, че фирмата

* Хората, живеещи наблизо до течението на извора, ня-

Въз основа на сведенията за 
трафика на леките коли и пътни
ците през юни, в Митницата в 
Димитровград преценяват, че 
броят им през следващите два 
месеца най-вероятно ще се уве
личи и до 50 на сто, докато броят 
на камионите през същия пери
од най-вероятно ще намалее.

Трафикът на тировете 
намалявакоето е с

Във връзка с камионите ста
тистиката на митницата сочи, че 
през юни ежедневно през прехо
да са излизали около 500 и са 
влизали между 550 и 600 камио
на. От началото на годината до 

края
броят на из
лизащите от 
Сърбия ка
миони е на
мален с 11 
на сго в 
сравнение с 
първите 6 
месеца от 
миналата 
година, до
като броят 
на влизащи
те в страната 
през същия 
период е 
по-малък с 
18 на сго. 
Интересно 
е, че броят 

на турските камиони е увеличен, 
т.е. 60 на сго от всичките тирове, 
които преминават през "Гради
на", са с турски регистрационни 
номера. Намалял е броят па бъл
гарските тирове и на тези от ос
таналите страни на ЕС, защого 
по-голя.ма часг от тях се опреде
лят за минаване през Румъния, 
т.е. изцяло през територията па 
ЕС.

ка са твърде доволни, вследствие 
на което от нея ще се финансира АРУГИ извори за напояване на до- 
и следващата част от проекта. битъка си.

Нарушителите се 
опитват, митничарите 
не се дават

- Няма да има проблеми и хо
рата няма от какво да се опася
ват, категоричен е кметът на Бо- 
силеградска община Владимир 
Захариев. Основното е, подчер- 

Броят на нарушенията през тава той, че една част от водата, 
изтеклия период е увеличен, така нареченият законен мини- 
Гражданите най-често отбягват мум, ще си остане, а не трябва да 
да декларират цигари и други се губи ог предвид, че нанадолу 
акцизни стоки, а фирмите пре- от "Рода" съществуват и други 
доставят неточни сведения за ко- извори, така че няма да бъде за- 
личеството и стойността па сто- сегиата пито околната среда, пи
ките, конто искат да внесат в то пък хората ще имат проблеми 
страната. Определени камиони с напояването на добитъка си. 
се отклоняват от маршрута, по Същевременно кметът пояснява, 
който им е наложено да се дви- че в проекта е включено питейна 
жат. С новия закон митницата е

на юни

вода да получат и махалите и до- 
натоварена със задачата да кон- макинствата, край които ще ми- 
гролмра и стоки, които наруша- не новият водопровод.

- Ще изучим въпроса с хората 
собственост. В случай да се яви от Долна Анейна п Милевци, ко- 
съмнение, че е нарушено това 
право, митничарите задържат потока, и доколкото те поискат 
стоките и

ват правото на интелектуална

т. -л... _1.ИГЙк V-..----

влизането в Европейския съюз 
до голяма степен е опростила 
процедурата за влизането на 
транзитни пътници в страната, 
поради което и задържането па 
леките коли на граничния пре
ход драстично е намалено - чака 
се между 30 минути и час. На 
въпроса как обяснява намалява
нето на броя на сръбските граж
дани, които преминават гранич
ния преход, Манчич отговори, че 
след влизането на България в ЕС 
и въвеждането на визовия ре
жим, сръбските граждани, 
вече пътуват в чужбина, се опре
делят за други страни.

11ете1 ггните съдове.
Манчич каза, че в ораганиза- 

цнонпо отношение Митницата в 
/Димитровград е готова да изпъл
ни всички задачи, които са й на
ложени от държавата. "През из
миналите четири години в Мит
ницата са направени три рацио
нализации, след които се оказва, 
че броят па работниците не е 
подходящ. През летните месеци, 
кога го обемът па работа значи
телно се увеличава, служащите в 
димитровградската митница ще 
трябва да работят и повече от 
нормално. Ь/Г

В. В.

Арестувани заради злоупотреби 

при обмитяванеПроцедурата по преминава
нето на камионите през прехода 
също е опростена от страна на 
българската митница, от шофьо
рите вече не се търсят толкова

ако
рап Йоваиовпч и Станко Костов 
от /Димитровград.

Заподозрените са обвинени в 
злоупотреба с постовете си и в 
законен срок ще бъдат разпита
ни от съдия-следовател. Богда
нов е обвинен за углавно дело 
злодейско 
от 31 юли 
2006 г. е организирал група, чин- 
то членове са посочените лица. 
Както се изтъква в съобщението, 
заподозреният е изготвил 12 
фалшиви чуждестранни факту
ри, с неточни сведения за стой
ността па внесените от България 
газови устройства за автомоби
ли. В тези < 
повече от 21 ....... _

В началото на седмицата в 
Митницата в Димитровград слу
жители па крнмипалпегичпата 
полиция арестуваха четирима 
думмп, докато срещу' шестима са 
съставени актове за углавни дела. 
Всичките са заподозрени, че с 

рит и повтори, че прелезът "Же- различни злоупотреби са още- 
ЛЮ1Ш1 2" е изключително риско- гпли бюджета на Сърбия с34 599 
вай, особено през летните месо- 941 динара. Арестувани са Ми
ни, когато магистралата кипи от лан Миланов от Димитровград, 
М11С-та. директор па фирмата "1 ас трей-

До каква степен магистрално- д” от Димитровград, Валентин 
то шосе влияе върху замърсява- Петров от Ниш, собственик па 
пето па жизнената среда в общи- спедицията "Прити лайи", Да
лата най-добре може да се разбе- либор Велев от Димитровград, 
ре от анализа, който направиха шофьор във фирмата "1 ас трей- 
оргапи па местото самоуправ- д", и Бобан Видаиович от Пирот, 
лепне в Димитровград. Запозна- митнически инспектор па гра
кайки ми със съдържанието на личния преход "1 радииа". 
този документ, общинският еко- Полицията издирва избяга- 
логически иштектор Биляна Раи- лия български гражданин Нико- 
гелова между другото каза: "Шо- лай Богда1 юв, който е собст веник 
сето много влияе върху замърся- па фирмата "1 ас трейд", сьоб- 
иапето на околната среда. Хвър- шиха от МВР на Сърбия. Лицата, 
лят се големи количества твърд срещу конто са направени акто- 
комуналеп смет - пластмасови не за углавни дела, са мишичес- 
бутилки, тоалетна харт ия, при- ките агенти - спедиторски работ- 
бор за хранене и др. Забелязват шщи в предприятието "Прити 
се и фскалии, замърсяване па лайп" Драган Петров, Люоишп 
в ъздуха, зам ърсяване па почнат а, Рапгелов и Игор Йорданов, всич

ките от Димитровград, какго и 
митническите инспектори в 
Митницата в Димитровград Си- 
шпна Сгояновнч ог Пирот и Зо-

От МПКТММНОТО Ш§ 1 ПОЛЗИ, 18рвД!
сдружаване, тъй като 

2005 г. до 25 септември
от по-големи количества безал- 

и особено ог
Магистралният европейски 

път Е-80 през Димитровградска 
община минава през града 
крайградски мести общности - 
Гоин дол, Желюша, Белеш, Лу- 
кавица и Градинье. На общината 
шосето донася ползи, по и щети. 
Ползите са предимно от възмез
дието за ползване на базата на 
граничния преход, г/г която оп
ределени средства се вливат в об
щинския бюджет и този на пред
приятието "Комулалац"- Пом
нените станции също се възпол
зват от п ъ тя във финансово отно
шение, но доходите все мак не са 
големи, както изглежда па пръв 
поглед. Това може да се разбере 
и от думите на работника ма бен
зиностанцията на "Югопетрол" 
в Димитровград Зоран Христов, 
който пред вестника пи сподели, 
'ге от началото на годината досе- 
га са продали само 3,5 тома пове
че гориво в сравнение със същия 
период от миналата година. 
Христов се оплака, че в бензинос
танцията се нуждаят предимно

кохолпи питиета 
"Кока-кола". Поради неразумни 
постъпки на доставчиците, фри- 

пит иета па бензинос-

и пет

зерите за 
тапцията напоследък са празни.

Жителите па града и край
градските села, кои то живеят не
далеч от шосето, през летните 
месеци се оплакват от замърся
ването и тътнежа. Гради 
Тодор Тодоров казва: "Съселя
ните ми нямат никаква полза от 
пътя. Единственото, което полу
чаваме, е боклукът коай п ътя и в 
пашите дворове", кл 
Желюша Зоран Христов смята, 
че увеличеният до голяма степен 
трафик на МГГС-та може само 
още веднъж да отвори очите па 
ком I /ете» гп I ите 11 ред 
проблем, който напоследък из
мъчва селото - закриването на 
жп прелеза "Желюша \". 1ой 
сподели, че желюшами ще от
правят още един иск до компе
тентни органи за отменяне па ре
шението прелезът да бъде зак-

Ьактурп Богданов с 
) ггьтп е намалявал

ичапиът

митническата основа на стоката.
Според сведеният на поли

цията, по заповед па Богданов 
Миланов е изготвил фалшиви 
фактури с намалени цепи па га
зовите устройства, докато 11ет- 
ров е наредил ма работниците 
си, нрн изготвянето па докумен
тацията за обми тяване да внесат 
неточни сведения.Велев няколко 
п ъти при превземането на стока- 

маршруга Х ърватска - Сво
бодна зона Драгоман в Бьгарпм - 
Митница в Димитровград е под
менял фактурите.

метьт па с.

големия

та по
повърхностните и подземните 
води, унищожаване па флората 
и фауната и нарушаване па пей
зажа." Б.Д. />.д.
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член на ЕС остапа 
много активен зас
тъпник на евро
пейската перспек
тива па Хърватия и '
на останалите стра- , ^А . 
ни от Западните 
Балкани. Това каза 
президентът Геор
ги Първанов на 
съвместна прескон
ференция с прези
дента на Хърватия В"'
Степан Месич, 
който бе па офици
ално посещение в България. Прези- епиграфски паметници, свързани с 
дентът Първанов изрази готовността делото па Кирил и Методий. Автр^е 
на България да подпомага и с експер- на първата "История на България . 
тна помощ преговорния процес на Тя е написана през 1863-1866 г. или 
Хърватия с ЕС. С присъединяването около 10 години преди известната 

държавите от региона към ЕС ще "История па българите па Копстап- 
се постигне траен мир п ще се изклю- тим Иречек. Д-р Рачки подпомага 
чи мотив за започване на пови войни, много български младежи да получат

образование в Хърватия и поддържа 
постоянен контакт с много български

ма Ли-;

Гг-ЯР*-"1Вй>;...

Върховният съд 
бия потвърди смъртните 
присъди па българските - 
медицински сестри
Кристияиа Вълчева, Нася ,
Ненова, Валентина Сиро- ' 
пуло, Валя Червеняшка, >
Снежана Димитрова и I 
палестинския лекар с I 
българско траждапство I 
Ашраф ал-Хаджудж. Ре- I 
щението на съда е окоп- I 
чателно и пе подлежи па I 
обжалване. С пето прик- | 
лючва
страна па казуса. Реше- света за подкрепата за усилията за
пието може да бъде отменено от Вие- посхигаие на справедливо решение 
шия съдебен съвет към министъра на за освобождаване на медиците и за 
правосъдието па Либия, който е по- СГремежа да се намерят трайни ре- 
литически орган, след което при шеиия за лечението на либийските 
евентуално ново неблагоприятно ре- деца 
щение медиците мотат да бъдат по- *** 
милвани и от либийския лидер Муа-
мар Кадафи.***

■■ ь<1

Ь-

Т6,
Г,1 Iш

юридическата

ма

Добре знаете позицията па Бълга
рия за невинността на българските 
медицински сестри и палестинския 

Президентът Георги Първанов за- лекар Ашраф и тя е сериозно под- 
яви, че България очаква и настоява за 
бързо свикване и бързи решения от 
Висшия съдебен съвет на Либия за

свързани с промяна на граници и за
воюване на територии, каза прези
дентът на Хърватия. Степан Месич от- учени. През 1884 г. е избран за чуж- 
беляза усилията па страната му за из- дестранен член па Българското кни

жовно дружество - днес БАН. крепена с доказателства, в това число 
и от независима международна ек
спертиза, каза министър-председа- 

окончателното приключване на слу- телят Сергей Станишев пред журна- 
~ с българските медици. Това каза ЛИСТи, помолен да коментира реше- 

президентът Първанов в отговор иа иието иа Върховния касационен съд 
въпрос за решението на В КС на Ли
бия, който потвърди окончателно 
смъртните присъди. За съжаление 
решението на ВКС иа Либия не е из
ненада за нас, очаквахме потвържда
ването иа смъртните присъди на то
зи етап, каза президентът. Държав
ният глава благодари па всички пар
тньори на България в Европа и по

пълняване на условията за членство в 
ЕС и НАТО и изрази благодарност на 
България за подкрепата в тези уси
лия. Без визи до БиХ

Посолството на Република България 
в Сараево е било уведомено от МВнР на 
Босна и Херцеговина, че българските 
граждани ще могат вече да влизат, изли
зат или да преминават транзитно без да 
притежават визи на територията на Бос
на и Херцеговина, съобщи за БТА прес
центърът на външното министерство. 
Решението е взето от Съвета на минис
трите на Босна и Херцеговина на 28 юни 
т.г. и е влязло в сила. То важи и за румън
ски граждани

чаяПрезидентът Георги Първанов и 
президентът на Хърватия Степан Ме
сич откриха в БАН паметна плоча на 
хърватския учен - историк и общес
твеник д-р Франьо Рачки (1828-1894). 
Рачки е първият председател на 
Югославската академия на науките в 
Загреб. Изследовател е на българска
та история и култура, с голям принос 
за издирване, проучване и обнародва
не на старобългарски ръкописи и

на Либия.
Работим изключително интензив

но съвместно с Европейската коми
сия, с председателството на Евро
пейския съюз, за да се постигне вза
имно приемливо споразумение и 
българските медицински сестри и 
д-р Ашраф да се завърнат у дома, до
пълни премиерът.

|4-те български острова с имена на светци

“Тайните” на остров Свети н
с незначителна площ. Най-големият 
черноморски полуостров е Кримският, а 
най-големият остров се нарича Змейний 
- срещу делтата на Дунав (и двете терито- 
рии са в Украйна). Други по-големи ос- ажй 
трови са Березан, при входа на едпои- )ИЙИ-|;г,.- . _ .
менния лиман (речно устие), и Кефкен - •:
на 90 км източно от Босфора.

Но да се върнем към българските ос- 
трови: Свети Иван и Свети Петър са бли- 
зо един до друг. Големият е с площ 260 
дка, а малкият - 15 дка. Островът Свети 
Иван, който е обявен за защитена мес- 
тиост, е интересен най-вече със своите обитатели С1Ушени са иа земята или покрити с листя. Вгледа- 
Поради факта, че той дълги години беше обявен за Те ,ди се в гиеадата' Ще откриете какви ли не "красо

ти , с които птиците са го украсили - найлони,

Остров Свети Иван край Созопол е най-големи
ят от 4-те острова по Българското Черноморие, ко
ито носят имена па светни - Света Анастасия, Све
ти Иван, Свети Петър и Свети Тома (известен още 
като Змийски остров). Почти няма езеро или река 
в България, които да носят име на светец, така че в 
самите имена на островите има нещо много старо 
и загадъчно. И защо българските острови са толко
ва малко? В съседна Гърция техният брой е иекол- 
костотин.

