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Дни на културата на младите царибродчани Сесия на ОС в Босилеград в с. Плоча

Сесията на ОС се състоя в училищната сграда в с. Плоча

-7 Проявата започна с царибродски 
карнавал, е който участваха 
петдесетина деца, младежи, 
дори и по-възрастни.
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В цемт ьра на вниманието

Първите 100 дни на правителството 
на Сърбия

2 04. яигуст 2007.

Министър Велимир Илич в Бабушница
Ще бъдат санирани свлачищата

Министърът за инфраструктура в прави- да Илич™^
телството на Сърбия Велимир Илич в на гало Минисгьр Илич обеща помощ за асфалти- 
то па седмицата посети Бабушнишка община, макадамеи път в село Горчинце, въз-
к-ьдето заяви, че всички свлачища на терито- „а *амошиата църква *Св. Петка",
рията на общината ще бъдат са"иР®"“\ ремонтиране па регионалните пътища Пи-жителите на някои села в общината, шито кь р Р ^ а.л^сковац „ Бабушница-Звоп-
щи са срутени или ощетени от свлачищащце р н/някоп мест„и пътища в общината,
бъдат построени нови и то на площи, които ц Б. Д.
общината безплатно да им обезпечи, или ще 
им бъдат отпуснати по 18 хиляди евро те сами

Томахавките 

са заровени
сел-

В сряда се навършиха сто зиране и асоциране с ЕС с- 
дни от избирането на новото подновени на 13 юни, а си 
правителство на Сърбия, рудничеството с Хага - с пре! 
Второто поред правителство даването на двамата обвиня' 
на Воислав Кощуница беше еми Здравко Толимир и

15 май поло- Властимир Джорджевич.
През първите сто 

отложена

Малко ученици ще се учат на български в Босилеградско формирано на 
вин час преди изтичането на

Спорът за езика продължава
Я * мента към средата на

дни бе 
приватизацията

арла- на големите системи - пет- 
май, родната компания НИС 

ЕПС, но е насрочен конкурс*В първи и втори клас в основното училище ще има по една паралелка малцина предвиждаха 
на български език. ДСБ смята, че директорът на гимназията е виновен 
защо такава паралелка няма и в това училище

- Обвиняват ме, че съм ка-Казват, че езикът не умира колкото то отсгои стаиовище- 
отведнаж, а в мъки и - полека! то си и не се съгласи да има рад родители те и учениците 
След това се заличава и иден- парадалека на български, те да се отказват от майчиния си 
тнтетът. Може ли от тази тра- искат за децата им да се под- език, което изобщо не е вярно: 
гедия да се отърве българско- сигури превоз и да се учат в ни го ™ убеждавах да 
то малцинство в Сърбия и да Босилеград, казва Горан Пет- казват о г майчния си език, ни- 
запази майчиния си език в ков, отборник от това село в то пък ги карах да се записва т 
училищата е въпрос, който си Общинската скупщина в Бо- за обучение на сръбски. Аз не 
задават част от учениците, ро- силеград. Ако министерство- мога да бъда виновен защо от 
дителите, политиците, кул- то поема разноските на учи- 51 ученици, колкото през тази 
турните дейци... Отговорътна дището с един ученик, който година ще се учат в първи 
въпроса е съвсем неизвестен, се учи на сръбски, защо не се клас, само седем пожелаха да 
понеже от друга страна други съгласява да ги поеме за един се учат на майчин език, казва 
ученици, родители, полити- ученик, който иска да се учи директорът Величков и пояс- 
ци, културни дейци настояват на български, пита отборни- нява, че от просветното ми- 
докрай да заличат майчния кът. нистерство не е поискал да Озовали се в правителство-
език в образованието. Докато р гим„Яоиатя. бъде открита паралалелка за то, някои от доскорошните
този език е почти изпъден от В ГИМНаЗИЯТа. обучение на майчин език, по- политически
училищата в Димитровград- ПО Старому неже нямало условия за това обаче "заровиха томахавки-
ска община и се учи само фа- Нищо обаче не се мени в нещо.-Не само че няма доста- те" и се захванаха да изпъл- 
култативно, в Босилеградско гимназията, в която обучени- тъчен брой ученици, но за та- няват ясно определените си 
все още съществуват поне ето се провежда на сръбски кова обучение нямаме и учеб- задачи, като спазват утвър- 
малки искри надежда този ос- над четири десетилетия. За- ници, а и не всички препода- дените правила, което прави 
новен белег на идентитета ни това че в първи клас не е фор- ватели могат да преподават новия кабинет доста стаби-

мирана паралелка за обуче- на български, казва той.
След като подчерта, че ко- 

гато няма какво да прави, ДСБ 
повдига напрежение между
населението и общественос- споразумение между управ-
тта, Величков си задава вън- ДаРтии ’ Дс,ДСС-НС и Г 17 плюс, през

трите месеца управление на

се от-

за избор на приватизацио
нен съветник за "ЯТ". Пре
махнат бе данъкът при по
купката на първи апарта
мент и бяха приети субси
дии за земеделците от по 100 
евро на хектар обработваема 
площ. Дългогодишното раз
следване за контрабандата 
на цигари доведе до ареста 
на членовете на групата, ръ
ководена от Станко Суботич, 
Миряна Маркович и Марко 
Милошевич.

Опозията обаче не е до
волна от новия кабинет на 
Кощуница. Борбата за голо
то оцеляване и продължава
щото падане на стандарта на 
мнозинството граждани се 
посочват 
причини за жалкото впечат
ление, което направи прави
телството през първите сто 
дни.

билност на новия кабинет.

противници

да не изчезне.
В основното училище: 
две паралелки на 
български

ден екип.
Въпреки че все още не е 

подписано коалиционнотоРодителите в Босилеградско и 
Димитровградско пе мислят 
по един и същ начин за това на 
кой език ще се учат децата 
им, когато ги записват в ос-При записването на първо-

лаците в общината 16 родите- новното и когато завьршат 
ли се определили децата им средното училище. Фактите 
да се учат на майчин език, та- показват, че заинтересованос- 
ка че през тази учебна година тта за обучение на български 
в Босилеград ще има и една значително нараства, когато г с- децата им трябва да се онре-
парададелка на български делят къде ще следват. Тогава 
език. Миналата година в учи- почти половината среднош- 
лището в града 11 ученици за- колци кандидатстват за за

писване в учебните заведения в 
България.

роса защо тази партия не е 
задвижила въпроса навреме. - 
Аз не обвинявам хората в тази новото правителство бе от- 
партия, но те трябва да се за- ложено решението за стату

та на Косово и Метохия -питат защо не убедиха роди
телите да се определят децата оповестени са нови прегово- 
им да се учат на български и ри с нови посредници, и бе 
защо не задвижиха въпроса за възобновен процесът на ев- 
превеждане иди внос на учеб- ропейската интеграция на

страната. Преговорите по 
ДСБ Споразумението за стабили-

като достатъчни

вършиха първи клас на бъл
гарски, така че те ще продъл
жат обучението си на този
език и във втори клас. ние на български език, Де-

Сурдулица разширява сътрудничеството
цата в селата обаче са изпра- тото отправи иск до просвет-
вени пред един друг проблем, ното министерство, от което Общинската скупщина обаче Ц рт>плттттг> р тт/ъртдп11'
Просветното министерство на поиска да преизучи и анули- той категорично оповерга то- ААСиССгШи С I
Сърбия досега поема всички ра тазгодишното записване ва- ттлтт глт1 Ст ТТТЛТП/ГЯ
разноски и не закрива учили- на учениците. В иска се казва, ' Проблемът във връзка с X 1_/ 1Л 1У -0.111 УХУя-
щата, в които има поне по ед- че директорът на гимназията езика в основното училище ,~г,тп\'Д
но дете, без оглед на факта че Стоян Величков е главният започна да се решава минала- Делегация на община Не- вят презграничн .цьдг
според предписанията са не- виновник защо за обучение на та година и сьм убеден, че весино, Пернишка ооласт, во- чество. Предстои е1СИВ
обходими най-малко 15. Но майчин език не са се опреде- напрежението ще се намали дена от кмета Димитър Ста- сформиран сьвмеГг .араз-
то не се съгласява училището лили най-малко 15 ученици, ако родителите по демокра- менков, пребивава в Сурду- от специалисти, които дк ..
да открива паралелки на бъл- колкото според закона са тичеи път продължат да ре- лица, за да обсъди с домаки- работи планове и ПР за
гарски с по един-двама учени- нужни за . една паралелка, шават на кой език ще се учат ните си възможностите за ус- които да се конкури.

Затова миналата година Авторите твърдят, че той е децата им. Този въпрос не мо- тановяване на партньорски средства от (пред)пр ^ в 
няколко деца в селата, чиито извършил натиск върху роди- же да се решава с декрети и на връзки. Тъй като община нителните фондове г
родители поискали те да се телите и учениците да не се сила, така както е направено Сурдулица вече няколко го- предстоящия цикъл.
учат на майчин език, все пак записват за обучение на бъл- преди десетилетия, когато от дини поддържа плодотворно Договорено е въз■ у оТ
учили на сръбски. По всичко гарски, като ги убеждавал да гимназията, а сетне и от ос- сътрудничество с Трън и Ра- посещение на делегац ^
личи, както каза директорът се определят за обучение на новното училище е изпъден домир и е натрупала богат Сурдулица в Невесин , ^
на училището Методи Чипев, сръбски. Казвал им, че уж по- майчиният ни език, заяви опит в изготвянето и защита- ще се оглавява от км
че така ще стане и тази годи- ради липса на учебници и не- кметът и подчерта, че за бъл- та на проекти, чиято реализа- нислав Момчилович. ^)(||
на достиг на кадри няма условия гарското малцинство би било ция се финансира от Евро- от България поканих в

- Двама родители от Бис- обучението да се провежда на много по-добре, ако българ- пейската агенция за рекон- фолклорен ансамбъл г ^
искат първолаците им да български език и по тоя на- ският език започне да се въз- струкция, на срещата бяха оркестър от СурДуД’ му-

започнат да се учат на майчин чин принудил родителите и върща и в училищата в Ди- посочени областите, в които участват в предстоящ ([|0
език и не са съгласни с реше- децата им да се отказват от на- митровградско. Сурдилица и Невесино биха зикален фестивал в п

министерството. До- мерението си. В.Б. могли най-бързо да устаио- Д'

ници.
Представители 

смятат, че и кметът на общи
на

език. На последната сесия на

ци

ци.