Иначе Черно море е типично вътрешноконти- 
иентално море, има характерна бъбрековидпа 
форма. Бреговата му линия е слабо разчленена. То 
е сравнително младо в геоложко отношение. Чер
но море многократно е изменяло своите очерта
ния, в някои периоди е било свързано дори с Кас
пийско море, а в други връзката му с Мраморно 
море се е прекъсвала (Босфорът е дълбок само око
ло 50 м). Затова островите в него са малко, при

военна зона, не трябва да изненадва това, че съвсем - -
малко хора са го посещавали. Сега вече всеки кой- ПР5ЧИЦИ и ДРУГИ остатъци от човешкия бит.

Островът, намиращ се край Созопол, е известен 
друг биологичен факт - единствено тук в Бълга

рия се среща заекът подземиик, който е характе-

го пожелае може да го посети с лодка от Созопол.
За наш късмет попаднахме ма капитан, който 
вече от 30 години познаваше това късче земя...

Още с първите стъпки на острова попаднахме на рен за ‘Западна ЕвР°па. На остров Свети Иван ви- 
изиенада. В храстите открихме първото дребно Дът е интродуциран през 30-те години на миналия 
"съкровище" на червено, т.иар. Хагерово лале Век от Италия' вероятно като дарение на царското 
Обикаляйки, преброихме общо около 60 цветчета семеиство- т°зи бозайник рови своите дупки « 
което беше добър знак за застрашен вид от Черве- пРави миого тунели, където отглежда поколенне- 
ната книга на България и балкански ендемит кой- то си' п°Дземиикът е по-дребен от познатия пн 
то освен в България се среща и в Средна Гърция - див заек и е изключително плодовит. Преселен от 
поне така казаха двамата биолози от компанията с хоРата на иай-големия остров - Австралия, е нане- 
която посетих острова. На места огромни килими големи Щети на местните популяции. 
отподрумичета (дива маргаритка) криеха гнездата На ОСТРОВ Свети Иван са разселени и двата вида

гларусите. Единствено тук по Българското край- сУ-Х03емни костенурки. Пренесени са най-вероятно 
брежие тези птици гнездят както и в миналото - по от хоРаТа' които поддържат фаровете на острова, 
скалите или направо на земята. За тях островът е Аа от>дат опазени.
едно спокойно място и гнездата с яйца са навсякъ- 1 азстоянието от сушата е само 1,5 км, така че о<- 
де. Двойките са над 300. Издюпени малки пиленца тРовът може да « посещава без проблем. Още по 
имаше навсякъде и тябваше да стъпваме внимат- веч-е' че се «амира непсоредсвено до един о 
лено - пиленцата трудно могат да бъдат открити 11аи-посещаваните български курорти - Со^опож

II Стова по

па



босилеградспа хроника 513 юли 2007

Драган Василев, собственик 
на работилницата “Нагард” Общината иска офис на Българското консулство

Пиша (4000 подписаЧрез качество до пазара Кметът Владимир Захари
ев през миналата седмица От въвеждането 
отправи писма до минис
тър-председателя на Репуб- постоянно оказва помощ на 
лика България Сергей Ста- гражданите от Босилег- 
нишев, до министрите на радско. Негови представи

тели занасят документите 
им за визиране в Консул
ството в Ниш, а това е ог
ромно облекчение за тях.

на тази идея общината е го
това безплатно да предоста
ви свои помещения, кола, 
както и свой служител, който 
да бъде упълномощен да 
приема от гражданите необ
ходимите документи за визи 
и да ги предоставя в консул
ствата на Република Бълга
рия в Ниш или в Белград. 
Българите от Босилеградско 
се надяват с откриването на 

намерят конкретно решение Генералното офиса в Босилеград те вече да не бъдат изла- 
консулство в Ниш да открие офис в Босилег- гами на разноски за пътуване до Ниш или 
рад. Писмата са придружени от над 4000 Белград, за да получат визи. 
подписа ма граждани от Босилеградско, за- Във връзка с отправените писма Захариев 
верени от съответните служби в общинско- изрази надежда, че високопоставените 
то управление, с които те са подкрепили представители ма България ще разрешат от- 
инициативата.

В писмата се посочва, че за реализацията

на визо
вия режим кметствотоРаботилницата за произ- неща и натрупах опит, за кое- 

водство на дамско и мъжко то съм му изключително бла- 
бельо "Нагард" в Босилеград, годарен, подчертава Драган и 
чийто собственик е 26-годиш- пояснява, че той и днес му 
ният Драган Василев от Горна оказва помощ в работата 
Лисина, е не само една от ред- осъществяването на контакти 
ките частни фирми в общи- с делови партньори, 
ната, но е и единствената, коя- Василев сочи, че платовете 
то се занимава с тази дейност, за производство на бельото, 

Мини-цехът, който същес- които са изработени от памук 
твува от няколко месеца, се и ликра, си подсигурява от 
намира надалеч от до детска- специализирани заводи в 
та градина. Освен собствени- Ариле, докато всички 
ка във фирмата са ангажира- ли 
ни още пет опитни шивачки, процес - кроене, шиене и опа- 
бивши работнички в "Ко- ковка на готовите продукти, 
бос". "Нагард" в момента се извършват в самата рабо- 
разполага с няколко спецна- тилиница.

външните и на вътрешните 
работи Ивайло Калфин и Ру- 

Петков, както и до 
генералния консул на Репуб- 

ка България в Ниш Георги 
Юруков, с които поиска те да

и в
мен

ли

остана- 
фази на производствения

криването на консулски офис в Босилеград.
П.Л.Р.

В кабинета за диабет в Здравния дом

Постоянна грижа за болните
В кабинета за диабет, който 

петнадесетима години съществу
ва в рамките на специалистич- 
ио-косултативнага служба при 
Здравния дом в Босилеград, се 
грижат за здравословнот о състо
яние на диабетиците и предпри
емат мерки за осуетяване и леку
ване на евентуалните остри и 
хронични компликации, които 
може да предизвика тази ковар
на болест. В момента в Босилег
радско са регистрирани 250 лица 
сувеличена захар в кръвта.

- Винаги сме готови да оказва
ме помощ па нашите пациенти, 
изтъква д-р Драганка Стоилкова, 
специалист но обща медицина и 
началник ма службата. Покрай 
редовните месечни контролни 
прегледи, пациентите всеки ра
ботен ден могат да получат съве
ти във връзка с ползването на не-

- В момента произвеждаме 
четири вида дамско и 

мъжко бельо, споделя той.

лизирани шевни машини,
както и с машини и съоръже- по 
пия за кроене на платовете и 
за опаковка на готовите изде- Стараем се изделията ни да 
лия. бъдат качествени, понеже са- 

- Идеята за откриването на мо по този начин можем да 
мини-цеха е лично моя, из- си пробием пътна пазара. За- 
тъква Василев. Отначало сега продукцията пласирам в 
имах намерение седалището Ниш, Десковац, Парачип, 
на фирмата да бъде в Горна Враня, Сурдулица и в други 
Лисина, но, поради липса на градове във втрешността на 
квалифицирани работници Сърбия, 
и честите дефекти на елек- 
тромрежата в селото, се отка- плановете Василев отговаря, 
зах от първоначалната си че ще положи усилия паско- 
идея и я реализирах тук.

Драган ни разказа, че пре- нови асортименти дамско и
мъжко бельо, както и с про-

обходимпте лекарства п други 
видове терапия. Нашите врата са /3 момента без пациенти:

медицинската сестра Снежана Величкова и д-р Стоилкова

"Поради липса па съответни съществуват възможности за 
апарати в лабораторията в всички необходими лекарски 
Здравния дом, нямаме възмож- прегледи и лабораторни изслед- 
пост да правим всички необхо- валия, казва Стоилкова. Тя доба- 
дими анализи па кръвта, а зат- ви, че се надява в бъдеще да се 
рудпения имаме и поради липса подсигурят необходимите апа- 
па някои лекари-специалисти в рати в лабораторията и да се ан- 
пашето ведомегво. Затова маци- гажиратсъответни специалисти, 
ситите им не рядко са принудени с което ще бъдат премахнати се- 
да отиват в здравите центрове в гашните проблеми.
Сурдулица и във Враня, където

винаги открити и за всички, кои
то искат да си проверят нивото 
ма захарта в кръвта, или имат 
нужда от как ъв го и да е съвет в ъв 
връзка с диабета.

Освен консултации и прегле
ди в Здравния дом, службата ор
ганизира и акции за безплатно 
контролиране па захарта в кръв
та и в селските амбулатории, в 
предприятията и в трудовите ко
лективи в града.

Стоилкова посочва и пробле
мите, пред които са изправени.

На въпроса какви са му

ро да увеличи продукцията с

ди да започне да се занимава
със собствен бизнес четири изводство па детско бельо. 
години работил във фирмата
за производство на чорапи ще се създадат условия 
"Анитекс", собственик на ко- откриване па пови работни 
ято е чичо му Павле Иванов, места, изтъкна той.

- От чичо ми научих много

- Естествено, по този начин
и за

П.Л.Р.П.Л.Р.

Църквата в Долно Тм|р)’||йЩ|§'7;
беше сложен пок- '

Д-р Иван Стоилков откри частна 
ветеринарна амбулатория____

Отзивчив
професионалист

В края на миналата седмица 
рив на църквата "Свети Георги" в ДолноТлъмипо, 
чието изграждане започна преди около един ме
сец. По този повод Църковният съвет в селото ор
ганизира тьржесгво, на което покрай местите 
жители присъстваха и преселници от селото, хора 
от други села в Босилеградско, подпомогнали из
граждането на храма, спонсори от Босилеград, 
представители па общинското ръководство и дру- | 
ги гости. Сред тях бяха и главните спонсори, сьп- 
ружниците Винка и Васил Атанасови от Скопие, I 
к°ито дарили 950 евро. Билка е по потекло от Дол- I 
но Глъмино, а съпругът й Васил е от Долна Ръжа- I

Неотдавна в Босилеград бе открита първата частна ветеринар
на амбулатория, чийто собственик е ветеринарният лекар Иван 
Стоилков. Амбулаторията "Ивет" се намира в двора на семейна
та му къща в босилеградския квартал Породил и е оборудена със 
съвременни инструменти и съоръжения за третиране на всички 
видове домашни животни. В рамките па амбулаторията същес
твува и ветеринарна аптека, която е заредена с различни видове 
медикаменти, от кои то се нуждаят животновъдите в общината.

Д-р Стоилков е лекар с пад 20 години трудов стаж. До 2003 го
дина е работил във Ветеринарната станция в Босилеград, а след 
това открил частна ветеринарна аптека. Доверието на животно
въдите в общината той спечелил с професионалното си 
ние към работата и проявяване па разбирателство във I 
мепт.

ма.
Работите върху изграждането па църквата се 

Ръководят от Църковния съвет, в чийто състав са: 
Милан Аюбейов - председател, Виико Христов - 
подпредседател, Мишо Арсов - касиер, и Зайко 
Десиотов и Зоран Станков - членове.

От спонсори досега са събрани 2 460 евро, 50 до
лара и 56 хиляди динара. Освен местните жители 
и преселници от селото, в акция та по набиране па

отноше- 
всеки мо-

- С тарая се винаги да съдействам па животновъдите в която и 
да е част па община та, казва Стоилков. Със собственото си возило 
по всяко време мога да отида в селата и да окажа помощ на до
машните животни, изтъкна той. 1 ГЛ.Г.

поспа на храма и ела та пето па мазилка отвън. 
Проектът за църква та, чиято повърхност в оспова- 
... около45 квадратни метра, изготвил професор 
11авле Стоименов, преселник от Долно I лъмнно в 
Скопие. 11./1Р.

средства се е включила и общината, както и частни 
фирми от Босилерад.

Според плана наскоро ще бъде монтирана и 
дограмата, а ще започне и уреждането па вътреиг-

та е



Димитров град-ока крон-ика .

Реконструкция на главната улица

Бавно или бързо?
От началото на юли начело

Една ли па главната улица в нанетата, трет, които прани тро- ^ рентгеновия отдел в Меди- 
Димнтровград има останало не- тоарите, екип, които раоои1 цин^КИя център в Пирот е д-р 
що от старата настилка. В мо- върху телефонни Iе кабели, дру1, Дше/1 Йосифов, лекар-рептгено- 
меита и участъкът от хотел "Бал- който работи върху елек 1ричес- ЛО|ОТ лИМИт ров град. 
кан" до Здравния дом е насипан ките кабели, трет, които слага и

свързва осветителните тела... За ||ай_сил1|ите и пиротската 
всички тях трябва да се обезпечи пица и от тази Г/1еДна точка мое- 

ма!ериал 01 т0 назначаване за негов началник

Г Д-р Йосифов начело на рентгеновия отдел в Пиротската болница

Признание за нашите лекари
доктори, което означава, че цИе 
сме уважавани и това трябва да 
използваме, за да вдигнем ниво
то на услугите и в Цариброд.

Г орд сьм, че сьм начело на т0. 
зи отдел, където имаме освен 
един магистър и колегата д-р4и. 
мигьр Иванов, човек с голям 
опит, който и на мен лично мно-

_______________ го ми е помогнал когато дойдох у
смя там за чест и признание, из- болницата."
тькпа д-р Йосифов по този по- пърВите в Сърбия с дигитална цначе „ Пирот има общо 7-8 

, вод. В отдела работят осем лека- рентгенова диагностика. Нашата Лекари от Димитровград, коетп 
ри специалисти и 15-16 техници, цеЛ е още повече да се модерни- с ^ рГосифов ГОВОри, че сама 
а заедно с помощния персонал зираме. с постоянно обучение лекарите
са общо пад 25 работници. Сис- Самият факт, че като доктор могат да се сд'бивах освен с.к 
т емата па диашосгиката е едно от Цариброд, който работи в Пи- я за доброто на пациеити-
от ключовите звена и затова раз- рох< сьм назначен за началник, е те и с г1рИзна1Гия за своята рабо- 
полагаме сьс съвременен скенер, признание не само за мене. Смя- та г у
доблороиа техника за диагности- там, че това е продължение на 

сме може би едни от традицията на царибродските

е следвал 
където еД-р Ангел Йосифов 

медицина в София, 
завършил и специализация. 1 с- 
довен участник е на всички 
конгреси на рентгенолозите, 
на които се е представил с 15 
труда. Живее в Димитровград 

председател на Иационал- 
съвст на българите.

"Рентгеновият отдел е един от 
бол-с нов чакъл.

Бавно или бързо върви рекон
струкцията на улицата? Това е необходимия 
въпрос, който 
ежедневно дори 
ежеминутно си 

гражда
ните, и той, без-

и е
пия

задават

спорно е тема 
номер едно. Да 
оставим на стра- 

факта, че 
всички, ама баш 
всички, "са ком
петентни" 
въпроса за ре
конструкцията 
- било да хва
лят, било да па- . 
мират кусурп.
Но и това е в нравите нп. Вместо най-различни досгавчнцм 
полемика нека да посочим само пата работа да се координира, 
факта, че почти всеки ден на улп- Бавно или бързо - преценете 
цата работи екип, който насипва 
и валя улицата, друг, който слага

па

л.т.ка п пие
но

Много пожари в Димитровградско! ГИД готви 

данни за 

работна 

ръка

Небрежността е 

главният виновник
II ГЯХ-

сами!
Л.Т. От началото на годината в Димитровградско са избухна

ли 85 пожара и то предимно на открито. Последният се 
случил па 26 юни край с. Бребевница, където горели стър
нища. Според съобщението на пожарникарската единица, 
тенденцията показва, че през тази година може би ще има 
над 150 пожара, т.е. много повече в сравнение с 2000 г., коя
то в календара на единицата е регистрирана като една от 
иай-черните от създаването й. Преди 7 години на терито
рията на общината се случили общо 88 пожара.

От началото на настоящата година огнени стихии са от
нели и два човешки живота. Пожар с най-големи матери
ални щети се случи преди месеци в с. Радейна, когато бяха 
унищожени около 5000 борови дървета.

Пожарникарите отново отправят апел към гражданите 
да внимават с огъня. По-голям брой от досегашните пожа
ри са предизвикани от небрежността на хората.

Бира, сянка/ момичета... В димитровградската кау
чукова промишленост, която 

младите Димитровград- неотдавна бе купена от бъл- 
върху уреждането на главната чайки, които минават по улица- гарСката фирма "Ерида трей- 
димптровградска улица, по та. Красиви са прекрасни!* к к г г

Иовица даде сьвет как по-лес
но да се понася жегата: "Да се

най-често по голяма жега. Как се пие възможно повече студена КЯ/ на която Ще може да се
ВреМе да се разчита в предстоящия пери- 

хване сянка, да се сложи нещо на од. Желание да се настанят на 
главата и да се наблюдават мо- работа в завода досега са про- 

жап Джорджевич и Иовица мичетата, защото "това възвръ- явили около 400 души, но ре- 
Янкович. Първият сподели, че не ща силата'. гистрирапето още продължа-
му пречи жегата, че е свикнал да "Хаирлия работа, момчета!" 
се пече и добави: "Докато работя 
от време ма време хвърлям пог-

Стронтелите, конто работят лед към

д", се изготвя оаза данни за 
разполагаемата работна ръ-прпнцип работят по цял ден. 

Понякога по дъждовно време, а

работи на тази горещина попи- бира. От време на 
тахме младите строители от лес- 
ковашкото село Лнповица Слад-

ва.
Б. Д. Понастоящем във фирмата 

се провеждат и други дейнос
ти - събира се документация _ .. ^

ческеия^ГГпи^иВъзГ: Фермата Янков дол
“1,аетаЦеГиГв“о4^лиТ Щв ПОЛуЧИ ТОК
ще бъде заличена от регистъ
ра на стопанските субекти.
Предстои продажба на оста- 
пялото имущество на фирма- УпРаВ/1ение, според което до всяка скотовъдна ферма натери- 

- къ щур ката на улица т0Рията на оощината тряова да се построи далекопровод със 
"Шопска", апартамента на сРеДства от общинската хазна. Фермата "Янков дол" минала- 
улица "Балканска" и т. нар. та година изцяло бе изпепелена след удар на мълния, но това 
сграда "Брезнишкото" в цен- не попаРн желанието на собственика й Жика Джорджевич и 
гьра на града. по-нататък да се занимава със скотовъдегво. Той възстановява

обекта главно със собствени средства, а намерението му е да 
построи обор за 20 крави. Б. Д.

Б.Д.

В частната фирма “Гума-прес”

Без
■ ■I • Овцефермата "Янков дол" край село Смиловци ще получи 

ток благодарение на решение на органите на местното само-упоритост 

няма успех т -| у'5

Ш
Бившите работници иа фалиралата 

промишленост ГИД Добрин Петров и ' \Д &
Зоран Димов преди 6 месеца в Димит- ' Ж /Т 
ровград откриха частната фирма "Гу- I Ш 
ма-прес", която се занимава с прерабо- !'• ш ? 
тка на гума. Главното изделие са валцо-

пщров^ноГ;!:;'^ II На плантацията на ЗК “Сточар” в с. Желюша
сия, а Димов е металоработник. Както

д Пари за оерачите на вишни
превзели и проюводегвото ^"па° / г ' Бизнесмен °г Свърлиг проявил интерес да купи част от плантацията,
ма-метал резервните части за програ- /^00Р1{11 Г1е/нров и Зоран КОЯТО е СООСТВенОСТ НД //СтОЧар,/ 
мите "Сетра" и "Мерцедес" в автот- Аимов пред фирмата си На шяттот ,,, л„ . с
раиспортната фирма "М 601" от Пи- , тацията на Фали" ритбата, сподели, че реколта- берачите получавали парите
рот, а снабдяват и пиротската автотранспортна фирма ЗМВ. В пред- меделска кооТщззпия^Гто’ ^ етбИ-Ла относителено Д°б“ °т "Сточар" и то след седми- 
стоящия период планират да насганят на работа до 5 работници кооперация сто- ра. 1ои не каза колко тона ци, а понякога и месеци, този
което ще зависи от обема на работата. ' 1аР приключи оеритоата на вишни са набрани, но изтък- път плащането се извършава-

Петров казва, че само три фирми в Сърбия произвеждат валцове ви“ии- °т им™ на частника на, че наемателят е доволен, ло веднага, 
от материали, които се виосят от Великобритания, едната от гях е от Свърлиг, които взе под па- Всеки ден на плантацията ра- По думите на Владимиров 
Гума-прес . Материалите са екологично чисти и могат да се пол- ем плантацията, бившият ръ- ботили между 50 и 60 берачи свърлижанииът чието име 

прошшменост!IИТе/,I,0'8КУСОВаТа, текстИ/Шата и фармацевтичната ководт^л за овощното про- „а които за килограм набра^ то/не пожела да разкрие, 
Рв началото имали доста проблеми, но им помогнали някои хора. Владимиров пол чиетп^Н ™ вишни им плащали по 10 проявил интерес да купи 

Техните опити да купят някои машини от металния цех ма ГИД ос- водство гр ппопр-х-пг Р к°" линаРа‘ ^а разлика от плантацията в с. Желюша от 
танали безрезултатни. Сами направили камера за вулканизиране. Р еждаше бе- предишните години, когато "Сточар". По-голяма част от
2-3 преси за преработка ма гума, сдобили се с необходими инегру- ~-------------------------------------------------------------------------------- нея е разположена върху пло-
менти... Плановете им са сами да започнат да правят каучукови сме- т. щи, които са собственост на
си, да ироизвождат изделия и за строителната дейност... 1\П ЬВОЛс1ЛЯВЗНР общината но този, който взе-

Защо са се определили за частен биснес? Г ^ Г ме онази част от плантаци*'
Доорин Петров споделя, че ако един човек е упорит няма как да На 6 юли във фоайето на Центъра за култура се проведе та, която принадлежи на

ме успее. Без раоота останал, когато навършил 50 години и както тпртятяп ттшглн.пз у ^ Уга проведе
казва, на тази възраст било излишно да очаква някой да го настани ровготл Ция по кръводаряване в Димит- Сточар , би имал пРед ‘
на работа. Зоран Димов е доста по-малък от него, но и той нямал ^ Аь-тт^ С се ^4 хуманни жители на общината. ство при взимането под Д 
друг изход, освен да се захване с частен бизнес. Тт чията организираха Заводът за кръвопреливане от гогодишен наем иа останал*

IIиш и местната организация на Червения кръст. Д. С. та част, обясни Владимир0®’

та
|
■1Ш

I1 Б. Д.

Б. Д. Б. Д-
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Журналисти на “Братство” в с. Звонци

ни, малко решенияI
‘!1Г(3** К'.

* Откъснатото през 1960 година от Димитровградска община 
ло Звонци в Дерекулския край е трудно проходим планински ра
йон, кръстосан с хълмове, долини и дерета. Въпреки среднове
ковната известност на Звонска баня и нейните лечебни води, то
зи край си остава някак изолиран и беден.

се-

няколко неща. Казва, че в 
имало

както и най-различни техник от съседното село
тестени изделия и то Стрелъц. Тя дава определена Звонския край вече е 
не само за Звонци, но си1урност на животновъдите възпитателка (в с. Ракита), ко- 
и за околните села. по отношение на здравето на ято била пренебрегната при 
Във връзка с хлебопе- добитъка им. Техникът Не- откриването на клона на 6а- 

карпицата междувременно бойша Алексич е винаги го- бушнишкото предучилищно 
възникнал друг проблем - ко- тов да помогне, когато го по- заведение, 
операцията се оплакала пред викат при отелване крава “Доведена е възпитателка 
съда, че купуването не било или ако трябва да се даде ня- от Бабушница, 
проведено по легален начин, какво лекарство или инжек

ция на добитъка.
Самият Йосифов работи 

като чистач в местната здрав
на амбулатория. Не е доволен 

акта, че шест години вече

- Един от най-острите кот . можност за неговото реали- 
муналци проблеми е липсата зйране. Понастоящем звон- 
на улично осветление, казва чанци се надяват да получат 
звонският кмет Йосифов, средства от една словашка 
Става дума за повреда на тра- неправителствена организа- 
фопост, в резултат на което ция. Дали ще успе- 
уличните крушки в селото от ят? 
доста време не светят. Разхо
дите за уличното осветление дае и от полицаи, 
плащаме от собствени сред- които да патрули- 
ства, които се събират пре- рат и през нощта. В Н) - 
димно чрез местното самооб- момента в местния Щу 
лагане. Месечно по този на- полицейски учас- 
чин се обезпечават около 12 тък работят чети-

полицаи.

на която се плащат пътните 
разноски, докато тази от с. Ра
кита с двете си невръстни де
ца беше принудена да се из
сели в Пирот", казва Таков. 
Бие в очи и това, че образова- 
нието в градинката се про- 

договор. Не мога да кажа, че в а предИМно на сръбски 
страдам заради някакви по-

Звонци се иуж-

•и от ф
работи въз основа на трудов

език, въпреки това, че повече- 
ХЩ-Л литически игри, защото това то от д0^ата са с български 
®ЦЛ не 6 извесгно- Доколкото ПрОИЗХОД/ казва той.
—разбера, че наистина става ду- г

ма за такива игри, ще ви се ва, че органите на местното 
обадя , казва Йосифов с оп- сам0уПравленИе в Бабушни- 
ределена доза майтап. ца не са избрали нито един

В амбулаторията работят човек от Звонския край за 
общо 6 души. Особено е труд
но положението на работе
щите в стоматологичния от
дел - брачната двойка Любим
ка Николова и Емил Петров.

500 динара, която сума е р1 
скромна и едва ли е достатъч- "т 
на за плащане на изразходва- случиха различни 
ната електроенергия, уточни престъпления", ка- 
_ _ “. _ за Йосифов, обос-

Кметът Йосифов казва, че новавайки искане- 
приветства инициативите на то за полицейски 
определени политически су- патрул и добави: 
бекти от бюждета на Димит- "Неотдавна в хотел 
ровградска община да се пла- "Мир" в Звонска
щат 50 на сто от разходите за баня в нощни часо- Кметът па с. Звонци Милан Йосифов 
уличното осветление. "Мес- ве бяха пребити 
тното самоуправление в Ди- момчета от нашия 
митровград вече помогна на край поради това,
Звонци по въпроса за освет- ли българска музика, 
лението, тъй като неотдавна ствието е в ход, а семействата

1ма 
Напоследък се Таков не е доволен и от то-

той.

член на управителен или 
друг съвет на някое ведом
ство. Лично той не признава 
официалните резултати от 

„ преброяването на население-
Тя е зъболекарка, а той тех- то от 2002 г. и смята, че броят 

И.д. директорът на коопера- ник. От въвеждането на ре- на българихе в Бабушнишка 
цията Вера Стойчева споде- формите в стоматологичната община ^ значително по-го- 

дед’ ЛИ, че основната забележка се дейност, обемът на работата лям от обнародвания в пуб- 
отнася до стойността на хле- им драстично е намален. Те ликацията „а Института за

ни подари електрически на оитите момчета казват, че бопекарницата. Със собстве- получават 70 на сто от запла- статистика „ в то31, контекст
крушки", каза още той. никога няма да се откажат от пика Игнятов не можахме да титеси, тъй като никак не мо- напомня че българите в Ба-

Комуналните проблеми, това побойниците да получат се свържем, по от негови при- гат да изпълнят нормите, оп- бушнишко трябва да са застъ-
които в разговора набелязва заслужено наказание." ятели узнахме, че този обект ределепи от здравното ми- п']ш в ръководните органи
кметът, се редуват. Мобилна- Стопанската обстановка не е продаден от кооперация- нистерство. "Хората ни отбяг- на 0дщи„СКите ведомствата в
та телефония от време на вре- не е толкова лоша та "Звонци", а от съда, заради ват. Някои дойдат, седнат на
ме не функционира, а стаци- пЙ като 20-ина души са на Дълговете й към поверители- стоматологичния
онарната е хроничен проб- пжавна работа а още те- след като им кажем колко па-
лем, за който Йосифов обви- 50-„„а са се настанали на ра- Във фирмата за производ- ри ще трябва да изавадят от ат КЛОНОБе на няколко 
нява предимно хората в оа- бота в откритите преди месе- ство па пластмасови изделия джоба си за услугата, вдигат партии. От тези с български 
бушнишкия клон на "Теле- е дъскорезници. Неот- Хедера също работят опре- се и си отиват , разказва Пет- атрибут засега действа само
ком". Сигналите ма РТС са давиа звончанецът Часлав делен брои хора. селото ров ДПБ. Разбрахме обаче, че нас-
ужасни, старият мост от 1925 Игнятов купил хлебопекар- има няколко магазина с хра- Лидерът на местния клон коро ще Се учреди и клон на
година всеки момент може да иицата па фалирата коопера- пителпи стоки които са доб- „а Демократическата партия па^Тията ПБС
се срути, даже и да предизви- ция "Звонци" и започнал да ре заредени. Неотдавна е 01 па бълшрше (ДГ1Б) Иван Та
ка човешки жертви, тъй като ^.е п0 2 000 хляба дневно, крита и ветеринарна амбула- ков изразява недоволство от
през него минават и камио- ПеЧ6 "° А тория, в която работи един
ни, с товари от над 5 тона, а 
новопостроеният все още не 
се ползва. Водопроводът е от
делна приказка. Преди ня
колко години СНР финанси
рал изготвянето на свръхка- 
чествен проект за рекон
струкция и доизграждане
тамошния водопрод, за кой- време, за
то тогава били отделени 1 200 ■ |1 прегледи, идваха специ- против апаратът пак да се
000 динара. Организацията ■' ——--—,Лр<*М||‘ТИ алисти от Пирот и от ползва. Но според него може
искала да подари 5 600 000 ди- ■ ! I |аЙи„/;.' Я| Н] Димитровград. би преди това трябва да се
нара за неговото реализира- ■ 1ИИИЙНЯ|^^^И Д. Щ1 Години след това ехо- разрешат още някои пробле- А
не, побило нужно и местната ■ Шя тонът (ултразвукът), е ми соборудването на амбула-
общност да обезпечи 600 000 Н| ЦПЙ пърпат в опаковката си и торията в Звонци, да се обез-
дипара. Тя нямала тези сред- ■] стои в един шкаф в стая- печат лекарства, минилабо-
сгва, общината не помогнала Та за прегледи. ратория...
и така не се стигнало до спо- В тези кутии с апарата Д-р Р Иван Виденов, Д-р Ангел Йосифов, който лекари-специалис-
лучливо решение. Г1о думи [е . гпрпитлист по обша ме- навремето от името на Д1 1 Ьпа йоси|ов органите I мес- ̂ /ГятстюТш'^" диципа!който работи в^вои- ДС&Одариехото,,а па Звон- ^ГпХТедГ Но т^Х
игото самоуправление в Ьа- мокра ги лапи па здрав- ци, казва, че навремето имало ци, изтъкна, че са проведени ‘ Р постигнат
бушиица пропуснали шанса ритс (ДСБЮ^Дарй на здр™ ^щани^йд^ипекуреза разговори дареният апарат Хеде^ени договорила кое^
Да кандидатстват с проекта за мага амсу сР работа с ултразвуковия апа- да се активизира, тъй като пя- Р йосисЬов се надява да
средства от Националната " рат°ю всичкоРси останало са- ма смисъл такъв апарат да то д-р Йосифов се надява да
инвестиционна програма, та- ка. Дарение1° тогава бе п [м0 ма обсща1ШЯ. стои,неизползван. Има начин
ка че отпаднала още една въз- рещнато с възторц Извееш

че слуша- 
С

съответствие с числеността 
им.стол, но

В момента в Звонци същес-

Б. Д.