нието на
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Разговор с новия председател на Общинската 
скупщина в Димитровград д-р Ангел Йосифов

В Димитровград формиран Фонд за развитие 
на стопанството

Без ДПБ няма 

местен парламент
Жизненоважно решение 

за бизнеса, селото 

птуризма* След петооктомврийските 
промени за пръв път се случи 
начело на ОС в Димитровград 
да бъде избрано лице от автен
тична местна партия. Г-н Йо
сифов, как оценявате това'?

- След оставката на предишния 
председател Владица Димитров, 
който беше от ДСС, Общинската 
скупщина направи нещо, което го 
има и в републиканския парла
мент, нещо което аз нарекох лек 
компромис в кавички, защото ние 
сега след много години идваме на 
точното място: за председател на 
общинския парламент е назначен 
представител на 
(което всъщност тук е мнозинство). 
По този начин се потвърждават две 
неща: че нашата партия (ДПБ) има 
голям коалиционен потенциал и 
даде голям принос за политичес
ката стабилизация в общината. 
Бих си позволил да кажа, че в реги
она ние сега имаме най-стабнлен 
местен парламент и че действител
но демокрацията лека-полека за
живява и тук. Защото след избо
рите през 2001 г. най-трагичното 
беше, че имахме двупартиен об
щински парламент, в чийто състав 
имаше и представители на СПС 
(разбира се под друго име) и бяхме 
свидетели на един голям застой.

Но, ако се върнем на въпроса, 
смятам, че независимо от това, че 
времето до нови избори е късо, ко
алицията ясно посочи какво мис
ли по отношение на тях, че тези 
три партии, които ме подкрепиха 
при избирането, са гаранция за 
развитие на демократичните про
цеси в общината и занапред.
* Какви са Ви плановете за бъ
деще?

- Преди всичко трябва да осъ
ществим по-добри контаткти с об
щинските парламенти, в които 
малцинствата са в мнозинство, ка
то Суботица, Нови пазар... и да 
вземем положителните неща от 
техния опит, особено при служеб
ната употреба на езика и печата на 
общината. Също така трябва да се 
върнем към иска, който своевре
менно ДСБЮ отрави към Общин
ската скупщина, за връщане на ста
рото име на града и па решението, 
което тогава бе прието. Какво ста
на стова решение, отправено ли е 
там където трябва, ако не е - защо, 
или защо още няма отговор? Ние 
имаме това право и не трябва да 
оъдем единствените, които не са си 
върнали старото име па града. 
0<Це повече, че предстои приема
не на нов закон за лични докумен- 
'и на гражданите, така че това пя
на да представлява допълнително 
финансово или друго затруднение 
Ма 'ражданите.

По време на избирането Ви за 
пРедседател на скупщината 
имаше жестоки критики от пя- 
г°и ОТпборници, че Вие сте чове- 
'Ъгп с най-много функции сред 
малЦинството.

Сигурно е, че практиката може 
уг Се окаже и негативна, но аз сьм 
| *д5Н' не моята първа и най-важ- 
,функция - председател на На-

Ност'3 С ПЬ/ша морална отговор- 
Сгг 1 И малцинството е уважавано

°ички, включително и от пра

вителството на Сърбия. Функцията 
ми началник на рентгеновия отдел 
в Пиротската болница няма нищо 
общо с тази и е доказателство, че 
там уважават не само мен, но и 
всички лекари от нашия град. Що 
се отнася до членството ми в 
Общинския съвет, там ще си по
дам оставка. Гласуването беше тай
но, а изходът очакван. Резултатът 
от 15 "за" и 7 "против" е ясен сиг
нал за самата среда. Да напомня, 
че се споменаха и парични сред
ства като възнаграждение за пред
седателския пост. Лично и не знам 
точно за какви средства става дума, 
но съгласно убежденията си, ще ги 
предназнача за определени цели.
* Какво ще се случи със служеб
ната употреба на българския 
език?

Общинската скупщина в Димитров
град неотдавна формира Фонд за разви
тие на стопанството, което приветстваха 
всички по-значителни политически и 
други субекти в общината. Фондът 
цел създаване на условия за подтик на 
развитието на общината и особено за 
запазване, разрастване и развитие на 
селското стопанство и частното пред- 
приемачество в сферата на малкия и 
средния бизнес. Запланувано е средства 
да се събират от няколко източници - 
бюджета на общината, бюджета на Ре
публика Сърбия, от програмата на ком
петентните министерства и републи
канските фондове в унисон със закона, 
от донори, от процента на облаганията 
от дейностите на стопанските субекти и 
членския внос, който се заплаща за де
ловите сдружения и за предприемачи-

Средствата от фонда ще се ползват за: 
подтикване на развитието на предприя
тията за малък и среден бизнес в произ
водствената сфера и сферата на услуги
те, с изключение на гостилничарството 
и търговията, и подобряване работата 
на дребните предприемачи; подтикване 
на развитието на регистрираните сел
скостопански домакинства и подобря
ване работата на сдруженията на сел
скостопанските производители; подоб
ряване и развитие на селскостопанското 
производство; подобряване и развитие 
на скотовъдното производство; подтик
ване износа на изделията на самостоя
телните предприемачи и програмите за 
износ на селскостопанската продукция;

подобряване развитието на туризма и 
селския туризъм; за други цели от съ
ществено значение за развитие и подоб
ряване на стопанството, които бъдат де
финирани с програмата за развитие и 
стратегията за икономическо развитие 
на Димитровградска община.

Фондът има управителен и надзорен 
съвет. Управителният съвет има седем 
члена, които назначават и освобождават 
от Общинската скупщина. Кметът на 
Димитровградска община има правото 
да предложи председателя на УС и три
ма членове на Фонда, а отрасловите 
сдружения - заместник-председателя на 
УС и двама членове на Фонда. Мандатът 
на членовете на УС е четиригодишен. 
Общинската скупщина може да освобо
ди от поста УС или отделни негови чле
нове и преди срока, за който ги е назна
чила. Управителният съвет приема 
програма и определя критериите за 
ползване на средствата от Фонда със съг
ласието на Общинската скупщина. Той 
приема и решение за обяваване на кон
курси за ползване на средствата и изби
ра ползващите средствата. Отчет за ра
ботата си и ползването на средствата УС 
предоставя на кмета на Община Димит
ровград от време на време, а на Общин
ската скупщина в края на всяка година.

Експертните, финансовите и адми
нистративните работи за нуждите на 
Фонда изпълнява Общинското управле
ние в Димитровград чрез Отдела за сел
ското стопанство и дребния бизнес и 
Отделението за стопанство и финанси.

е с

малцинството

- Недопустимо е чл. 17 от Стату
та на общината (в който се казва, че 
двата езика са в равноправна упот
реба) почти да не се прилага в 
ежедневната работа и това наисти
на е сериозен проблем, който на
нася вреда на общината. Защото 
първа "проверка" от международ
ните институции ще постави въп
роса защо не се използва езикът. 
Затова апелирам към гражданите 
свободно да търсят документи и на 
български и доколкото имат проб
леми лично ще им помогна. Ние 
като общинска власт сме длъжни 
това да им обезпечим. Може би 
трябва да обмислим необходимос
тта от лице, което да се справя с та
зи работа и въз основа на това да 
търсим и финансови средства за 
тази дейност. Защото при наличие 
на 15% от населението, определя
що се като малцинство, употреба
та на езика е задължителна. Счи
там, че при наличие на определе
ни законови разпоредби (за езика 
или печата) трябва по-сериозпо да 
сме запознати и да не отхвърляме 
нещо, което вече е съществувало 
досега.
* Мислите ли, че изборът Ви за 
председател на скупщината ще 
има влияние и на предстоящи
те избори?

те.

Б. Д.

Представено съвместно 
списание на общините 
Пали лула и Своге
Добре дошли, 
“Евробалкани”

Балканите всъщност са културно богат
ство. Поради това "Евробалканнте" ще 
бъдат пътепоказател как чрез всестран
но взаимно информиране трябва да се 
строят добросъседските взаимоотноше
ния.

- Всяка функция носи и отговор
ност, и задължение и повдига 
имиджа на партията, в случая това 
е ДПБ. Във всеки случай 
позиция е високо котирана и ще се 
оцени положително от избирате
лите, имайки предвид нашия дъ
лъг и упорит път и нашите цели и 
амбиции, които са изцяло в

малцинството. Самият вот 
в пи

пащата Кметът па Община Палилула Ми
рослав Джорджевич каза, че тъкмо чрез 
списанието се промовира онова, върху 
което постоянно наблягаме, че общи
ната всъщност не са органите на властта 
и администрацията, а хората и творци-инте

рес на
от 15 гласа "за" и 7 "против" 
кой случай не е малък. Това е абсо
лютно мнозинство и е доказател- 

коалицията е стабилна.
пие

те.
Между другите статии в първия 

(дву)брой на списанието е поместен 
текст за презграничното сътрудничес
тво между Сърбия и България, за рус- 
ловите водоцентрали на р. Искър в Бъл
гария, за мероприятието Палилулска 
вечер, за производството ма органични 
храни, за известния палилулец футбо
листа Драган Стойкович Пикси...

Съвместното списание "Евробалка- 
пи" се подпомага от българското Ми- 

благоустройство, сръб-

Рсдакторъш И инч, консулът видео п 
кметът Джорджеоич

Списанието "Евробалкапи" е един от 
съвместните проекти в рамките на сът
рудничеството между Нишката градска 
община 11алилула и Община Своге (Со
фийска област). Представяйки първия 
брой (двуброй) па списанието, в при
съствието па представители па Минис
терството на финансите на Сърбия и па ,1ИСтерство м
консула па Република България в Ниш ското Министерство за икономически 
Георги Радев, главният редактор Оли- ПрЪЗС|<и с чужбина и Европейската аген- 
верИпяц подчерта, чето има амбиция- г[Я м реконструкция. Б рамките на 
та да бъде фокус на всички по-важни сь- проекта „ Своге се подготвя съвместно 
бития п двете общини, да ангажира ^ювизнопно предаване, 
най-известните журналистически пера 
и да покаже, че с всичките си различия

ство, че
Въпреки тайното гласуване, 
знаем кой е против - политически
те партии, които не приемат роля
та и значението, и бих казал пе 
приемат нещо, което е неминуемо, 
а това е, че няма местен парламеш 
без ДПБ.
* Може ли накрая да кажем, че 
следващите местни избори ще 
посрещнем с ново, т.е. старото 
име на града?

- Да върнем името на града това 
е наш дълг, а механизми за това 
има и ще го направим!

съвет, съм вършил и М. Т.
А.Т.
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С помощта на журналистическа 
карта на “Братство”
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Министър Румен Петков подписа споразумение

Партньорство в рамките ни 

програма на Еврокомисията
Посрещнах отблизо 

освободените 

български медици
програмата на ЕК "Предотвратяваме и борба всички форми на прест ьпноо и • 
с престъпността", съобщиха на БТ А от прес- случаи, съдържащи траисграиичен елемент, 
центъра на МВР. Програмата е насочена към Тя ще се осъществи посредством рамкови 
изграждането иа партньорство в рамките на споразумения за партньоре!во. .п Р‘ У 

ь к па пията се сключват с държавни институции
обществени организации, които прите- 

оперативпия капацитет за изпьдне- 
проекти в периода 2007-2010 г., посоч-

1Ш
па

ЕС за стимулирие, подкрепа и развитие 
методи и способи, необходими за стратеги
ческото противодействие и борбата с прес
тъпността, както и за гарантиране на сигур
ността и па обществения ред. Програмата 
"Предотвратяване и борба с престъпността"

или 
жават 
пие па 
ват от МВР.

България е най-евтината страна в ЕС
По данни на Евростат це- ните от ЕС се вижда, че в делия цепите в най-скъпата 

ните на хранителните стоки и най-скъпата от 27-те стра- страна са 7 пъти по-високи о( 
безалкохолните напитки в ни-членки потребителска тези в най-евтината. При това 
България са най-ниските в кошница е 2,5 пъти по-скъпа като цяло страните според

от тази в най-евтината. По- цените са се поделили на две силия Саркози и еврокомиса- 
рят по външните отношения 
Бенита Фереро-Валднер!

Първа на родна земя, мал
ко преди 10 часа, стъпи Крис- 
тияна Вълчева, която непре
къснато махаше с ръка. След 
нея, усмихнати и щастливи, 
слязоха по сгълбичката на са
молета останалите сестри и 
двамата доктори. Близките 
на медиците, дошли да ги

ЕС, пише сръбският вестник 
"Политика , цитиран от

Преди точно един месец 
(24 юли 2007 г.) една новина за 

обиколи света. След
добна разлика има и при це- групи - стари и пови членки.

Сърбия, която като капди- 
ки, докато косато става дума датка за членство е включена

агенция "Фокус". При срав- ните на алкохолните напит- 
няването на цените на потре
бителската кошница в стра- за цената на тютюневите из- в проучването, според цени-

и безалкохол-

секунди 
хиляди редове, които бяха из
писани, включително и в на
шия вестник, след 2755 дни в 
арест, прекарани в либийски
те затвори, българските ме
дицински сестри Кристияна 
Вълчева, Снежана Димитро
ва, Валя Червеняшка, Нася 
Ненова, д-р Ашраф ал Ха- 
дудж (палестинец с българ
ски паспорт) и д-р Здравко 
Георгиев кацнаха в София с 
френски правителствен само-

те на храните
ните напитки е под средното 
ниво за ЕС с25 до 44%, като от 
пея от страните-членки на ЕС 
по-евтина е само България, 
отбелязва изданието. Според 
данните цените на хранител
ните стоки и безалкохолните 

До 31 август т.г. всеки бъл- най-нашето творение, се по- напитки са най-високи в Да- 
гарин може да се включи в сочва в информацията. пия, Ирландия, Финландия и
предварителния избор за Избраните символи ще Швеция и най-ниски в Бълга- 
символ на България, с който станат визитната картичка рия, Литва, Словакия и Пол- 
да бъде разпознавана и по- на България пред Европа и ша. В България са най-ниски 
пулярна страната в Европа и света и ще се включват в рек- цените на алкохола - с 68% 
света. Това означава, че всеки ламните кампании на дър- под средните за ЕС. След нея 
може да даде своето предло- жавата на международни се нарежда Словакия. Алко- 
жение за символ в три кате- форуми, за утвърждаване на холът е най-скъп в Ирландия, 
гории, които са подробно успешния й имидж, се отбе- Финландия, Великобритания 
описани в интернет портала ляза в съобщението. и Швеция.
№\уи'лп(:оЪи1§апалп(:о. Това Компанията "Българ- 
съобщиха за БТА от Българ- ските символи" е подкрепе- 
ската асоциация за бизнес и на от министър-председате- 
турмстическа информация, ля Сергей Станишев, от кме- 
Става дума за нестандартно 
допитване до хората, при 
ето те да изберат най-бъл- шните работи, 
гарското, най-гордото,

Кампания за избиране 

на български символ
посрещнат, нарушиха орга
низацията на официалната 
церемония и хукнаха да га 
прегръщат. Повече от десети
на минути те стояха на писта
та, плачеха и се прегръщаха...

Последна от самолета из- 
лезна една дама, за която 
всички говорят, че всъщност е 
най-заслужната за това бъл
гарските медици да бъдат ос
вободени. Тази дама, облече-

лет.
Без да звучи като самохвал- 

ство, но благодарение на жур
налистическата карта на вес
тник "Братство" бях допуснат 
до ВИП залата на летището, 
пред която се бяха насъбрали 
хиляди граждани и стотици 
журналисти от български и 
чужди медии. В споменатата 
ВИП зала вече бяха пристиг
нали президентът и преми
ерът на България, послани
ци, депутати, роднини па зав
ръщащите се медици, охра
нители.

Самолетът "Еърбъс А31" 
кацна в 9:51 часа (българско 
време) сутринта. Две дами 
върнаха в България медиците 
от Либия. Това бяха съпруга
та на френския президент Се

на семпло - в черен панталон 
и спортна бяла блуза, слезе от 
самолета, който цяла Бълга
рия (и не само България) 
очакваше повече от осем го
дини да кацне на летище Со

ня. Това беше съпругата на 
Сеси-

та на София Бойко Борисов 
ко- и от министерството на вън-

ффренския президент - 
лия Саркози. Тази дама и 
съпругът й Никола Саркози 
ще посетят България идния 
месец.

Спецполицаите предприе
ли акция за задържане на бъл
гарина П.К. (44 г.) от града. В 
момента на ареста, в понедел
ник сутринта, в автомобила му 
“Ауди” е открито сериозно ко
личество кафяво прахообраз
но вещество, разпределено в 
48 пакета и укрито в специал
но изработен тайник към ре
зервоара 
Общото му тегло е 24 килогра
ма 385 грама. При направения 
полеви иаркотсст веществото 
дава специфичната реакция за 
хероин. По данни на антима- 
фиотитс 
наркотик е бил предназначен 
за трафик към държави от За
падна Европа. Стойността на 
едро па заловената при акция
та дрога е 400 хил. евро, на ди- 
лърския пазар в Европа цената 
му би скочила многократно. 
Проверката е предприета и из
вършена час преди П.К. да на
пусне страната. У задържания 
са открити и иззети и 2000 ев-

Шо. Т. ПетровПрез цялото лято немски 
гранични полицаи и минти- 
чари помагат на българските 
си колеги иа ГКПП Калотина 
- най-фреквентния между 
България и Сърбия.

От българските служби 
Митници и Гранична поли
ция потвърдиха, че по линия 
ма международното сътруд
ничество "немските полицаи 
са тук заради активния ту
ристически сезон".***

срой". Повечето ог контра
бандистите са роми и безра
ботни. Българските антима- 
фиоти са извадили цигарите 
от фабричните кухини на 
влака и под седалките на ку
петата. Има съмнение, че в 
контрабандата са замесени и 
4-ма български митничари.

Всички, които през послед
ната година са минавали 
през ГКПП Градина-Калоти- 
на и са пътували с автомобил 
до София, знаят, че поради 
ремонта на шосето движени
ето е трудно и бавно. Поради 
тази причина се обърнахме 
към строителното обедине
ние "Пътища и съоръжения" 
с един въпрос: Кога ще прик- 

ремонтът? Отговорът 
бе лаконичен: "Твърде

Т. Петров

Над 10 хиляди 

подписа срещу 

низите със Сърбия
автомобила.иа

"Опасенията ни, че граж- зона от 50 км, тъй като опасе- 
даните па Сърбия и Македо- нията ни са, че може би част 

повече ще отбягват от служителите иа вътрешно- 
България, се потвърждават и то министерство ще се задо- 
от официални резултати - с волят с това да работят по ста- 
повече от 350 хиляди е нама- рата 30-километрова зона от 
лял потокът от Сърбия и Ма- времето преди 89-та година/ 
кедония за първите 5 месеца когато в пограничните ни 
на тази година". райиони имаше т.нар. откри

Това заяви адвокат Петър ти листове", каза още Паунов- 
Паунов, инициатор на кампа- Иначе в България подпп 
нията "Зона 50 - без визи". сите в подкрепа на проект* 

"Активността ни ще про- вече са много пад 10 хиляди-
ТЛ‘-

високорисковият
пия всеОт Българската гранична по

лиция оповестиха резултати- 
те от проведената акция иа 
жп гара Драгоман, при която 
в международния влак Ниш - 
София са били задържани 14 
700 кутии сръбски цигари. 
От извършената щателна 

се оказва, че 22-ма
лючи

ско-проверка 
български и 1 сръбски граж
дани пренасят близо 15 хиля- 

кутии цигари марка "Вай-

ро...
ро. дължава и ще настояваме за

д и
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Продължава уреждането на пътища и улици Сесия на ОС в Плоча

Ще искат пари от премиера Трети ребаланс на
бюпжетаПокрай слагането на ц 

трет слой асфалт на регио- 893Й 
налния път от Рибарци до «Жя 
Райчиловци с дължина от 
около 10 километра, през 
това лято продължи и ас- гарВ 
фалтирането на улици и рУ 
пътища в Босилеград и пй| 
Райчиловци.

За третия слой асфалт от ^^гт*4. 
Рибарци до Райчиловци, ^ 
чието слагане започна през 
миналата година, прави
телството на Сърбия е от
пуснало 127 милиона дина
ра. Кметът Владимир Заха
риев заяви, че е искал сре
ща с премиера Воислав Ко- 
щуница, от когото да поис- 
ка правителството да от- ^

Глигор Глигоров и Миряна 
Цветанова (ДС) възразиха, че 
е безсмислено да се организира 
сесия на ОС в Плоча или в ня
кое

На 18-ото заседание на 
Общинската скупщина, което 
на 9 август (Свети Пантелей- 
мон) се проведе в Плоча, беше 
приет третият ребаланс на 
бюджета за 2007 година. С 
най-новите изменения не се 
променя общата стойност на 
приходите и разходите в бюд
жета, а са увеличени или нама
лени сумите за отделни пози
ции.