1 Ще работи ли пак 

_ { ултразвуковият 

и / I апарат в Звонци?
Днес той лично няма нищо

'♦,ч., _

на ,
да вършат

?... V
I

А-р Иван Виденов

стане по-скоро.
А.Г.



Лято
Строи се ученическо-спортната зала в Босилеград__ ^
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Босилеградчани на къмпинга 
за мултикултуралност в Канижа

Представиха 

традицията си
Девет ученици от втори и вич Глигорова. 

трети клас на босилеградска- В рамките на организира
те гимназия заедно с препо- ните кръжоци по време на 
давателката си по руски език къмпинга босилеградските 
Митра Симеонова миналата гимназисти, облечени в на- 
седмица учасгаваха на към- родни носии, представиха на- 

Канижа, който в рам- родните обичаи на българите 
ките на проекта "Ние и онези от Босилеградско, свързани с

прошка и седянка. Участни
ците в къмпинга имаха въз-

пинга в
другите" организираха кан
целарията на ОССЕ в Сърбия 
и неправителствената орга- можност и да опитат някои 
низация "Група 484" от Бел- вкусни ястия от Босилеград- 
град. Целта на проекта, в ско - зелник, спържа, айвар и 
който участваха и гимназис- пр., както и да получат ре- 
ти от Прешево, Нови Пазар, цепти за приготвяне на вари- 
Бачки Петровац и Ковачица, во и на други ястия. Босилег- 
е младите да се запознаят с радчани запознаха връстни- 
културните характерности на ците си с мартеничките и със 
различните народи и етни- значението на този традици- 
чески групи, които живеят в онен символ, характерен 
Сърбия. Групата босилеград- единствено за българите, 
ски гимназисти е включена в Презентацията на народ- 
този проект вече една година, ните обичаи ще бъде органи- 
а освен Симеонова в реализа- зирана и в Босилеград на 21 

асгва и препода- септември по повод Деня на 
аклина Младено- общината. ПУ1.Р.

цията му уч 
вателката Ж

КИЦ вече 15 г. организира летуване
■}С ц цм«|||||| СЗ училищния двор в Бо- просветата и спорта, а оста- комуналната инфраструкту-
ВСЛ111%11П11 П|| ЬЗсилеград миналата сед- налите 33 милиона ще обес- ра, тя е изготвила и идейния

® мица започна изграждането печи сегашното просветно проект на залата, а ще поеме
започнаха да се от- на ученическо-спортната за- министерство. Във връзка с и разходите за фирмата, ко- 
казват и на два дни ла, чиято повърхност в осно- това, кметът Владимир За- ято ще контролира изграж- 
преди заминаване- вата ще бъде около 1500 мет- хариев заяви, че от новия дането на залата, 
то останаха само 13 ра. Извършител на работите министър на просветата Зо- Проектът предвижда за
души. Оказа се, че е фирмата "Стакломаг" от ран Лончар получил уверя- дата да бъде изградена спо- 
определени служ- Крагуевац, която сред десе- вания, че средствата наско- ред съвременни стандарти и 
би са вършили на- тината други участници на ро ще бъдат подсигурени, с в нея да има терени за малък 
тиск върху родите- търга предложила най-из- което ще се сьздадат усло- футбол, волейбол, баскет- 
е ™ тми годни условия. вия проектът да бъде реа- бол и за друти видове спорт,
' Щ ттотчпя™ Според проекта, за из- лизиран до края на година- както и трибуни за 350 зри- 

от Димитровград гРаждането и обзавеждане- та. тели. В една част от обекта
се събраха 29 и 9 ду- то на залата ще са необхо- Една част от средствата за ще бъде поместена и зала за 
ши от Босилеград^ дими около 45 милиона ди- реализация на проекта ще шахмат. Според критер 

Вече следващата година наРа' ^ милиона от които обезпечи и общината. Пок- на търга, Фирмата от Кг

Измина десети
летие и половина 
откакто КИЦ Ца
риброд започна да 
съдейства деца от 
Димитровград и 
Босилеград да по
чиват край Черно 
море.1Р;азноските за ле- Според проекта, за из

граждането и обзавеждане
то на залата ще са необхо

дими около 45 милиона ди- реализация на проекта ще
нара, 12 милиона от които обезпечи и общината. Пок- на търга, фир________ ,
вече е подсигурило Управ- рай прибавянето на необхо- евац е поела да завърши

_____ 1 лението за спорт към пре- димите разрешения за стро- обекта за 160 дни.
който преди 15 години, пръв Но на границатаГсгана проб- Дишното Министерство на еж и свързването на обекта с 
води една
ровград в с. Равда край Несе- нямаха подписано съгласие

туването на тези де
ца поема Народно- Ангел Голомеев 
то събрание на Бъл
гария, отделяйки 
всяка година средно по около 
5000 лева.

иите
рагу-

всичко тръгна нормално в 
Ангел Голомеев е човекът, смисъл, че се събраха 50 деца

П.Л.Р.
група от Димит- лем, понеже някои от децата 
Равла край Несе- нямаха пплпмгянп п.глягмоот родителите, че им позво- мон на България отпуска пари за почивка на 50 ученици -

"През зимата от Агенция- ляват да пътуват без тях. С СЪНЗР0ДНИЦИ ОТ СърбИЯ
та за българите чужбина ни доста перипетии и разпра- ----------с”-------
съобщиха да подготвим гру- вии с граничната полиция, 
па за летуване на Черно море. пак минахме на две групи и 
Направихме списък, но с наб- отидохме в Равда", каза Голо- 
лижаване на датата за зами- меев. 
наване някои от родителите

бъш

На летуване в Ястребиново 

и Ковачевци
Министерството на образованието и 25 август до 07 септември) и Ястребино- 

науката на Република България през то- во (от 1 до 14 август и от 15 до 28 август), 
ва лято ще организира безплатен двусед- Националният детски екологичен
мичен отдих за 50 ученици с български комплекс в село Ковачевци се намира в 
произход от Сърбия в почивните бази на полупланинска местност на 60 километ- 
Центъра за ученически отдих и обучение ра от София. Разполага с 260 легла, спор- 

овачевци и Ястребиново. 20 места са тни площадки за тенис, баскетбол, пла- 
предназначени за ученици от Босилег- жен волейбол, външни басейни, киноза- 
радска и Сурдулишка общини, 20 за уче- ли, две столови и др. 
ници от Димитровградско и 10 места са Базата в Ястребиново се намира меж- 
определени за банатските българи. ду Велико Търново и Търговище. Разпо-
__ роектът гце се реализира със съдей- лага с 200 легла, кинозали, 7 учебни зали,
ствието на Комисията по образование столова, закрито стрелбище, физкулту- 
при Националния съвет на българското рен салон, футболно и волейболно игри- 
малцинство в Сърбия. В писмото, което ще и др.
тези дни българското посолство в Бел- Посредством НС преди две години 
град отправи до Пене Димитров, предсе- МОН на България организира безплат- 
дател на комисията, са посочени перио- но летуване в Равда за 50 ученици с бъл- 
дите, през които групите ученици ще гарски произход от Сърбия, 
могат да почиват в националните детски 
екологични комплекси в Ковачевци (от

в

П.Л.Р-



Фотор&портаж шяяшшшш 913 юли 2007

“ШгабШсж

Щандът на ‘Ъратство ” в Сурдулица

Усния Реджепова
промовира новото си

СИ “30 години с тръбата”

Нищо му няма - нашите
деца заспиват

Изложба на открито и се събуждаш с музика

Истинско лакомство:
оетовна Марка: Иласинскимт мед е ненадминат 

с редките минерали и лечебните си свойства
Рибена чорба от власинска пъстърва с гъби

К. Нагоен



ттК/Штика
Министърът на екологията в Сурдулица

Нито Прашинка 

в атмосферата
“Власинско лято 2007"

око/шата среда Саша Драгин
престоява в Сурдулица, където след обиколката на новата 
производствена1линия в «Кнауф Иисулеишън проведе сре- 
"Рас всички инспектори по екология в страната.

Мениджмънтът на "Кнауф" запозна министъра Драгин с 
модерната система за пречистване на въздуха, вградена в но
вата току-що завършена производствена линия във фабрига-

Т3 - МКногоНлмдоволен от видяното и особено от казаното от 
вашите инспектори по опазване на околната среда, които ме 
увериха, че благодарение на новите съоръжения емисията на 
вредни газове от тази фабрика в атмосферата е сведена на ну
ла, заяви министър Драгин. А-М.

* С провъзгласяването 
иа 16-е най-добри ор
кестъра в трите кате
гории: пионери - 3, 
младежи - 4 и 9 възрас
тни, които в началото 
на август ще участват в 
"голямото финале" - 
"Събора на тръбачи
те" в Гуча, приключи 
най-голямото култур- 
но-туристическо ме
роприятие в Сурдули
ца "Власинско лято 
2007".

*
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Н|И На ]1етровден в Божица

Сесия на ОС
г!*л

По почин на съветниците от отборническата група "Дви-
Късно през нощта в неделя \'>чА ' жение Силата на Събия" вчера в залата на основното учили-

в Сурдулица спряха да бият Чч^' |д ТР1 ’ ще "Свети Сава" в Божица заседание проведе Оощинската
тъпаните и да извива прони- л V I /\ ■ скупщина в Сурдулица.
зителния си звук най-попу- м [_[а заседанието са обсъдени редица важни въпроси, сред
лярният музикален инстру- Освен тях за "Събора в Гуча" венеиа рибена чорба и "Джи- които и решение за реконструкция и_ инвестиционно под- 
мент в Югоизточна Сърбия - Се к/1асираха още три оркес- пиада". За най-вкусна беше дЪрЖане на значителни обществени обекти на територията 
тръбата. Мероприятието за- -гьра. Два пионерски оркесть- провъзгласена чорбата на Пе- на общината, 
почна в четвъртък вечерта със ра от село Загужане ще учас- тьр Петров от Сурдулица. Съветниците в Общинското събрание освободиха от 
средновековна духовна музи- тват в руца . на Владимир Още един наш сънародник Д/]ъжност едни и назначиха нови членове на управителните 
ка в-портата на храма "Св. Ге- Иванович и на Кристиан Милан Борисов се изяви като съвети на няколко общински институции, сред които и на 
орги" и с показно изггьлне- Трайкович. Третият е оркес- добър готвач и се класира на дирекцияха за строителни площи, на Туристическата орга- 
ние на миналогодишните по- .р™ на давид Реджепович от високото второ място, докато низация в Сурдулица и на детското предучилищно учрежде- 
бедители. В петък на платото Прекодолце. трети бяха готвачите на отбо- ние „Наша радост" Д-М.
пред хотел "Сърбия" в Сур- Според членовете на жури- ра "Млади къмпери" от Сур- 
дулица.бе открита продажбе- то . м_р Младен Джордже- дулица.
на изложба на книги, сред ко- вич, диригентът ДушанВуйо- На трибуната на Власина 
ито‘имаше и щанд на "Брат- вич и преподавателят по му- се представиха и фолклорис- 
ство", както и на сувенири и зика Борис Савич, най-теж- тите към Читалище "Напре- 
други домашни ръкоделия, ката им задача била да избе- дък" от град Радомир. Те пяха 
Гостите на Сурдулица проя- рат най-добрите сред оркес- стари народни песни и игра- 
виха голям интерес и към !рихе на възрастните. Тъй ка- ха "тежки" български хора, 
власинския мед и пчелните т0 СПоред пропозициите,. са- съпровождани на гъдулка от

мо девет оркестъра могат да народния изпълнител Дими- 
изтъкват, че имат силни ле- участват- На Събора в Гуча, на- тьр Димитров, 
чебни свойства. ложи се някои Да отпаднат и Почти шест часа бяха необ-

На трибуната в центъра на да изчакат нов шанс. За ходими на водачите на джип- 
града се проведе фолклорна най-добър оркестър едино- ки да пристигнат на Власина 
вечер, на която се представи- дуШно е провъзгласен съста- през Мачкатица и Чемерник. 
ха членовете на фолклорните вът иа Ненад Младенович от Отборът за екстремни спор- 
ансамбли към КХДи Власи- вранЯ; а най-добър изпълни- тове "Чемерник" в Сурдули
ца" от Сурдулица и "Бранис- хед на първа тръба е Негован ца раздаде грамоти на 
лав Нушич" от Владичин хан. Еминович от Прекодолце. най-добрите жени и мъже,
До късно след полунощ сур- Освен тях, правото да се над- както и за най-младите вода- 
дуличани и техните гости се свирват в Гуча спечелиха и се- чи. 
любуваха на изпълненията на дем друГИ състави.
естрадната звезда Усния Ред- Журито на публиката про- програмите, изпълнявани на 
жепова, която представи възгласи състава на Бане Нов- Власина, беше подготвен вой- 
най-новото си СП 30 години кович от Загужане за най-до- нишки фасул, 
с тръбата . бър оркестър, но той няма да

Център на събитията в сь- учасгеа в Гуча. 
бота през деня беше Власина, 1 - -
където се състезаваха рибо- ден ИНтрумент номер едно в 
ловците. За развлечение на Югоизточна Сърбия, каза на 
многоброините туристи, нас- къглата маса в Сурдулица ма- 
танени предимно в къмпин-

Недалеч от Ниш

Изгоря автобус
Автобус на предприятието "Ласта"от Белград по редов

ния маршрут за Босилеград слетял от автомагистралата 
Белград-Ниш недалеч от град Ниш и след като спрял в 
един вишник край пътя пламнал. В произшествието е теж
ко повреден Чедомир Г. от босилеградското село Долна 
Лисина.

Дежурният лекар в Клиниката за заболявания на окотов 
Ниш Биляна Стеванович заяви, че пациентът Чедомир Г. е 
докаран в ранните усгринни часове в сряда, когато била 
констатирана повреда на едно от очите му, която се смята 
за тежко нараняване. Веднага му била направена операция 
на окото, след което бил прехвърлен в хирургическата кли
ника, за да се санират и другите повреди.

Причините за произшествието се разследват от поли
цейските органи. За щастие в автобуса имало малко път
ници, така че е избегната по-голяма трагедия. Освен Чедо
мир, още двама пътници са с леки наранявания.

изделия, за които пчеларите

За всички участници в

В.С.Е. / Д.М.