друго село, когато в днев
ния ред не е включена пито ед
на точка, която се отнася до 
решаването на проблемите на 
местното население в тези се
ла. Те изтъкнаха, че с органи
зирането на заседания в села
та, намерението на кмета и 
на общинското ръководство е 
да си правят собствена промо
ция. Кметът Владимир Заха
риев отвърна, че ребалансът 
на бюджета и измененията на 
програмата за работа на Ди
рекцията за пътища и други 
точки от дневния ред дирек
тно се отнасят и до жители
те на Плоча. Той изтъкна, че 
в ребаланса на бюджета е 
предвидено Плоча да получи 
200 хиляди динара за изграж
дане на сграда при гробищата, 
а в новата програма на дирек
цията е планирано да се извър
ши цялостен ремонт на път
ната мрежа в това село.

Ш
Понеже в рамките на проек

та на "Сърбияводи" за изграж
дане на кей на Драговищица 
ще бъде включен и строежът 
на подвижен бент и язовир за 
плаж край спортния център 
"Пескара", предназначените 
за тези цел средства - 4,5 мили
она динара, са пренасочени запусне допълнителни сред-

ства за продължаване на ас- цн" или към селата от юж- вителството е отпуснало 30 ремонт и изграждане на цър-
фалтирането на регионал- ната част на оогцинзтз, вце милиона динара. кви, манастири и сгради край
ния път от Райчиловци минават през новия мост В ход са и подготовките гробищата във всички местни
през Босилеград до мес- без да влизат в града", пояс- за продължаване на асфал- общности на територията на
тността Воденици с дължи- ни кметът, 
на от около 3 километра. През това лято бяха ас
Той поясни, че на тази от- фалтирани улици в града и на отсечката от Бранковци
сечка ще бъде нужно да се село Райчиловци, а сложе- до Рикачево с дължина от
построят и бордюри около на бе и асфалтова настилка около 2,7 километра. Спо-
трасето, както и да се мон- на по 700 метра на няколко ред плана тази отсечка
тират канали за дъж- пътни отсечки. Покрай от- трябва да бъде асфалти-
довните води. сечките към Извор, Пара- рана през есента.

"В рамките на този про- лово и Груинци, асфалти- По думите на кмета,
ект планираме да включим рано е и трасето от дърво- служби в общинското уп-
и изграждането на мост обработвателния завод равление вече готвят про-
над бензиностанцията и да "Бор" към полето, а плани- екти за асфалтиране на ед-
прокараме нов пътнадтра- рано е наскоро да бъдат на част от регионалния път
фопоста в града. Целта ни е асфалтирани около 700 Босилеград-Любата, както
да се разтовари движение- метра на пътя към Милев- и за продължаване на ас-
то в центъра на града, поне- ци. За асфалтирането на фалтирането на пътя към
же товарните и другите во- улиците и пътищата в Бо- Караманица.
зила, които се движат към силеград и Райчиловци от
граничния преход "Рибар- началото на годината пра-

тирането на регионалния 
път Рибарци-Караманица

Ип сесията - кметът Захариев с общинското ръководство

П.Л.Р. общината. Остава ОС да осигу- мата за реализация на проекта 
ри само 100 хиляди динара за "Развитие на туризма"-вместо 
купуване ма подвижната ме- заплануваните 1,5 милиона за 
талпа рампа за язовира. За ре- целта ще бъдат отделени 400 
монтиране и изграждане на хиляди динара, а останалите 
църквите в селата е предвиде- средства ще бъдат осигурени 
но всяка местна общност до от републикански източници.

Извършено е и едно измене
ние в позициите за приходите, 

_ В ребаланса е включено и конто в общината постъпват 
I увеличаването на средствата за ог републикански източници. 
I купуване и поддържане на ма- Въз основа на новия Закон за 
I шини и съоръжения за общин- рударство и енергетика, който 

,1 ската Дирекция за строителни влезе в сила от началото на та- 
I площи п п ът ища, която неот- зи година, в приходите отдед- 

давпа е купила три камиона по ще бъдат регистрирани 
• втора упот реба, от които един средствата, които държавата 

1 . камион-цистерна, а планира ще предоставя на общината за 
наскоро да купи и един булдо- ползване па минералните су- 

йаафт ; зер. С т ези машини ще се съз- ровипи на нейна територия. За 
Ц дадат условия да се осъществи ползването на рудните богат- 

тазгодишната програма па дп- ства от мините в Мусул и Кара
маница през тази година е зап- 

С ребаланса е намалена и су- лапувапо в общинската хазна 
да постъпят 4 милиона дина-

През лятото в Босилеград

Концерт на ‘‘Нашинци края па годината да получи по 
200 хиляди динара.

Босилеградската рокгрупа 
"Нашинци", съставена от сту
денти от града, и през това 
лято изнесе концерт на от
критата сцена в училищния 
двор. В прекрасна атмосфера 
в продължение па два часа и 
половина "Нашинци" изпъл
ниха редица известни хитове 
на състави от бившите югоре- 
публики и чуждестранни 
парчета, както и няколко 
свои песни.

Покрай вече опитните ро
лери - Аца Божилов - китара 
и вокал, Горан Васев - клавиа
тури и вокал, Иван Андонов - 
тъпани, Горан Костадинов - 
баскигара и Александър То
доров - китара, гази година
към групата бяха включени и ~ тъпани, както и певиците - 
средношколците - Дюбиша Сапдра Миленова и Сапя Ди- щината. 
Пенев - китара, Депис Зарев - 
китара, Славиша Божилов -

рекцията.

ра.В началото на заседанието 
Глигор Глигоров, шеф на от- 
борническия клуб на опозици
онната Демократична партия 
в местния парламент, отпра
ви остри критики към общин
ското ръководство, което ма
териалите за най-важните 
точки от дневния ред - реба
ланс на бюджета и изменения 
в програмата за работа на ди
рекцията, им е предоставило 
на самото заседание. Той из
тъкна, че отборниците не са 
запознати с тази изключител
но важна проблематика и 
просто не могат да се вклю
чат в дискусиите и добави, че 
и останалите материали са 
им били предоставени едвам 
преди 2 или 3 дена. Такава 
практика продължава от са
мото учредяване на парламен
та преди 3 години, каза той.

Местният парламент прие 
второто изменение и допълне
ние на работната програма на 
Дирекцията за пътища, отчета 
за Мест ния съвет по заетост и 
годишният оперативен план 
за защита от наводнения, по
рои и други бедегвия на тери
торията на общината. Отбор
ниците приеха решението за 
мрежата па основните учили
ща на територията на община
та, разискваха информацията 
за здравната защита на домаш
ните животни и финансовото 
положение във Ветеринарната 
станция в Босилеград, а прие
ха и решението за парична по
мощ па ученици и студенти.

П.Л.Р.

акордеон, Александър Пенев рап па 31 юли със съдействие
па Центъра за кул тура и об-

Г1.Л.Р.нова.
Концертът беше оргапизи-

Безплатно летуване в Обзор
Посредством Народното събрание па Ре- 1 август. Децата били придружавани от ръ- 

ггублика България КИЦ Босилеград орга- ководители.
визира безплатна почивка за 54 българчета Разноските за престоя, храната и трап- 
СУГ Ьосилеградско и няколко деца с българ- спорта па децата изцяло поело Народното 
ски произход от Враня в черноморския ку- събрание па България, което за целта отпус- 
Р(>ртен цептьр Обзор в периода от20 юли до пало 6600 лева. П./1.Р.



Рим-Ш'пров8рс1-уоК'С1' к-роника

Открит Информационно 

-съвещателен център

6 &-МР?*Ъг€:'Т&& 24 август 2РОГ

Сесия на Общинската скупщина

Д-р Ангел Йосифов 

нов председател В помещенията на Култур- 
ио-информационния цептьр 
"Цариброд" бе открит 
Информационно-съвещате-
деп ценп.р (ИСЦ). Оспопните 
цеди па ИСЦ са промоциране 
на Стратегията за иамадяване 
па бедността па местно пиво и 
задвижване па обучение сред 
населението.

С импдемептацията па 
ИСЦ ще бъдат създадени

основи за оказване па

| Иван Милков 
Г 17 плюс. От Ре-

На проведената в началото ския сг>вет д-р 
на август сесия на Общинска- от партията ! 
та скупщина в Димитровград пубдикапския съвет за реша- 
дидерът па Демократичната ване па колизия па интереси- 
партия ма българите д-р те е съобщено, че не е редно 
Ангел Йосифов бе избран за един човек да бъде член па 
нов председател на местния Общинския съвет и па Упра-

на-
'' 3» чалми

информационни и съвеща
телни услуги ма по-широка 
група ползващи, което пряко 
ще доведе до създаване на по
зитивен обществен климат за 
приемане па Стратегията. То
ва ще допринесе и за създава- 

временпа, ефективна 
А-----1 с нови човеш-

Членовете па Тима за реализиране па проекта в /Димитровград

членовете на местния Тим за"Имплементация па Страте
гията за намаляване на бед- реализиране па проекта. Те 

местни инициати- са минали обучение, което са
не на съ
трудова оорса 
ки ресурси, което ще бъде 
добра основа за предстоящо
то въвеждане на бизнес инку
батори в местната икономи
ческа обстановка.

постта
ви", чиято основна цел е уста- провели специалисти от оп- 
повявапе и засилване на мре- ределени области в община- 
жа па местно ниво, като при- та.

Програмата "Имплемен-в чиетонос за прилагането, 
провеждане е взел участие и тация на Стратегията за на- 
КИЦ "Цариброд". малявапе на бедността - мес-

Коордипатор на Тима на тни инициативи" се финан- 
ИСЦ в Димитровград е Саша спра от Отделението са меж- 
Костов. Всички заинтересова- дународно развитие па Вели- 

да задвижат собствен биз- кобритания. Средствата са 
нес в общината или да осъ- предназначени за Правител- 
ществят някое право от об- ството на Сърбия, което над- 
ластта на социалната защита, зирава и координира импле- 
регистрирането на селскосто- ментацпята на Стратегията 
папско домакинство, пенси- за намаляване на бедността, 
онно-инвалидната застрахов- Стойността на проекта е 19 
ка и др., могат да се обадят на 749 евро. Б. Д.