- Тръбата си остава наро-
Димитровград

Вътрешен ремонт на черквата 

Рождество Богородично"
от медни инструменти. риятието, но и със завидно Църковните служители в ята на вътрешността на цър- обекти. По този въпрос се из-

- Швейцария е алпска стра- високохо им качество. Димитровград решиха да за- квата. казал и Управителният съвет
на с прекрасни планини, но ^ л почнат сами, със собствени Единствен и засага нере- на "Комуналац", определяи-
прелестите на Власина са не- ч-юлклор, рок, риоена средства, вътрешния ремонт шим проблем се оказа това с ки се в полза на фирмата,
повторими. Жалко, че не се ЧОроа, ДЖИПИЗДа ... на храма. Наети са двама какво ще бъде заместен дър- Преди няколко години ди-
ползват най-целесъобразно. за разнообразие на прог- майстори, които вместо кла- веният под в църквата. Нав- митровградската черква 
Де да беше това при нас... рамаха, хази година вСурду- сическа мазилка слагат гип- ремето, когато с мраморни "Рождество Богородично
единодушно заявиха гостите. ЛИца бе изпълнен и роккон- сови плочи. Както ни осведо- плочи бе уреден подът в ремонтирана отвън, включи

церт. Любителите на този ми свещеникът Александър Градската галерия, говореше телно и покривът. Храмът по
вид музика слушаха в събота Джюрджевич, освен слагане- се, че са набавени плочи и за лучи наистина внушителе

На спортните терени към "Пентхаус бенд" от то на мазилката, предстои църквата, но са складирани в вид. Още тогава беше заП/,‘
ОУ "Вук. Караджич вечерта у}иш поправка, т.е. почистване на двора на "Комуналац". С нувано той да бъде ремонт
се представиха пионерските Туристическата организа- иконостаса, престолния стол проверка установихме, че ран и отвътре, но по реди
и младежки оркестри. Титла- цИЯ в Сурдулица и Дружес- и иконите. Вече са се обадили мраморни плочи тогава наис- причини ремонтът постоя
та най-добър младежки ор- ХВОто на спортните риболов- мн°зина димитровградски типа са набавени, но за сметка но бе отлаган,
кестьр спечели дружината на ци "варденик" организираха художници, готови да дадат на "Комуналац", който сега
Драган Аметович от Войник. в неделя съРевнование погот- свой принос в реконструкци- ги ползва за други цели, т.е.

бе

Най-добрите

л.т-
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Ще има ли обучение на майчин език в Босилеград?По-нова хронология на средното 
училище в Димитровград

Липсват още 8 кандидатиОт гимназия 

до смесено
Седем ученици от Босилег

рад, които тази година в пър- 
срок се записаха в тукаш- 

опреде- 
лили да се учат на майчин 
български език. Изказаното 
желание на учениците за по
реден път откри наболелия 
въпрос за обучението на бъл
гарите в Сърбия на майчин 
език.

лят за обучение па майчин 
език, защото според него в 
момента не съществуват ус
ловия за откриване на бъл
гарска паралелка, подчерта 
Димитров.

Той изтъкна, че Комисията 
по образование при НС на 
българите тези дни ще отпра
ви писмо до министъра на 

Република

В първия записвателен 
срок в босиле  град ската 
гимназия са се записали 
51, а в тригодишната 
паралелка за елек- 
тро-моптъори, която е 
подведомствена па сред
ното техническо учили
ще от Враня, 8 ученици. 
За втория записвателен 
срок в гимназията оста
ват 9, а в специализира
ната ел ект рот ех и и ч е ска 
паралелка 22 свободни 
места.

вия
мата гимназия, са се

Декември 2004 г. - На пос- Февруари 2006 г. - На зсае- 
дание в Ниш Националният 
съвет на българското малцин
ство (НС) разисква за статуса 
на гимназията и решава с 
мнозинство, че гимназията 
трябва да си запази статуса. 
На заседанието, освен кмета 
на Димитровград, присъс
тват и представители на гим
назията. Последните се зала
гат за смесено училище.

Февруари 2006 г. - НС из
праща писмо до премиера 
Кощуница, в което го запоз
нава със становището си да се 
запази статусът на гимназия
та, като се подчертава, че ста
ва дума за училище на бъл
гарското малцинство, при ко
ето е задължително изучава
нето на български език и да се 
разрешат две гимназиални 
паралелки в първи клас.

9 март 2006 г. - В Белград се 
проведе среща между кмета 
на Димитровград Веселин Ве
личков, председателя на НС 
д-р Ангел Йосифов и минис
търа на просветата Слободан 
Вуксанович. След срещата 
кметът заяви: "С министър 
Вуксанович разговаряхме час 
и половина и резултат от тези 
разговори е, че гимназията си 
остава гимназия!"

12 април 2006 г. - До НС 
идва писмо от гимназията, в

ледното за годината заседа
ние на Общинската скупщи
на, по предложение на кмета 
Веселин Величков, в дневния 
ред по спешност е сложена 
точка за статуса на гимназия
та. Решението на отборници- 
те е ЕДНОГЛАСНО - средно
то училище да остане със ста
тус на ГИМНАЗИЯ.

Март 2005 г. - В Димитров
град е организирана среща на 
представители на Министер
ството на просветата - Учи
лищната управа от Ниш в ли
цето на Милка Кнежевич, на
чалник на Училищната упра
ва, представители на гимна
зията, на местната власт, на 
партиите. Милка Кнежевич 
тогава

напросветата 
Сърбия Зоран Лончар, с кое
то ще поиска от следващата 
учебна година в босилеград- 
ската гимназия да се открие 
паралелка, в която обучение
то изцяло да се провежда на 
майчин български език. Спо
ред него такъв иск трябва да

Във връзка с това директо
рът на гимназията Стоян Ве
личков казва, че според се
гашния Закон за образовани
ето, за откриването на пара
лелка, в която обучението да 
се провежда на майчин език, 
е необходимо да се определят 
най-малко 15 ученици. Той 
изтъкна, че в момента няма 
условия за обучение на бъл
гарски език, понеже няма 
учебници.

От друга страна председа
телят на Комисията по обра
зование при Националния 
съвет на българите в Сърбия 
Пене Димитров смята, че

много повече ученици имат 
желание да се учат на майчин 
език в гимназията, обаче вър- отправи и самата гимназия.

В оосилеградската гимна
зия, която съществува от 1941 

- По време на записването г°Дина/ в^че четиридесетина 
на учениците получих оплак- Г°ДИИИ ооучението'изцяло е 

' на сръоски език. Български

ху някои е вършен натиск да 
не изказват желанието си.

валия от някои родители на 
бъдещите средношколци, че език и литеРатУРа се изучават

само като отделен предмет с 2настоява да уоеди 
присътващите, че единствено 
смесеното училище е "спасе
ние" за гимназията в Димит
ровград. Някои от препода
вателите в гимназията тогава 
обвиниха директорката, че 
провежда заседания на учи
телския колектив "на бърза 
ръка" по време на междуча
сията. Ден преди срещата 
Общинската организация на 
ДСС дава информация по ра
диото, че смесено училище е 
най-подходящо за града. Бив
шата преподавателка по ан
глийски в гимназията Донка 
Банович, тогава председател 
на Съвета за

при попълването ма заявките 
за записване лично директо
рът им казвал да не се опреде-

часа седмично.
П.Л.Р.

Срещи - Джордже Маринкович, художник

За светините човек трябва 

да се жертва
Пиратският ху- очерка за творчес- свои колеги. Самият топ е учас-

дожмик Джоржде твото му в катало- твал в 13 пленера и 91 колектнв-
Марннкович предно- га, отпечатан по ни изложби,
чита за пето да се пи- повод изложбата,

което се посочва, че според ше в "Братство", тъй написал Томислав храмове и рисуване на икони и
плана трябва да бъдат запи- като, както казва, е Петровнч сьщо от фрагменти от икони и живопис
сами две гимназиални пара- свързан сьс село Сла- Белград. върху различни материали се за-
лелки. Обаче на съвещание в виня, откъдего е по- Маринкович нимава от 1986 година, след оби-

теклото на майка му, членува в сдруже- колка на манастира "Високи Де-
която по национал- името па худож- чани" в Косово и Метохия. Отто-
носг е българка. Тези ниците "Пнргос тава проучва византийското
дпи в кореспонден- арт" от Пирот и в изобразително творчество и

на гимназиална паралелка, тството пи в Дммит- сдружението на обикаля средновековните манас-
Вследствие на това училище- ровград той ни ин- художниците, ра- тири в Сърбия и Черна гора.
то търси помощ от НС. Съве- формира, че в пирот- ботещи в "Желез- Пребивавал е в сръбската свети-
тът реагира и търси от ми- ския "Музей па По- циците на Сърби- пя "Хилаидар". Неговият отго-

' г ншмавието" е орга- я". Тази година вор на въпроса защо се е опреде-
пизирапа П-ата му участвал в два ху- дид именно за стенопис и нконо-
самостоятелма из- '‘Свети Илия" дожесгвеип и ле- ние най-често е: "За светините
дожба, ма която ек- пера - във Иранска човек трябва да се жертва".

Юни 2006 г. - От просвет- снонирад фрагменти от икони и бамя и в Мокра гора. Малко е из- Нека да отбележим, че Ма- 
ното министерство пристига стенописи от православни хра- постно, че преди няколко години ринковпч е дарил една икона на 
депеша, с която министърът мове, сътворени ма камъни от Маринкович се проявил и като възстановяващата се църква 
осведомява гимназията, че се Стара планина. Изложбата от- организатор па художествен "СветаТроица" «Димитровград.

крил Божидар Питае, художес- пленер и то в родното село на 
тлей фотограф от Белград, а майка си, където събрал няколко

Със стенопис на православни

училищата при 
Народното събрание, е в Ди
митровград и също е за сме
сено училище. Ден след тази 
среща Общинската скупщи
на смени членовете ма Учи-

Пирот (проведено на 7 ап
рил) гимназията е осведоме
на, че й се разрешава само ед-

лищния съвет, назначени от 
местното самоуправление, и 
избра нови.

Март 2005 г. - С пет гласа 
"за" и четири "против" Учи
лищният съвет при гимнази
ята взема решение след по
вече от сто години гимназия
та да стане смесепоучилигце!

24 март 2005 г. - Упра 
телният съвет па КИЦ "Ца
риброд" взима решение ста
тусът па средното училище 
юридически да бъде утвър
ден като гимназия, "което е 
един от основните устои и 
крепители на националната 
самобитност па българското 
малцинство".

10 май 2005 г. - На заседа
ние па Общинската скупщи
на па дневния ред е и инфор
мация за статуса на средното 
училище в града. Разправия
та бе жестока, а един огбор- 
ник поиска да се смени ди
ректорката па гимназията. 
Ведомството тогава официал
но фигурираше като смесено 
училище.

23 май 2005 г,- Училищни
ят съвет при гимназията със 6 
маса "за" и един "против" 
променя предишното си ре
шение за статуса на училище
то и приема ново - гимназия 
с подведомствени паралелки. 
Ва заседанието присъстват 
кметът, зам.-кметът и начал
никът па Общинската управа.

мистър Вуксанович да спази 
обещанието си от срещата, 
проведена па 9 март 2006 1'.

ви-

Б. Д.разрешава само една гимна
зиална паралелка! 15 Димит
ровград това се счита за по-
иГст1а.,епие!Ттова0е0рщ На 20 ЮЛИ В ДИМИТрОВфЗД

Поетичен рецитал
През август в Босилеград

Международен
пленер

зулта г от подмодпи дейтевия 
па определени хора, имащи 
възможността да решава т за 
съдбата на училището, без да
зачитат становищата на мес- "дсхко Петров" н Димитровград ще се проведе 
тпата власт. чим рецитал под название "Дамите ви капят", кои то е

Юпи 2006 г. - Общинската часг от мащабния проект "11а разговор сред свои" на 
скупщина не се съгласява пя- Хелмзимкския комитет за защита правата и свободите 
колко пъти с предложените иабългаритевСз.рбия. Партнъориа Комитета при ре- 
членове на Училищния съвет ализираието па проекта е Столична библиотека от 
от стоапа па заетите и учили- София. Го|,а ведомство ще помота и вън финансово01 страпа зает м. у отношение заедно със Оголи.... тя общински съвет ма
щето е без съвет. фал София.

Ноември 2006 I'. - Нацио- Седващия петък ще бъде представено поетичното 
надпият съвет търси от ми- творчество на поетесите от българското малцинство в 
мистър Вуксанович да бъде Сърбия - Елизабета Геортмева, Зденка Тодорова, Мил- 
копсултирап при назначава- ка Христова Стамоевнч и Снежана Илиева Виданович. 
пето ма временен Училищен За творчеството па покойните поетеси Вукица Стои- 

г мемова, Деница Ил йена и Пиляна Атома ще шпори
"зо юпи 2007 г. -нс търси
останка га па дирек горка га па иата ,це участват и две поетеси от България - Надя 11о- 
гимпазията, считайки я за ,ю„а и []етя Йотова, както и няколко поети от Царнб-

На 20 юли от 19,30 часа в Народната библиотека
поети-

В организация на Центъра за развитие па 
науката, стопанството и културата ПИНУС 
през август в Босилеград ще се проведе тре
ти пореден Международен пленер, в който 
ще творят десетина художници от Бълга
рия, Сърбия и Македония. Покрай худож
ници-живописци и иконописни, и пленера 
ще участват и няколко художници-любите
ли от Босилеградско.

Както и предишните години, по време 
пленера художниците ще бъдат 
в обекта па ученическото общежитие.

Любен Глигоров, представител на 
11М11УС, заяви, че за организацията на ме
роприятието ОС в Босилеград им е отпус
нала 80 хиляди динара н в момента се тър
сят още спонсори.

Планирано е пленерът да приключи е 
изложба па картини, сътворени по време на 
мероприятието. I /Л.Е.

па
настанени

един от главните виновници роди Босилеград, 
за положението във ведом- Медиаторпа мероприятието щебъдеЛюбп Георти- 
ството. А.Т. ева от Столична библптека. Б. Д
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За двадесетина вярващи 
от Босилегрздско_____

12 13_юли_2007.

Николай Овчаров: ■ Г*.•к

Робство. Възраждане. 

Освобождение
Поклонническо 

пътуване 

в Българияма
Периодът XV - XVIII в. е най-страшното а[|а" ^

торията на българите. Още по време на завладяване- къ« Р““.а Талаитливи иконописци като про-
то са избити много хора, а други са отведени в р ч^Аа^,ри Зограф ггьк ги изписват отвътре с чудес-
ство. При превземането на Търновград са изклани ут ,пегкиРОьхоаиилите бьлгарщината Рилски, Бач- 
впсшнте благородници, а духовният водач на ' Н Р тро)ШСКР„ Дряновски манастири добиват сьв-
рия и последен официален патриарх Евтимии е за го , Р воеме се появяват и първите ху-
чен. Към обикновените хора османските власти имаз сем но Л- Р изкуство в европейските
по-гъвкаво отношение, като през първите столетия дожиици, учили модерно изкуство р 
дори отменят някои предишни налози. След зачести- академии, 
лите поражения на турците през ХУ1-ХУН в. над хрис
тиянското население в Османската империя г— 
по-често се упражнява насилие. Унищожени са мощ- щу наложеното
ните крепости, при оцелелите градове в най-хубавите постепенно се РавРа5"“; то
части се заселват османски първенци, разсипани са гърците използват пр .?Ммилиоат &ьлгарско
хиляди християнски храмове и манастири... пие в турската държава,, Л- - Ризкухва бунт

Големи въстания на българското население избух- население. Още през 1838 . р _ У
ват през 1598,1686,1688 и 1689 г„ а малки бунтове има против гръцкия владика Филаре 11а шл 
непрекъснато. Особено се засилва съпротивата при нието застават излъчени от5“““*м"^° оионМака 
опитите за насилствено и чрез икономическа прину- деици и водачи като Неофи гЬозвели, Иларион Мака 
да ислямизиране на част от българите, увеличили се риополски и др Първата голяма победа е г'°"и™а‘* 
през XVII в. В планините действат множество отряди на Великден 1860 г„ когато Илариои Макариополски 
на т. нар. хайдути, много от които защитават безза- тържествено провъзгласява отделянето на Ьъл.арска- 
щитното население. Към втората половина на XVIII в. та църква от Цариградската патриаршия. Окоича гел- 
османската държава навлиза в траен упадък. Тя губи мото решение на българския религиозен въпрос сгава 
почти всички войни, териториите й се съкращават, па 28 февруари 1870 г. Тогава турското правителство е 
икономиката е в застой. Империята се нуждае от ре- принудено да признае учредяването на самостоятел

на Българска църква. Спо
рел документа тя обхваща 
всички населени с българи 
земи па Мизия, Добруджа, 
Тракия и Македония.