Стратегията за намаляване 
на бедността е първият мул- 
тисекторен програмен доку
мент, който Правителството 
на Сърбия е приело през 2003 
г., а в изготвянето са участва
ли голям брой държавни и 
неправителствени организа
ции. Тимът на правителство
то за имплементация на до
кумента през октомври 2006 
г. е задвижил двегодишна 
програма

парламент. След проведено вителния съвет па Здравния 
тайно гласуване той бе под- дом в Димитровград. За нов 
крепен от 15 съветници. Йо- член на Общинския съвет бе 
сифов сподели, че ще се пое- избран партийният му коле- 
тарае скупщината истински га Далибор Николов, 
да бъде малцинствена и че 
след 3-4 месеца ще се види сформиране на общински 
по-ясно какво настоящата ко- Фонд за развитие на селското 
алиция в общинската власт е стопанство и предприятията 
направила за Димитровград, за малък и среден бизнес пре- 

Скупщината гласува чети- димно в производствената 
ригодишни мандати за ди- сфера и сферата на услугите с 
ректора на Народната библи- изключение на гостилничар- 
отека "Детко Петров" Иван ството и търговията, както и 
Иванов,
Общинския център за соци- крепят всички инвестиции в 
ални грижи Славча Димит- Димитровградско, 
ров и директора на Туристи- имат за цел разгръщане на 
ческата организация на Ди- стопанската дейност и назна- 
митровград Зоран Димитров, чаване на работа на хора от 

Приета бе оставката на до- този край. 
сегашния член на Общин-

ни

Прието бе решение за

под название

Реконструкция на главната улица
'• • .. .. ■

Половината вече е готовадиректора на заключение, с което се под-
Остава да бъдат подредени още няколко улици, за да се каже, че тази отсечка напълно е 

квадратни метра павета и улицата от площада готова, 
до хотела "Балкан" да бъде завършена. Сложе- 
ни са не само паветата, носа завършени и трото- определено закъснение, но до края на следва- 
арите и е поставено улично осветление. На щия месец улицата би трябвало да бъде завър- 
по-голяма част са сложени и кошчета за боклук, шена. Иначе паветата и тротоарите "тръгнаха" 
Остават още няколко съединения с преките вече и от хотела надолу. А.Т.

които
Според изявленията на компетентните, има

Б.Д.

Добри хора, 

помогнете!
От началото на годината

99 пожара в Димитровградско
Димитровградчанииът Златко Исич е 

болен от левкемия. Всички досегашни нас- 
тоявания болеста да се превъзмогне не да
ват резултати. Единственото спасение за 
Златко е специализирана операция в Ита
лия, за което са необходими значителни 
финансови средства. Част от средствата ще 
поеме здравната каса, но те не са достатъч
ни.

За целта е открита банкова сметка при 
Алфа банка в Димитровград. Номерът 
сметката е: 180-1512992711002-43 - за Злат
ко.

Да напомним, че в акцията по набиране 
на средства вече се включиха доста хора и 
фирми: "Комупалац", където е зает баща
та на Златко, вече е събрал 105 000 динара 
(65 000 от дарители и 40 000 от синдиката); 
определени средства са събрани и от учас- 
нтиците в купона, който организира ново- 
отвореното дискозаведение "Екстраваган- 
ца"; "Балкански" ще даде средства от ня
колко мача. Включват се и други хора и ве
домства.

Необходимата сума обаче все още не е 
събрана. Затова пека и ние да откликнем 
па апела за помощ и помогнем да се спаси 
един млад живот!

Според официални данни, косени ливади, след което огънят с една "Лада нива", предоставена им 
предоставени от Миле Таков, ръ- излиза от контрол. За умишлени неотдавна от общината, която според 
ководител на противопожарната пожари от страна на пиромани с пожарникарите най-много върши ра- 
служба при полицейския учас- цел да се направи определена бота и затова са изключително благо- 
тък в Димитровград, от началото щета не може да се говори, тъй дарни за безвъзмездния подарък. С 
на годината до днешна дата на като досега няма никакви доказа- оглед на планинския терен с "Лада- 
територията на общината са ре- телства за това. Тези, които та" най-бързо се стига до трудно дос-

" П°ЖГ- НаИ'Г°' У“е1Ю са палили стърнища- тъпните мГста. Въпреки сравнително 
лемиятозинавръхВидлич,вчи- та са заловени" и вероятно сре- скромното оборудване, димитров- 

потушаване са участвали и щу тях ще бъде образувано съ- градските огнеборци успешно се 
димитровградските пожарника- дебно производство. Срещу едно справят с пожарите Недостига на 
ри, не се зачита, тъй като той се лице вече са дадени показания и техник! те швакюв^т с пожертвова- 
причислява към пожарите на те- пред съда, понеже когато било телност и работа в екип 
макар чГеб^ахът-пл ипРеДУпРеДено Да не пали нивата, От толкова много пожари през то-
теритооиятп г-п /1тшвтпп" Т°Т се отнесло некорекно и грубо към ва горещо лято, Таков подчертава, че
ско "В сотвпенир^ тю ^ сгРаА“ пожарникарите и не послушало са извлякли много поуки. Но се иадя- 
ско. В сравнение с цялата мина- съвета. ва и "тези горе" да са направили сь-

Противопожарната служба в щото и да имат предвид да помопъчт 
е Димитровград има общо 10 по- не само на големите, но и на малките 

жарникари, към които се при- пожарникарски дружества, 
числяват 12-13 души от добро- И още нещо: според огнеборците 

Спопел него волното противопожарно дру- най-добре е това, че по време на тези
рите сапоелизвикяим Пп пожа' жество. Оборудени са с две по- 99 пожара много от предизвикателп- 
пазливост но ттчитртон^"^4" жарникарски коли-цистерни: ед- те са заловени, което е допринесло хо- 
умишлено Ппитпшт брои и ната пооира 4 тона вода и е стара рата добре да си помислят преди
отбележи чеР'Ч/ммн вадасе повече от 30 години, а втората е решат да палят стърнището или тре-

УМИШЛено П°Д- по-голяма и събира 7,2 тона вода вата.
собстврпихр Нарочно да палят и 450 литРа прах за образуване на собствените си стърнища или не- пяна. Тя е от 1983 г. Разполагат и

па

ла година пожарите са двойно 
повече. Основната причина 
жестоката суша и непоносимите 
горещини през това лято", 
тъква Таков.

из-

А.Т-А.Т.
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Сурдулица__________ ___________

Един милион евро 

за местни пътища

Здравният дом в Босилеград след отделянето 
от вранския Здравен център

Зъболекарите жертвани 

като колатерална щетаОбщина Судулица е зап- и премахване на нелегалните 
ланувала да отдели един ми- сметища, 
лион евро за адаптация и ре- Освен това Дирекцията за в Босилеград все още няма 
конструкция на местните пъ- строителни площи и пъти- официална оценка поТпро^а 
тшца/ за подмяна на асфал- ща в Сурдулица е подсигу- за евентуалните предимства, 
товата настилка на някои от рила около 25 милиона ди- съответно за отрицателните 
градските улици и други ин- нара за адаптация на ефекти, след отделянето на ту- 
фраструктурни обекти. Тъй най-важните междуселски кашния Здравен дом от Здрав- 
като жителите най-добре пътища в общината, за ния Център във Враня. На по
знаят потребите на селищата най-обременените с движе- митическата сцена обаче се от- 
си, кметът Станислав Мом- ние градски улици и за по- кРояват Две становища - дока-

то властвуващата ДСС и пар

че общината е побързала да едни и същи критерии - спо- 
поеме основателските права ред броя на населението - за 
върху Здравния дом. развитите и крайно изостана-

Миналата година работа на- лите общини, 
пуснали двама зъболекари и пг птп,,гк-я пяпи 
се смятало, че със сегашните ОТПуСКа пари
четири, от които двама за ра- 33 СП6ЦИЗЛИСТИ 
бота с възрастни, един детски . Без оглед, че не отговарят 
зъболекар и един ортодонт, за нашите условия, вие не 
също за работа с деца и младе- спазвахе и собствените си кри- 
жи, службата нормално ще терИи и документи, в които сте 
работи. Директорът на Здрав- записали, че здравен дом мо- 
чия дом прим. д-р Крум Накев же да се формира и да оказва 
казва, че няма пари за заплати Здравна защита, ако покрай 
на стоматолозите. Преди ня- останалите кадри има поне 
колко месеца от Републикан- трима зъболекари, се казва в 
ската служба за здравна осигу- пгисмото. След като се подчер- 
ровка ги осведомили, че спо- тав3/ че министерството и

РСЗО не трябва да третират 
хората в общината за гражда
ни втори ред, в него се подчер
тава: - Босилеградска община 
е отдалечена от главните пъти
ща и големите здравни цен
трове, а след въвеждането на 
визи границата с България е 
почти затворена, така че граж
даните, Здравният дом и мес
тното самоуправление се на
мират пред проблема как да 
се оказват услуги на децата и 
младежите в новосформирана
та служба по ортодонтия, в ко
ято, без оглед на острите кри
терии на министерството, има 
достатъчно пациенти, и как в 
службата за възрастни с един 
зъболекар да се организира 
следобедната работа и работа- 

амбулаториите в селата. 
За да подобрят и доближат 

здравната защита до пациен
тите, отборниците на Общин
ската скупщина приеха реше
ние до края на годината на

чилович апелира към мес- пълване на възникналите 
тните общности да се обър- дупки по регионалното шо- тиите' които й сътрудничат в—==; ШШШв
ми. Освен за асфалтиране и тя до квартал Пискавица дени, че отделянето още пове- 
реконструкция на пътищата през Бело поле, както 
и градските улици, местните сечки

и от че е отдалечило здравната за- 
от улиците "Бора щита от населението и че, ако 

общности ще могат да конку- Станкович" и "Козарашка", нищо не се мени, Здравният 
рират и за подмяна или про- а за есента е запланувано и дом ще стане една "ооикиове- 
карване на улично осветле- ремонтирането на още десе- на" здравна станция.

Досега ефектите от отделя
нето на ведомството, в което 
работят над 80 работници, от 
които 20 лекари и зъболекари, 
пряко почувстваха работещи
те в зъболекарската служба. 
Осем души, от общо десет, ста
наха колатерална щета - ни
кой официално не се отказва 
от тях, но ги бият по джоба и

Според документи па здрав
ното министерство, зъболе
карите в Сърбия трябва да 
заработят заплатите си. 
Докато плащането па услу
гите па детските зъболекари 
поема РСЗО, зъболекарите, 
които работят с възрастни
те, пряко си ги заработват.
В босилеградския Здравен дом 
узнаваме, че те това не ус
пяват изцяло. Две причини 
са основни: хората често ня
мат пари да заплащат услу
гите и не отиват па лекар, а 
ведомството има и конкурен
ция. Не е известно колко па 
това допринасят отделни 
работници в службата, но 
не е тайна, че в града рабо
тят и два нерегистрирани 
зъболекарски кабинета.

ние, уреждане на коритата тина улици в града, 
на реките и потоците, мина
ващи през населените места Д-м.