Църковната борба дава 
предпоставките за началото 

еволюци-

руската църква "Свети 
Николай" и Национал

на бо-Ръководителят
енориисилеградските 

Отец Йоан неотдавна ор
ганизира безплатна пет- 

в Бъл-

ния исторически музей, ! 
както и църкви, музеи и 
паметници в Пловдив и 
Асеновград, 
впечатление им оставило 
посещението в Коприв
щица, където разгледали 

въз-

дневиа екскурзия
Особенодвадесетинагария за 

вярващи от Босилеград- 
Поклопниците, сред 

които били и пет деца, 
манастири,

независимост еБорбата за църковно-национална
Българското възраждане. Съпротивата сре- 

ог завоевателите гръцко духовенство 
Тя се дължи и па факта, че 

си положе-

все основна в ско.

къщите-музеи на 
рожденците Димчо Де- ! 
белянов, Тодор Каблеш- 
ков, Георги Бенковски и 
Любен Каравелов.

Отец Йоан изрази го
ляма благодарност към 
професор Божидар Ди
митров, директор на На
ционалния исторически 
музей в София, както и 
към представителите на ! 
Столична община и ма \

посетили 
църкви и други култур
но-исторически
нитости.

По време на поклон- 
ническото пътуване, 
то свещеникът организи
ра за пета поредна годи
на, екскурзиантите 
тили Троянския, Бачков- 
ския и Рилския манас
тир, в които се пазят три
те най-известни икони на 
Пресвета Богородица 
България. Вярващите са 
посетили и манастира 
"Свети Мина" в София и 
църквите "Александър 
Невски", "Света София",

знаме
на движе-

кое-

посе-

споменатите манастири 
и църкви, които им ока- | 
зали съдействие и спон
сорирали 
кото им пътуване.

в

поклонничес-

организираио ре 
оиио движение. П 
водството на личности като 
Георги Раковски, Любен Ка
равелов, Христо Ботев в съ
седните държави се създават 
комитети, подготвящи въо
ръжен бунт. По-късно се 
разбира, че пътят на свобо
дата минава през изгражда
нето на вътрешни револю
ционни организации, спо
собни да вдигнат едно наис
тина масово въстание. В това 
е особено важна

на П.Л.Р.од ръко-

От албума на наш читатела. V-
О
5

Царибродчани 

градинари 

в Крагуевац

о
а:
о.

:г

ролята
Васил Левски. Той прави 
многократни обиколки в 
стремежа да се обхванат 
всички поробени български 
земи. През 1873 г. Левски е 
заловен и обесен в София, 
но той вече е създал мрежа 
от революционни комитети, 
които довършват подготов
ката на бунта. Въстанието 
избухва през април 1876 г., 

но не е така масово, както се очаква, и озверелите тур
ски войски успяват да го потушат. Избити са повече 
от 30 000 души от мирното население, а стотици хиля
ди са преследвани и заточени в Мала Азия.

Мъченичеството на тези хора обаче не остава без 
резултат. Общественото мнение в западните страни 
се надига в защита на българите. И правителствата на 
великите сили се ориентират към решаването на бъл
гарския въпрос. Със задачата за прякото реализиране 
на освобождението се заема Русия, имаща 
тереси на Балканския полуостров. На 24 април 1877 г. 
руският император Александър II прочита манифест, 
в който обявява война ма Турция за освобождението 
на България. На 27 юни руската армия преминава 
през р. Дунав. Във войната вземат активно участие и 
български доброволци, които по някои данни над
хвърлят 35 000. Основните сражения през руско-тур
ската война 1877-1878 г. са при Плевен, в Шипченския 
проход и край селата Шипка и Шейново. В тежките 
битки турската армия е напълно разбита и панически 
отстъпва към Истанбул. Поради намесата 
лите велики сили обаче настъплението

на

Открай време българи- панинът плащал на работ- 
те са известни като изклю- ниците и устройвал гозба 
чителни градинари. Като за раздяла, 
такива те са купували

ЦАРИГРАД

мраморно море
ЛЕГЕНДА Там работил и ВладаЦЛЧ1ЧЮ иго лл и»
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форми и това дава шанс на християнското население. 
Започват да се оформят наченки на бъдещата българ
ска буржоазия - замогнали се скотовъди, търговци и 
занаятчии. У тях първо се пробужда тлеещият нацио
нален дух. Появяват се и първите писатели, изразява
щи този дух. Сред тях несъмнено блести монахът Па
исий Хилендарски, създал първото историческо съ
чинение на идващото Българско възраждане.

През 1839 и 1856 г. султанът издава укази, с които 
декларира равенството на поданиците си без оглед па 
религията им. Макар това да са половинчати актове, 
българите вече имат по-големи възможности. Създа
ват се първите търговски фирми, акционерни дру
жества и фабрики, оборудвани с вносни европейски 
машини. При отмяната на крепосничеството през 
1834 г. в Тракия, Македония и Добруджа се оформят 
български земеделски чифлици.

Очевиден е възходът на българската култура. За
почват да функционират първите модерни светски 
училища, а мнозина младежи отиват да учат в Евро
па. Предимно в околните страни вече излизат повече 
от 40 български периодични вестници и списания. 
Там творят редица учени, писатели и музиканти. 
Сред тях изпъкват д-р Петър Берон, Христо Ботев, 
Петко Славейков и др. Братя Миладинови събират 
български народни песни, върху които ляга музикал
ното творчество на много български композитори. 
Слага се началото на театъра, а автори като Васил 
Друмев създават първите пиеси.

Възрожденската атмосфера най-добре проличава в 
облика на българските градове. Замогналите се тър
говци и занаятчии строят големи и красиви къщи с 
огромни дворове в централните месга, измествайки 
турските първенци. В Копривщица, Златоград, Же
равна, Пловдив, Велико Търново са запазени цели 
квартали с тези прекрасни домове. Архитекти като 
прочутия Никола Фичев строят мостове, представи
телни сгради, чешми. Те издигат високи стройни цър-
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в чужбина или Димитров, четвъртият от- 
взимали под наем обра- ляво до готвача, известен 
ботваеми площи, на които градинар, който по-късно 
отглеждали всички видове се 
зеленчуци. Не са изостава- дейност и в Цариброд- 

назад и царибродчани. Всички по-възрастни ца_ 
На снимката, заснета 1939 рибродчани помнят голя- 
година, са царибродски мата градина на Владо 
градинари в Крагуевац. край река Нишава (там. 
Първият отляво, седнал, е дето сега е новият цех на 
Йосиф Соколов, а тук е и "Свобода"), която полива- 
Борис Тодоров с черпака, ше с голям долап, движен 
готвач. И двамата са от от две магарета. Със същи- 
Бански дол. Те работили те магарета, впрегнати в 
при някой си Йова Тодо- каруца, той снабдяваше 
ров - Бая, дошъл от Бълга- със зеленчуци почти Ие' 
рия в Крагуевац, купил лия град. 
имоти и се занимавал с Снимката е от семен- 
градинарство. Снимката е ния албум на Георги и То- 
направена в края на гради- мислав Соколови, 
царския сезон, когато сто

им оти и

с тазизанимавал

ли
на остана-

_ на руските
воиски и оългарските доброволци е спряно. В градче
то Сан Стефано край турската столица между Русия и 
Османската империя е подписан мирен договор. 
Според него в освободена България 
всички населени с българско население земи в Мизия, 
Тракия и Македония. С Берлинския договор от 13 
юли 1878 г. обаче европейските сили разпокъсват на 
три части българския народ. Свободно е само Кня
жество България на север от Стара планина, докато 
другите дялове в една или друга степен остават в им
перията. Това несправедливо решение на национал
ния въпрос поражда бедите па България през XX век.

- Край -

влизат почти

Сретен Игов
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След 10 години “Балкански” пак ще играе в Сръбска лига

Лаври за неприкосновения 

шампион на Нишка зона

На европейското хандбално първенство 
за кадетки в Словакия______________

Сестрите Георгиеви 

в отбора на СърбияФК "Балкан
ски" от Димит
ровград 
постигна 
най-голям ус
пех в своята 
дълга история, 
класирайки се 
за Сръбска лига 
- група изток.

В началото 
на юли в Сло
вакия се про
веде европей
ското първен
ство по хан
дбал за кадет
ки, на което 
участваха и две 
състезателкиВ някогашната 

Сръбска лига - група 
югдимитровградчани 
играха през сезона 
1997/98 година, но то- Ошооръш па “Балкански” 
гава се класираха като 
четвърти на таблица
та. Тази година "Балкански" 
убедително спечели първо мяс
то в Нишка футболна зона дори 
с 10 точки повече от второкла- 
сирания отбор. Само един от
бор от зоната се класира за 
Сръбска лига, докато шест от
бора влизат в новосформира
ната регионална лига, което ще 
рече, че всеки един мач е бил 
своеобразна квалификация.

На челното място на табли
цата "Балкански" заседна след 
седмпя кръг и победата в Мез-

по потекло от 
Димитров
градско 
трите Кристи
на и Тамара 
Георгиеви, ко
ито играха за 
репрезентаци- 
ята на Сърбия.
Талантливите 
хандбалистки 
живеят в Бел
град, а баща им Зоран Георгиев е бивш футболист на "Желю- 
ша" и ма "Балкански".

сес-

“Балкански” в НФЗ - 
статистика
За първия отбор са играли 
общо 30 футболисти. 
Най-възрастен е Миловаи 
Стоянов (1968), а най-млад 
Дарко Соколов (1990). 
Най-добър голмайстор е 
Бранислав Иванов със 17 
гола. Получени са 60 жъл
ти картона, от които Ба- 
не Гюров 9 и Саша Басов 8. 
Трима футболисти са из
ключвани по един път. 
Най-много мачове е изиграл 
Бранислав Иванов - 29 (или 
2138 минути па терена). 
След него е Бранислав Пет- 
рович с 27 мача (2234 мину
ти) и Мирослав Чирич също 
с 27 мача и с най-много 
време в игра — 2245 мину
ти. На скамейката за ре
зерви най-дълго е прекарал 
вторият вратар Боба и Го
гов — 14 мача (влизал само 

' па един мач). Най-често в 
| играта влизал Дарко Бош- 

кович - 14, а най-много пъ- 
I ти е сменяван Александър 

Костич - 12 пъти.

то след дузпи.
Новият сръбсколмгар вече 

направи първата проверка за 
следващия сезон. На 4 юли на 
стадиона в СЦ "Парк" се появи
ха всички футболисти, които за
щитаваха цветовете на "Бал
кански" през пролетта. Всички 
изказаха желание да продъл
жат да играят в отбора. Но това 
ще се изясни след като свърши 
трансферният период в "Р 
нпчки" от Пирот, чийто фили
ал ще бъде "Балкански*. На 

вече се появиха

Тамара Георгиева (в бялата фланелка)

Сестрите Георгиеви са членки ма женския хандбален отбор 
"Цепелин". Преди това играха за съответните състави на 
"Раднички-Югопетрол". И двете са били сред най-добрите 
състезателки на първенството в Словакия.

На 22 юли те ще участват на Европейския олимпийски 
фестивал на младите в Белград. След това ще дойдат на заслу
жена почивка при дядо си и баба си в с. Желюша.

ад-

тренпровките
Г.РЛЯ' ? ДО_КраЯ На_СеЗОНа Успеш' Кръстим ("Йединство" - Пи

рот), Стоич и Младенович 
("Пърчевац"), Джонич ("Слога" 
- Кална), както и членовете на 

на младежкия отбор на "Раднич- 
клуоа прецени пред пролетния ки" 0т Пирот, които играеха в 
полусезон, че до желаната цел младежката лига на Сърбия, а 
може да се стигне само с упори- са по ПОтекло от Димитровград, 
га работа ИС добър треньор. То- Това са Милчев, Й. Георгиев, 
гава бе ангажиран известният 
специалист Братислав - Бага 
Митрович, а за негов помощ
ник бе назначен Мия Басов, ц 
бивш футболист на "Балкан- I 
ски". Със сериозната работа за- I 
почнаха да идват и резултатите. I 
Конкурентите бяха побеждава- Е 
ни дори и на техните игрища I 
("Младост", "Будучносп", "Йе- у 
динство"). Димитровградчани ^ 
не бяха обезкуражени и след [ 
поражението от "Напредък", а 
мачът с най-сериозния конку- 
рент "Алуминиум" от Ниш за- _ 
върши наравно. Това са един- 
ствените два мача, в които те не 
победиха през пролетта.

Освен отличния резултат в 
първенството, над мощно бе

купата на I срито- Капитанът па отбора М. 11ей- 
рията на ОФС Пирот. В първия 
кръг за купа та на територията 
на ФС РЙС бе победен "Бор", а 
във втория кръг "Балкански" бе Лясордж 
елиминиран от "Синджелич" и

но се противопостави на всички 
конкуренти, пред 
"Алуминиум" от Ниш. 

Управителният

и всичко на Д. С.
съвет Републиканско първенство 

по атлетика за юноши

Маркулев седми5
На републиканското първенство по атлетика за юноши, 

което се проведе в град Сеита на 7 и 8 юли, димитровград
ският атлет Роберт Маркулев зае седмо място в дисципли
ната хвърляне на копие с резултат 41,77 м.

Нека да добавим, че в края на юли членове на димитров
градския АК "Балкан" ще участват на републиканското 
първенство за млади юноши и на "Санджашките игри" в 
град Нови пазар.

АтН

ТтГлДимитров и Бранислав Басов.
По думите на Драган Йовичич, 
председател на клуба, в план е 

щ , да се доведат още няколко фу г- 
Ж\. ’ болисти отстрани. Преди всич-

ко това се отнася до Пейчич, 
'{Ш- Милош Маичич, Милян Джор- 

‘ ,.<\ джевич, Живкович и Чеда Мит- 
рович ог "Радиички", които ве- 
чс "са мирисали" пъриодиви- 
зионпа конкуренция. 13 раб 
та с първия отбор ще бъдат 
включени и няколко футболис
ти от младежкия състав, но за 

треньорът

I д. с.

През лятото в Босилеград

Няколко турнира 

на “Псскара”
0141-

слечелена и
п/кдссда-чсв приеми купата 

теля пи ФС РИ(. Драган
от По традиция на терените от двете групи ще се класират 

па спортния център "Песка- за полуфиналите. Една част 
ра" в Босилеград ФК "Мла- от мачовете на турнира ще се 
дост" и през това лято ще ор- играят под соетдостта на реф- 

по малък

това ще решава 
Митрович.

Неизвестен е и статусът па 
Владимир Георгиев, които през 
последните 6 месеца игра за 
"Власина". 13 ход са и разговори 
с няколко футболисти от "Рад- 
нички" о т 11ирот, които са били 
дадени назаем в други отбори: 
Савич ("Свърдиг), Ииколич 
("Цар Константин"), Марко Пи- 
колич ("Тимок"), Милош Кос
тич ("Бит блу"). 13 списъка ма 
желаният а е и бившият футбо
лист на "Синджелич" от Бел
град Слободан Чирич.

Дали ще има и изненади ще 
се види наскоро. Ново лице, 
видяно ма терена през послед
ните няколко дни, е Никола Чи
рич, футболист на "Рад", който 
през миналия сезон бе 
назаем на пишкия "Железни
чар". Неговият статус записи от 
плановете па новия треньор на 
"Рад" Небойша Вишиевац - за- 

"алфата п омегата" 
"Балкански" Драган Йовичич.

е пич

гаиизира турнири 
(|)утГюл и баскетбол.

И тази година Босилеград- ще започне и турнирът по 
ското спортно дято започна с малък футбол за юноши до 
турнира по малък футбол за 15-годишна възраст. Досега 
деца до 12-годишна възраст, са подали заявки 8 отбора - 
в който участват 6 отбора - "(Бокс", "Белут", "Блек дене", 
"Крайи дол", "Магурка", "Г 7", "Блат", "Чавдар", "Еуро 
"Орище", "Ноу пемм", "Ко- стар" и "Краин дол''. В края 
допия" и "Майк". на юли и в началото па август

Тези дни стартира и турим- ще се проведе и турнир по 
рът по малък футбол за сени- баскетбол, в рамките ма кон- 
ори "Лято 2006" - централно- то ще бъде организирано и 
то спортно събитие в града състезание па "тропкаргг". 
през летния сезон. В турнира Спонсор па всички турни- 
учаегват 10 отбора, разпреде- ри и тази година ще бъде 
лепи в две групи. В "А" група Общинската скупщина в Бо
са: "Дъга", "Кодал", "Кей", силеград, която ще осигури 
"Белут" и "Пума", докато "Б" награди за най-успешните от- 
група съчиняват: "Краин бори и състезатели. Както н 
дол", "Ас", "Горна Любата", досега, отборите ще участват 
"Ветерани" и "Благ". Според без да заплащат котизация. 
регламента на състезанието, 
по два най-успешни отбора

лекторите.
До края па тази седмица“Балкански” - минало и настояще

Основан е през далечната Братислав Митрович - Би- 
1922 година. Често е сме- та, който ама “А " личен),
навил името си: “Балкан”, Негов помощник е Мил Вн
есен Балкански”, “Спор- сов е личен) “Ц”. Шеф на 
тист”, отново “Асен Бал- младите категории е Ивица 
кански", а преч последните Марков е “Б” личен), а 
десетина години само “Бил- треньора са Небойша Раи- 
кански”. Цветът на отбори гелов и Бобан Ценков е “Ц"

личен). Братислав Митро
вич е доволен от условната 
в клуба а 14е продължи да 
работи е отбори а в Сръб
ска лига.
Преда началото ни про
летната част от първен
ството в Димитровград е 
формирана и официално ре
гистрирана феи-група 
"Балкан -бойси ”, които 
много допринесоха за голе
мия успех ни отбора. Те пъ
туват заедно е отбора, 
имат свое знаме и химн.

е синьо. Състезавал ее е 
от оби/ниска до сръбски ли
га. В клуба ама над НО 
млади футболисти. Пионе
рите и петлетата играят 
влагата на ФС РИС, и ка
детите този сезон ще игра
ят в градската лига на 
Наш. Младежкият отбор, 
който игри в окръжната 
лига Пирот /че бъде “прех
върлен" във ФК “Желюша”, 
а петлетата а окръжни 
лига Пирот.
С първия отбор работи

дадеч I

паяви

Димитър Ставров П.Л.Р.
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на нашия скъпС дълбока болка и скръб

тели, че панихидата по случаи 40 Д1 т от смьр
ПИЯ МИ СЪПруГ

случай1 ЕД Н А ГОДИНА от смъртта
СТОЯНЧА ДАВИТКОВ

Дукат, живял в Горна Писина

Тъжен помен 
Последен поздрав на

ТОМИСЛАВ ДЕЛЧЕВ 
(1933-2007) 
от Димитровград

от с.
С обич и признателност се прекланяме пред 

Почивай в мир!светлия ти лик.
26 юли от 10 часа памаще бъде отслужена 

димитровградските гробища.
Не мога да те върна, скъпи, защото 

избира кого ще вземе, по винаги щете помпя и 
обичам. Твоят светъл лик и доброта продължават да живе
ят в моето скърбящо сърце.

С непреходни любов и тъга: съпругата Даница

Нади и дъщерите й Светлини и
Фиданка

Съпругата
Господ

ИВАН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград 20 гали 2007 г. - ДВЕ ГОДИНИ без

ВЕНКО РАНГЕЛОВбез благородния пи баща,40 ДНИ, откакто останахме 
свекър, тъст и дядо С любов, която смъртта не прекъсна, и сгь- 

времето не лекува, те пазим от забра- 
и мислите си.

га, която 
ва в сърцатаТОМИСЛАВ ДЕЛЧЕВ 

от Димитровград
Мир и светлина на ду

шата ти!

Даряваше пи с много обич и добрина. Жи
веем с прекрасните спомени за теб. С дълбока 
обич и благодарност се прекланяме пред свег- 
лата ти памет!

Синът Синшиа, дъщерята Снежана, 
та Биляна, зетът Миомнр и внуците Милена, Стеван,

Синя и Петър

За теб тъгуват твоите най-мили: съпругата 
/'ада, синът Дарко, снахата Хелена и внуци

те Бук и Мития
От Слободии и Бобан 

и семействата им снаха-

На 16 юли т.г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на
пашата мила и пепрежалима майка, баба, свекърва и тъщаТъжен помен

На 20 юли 2007 г. се на
вършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 
от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща и тъст

АСКА ЯНЕВА, по баща СТАЙКОВА 
от с. Долна Лисина

На 4 август 2007 г. на белградските гробища
Орловача ще отслужим панихида по повод 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашия 

съпруг, баща, дядо, тъст, свекър и брат

КИРИЛ ЗАРЕВ
от Долна Лисина, живял в Белград

Ти беше любящ съпруг, всеотдаен баща, чудесен дядо и 
прекрасен брат и приятел. Такъв оставаш завинаги в наши
те мисли и сърца.

С дълбок поклон пред светлата ти памет: съпругата 
Милка, синът Александър, дъщерята Сладжана, зетът 

Небойта, снахата Зорана, внуците Петър, Влада и Ио- 
ван и братът Стоян със семейството си

6■I

Мила майчице, годините, които минаха от 
раздялата ни стеб не могат да заличат спомена 
за твоята безгранична майчинска грижа, доо- 
рота и разбирателство

Майчице наша, много ни липсват твоята 
обич и житейска мъдрост!

ти памет!

скъп

I за всички.

Дълбок поклон пред светлата

Твоите вечно скърбящи деца Драган, Верка и Милинка
със семействата си

ЙОРДАН ГОШЕВ 
от Димитровград Възпоменание

На 22 юли се мавръшват ЧЕТИРИ години от смъртта наТъжен помен
На 23 август 2007 година се навършват 

ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила 
съпруга, майка, свекърва, сестра, баба и праба-

Панихидата ще се със
тои на димитровградските 
гробища в 10 часа. Каним 
близки и познати да ни 
придружат.

С много обич и болка се 
прекланяме пред светлата 
ти памет.

НИКИФОР ТАШКОВ 
от с. Пъртопопинци

Вечно ще пазим спомените за нашия съп
руг, баща и дядо.

ба
ЛЮБИЦА - ЛЮБА СТАВРОВА 
от Димитровградк ' / Съпругата Йованка, синът Синшиа и дъще- 

рите Йелка и Любинка със семействата сиПанихидата ще бъде отслужена на 5 август (неделя) от 10 
часа на гробището в Димитровград. Каним роднини, близ
ки и приятели да ни придружат.

Опечалени: съпруг Рангел, синове Кирил, Петър и Дими
тър, снахи Гордана, Лиляна и Снежана, сестри, брат, 

вничета, правиучета и многобройни роднини

Опечелени: съпруга Голу- 
бица, син Ненад, дъщеря 

Наташа и зет Ристо
Тъжен помен
На 21 юли 2007 година се навършват ШЕСТ 

ГОДИНИ от смъртта на
ИВАН АТАНАСОВ 
(1931-2001)
дефектолог в пенсия от Ниш, 
роден в село Мъзгош

'Л'-'

По случай ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на 
нашата пепрежалима 
майка, свекърва и баба

На 10 август 2007 г. се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от 
смъртта на
ТОДОР ДИМИТРОВ 
(1929-2007) 
от с. Бребевница

Панихидата ще отслужим на 29 юли (неде
ля) на гробищата в Бребевница. Каним родни
ни и приятели да ни придружат.

Времето никога няма да заличи свидния 
спомен за твоето благородство. Винаги ще бъ
деш в сърцата ни.

Дълбок поклон пред светлата ти памет. По
чивай в мир!

Вечно скърбящи неговите най-близки

Тъжен помен
На 25 юли 2007 г. се навършват 20 ГОДИНИ 

от смъртта наГОЛУБИЦА 
ДИМИТРОВА 
от Брайковци, 
живяла в Ниш
ще отслужим панихида на 
21 юли от 11 часа на гроби
щата в нишкия квартал 
Долна Врежина. Каним 
роднини и приятели да 
присъстват.

Завинаги оставаш в на
шите сърца, защото споме
нът за добрата и обичана 
майка никога не може да 
изчезне. Почивай в мир!

*аг
МИЛАН - МИША МИЛАНОВ 
(1953- 1987) 
агроном от с. Желюша

С много обич и тъга: съпругата Новица и децата Зоран и
Босилка със семействата си

На 7 септември 2007 г. се навършват 18Тъжен помен 
На 28 МЕСЕЦА от смъртта наюли 2007 г. се навършват ДЕСЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на ЛЕПОЯ МИЛАНОВ 
(1925-2006)
преподавател по изобразително 
изкуство от с. Желюша.

МИЛАН ПЕЙЧЕВ - ФУФИ 
известен футболист от 
Димитровград

Нека всички, които го познаваха и уважаваха си спомнят 
с добро за него.

Поклон пред светлата му памет!

Времето минава, а тъгата и болката в наши- I 
те сърца остават вечно. Вашите ликове и ус- 
мивки вечно ще живеят в нашите сърца, защото обичаните 
никога не умират.

Синът Боголюб 
със семейството си

От семейство Миланови
Неговият брат Воя Пейчев
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Писма на читателите 1 Петър Чухов

Хората от Краището не са торлаци 1»ял косъм в носа
("Босилеградските преселници в 
Козлодуй", издание на Национа
лен музей "Радецки" Козлодуй,
2002 г.)

През май 2006 година имах щастието да присъс
твам на тържествата по повод 130-ата годишнина 
от идването на четата на великия български поет и 
революционер Христо Ботев на козлодуйския 
бряг на река Дунав. Поканил ме беше един мой 
роднина, чиито предци са се преселили там в края 
на 19 век от Назърица. Аз и съпругата ми бяхме 
приети радушно от току-що разкритите ни родни
ни. Празненството също беше прекрасно, с фойер
верк и с подходяща културно-литературна прог
рама в Турлашка махала, където имах удоволстви
ето да се запозная с голям брой потомци на пре
селници от Босилеградското краище.

Въпреки голямото си уважение към домакини
те и организаторите на тържеството, веднага изра
зих негодуване относно прозвището "торлаци" 
или "турлаци", което често пъти спомена и г-жа 
Ангелина от Плевен, омъжена за един от потомци
те на преселниците. С това прозвище тя назовава
ше всички, заселили се в Козлодуй с решение на 
Народното събрание, верифицирано суказ на су
верена княз Фердинанд Български. Възразих, з'а- 
щото не само че това прозвище не съответства на 
нашите предци от Босилеградското краище, а за- 
щото е омаловажаващо и унизително. Унизител
но, тъй като със същото прозвище ни обозначават 
и сръбските историци и етнолози, като термина 
"торлак" тълкуват с описанието на троми, леко
мислени, повърхностни, дори тъпи и замаяни хо
ра. Тези термини са използвани в учебниците за 
средни училища в Кралство Югославия (учебник 
от 1929 г., в издание на Министерството на просве
тата). По-специално, когато в учебника се говори 
за типовете хора, които са живели на просторите 
на тогавашна Югославия. Мисля, че става дума за 
"Типологията на Цвийнч", която незная поради 
какви причини са приели и българските истори
ци, етнолози, лингвистл и др. Всичко това е не са
мо погрешно, а преди всичко обидно за нашите 
предци, които са се заселили в тази част на Балка
на още през шести век, а и днес тук живеят техни

На някой може да му е Наложи фуражката. По спо-потомци. Те са живели и ще живеят тук все докато 
някой не ни асимилира, при което държавата смешно, на друг - да му се мени от казармата отдаде 
майка им подпомага радушно, като ни назовава с вижда глупаво, но А. го прие чест. Осъзна, че изглежда като 
такива обидни имена. наистина тежко. Имаше сре- глупак.

Че ние българите в Сърбия никак не сме заслу- ща с жена и от половин час И излезе.
такава съдба, говорят множество факти, молеше огледалото да бъде Невена го чакаше в парка, 

Наи-показателелен е този, според който българ- по-снизходително. пред паметника. Беше точно
малцинство (по-рано народност) има срав- Отгоре на всичко се беше такава, каквато се бе описала в 

нително наи-голям брои хора с виеше образоване порязал при бръсненето. На обявата за запознанство: жена 
по отношение на числеността си, факт, които е Р [ Си^воликата На в добра възраст, с добри про-
официален във всички статистически справочни- Р меша. символика „ гмш/ппм Яяп*я
ци „а компетентните държавни ограни и служби, ™с/юто не го радваше. От порции и сини очи. За сьжа- 
начиная от тези на бившата СФРЮ, все до сегаш- брадичката и бузите му вися- ление А., въпреки старания- 
ните в Република Сърбия. ха късчета тоалетна хартия, та, си беше направо ооратноп-

При това самите автори на споменатата книга просмукани с кръв. Уви, не та- ропорционален - веднага про
пишат с голяма благодарност за преселниците в ка си представяше той един чете това в очите, където син- 
Козлодуй, донесли там възрожденски дух, грамот- покорител на женски сърца! ьото се заоблачи, а дори му се 
мост, просвета и култура. Само един цитат от кни- Все пак, оставаше му уни- стори, че видя и светкавици, 
гата е достатъчна илюстрация за казаното: "Детето формата! Беше я купил Все пак поздрави галан-
нас. Извор, доведено от родителите си в Козлодуй, На старо от залитащ тно. Удари токове
което постигна национална чест па всеотдаен ПОКлонник на бок- (беше го виждал по

лукчийските ко- телевизията). Це-
фи. Да, той най- 'Яга&УяСШЬ: аЛЖй 
ситна

жили

ското

просветен възрожденски деец и създател на гим- 
Козлодуй". Питам авторите, може ли 

т.нар. "турлаци" или гем подобни да отгледат хо
ра, като известния Борис Илиев от босилеградско
то село Извор. Като него в Козлодуй е имало десет
ки, а в Босилеградското краище хилядници. Нека им ^ говореше 
ми бъде позволено да посоча само още един наше- на "Вие'. За

назията в луна ръка, коя
то бързо му се 
измъкна. Нак-

им се 
покланяше и

рая застана та
ка, че ноздрата 
с белия косъм 
да не е откъм 

дамата. 
Тръгнаха 

алеята. Беше есен

нец, дал огромен принос за развитието на писме- малкото, кое- 
ността, просветата и културата, не само в Козло- то получаваше 
дуй, но и в България като страна. Става дума за 
учителя Антон Чавдаров от село Млекоминци.
Преди да се пресели в Козлодуй, Чавдаров е бил 
учител в Босилеградко.