Учители от Босилеград 

участваха на семинар 

във Варна ги карат сами да напуснат ра
бота! От април получават на
малени заплати, а зъболека- 

Десет учители от основно- сяни лекции и упражнения рите/ асистентите и техниците 
то училище в Босилеград по различни теми, които пок- за юли получиха по 11 хиляди 
участваха в семинара "Аспек- рай опресняването на езика динара. До момента не е извес
ти на българската култура от имали за цел и повишаване тно какво ще стане занапред. 
19 и 20 век", който от 2 до 16 на професионалната подго- 
август се проведе във Варна, товка на учителите за обуче- 
Семинарът бе организиран ние на учениците по българ- 
от Министерството на обра- ски език и други предмети, 
зованието и науката на Ре- По време на двуседмичния си хора и на достойнството им, и 
публика България и Департа- престой във Варна учителите доколкото властвуващата ДСС 
мента за информация и по- от Босилеградско имали въз- и директорът на Здравния дом 
вишаване на квалификация- можността да посещават и не предприемат конкретни 
та на учителя от Варна. Учас- културно-исторически забе- мерки, много други здравни 
тието на босилеградските лежителности в морската работници във ведомството, 
учители беше осъществено столица, а била им оргаиизи- сред които и лекари специа- 
със съдействието на Матица- рана и екскурзия до Несебър, листи, ще останат без работа.

Заедно с босилеградчапи ^ този случай Здравният дом 
ще сгаие само здравна стан
ция и хората в общината ще 
останат

И други ще останат 
без заплати? та в

ред броя на населението в об
щината, в която по данни от 

живеят около
-Това е подценяване на тези

преброяването
10 хиляди души, зъболекар
ската служба можела да рабо
ти само с двама зъболекари - 
един за работа с възрастни и , _
един в детската и превантивна г[о 000 
стоматология.

В Здравния дом в Димитров- 
в общината има около 
жители - работят 

трима зъболекари и пет ра
ботници със средно образова
ние. Един лекар работи с въз
растни, а два^ма са специа
листи по детска и преван
тивна стоматология, един 
от които е в кабинета в учи
лището. Всичките те 
редовно получават заплати.

А.Т.

Членовете па Общинския 
съвет не се съгласили с реше
нието и преди месец изпрати
ли протестно писмо до РСЗО 
и до здравното министерство, 
в което се казва, че в областта 
па здравеопазването в репуб
ликата не могат да се прилагат

та на българите в Сърбия.
Под ръководството на про- на семинара участвали и пет- 

фесори от Шуменския уми- десетина учители и студенти 
верситет "Епископ Констан- с български произход 
тин Преславски" пред учас- Молдова, 
тниците в семинара са изна-

!Рб<от _______ ..ез здравна защита,
каза д-р Миряна Цветанова 
(ДС), па последната сесия на 
ОС. Тя добави, че някои амбу
латории изобщо не работят и

П.Л.Р.

Здравния дом от общинския 
бюджет да бъдат отпуснати 
1 500 000 динара. Парите ще се 
ползват за разноски на лекари 

МК водното и горското дело е приело за ухо, гърло и нос, интернист, 
1фавплтшк за разпределяне и офталмолог, невропсихнатър 
ползване на безвъзвратни средства „ „а друП1 специалисти, неоо- 
за подкрепа развитието ма селата _____ .V
чрез инвестиране в селския тури- ходими на населението и на 
зъм за 2007 г. Средствата могат да здргшюто ведомство, което 
се ползват за финансиране на про- сп°рсд документи на здравно- 
екти, които могат да влияят върху то министерство и на РСЗО 
качеството на живота в селските "не може да има такива специ- 
обласги и процеси те ма диверси- алисти". Очаква се по този на- 

Ш фикация на селската икономика, 
м) които обхващат: възстановяване

Кредити за развитие на туризма
От Туристическата организация на /Ди

митровград (ТОД) и общинския координатор 
:}а изготвяне и реализиране на проекти от оо- 
ластта на туризма Никола Алексов получих
ме сведения за кредитите, които минисгер- 
с,ва дават за повишаване качеството на гос- 
пмничарски те услуги към предприятията за 
■малък и среден бизнес, както и за развитие на 
селата чрез инвестиране в селския туризъм, за 
к°ито между другото могат да кандидатства т 
и юридически и физически лица от Димит- 
Ровтадско.

Министерството на икономиката и регио
налното развитие е приело Правилник за да- 
ваие на кредити за подтикване качеството на 
,0сгилничарските услуги, които обхващат: 
израждане, уреждане и реконструкция 
отелиерски и други обекти за престой на ту- 

Ристи, ресторанти и редица спортпо-възсга- 
|>вителни съдържания, след това за рекон- 
Фукция и адаптиране на плавателни и дру- 

'осгилничарски обекти в ърху вода, рестав- 
н райе тга селски обекти и приспособяването 
лоГ*3 °ка:*ване на гостилничарски услуги, по- 

Я8аие маРке™нга на домашните гостил- 
.,аРски услуги, както и за дизайна и произ- 

' лспюто на сувенири.
л.а кандидатстват имат предггрия- 

*а Мал ък и среден бизнес, които са регис-

1 ■ 5■ ■ Шя ■П шт „штзшш 
ЯЩ-П

1,1 чии тези лекари да идват от 
вътрешността попе един-два 

на традиционното селско дома- пъти през седмицата, 
кинсгво и функцията на туризма, След твърдението на д-р
чиято крайна цел е категоризира- тт г ____Г..Г
не на обектите, след това за доиз- Цветанова/ че здравната Зс \ 
граждаие и адаптиране на катето- Та се °тДаДунава 01 граждани- 
ризирами обекти, набавяне на сьо- те> кметът Владимир Захариев 
ръжения за селски туризъм за не- каза, че обстановката не е дра- 

тгг1|,„и,ипт категоризирани мощности, както матична и оповести, че се по-
дСйносГ ЖЛ на годишно ниво, а т. « ™ Рекламни дейности в областта на селския лягат усилия лекар на обща 
нао гоатисен период е една година. Най-мал- ‘УР™™- практика попе един път през
ко шют да се подучат 4 милиона динара. 1 <Р»»° да кандидатстват за тези кредити седмицата да идва п в селата, в 
СоГю вени средства па фирмите трябва да са има‘ физически лица и предприемачи, ре- които „е съществуват амбула- 
май-малко Ки и т1 трябва в проекта, за гиегираниза провеждане „а дейности в сел- тори1|. За целта представите- 

вложат поне 4 ски>| ,УРИВЬМ- Наи-мною моит1 да се получа! ли иа местните общности тьр- 
един милион динара. Крайния срок за каиди- г
дастваме е 1 октомври.

изяж.т
на

КОЙ ТО изискват1 средст ват а, да 
милиона динара. Крайния срок за кандидат- 
сгване е 20 октомври.

Министерството ма селското стопанство,

сят съответни помещения, 
оповести топ.Г.-Д- II. И.
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Покрай морето от 

българския север 

до румънския юг

На панаир в Звонци

Така да е всеки ден
Свети Илия (2 август) е патронен празник 

на с. Звонци. Много хора по потекло от този 
край, които днес живеят във вътрешността на 
Сърбия, но и в чужбина, са се отбили до ба
щините си огнища. Утрото е прохладно. Чер- 
вката "Св. Илия" е възстановена преди някол
ко години, благодарение предимно на даре
ния от България и на звончанци, които се из
селели от родния край и станали "нещо". 
Уреждането й още не е завършено. Предстои 
около храма да се поставят бетонни плочки.

Черквата в 8 часа отключва Стоян Мила
нов. Разглеждам иконите и си говорим с него. 
"Мозайката на дясната степа ни е подарил 
звончанецът, който живее в Хърватия, Чеди- 
ца Игнятов. Тази икона е дело на нашия ху
дожник Ценко Величков, докато брат му Иво 
е нарисувал тайната вечеря. Бизнесменът по 
потекло от нашия край Петър Игиятович е 
финансирал изработката на тези няколко 
икони", обяснява ми Миланов и се притесня
ва от малкия брой звончанци, дошли в храма. 
"Хората от този край нямат навик да идват в 
църквата", добавя. Пристига и йеромонахът 
Мардарие от манастира "Св. Йоан Богослов". 
По време на службата в храма пристигат все 
повече хора. Мардарие и младият му помощ
ник служат в продължение на повече от час.
На бащиното огнище

На четвъртък в Звонци е пазарен ден, но то
зи път и панаир. Тази година има такова съв
падение. На главната улица паркирани коли 
с най-различни регистрационни номера - 
Бор, Зайчар, Ниш, Белград... и сред тях едни 
от Полша. Те са на звончанеца Горан Петров, 
който живее и работи като лекар в тази стра
на. С жената си полякиня и децата си дошъл в 
селото да види майка си и брат си Тодор Пет
ров, колега по журналистическото перо. Пи
там Горан: "Жал ли те е, че си напуснал този 
край?", а той се усмихва и отвръща с въпрос: 
"А теб дали би ти било жал?"

До обяд има още няколко часа. На улицата 
тълпи от хора. Ех, да беше така всеки ден, 
мисля си. Казват, че днес в селото няма пове
че от 150 души, които са предимно възрастни

До това лято не знаех, че Оггук са книжовникът Баси, 
истинския "рай за туристи- Икономов, актрисата На де* 
те" по българското черномо- да Костова, художникът ра 
рие се намира на крайния се- файл Матеев... Туке роден 
вер. И най-вече за тези, на ко- Стефан Караджа. Оттук трт., 

бетонните спални, наре- ва и кораба,т, с който турне 
тате за около 3 часа могат даито комплек-чепи туристически 

си, никога ме са им били сим- се разходят до делтата на Ду 
патичии. Докато пътувате за ^
там карате все едно сте на И наи-сетне сме в Констан 
тренировъчна писта - пито ца. Градът е с около 400 хиля 
пред вас, пито след вас има ди жители. Големи заводи се 
кола. Насрещното движение подреждат от двете страница 
пък е като на манифестация, пътя. Пристигаме в центъра. 
Румънците, отскоро българ- На площад "Август" е Памет- 
ски братя по евроинтегра- пикът па римската вълчица с 
ция, са се впуснали смело към Ромул и Рем, които бозаят от 
българското Черноморие, за- нея. Препратката към исто

рията е ясна - румънците са

на в.

Служба в черкваша "Св. Илия" (фотоархив) щото е по-евтино.
На 6-7 километра от пътя, наследници на древните ри- 

водещ за румънския град мялни. В действителност 
Констанца, остава село Кра- през 29 г. пр. Христа римля-

то паднал от стълб!? Пожелавам му бгьрзо 
оздравяване и тръгвам. По пътя срещам Сла-

«•с •— ——* -
та ме как са димитровградските му препода- пък екологично чисто, нещо след това император Октави- 
ватели Гаков, Голубович, Чеда Николов... което рядко може да се види ан Август заточава в него пое- 
Славе е преподавател по история в Зайчар, по-иа юг. Пълно спокой- та Овидий, който умира едва 
Отишъл отдавна и не съжалява, защото така 
искала съдбата. Рядко идва в този край. Каза 
ми, че отива да посети баща си в с. Нашушко- 
вица. Споделя, че и това село обезлюдява как- 
то и Звонци и много други паши села. Сре
щам и някогашния кмет ма село Ракита Иван 
Коцев. Тръгнал в Звонска баня на събрание 
във връзка с откриването на мината на антра
цит. Ще дойдат български бизнесмени, казва 
Коцев. Уверен е, че мината в скоро време ще 
заработи. Темата за откриването на мината е 
"дежурна" в Дерекулския край десетилетия 
наред. Кой за какво, дерекулчани за мината...

/
МамаяI

I

:^ *

Детски играчки и хляб
Пред къщата съм на големия дарител на 

църквата "Св. Илия" Петър Игнятович. Роди
телите му са починали, но на жена му, която

. също е звончанка, са още живи и те ствие!
I идват при тях на гости. По принцип
! веднъж годишно. Тук са с двете си де- почти десеткилометровият 
| ца. Петър е собственик на прочутата плаж, който стига чак до Ду- 

фирма "Пертини", която произвеж- ранкулашкото езеро. Широк
- да детски играчки. Заради сигурнос- е около 20 метра, изпъстрен с 
1 тта на семейството си не предпочита червени дюни, а морето пред 
. да се появява в медиите. В страните в него е тихо и спокойно, с рав-

прехода е така. Не иска да посочва Но пясъчно дъно. Дори и в 
какво все е дарил на църквата, и не средата на лятото остава неза- 
само на нея. Напомня, че преди из- сегнат от тълпите - 
вестно време дарил играчки на стой- п-п-чь- г.,-,-,™ 
пост от около 200 хиляди динара и на Р ° с еР
димитровградската детска градина.
Фирмата му има 107 работници 70 пУпкт4}фанкулак, откъде- 
на сто от които са с виеше образова- то започва Румъния.

;; ние. Условие човек да се настани на 1 Умъиските митничари не
- работа в "Пертини" е да знае ан- пРавят проблеми, но и за ни- 

глийски език, защото там постоянно къде не бързат. На румънска- 
идват хора от чужбина. Работниците та ^Р3113 пътят става разли-

и на преклонна възраст. Лесковчани продават п сз платени както на Запада. "Перти- чен' п°-хубав, гладък и при- 
зеленчуци и овощия. Цените са същите както ни е в първата лига" на сръбските произ- мамлив. Най-близкият ру- 
и в Димитровград. Доматите 40 и 50, краста- водствени фирми. Питам го какво би се слу- мънски град, на около 15-ина 
виците - 30 и 40, дините - 15 динара. Има и чило с него да е останал в Звонци. Отвръща километра от българската 
търговци от Димитровградско, Бабушнишко, кратко: "Нищо!" граница, е със симптоматич-
Пиротско... Забелязвам и художниците Цен- Изулицата ухае миризма на току-що изпе- ното име Мангалия. Има око- 
ко и Иво Величкови седнали в двора на семей- чен хляб. Идва от хлебопекарницата на Час- 80 хиляди жители За оби
цата си къща. "Димитровград имаше Иван и лав Игнятов. Отбивам се в нея и заварвам два- колка на забележителностите 
Мето Петрови, а Звонци има Ценко и Иво Ве- мзта работници как тъкмо изваждат хляба от му с кола е достатъчен 
личкови", обръщам се към тях. Ценко отвръ- фурната. Купувам един. Изключително е вку- На около 7 километоа о 
ща скромно: "Далече сме ние от тях". Праз- сен. Може би затова, че печката е на дърва. Мангалия започват кл/пог, 
пикът на Звонци е повод семействата да се съ- Хлебопекарницата напредва. Започнала да тните комплъ*™ курор- 
берат на едно място. Братята имат много ан- кара хляб и в Бабушница. СКОто черномоос РуЛЪН_
гажименти и не живеят постоянно в Звонци. Срещу хлебопекарницата е игрището за жие Те все Р ^ кРаибРе- 
На въпроса как се чувстват в родния край, от- футбол на малки врата. Тези дни започнал и имена - Юп ° Оож?,ствеии 
говор пак дава Ценко, но жаргонно: "Туто пи- турнирът. Малчугани рита.т топка, но прекъс- Плш.п Юпитер, Сатурн, 
цикато!" ваТ 33 Да ми отговорят на въпроса кой е стИга п' пкР°ра' Тях се
Пак за мината в Ракита ™Г'‘ ГкГст?"“™

Докато пия бира в един магазин, по теле- Главната улица и по-нататък кипи от хора. РеДи Констанца 
фона се свързвам с кмета Милан Йосифов. и пак си мисля как хубаво би било така да е е3 гРад1? *Улча - българската 
Той обаче ми съобщава, че е в леглото, тъй ка- всеки ден. оолка. България го загубва

Б. Д. окончателно

26-годишен. И понеже сме в 
дебрите на историята, да 
припомним, че Констанца е 
владяна и от българския бо
лярин Добротица.

Мамая току до Констанца е 
най-големият черноморски 
румънски курорт, който в 
близкото минало често бе по
сещаван и от много туристи 
от тогавашна Югославия. То-

«•'5: 7
Истинска находка обаче е

туристи, 
на око зи курорт е открит още през 

1906 г. тук по протежение на 
десетина километра са събра
ни над 50 хотела. Целият ку
рорт заедно с езерото и море
то се вижда идеално от ка- 
бинковата въжена линия, ко
ято го преминава по цялата 
му въздушна линия. Плажът 
е дълъг около 6 км, а пясъкът 
е с тъмен оттенък.

И тук са неизбежни сравне
нията - ресторанти с румън
ска кухня, печени тестени из
делия, бири от световните 
марки. Цените са по-високи 
от тези в България. И като 
споменаваме пари нека да ка
жем и това, че заплатите тук 
са почти двойно по-големи от 
тези в България. За наша ог- 

имзромна изненада и тук 
"гастарбайтери" от Сърбил 
предимно вдаси, които в ком
пания на колеги от България 
и Молдова печалят пари. 
само допреди ... 
ни беше обратното.

няколко годи-се нами-

Т. ПепР06през 1940 г.
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15-и пленер “Погановски манастир” "Светът поздравява 

България"
"Светът поздрвява България" бе мотото на първата част 

от откриването на 11-ия Софийски международен фолкло
рен фестивал "Витоша 2007", проведен през това лято в 
българската столица. В досегашните издания на фестивала 
са се представили над 100 състава от всички континенти. 
През това лято софианци можаха да видят и искрено да се 
любуват на гости от Китай, Грузия, Венецуела, Румъния, 
Сърбия, Корея, Унгария, Кипър, Армения, Литва, Италия 
и естествено - на домакините от България.

12 художници • 23 творби
В манастира "Св. Йоан Богослов" и хотела я®--- 

"Мир" в Звонска баня от 1 до 10 август се про- : 
веде 15-ят художествен пленер "Погановски : Г 
манастир". В проявата участваха 12 художни- Вх 
ци от няколко страни: Емилия Николич и 
Братислав Анджелкович от Сърбия; Мария 
Йонкова, Цани Василев и Валентин Балев от 
България; Константин Персицки и Андрей 
Радионов от Русия; Бранислав Ковачевич от 
Република Сръбска; Ханган Раду от Румъния;
Сафия Басар и Решид Басар от Турция и 
Майрин Грант от Ирландия.

С няколко от тях проведохме разговор за I 
вестника ни. Братислав Анджелкович от Вуч- Е 
йе е редактор на изобразителната програма р 
към Дома на културата в този град. Обича да | 
участва в пленери. За манастира "Св. Йоан Константин Пер^Ри 
Богослов каза, че е прекрасен и че сякаш се е

т «IШйщ
г

..аш' Т.П.Шг
Литературна вечер в Димитровградк-

* 66Дамите ви канят”
В Народната библиотека град.

"Детко Петров" в Димитров
град през лятото се проведе рения се представиха и пое- 
литературна вечер под наз- тите от нашето малцинство- 
вание "Дамите ви канят", ко- Стефан Николов и Мила Ва- 
ято организира Хелзинкски- сов, докато известният ди- 
ят комитет за защита права- митровградски певец Петър 
та и свободите на българите Гигов обогати проявата с ня- 
в Сърбия. Проявата бе част колко свои изпълнения, 
от проекта "На разговор Медиатор на мероприя- 
сред свои", който реализира тието бе Люба Георгиева от 
тази правозащитна органи- Столична община София.

Партньор при реализиране- 
Представено бе литера- то на проекта бе Столична 

турното творчество на пое- библиотека от София. На ре- 
тесите от българското мал- цитала присъства и директо-

С няколко свои стохотво-

зация.

Емилия Николич
| Раи/ад Ьасар

сродил с околното 
пространство. Във Вуч- .
йе от пет години се ор <ганизира подобен худо 0:| бил участник в него. "Ракита 

'Ф2 ми каза, че природата тук ежествен пленер и той се
надява, че някои от луда", сподели Ковачевич и 

ЩШ добави, че той предимно е V 
ЩуЩ пейзажист и че такива прек- | 
ЦЙ1 расни места го изпълват с

участниците в пленера 
"Погановски манас- 5
тир" ще гостуват и в то- .

СЯ;зи град. ? творчески захлас.
Константин Персицки съ-Емилия Николич от

Белград е художник на

1й; \ч ■ '
що бе впечатлен от приро-свободна практика. Го- дата, по и от организацията.дишно участва в три Той казва, че мястото е иде-пленера в страната и в алио за сътворяване. Той е цинство в Сърбия - Зденка рът на това ведомство Георги 
доцент па катедрата за ри- т0д0р0вг1/ Елизабета Георги- Белчев, който в обръщение- 
сунка в Художествената ака- ев3/ Милка Христова Станое- то си оповести редица кул- 
демия в Москва. вяч и Снежана Илиева Вида- турни дейности между Сто-

нович, както и на поетесите лична библиотека и култур- 
от България - Надя Попова и ни ведомства и други орга- 
Петя Йотова. Редакторът на низации в Димитровград, 
списание "Мост" Денко Ран- Столична библиотека заед- 
гелов говори за творчеството но със Столичния общински 
на покойните поетеси Вуки- съвет помогна и финансово 
ца Стоименова от Босилег- организирането на проява- 
рад и Деница Илиева и Би- та.