Господа, не ни слагайте там, където не ни е мяс
тото. Дълбоко съм уверен, че има място за извине
ние заради грешката и обидата, която ни е нанесе
на. Защото все пак ние сме великодушни, с широ
ки хоризонти, бистри, интелигентни и винаги го- не е просяк и отношенията му рът не вървеше - той прилича- 
тови да простим и да забравим. Такива сме, защо- с дамите (посочи кофите) са ше на военноинвалид, загуоил 
то вярваме във възможностите на невъзможното и друго нещо, те били от Арми- долни крайници,
като такива вървим към безкрайността без да па- ята на спасението. Е, би се съг- лидна количка е на поправка.

Както се разхождаха в без- 
вещи за продаване! Заведе А. в тегловно мълчание, на една 
някакво мазе и от прогниващ пейка. А. видя да седи човек, 

Ангел Цветков Фурудииов шкаф измъкна три пакета, който му се стори познат.
с. Назърица, Босилеградско Всичките съдържаха парадни Онзи явно също го позна, за-

ижи с

иштот тях, благода
реше дълго. А. по
го видя веднъж, 
тъкмо беше взел па- \ и разни листа, осъ

дени на безработица, 
се мотаеха из краката им.

ри и му се до щя да бъ
де щедър. Извади двулевка, 
но човекът се обиди. Каза, че Малко е да се каже, че разгово-

чиято инва-

даме духом, а винаги готови да се преборим дори дасил на сделка, имал ценни 
и с невъзможното.

В Белград, 2007 г.

униформи - военна, полицей- щото стана и се прибл 
ска и пожарникарска. Свежес- леко залитане. Да, без съмне- 
тта на плата беше просто по- ние, пред тях стоеше поклон- 
разителна и щом вкъщи нови- никът на кофите, от когото 
ят им собственик започна да униформите бяха купени на 
ги пробва, тялото му бе обзето безценица, 
от особен патос.

Когато се видя с Марина, срещнем! - каза той. - Но не 
пожарникарската, очаквах, че ще доведеш и же- 

Въпреки това, вечерта завър- на ми!
ши неудачно: беше се раз- А. се облещи като жаба на 

в киното - оказа се на асфалт, настъпена от сянката

8 9 106 75Кръстословица 337 3 41 2 3
1513 14Съставил: Драган Петров 121!

- Очаквах, че пак ще се1716
ВОДОРАВНО: 1. Египетски 
бог на слънцето. 3. Горна дре
ха без ръкави. 6. Река в Ита
лия. 8. Орляк птици (мн.ч.).
11. Съставни части на молеку
ла. 13. Химически елемент. 16.
Запушалки от корк. 17. Голя
мо земно възвишение. 18. Су
матоха. 20. Най-малката блес
тяща частичка. 21. Името на 
певеца Монтан. 22. Нощно 
питейно заведение. 23. Горна 
камара на парламент. 25. Съз
вучие. 27. Църковно прокля
тие. 29. Маслина. 31. Името на 44 ЛГи
баскетболиста Кукоч. 32. ф Щ чет шанС!
Първата жена (Библ.). 33. --------------------------------- -------------------- ------ ------------- ------ ------ ------- Последният!
Женско име. 35. Ров, гран- __. _ . , 0 „ .......На леглото лежеше, разпе-
шея. 37. Млечен продукт. 40. ОТВЕСНО: 1. Воина (срь •)• • зон. ора, ’1 ‘ реиа, военната униформа. А щата се двойка, полуголият
Името на шахматиста Тиман. Казашки главатар. 3. Имсло ровени съкровища. II. си- Пред огледалото и банята сто- Ромео намъкна дрипите. Те 
41. Южен плод 42. Кубче за на писателя Зола. 4. Името па телен уред. 24. Пратеник в ешеТ0зц, който трябваше да я сьщо му бяха големи и приве-
пътна настилка 43 Арабски актьора Марвин. 5. Българско друга държава. 26. Планип- изпълни със сьдържание и с чернят хлад побърза да се нас-
к 44 р ' /2 45 женско име. 6. Място със спе- ска върба. 28. Шахматна фи- болезнена неприязън гледаше тани в празнините. Стана тьм-
Рри. Рокз В циално предназначение гура. 30. Металносинджирче. стърчащия в преддверието на но. Горе първите звезди - под-

ска в ьългарил. чо. 1 ска Авторът на "Илиа- 32. Хора, които отричат цър- лявата му ноздра бял косьм. ранили зрители-заемаха мес-
Австрия и Германия. \м • „ пл \дПгтп Опита се да го изскубне с тата си в ложите.Г У ля" 8 Женско име. 9. Лично КОВИОТО учение. 34. Модел ^ Дс1 ииа си и лижгие.

да . о./тм-ис гтд,,, о/; гИпгтмлия пръсти, но натрапникът все В този миг Господ включи
местоимение. 10. Щат в САЩ. руски самолс . • с му се изплъзваше. прожектора. Паркът се обля с
12. Филмови работници, спи- лен град вьв Франция. . ■ Трябваше пинцет. призрачна светлина и всички
мащи с камери. 14. Столицата Името на писателя Андрич. А нямаше. ясно видяха как в единия край

Тибет. 15. Езеро във Фин- 39. Емилия (галь.). До срещата с Невена оста- на сцената гордият войн, яз-
ландия. 19. Един годишен се- ваше не повече от половин дещ бял кон, отнася своята да-

час. Човекът с белия косьм в ма, докато в другия един
носа хукна към стаята и прип- дрипльо си бърка ядосан в но-

. _ _ ,,, „ .. |гтп,.„Лгт 1Л Ром 14 Роб 16 ряно започна да се облича, са и напразно се мъчи да из-
2. Род.4. Лазар. 8. Iя.\0. Я ■ ■ „ ' с. _ „ Униформата му беше годе- екубне оттам поникналия бял
Кимоно. 17. Ага. 18. Желязо 20 Ивеко . 23. Канон 24. Царе. З'селилият се „
26. Град. 28. Нада. 30. Етил. 32. Ра. 33. Ас. За. Да. 36. Ивана. 3/. не(| псеки миг щеше да изтече.
Еди. 39. Окарииа. 42. Ад. 43. Кавали. 45. Иманяри. 47.1 ок. 48. Но д ,,е разполагаше с време (Разказът е превзет от
Мокет. 49. МИН. за губене. Пристегна каиша. ги. "Пламък" 3-4, 2004 г.)

носеше
21201918

хвъркал
най-разчувстващата сцена - и 
деликатната душа до него не 
можа да му прости!

2625242322 на валяк.
Жената до него мълчеше.
- Не знам къде си я намерил 

На рандевуто с Райна беше - не сьм я виждал от години - 
с полицейската. За нещастие в обаче, ако ми кажеш, че те ха- 
кръчмата, където кротко си ресва с мойта униформа... 
седяха, бодвайки от евтината Човекът най-безцеремонно 
скара, стана някакъв скандал и хвана А. и направо го изтръска 
той бе призован да се намеси, от провисналите дрехи. После 
Прежълтял от страх, А. се до- се съблече и влезе в унифор- 
копа до вратата и изчезна в мата. Тя залепна по-добре от 
мрака като Халеевата комета, кожа - пред този богатир А. 

Сега му оставаше още един мязаше на съсел. Жената 
хлъцна и се хвърли на врата на 
новоуниформения.

Загледан след отдалечава-
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Извинение
Поради технически 

причини за кръстосло
виците № 335 и 336, 
публикувани в предиш
ните два броя на в.

! "Братство , са отпечата- 
I ни погрешни схеми.
| Молим читателите да 
| ни извинят.

на

Решение на кръстословица 336 - Водоравно^

КОСЪМ.



К-рмор ~ Сатира )абава

Манчин рабушШ1*гСгюли 2007_

I Нашенски историйки___________
16

т Почнвка 

без одмор-чав Преди стотина години селянинът когатоимал голям зор. Нос^ешпо тази

^а^1и°иправил къща^сипхо срещу ска- ушите си гю все пак се^гласи* ега ^

: згглггйкзкглг г^йягаж-*«. -р~ - »
всяка година засявал с ечемик. Веднъж, смях, приличащ на коискс> цвилеие..

1~^“ра" -лр” "оц"' - "м^,”»ге?оГСо зж. ™-
- Дончооо, айде да връшеме! - повик- сява ечемика, но когаз о дош ьл »а нива 

нал някой от Лиска та, нямало никакви коне, а житото било
: Арез тази скалиста местност имало непипнато!? "Чудна работа", помислил

само една вървина, по която минавали Дончо и се върнал да си легне. рд. 
овце и кози, а денем и по някой човек, ри обаче го събудил силен писък:

- Леле, стани, Дончо, цело ергьеле 
мазало по нашето еч-

У онова време моят приятел Ставри Почивката, кига наб- 
годишньите одмори или у юли или у авгус, съвлижеоше

П<“3аищ |се^тресеш? бре Ставрийо, с нервите ли не си добре. 
Йедън одмор добре че ти дойде..."

“Кико1одморйе чете трму? Па нали целу годин си рабо
тил, ред йе йедън месец да се одмориш или на Ядранско 
или’ на Църно, а може и на Бело море...

“Море кикво ти море. Я си имам свакьи дън по половин 
час почивку и она ми стига. На морища нека иду другьи!...”

“Па йедно йе почивка у работан дън, а друго ие годишньи 
одмор!”

“Я, Манчо, се тресем тия годишньи одмор да не стане 
млогогодишньи! Нали гьи гледам кво работе. Орате нещо, 

щом се я приближим - закьуту! Кой знае кикво ми

мо-

; копьи направил 
мище! - извикала през плач неговата же- шъпчу и

готве. Отидем ли на одмор, нашли ми замену, а замената 
може да излезне по-йербап от мене и тикье, ти Ставрийо, че 
минеш на друго место, а ако не ти се допада, вратата су ти 
отворена. Е, я не идем на одмор и си пазим да не ми истине 
столат!...”

Нийе неколцина га подевамо дека на никога столат не ие 
закован, свите столове се мърдаю, па може и да се пораз

ия.
- Това не са коньи, това са гяволе гиии- 

те от Лиска! - казал той и я успокоил, че 
те ще се върнат в скалите преди да изку- 

петли. В този момент

‘Ч*
•пч\

ч\; куригат първите
около къщата започнали да галопират, 
ребетят и вищат много коне. Отведнъж 
всичко утихнало и някой извикал под 
прозореца:

- Дончо, ние ти овръоме ечмико, ста
ни да си сметеш житото!!

След тези думи долината изехтяла от 
оня ужасен смях, приличащ на конско 
цвилене. После конският топот се спус
нал към реката и се подбрал към стени
те на Лиска. Няколко мига било тихо, а 

\ след това се провикнали петлите!
'т Тъй като и по-късно имало такива и

подобни случки, Дончо веднъж отсе- 
къл:

Л Д

месте.Г “Додека я седим на ньега - нема да се 
1 мърдне. А вие кико очете, идете куде оче- 
>\ те, правете кикво знайете, мене ми йе 

доста почивката...”
Баш затова га почеше окаю Почивка-

:
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• \
Йеднуш директорат се опита да га 

разувери, па му рече:
“Нема от кво да се плашиш По- 

чивко, добър си работник, за тво- 
\ йето место нема ротация...”

“Ква йе па са тая ротация?” - 
\ узбуни се йоще повече Став- 
^ рия.

“Па това ти йе разместуван- 
! ье по хоризонталу...”

“По кво? - сепну се он.
“Ко да ти обясним!?", найде се у небрано грозйе директо

рат. “Слушай, съгашният преседник преди да дойде за пре
селника йе бил секретар на Партюту! А преди това йе водил 
Синдикатат, а йоще по-преди, вечимка и я съм забоварил! 
Е, а съгашньият секретар йе бил преседник... Има неколко 
души върту се тека кико на колело, е това ти йе тая рота
ция...”

; Д
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шьт - За нас тука нема живот!
И се изселил със семейството си в 

околността на Шумен. Споменът за не
го обаче не е заличен: освен тази исто- 
рийка, пази го и изворчето под неговата 
къща, на десния бряг на реката, което 
козодолчани и днес наричат Дончин 
кладенец.
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Никола Цветков, "Вършитба" К. Г.

Милорад Геров V*. Басня, . —ОбещдвАМ №7. розово м звездно‘Толкова се намно- 
_ жиха, че сега всеки 
\ гражданин има ли

чен... кърлеж.
‘Разбира се, че не 

могат да се мръднат 
от креслата си. Много 

—^ надебеляха.
‘Ако не ги напом- 

паваха и от Запад, и 
от Изток, отдавна 

Г“ щяха да бъдат про- 
5чГ” дупчени топки.

‘Ние сме граждани 
на големия свят, но 
имаме един малък 
проблем: накъдето и 

1=— да мръднем, трябва 
ни (визиран) паспорт 

‘Сред народа въоб
ще няма бедни. Всич
ки са под това ниво 
на жизнения стан
дарт.

‘Вдигнах ръце от 
всичко. Сега всичко 
решавам с крак!

й Гарван 

и заек
“Разбра, директоре, ама я сакам да си седим на мойто 

место!”
“Па седи си, само иди та се и одмори!”
“Мене работата не ми тежи, директоре!”
Директорат ману с руку и се отказа да му доказуйе дека 

йе това ньегово право по закон и додека йе на годишньи од
мор, никой не може да му узне местото!

Че питате кво напрайи Ставрия Почивката? Епа кига дой
де транзицията, първ си замину човекат транзит! Скратише 
това место кико стой та гледай!

Елем Ставрия не бил толко глупав, колко га нийе мисле- 
йомо. Дърпнул тужбу на предприятието, написал дека три- 
йесе године нейе бил на годишньи одмор, извадил некикву 
потвърду дека йе сам работил у целуту службу додека 
другьи ишли по морища, планине или банье, и накраят до
бил делото, а судат му све признал за двойно, накалъпил 
трийесе и пет године, признали му и това що делото траяло 
повече от три године, платили му и ньи и не знам кво му йо
ще платили, ама Ставрия Почивката кажу узел дебеле паре! 
Па отворил кьрчму и гьу кьрстил “Слатка почивка”. И ве
чимка не се тресе кига су одморйе, а широко се усмивка, оти 
знайе дека тъгай че има повече госйе.

Гарванът седял по 
цял ден на дървото 
без да прави нещо. 
Заекът го попитал:

- Мога ли и аз като 
теб да седна и да не

V
правя нищо по цял 
ден?=Г - Разбира се, защо 
не - отговорил гарва
нът.

И така, седнал зае
кът на земята и си по
чивал. Унесъл се, една 
лисица изскочила от 
храстите и го изяла.

Поука: За да седите 
без да правите нещо, 
трябва да сте на висо
ка позиция.
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[= Манча

Петър Костов

КялЯЯ&ГШГ&ШГвШ&Р' Геоогие^Петьг)'Рангелон3РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко Божилов, Ванче Богоев, Кирил 

Издава. Изд Р БАНКОВА СМЕТКА. Бюджетни средства 330-3001113-96; За собствени приходи1 330-3001114-93 Вялутня гмрткя1
Е-поща: тиЪ@тмЦап?з.пе4 330-0355006042999-72, МепШап Вапк. ПЕЧАТА: "ВрбасКомерц", КарлаМаркса 47, Ниш, тел./факс 018 576-283; 064 1981 666.' „

1$5М 0350-88

Я004170350