чужбина. По потекло е
от Лесковац и преди го

Дередини е идвала в
кулския край. Темати- Управителятпа Градскатаката на нейните карти- галерия в Димитровград 

Димитър Илиев съобщи, че 
участниците в 15-я пленер

я, рисувайки предимно "Погановски манастир" са
животни. Следдипломни студии е завърши- оставили па галерията 22
ла в Белград, а специализация в Париж платна и една т ворба па хартия Той благода-

Брачната двойка Сафия и Рашад Басар ра- ри па персонала на хотел Мир , къдетоучас- 
ботят в художествената академия "Коджай- тмициге бяха настанени, и особено на наема- . Антова от Димитров-
ли" в турския град Измир. Казаха, че ги гме- теля на този туристически обект Раде Здрав- ляна Антова о. Димитров
нява предимно природата и зеленината, кович.
Измир е град с развита промишленост, който 
факт до голяма степен се рефлектира върху 
платната им.

Цани Василев е шеф на Галерията "Рафаел

пленерите” на*поганов«ия^°е1гер°”дспиъл Представена стихосбирка на Тамара Янкова
веднага след завършването на един друг в „„ „„ _ „ . _ „.
България. Амбицията му е да организира из- в атриума на димитровградската гимназия Св. Поетичната работилница към библиотеката Дет
ложба в Градската галерия в Димитровград. Кирил и Методий" в началото па седмицата бе пред- ко Петров . Получавала е различни награди за дите 
Припомни пи че управителят на Димитров- ставспа стихосбирката "Сребърна пеперуда на мла- ратурното творчество. Творбите й в книгата са разде- 
градската галерия Димитър Илиев лапи ек- Дата димитровградска поетеса Тамара Янкова. дени в два цикъла - Сребърна пеперуда сусмивка на
опонирал във Велико Търново. Книгата е публикувана през 2005 г. от местната На- момиче и Сребърна пеперуда с поглед в дадечинн-

Младата Мария Йонкова от град Троян е родна библиотека Дет ко Петров . Тамара тогава по- те . 
завършила керамика в Художествената ака- ради различни причини не била амбицирана да се Рецеземтьт на книгата Сребърната преперуда 
демия в София Художничка е па свободна организира промоция. След "малко закъснение и Момир Тодоров оценява, че Янкова е родена поетеса, 
практика И тя по-рано е идвала в този край, внушение на приятели, това го направи сега с помощ- Той изтъква: За съжаление не всички деца пишат по- 
ио за кратко Йонкова отправи похвални ду- та па поетесата Елизабета Георгиева, която бе водеща езия. Ако я бяха писали, светът щеше да бъдепо-щас- 
ми към колегите си и добави, че от тях е нау- на програмата, и група гимназисти, които четоха тлив..."
''Ила много творбите й. Културната проява организира библиотеката

Бранислав Ковачевич от Пале в Република Янкова е родена през 1990 г. в Дими тровград. По- "Детко Петров" с подкрепата на училището "Св. Кн- 
Сръбска изтъкна, че е решил да участва в пле- настоящем е отлична ученичка в Средното филологи- рил и Методий" и неправителствената организация 
"ера гго внушение на колегата си Михайло ческоучилище в Ниш. Продължава да пише поезия и Трупа 484".
Ракита от Баиялука, който преди години е готви още една стихосбирка. Бе редовен посетител па Б. Л-

ни е символиката на
южните краища на
страната ни. Отразява

Б. Д.

и. д
№.1В димитровградската гимназия



24 август 200?,10
Дни на културата на младите 
царибродчаниНавършиха се 105 години от 

рождението на писателя 

Ангел Каралийчев събуди се- СЪБУДИ всичкиНа 21 август 1902 г. е роден писате- на деви издания, след 1925 .г. сс ори- (1929 г.), "Лъжо-
лят Ангел Каралийчев. Завършва ентира към сп. Злторт'.Сл д ■ Свят" (1932 г.), "Земята па бълга-

ЙЕ ^Р^^рнРияА *и^ на

Ед-от ровградсе пр
боднияуниверситет°1928 г1ДТубли- -пъ- И"™Ж!Ж ВСИЧКИ^рупа МлаДИ, креа-

шезТмт излиза 'сборник ?95Тг. п™™то=е?а Г Дим?“ за^еГ^“".™ аоителсгвото ™ хора с7сьбра и започна,
"?ъж", през 1925 г. - първата ров "Наковалня или чук". Превежда па С. Султа[Юп. Умира на декем своб0днО можем да използвам

"Мечо". Сътрудничи произведения на руската класическа ври 1972 г. в София. тази модерна дума днес, кул-
_________________________ _ турен проект, с цел да събуди

С^?1умИяхГкаТоТХ"ве /7Г\ ни™*'Че° 5Г«е«Ж?6^ ровгрм" За щастие,^будиха
^Гу^се^Гн^ ( )ПГ) Ш ч°ет7»7,ерпо ^"^'ноТва” “въТрастпитеобичатдакри-

откосите, поеха към кладенеца и Цу01 ]__I______ деха. Късмет била на Жельови* бат- тикупат днешните поколения
си захортуваха. Отсреща, над го- ьо " ...............„ млади, че са несериозни, вре-
лемия синор, нивите заплакнаха ... ............... . — Слънцето го посрещна ” мет0 си прекарват по кафене-
жълти снаги. Окъснелите кадън- -т «а* * дата, блесна в очите му и мокро го ме са ^ ^иви... Но, гру-
КИ= “ря на косата и загледа Каля: много е ^дя пТГеда“а очи, опъна гръА Заигра- на 'оаз^мина  ̂з"
хубава. Туй лято тя е като пукната ябълкова пъпка, ха червените обички по страните и. Засмука. повече млади р
И гръдта й наедря. Едвам я удържа елечето. Плод. Овлажняха засъхналите й устни. Жельо се обърна, раст опроверга тези гвърд
Нейната кожа, ожурена от вятъра и слънцето, по- наведе се, взе косата. Ръцете му трепереха като ста- н^Я.
тъмня. Ръцете й заякнаха. Да не му е буля... Жельо я решки. Дългото горещо лято те
гледаше как сръчно вилечи сеното, запретнала по- Някъде по синьото небе се виеха двата орли. И ПревЪрИаха в чести креативни 
ли, пипнала двурогата дрянова вила. Как се гънеше може очите на орлицата да са зелени. Както е за- Ояботилници. Първи започна- 
под измокрената от пот риза младият гъвкав стан. махнал криле големият - ще връхлети да я удари - и Р ' пяпптрши въо-

Каля усети погледа му и се обърна изведнъж. По двете птици, замаяни от обич, ще паднат като камъ- ха младеж , Р
разведреното й лице заигра лек смях. Жельо наведе ни в жълтата ръж. ^ ху проекта Куфар за оъд щ
очи, бръкна в пояса си, извади черната табакера, сви Да може и той като орела! Забравил беше Жельо, то" на НПО Групата 4о4 от 
цигара и дълго цъка согнивото. Като глухарче, като че тя е батьова му невяста и че батьо му трепереше Белград. Те имаха за задача да 
въздишка излезе от устата му бяло тютюнево кълбо, прашинка да не падне отгоре й, забравил беше, че креират програми, с които да 

Една голяма синя сянка бърже мина по откосите, носи на големия си пръст жълт бакърен пръстен - 
през вилеците и потъна сред сребърния върбов лис- дар от батя му.
так. Подир нея още по-бърже се втурна втора. Вятърът пееше над ливадите. Косата пееше.

Каля сложи ръка на чело, повдигна очи: два орли ните цветове падаха разбъркани, издъхваха. Голе- 
се гонеха по небето. мият черен бивол, издигнал глава зад купите, гледа-

- Жельо, виж! ше към далечната Черкювска гора. И пред очите на Докато приготвяха първата си
- Кое? косача се въртяха сините цветчета, едрите рамене
- Горе: орел и орлица. Гонят се. на Каля и гърбът на черния бивол. Косата съскаше,
- Кой знае, може и двете да са мъжки. тревата падаше изнемощяла.
- Не са. Не може ли довечера? Нощ когато падне над се-
- Че ти де знаеш? дото и щурците запеят? Не може ли Жельо да я из-
- По крилата: на орела са по-големи. мъкне през отвореното прозорче, изпод ръката на
Жельо дълго гледа двете птици, които се бяха батя си, както спи. Да я преметне на белия кон и да

подгонили по вишното небе, и сякаш чу задъхания го съшиба: в®*8®®
- Хой!
Ще лавнат кучетата, ще пръпнат уплашените ко- ■

кошки по сливите и докато вдигнат олелия, той ще ™___
потъне в дълбоката Черкювска гора, дето тропотът 
на конските копита ще угасне в мека трева. Цяла 

какво ще ти нощ ще летят на месечина и на сутринта, когато не- 
кажа: да бяхме двамата с тебе орли... да имахме бето се зачерви, той ще спре на една полянка и ще 
двамката криле и да се понесем над ливадите. Като снеме зашеметената си буля на росната морава, 
вятъра. Аз ще съм орлицата. Можеш ли ме стигна, Там, на полянката, дето някога нейният баща е раз- 
орльо? Ай, можеш ли? Я ме погледни в очите! Дос- пъвал окрпения катун. Конят ще иде да пасе, а той 
рамя го. И туй ми било мъж. Пеленче! ще се наведе да види как горят в зори зелените й очи

Жельо дигна очи: какво искаш? и ще я прегърне, както орелът орлицата.
- Тръгвай де, жадна изгорях. Какво се потриваш? Конят нека пасе росен!

Лъжа те, че можеш ти да бъдеш орел! - Жельо! Жельооо! програма "Цариброд през
Жельо наведе глава, откачи бъкела, от ритлата, Занесеният косач се сепна. времето" с други млади ца-

слезе ю>м брега и потъна сред върбалака. Когато се -Тичай насам! рибоолчани те чяппчняуя
наведе над кладенчето, нагреба с шъпа студена вода - Какво има? паботят м ° „ Д
и наплиска пламналото си чело. Сърцето му силно - Зъм! Тичай де! Олеле, мале, какъв голям! Жельо ,,м тл1 Р У ДРУГИ програ-
туптеше. Какво искаше буля му? пусна косата и се втурна. Прескочи откосите, грабна ’ Деите се раждаха и рас-

Ожъдняла е. Трепери. Опасна жена. вилата, която буля му беше изтървала. тяха. Лека полека с много труд
- Я ме погледни в очите! - Де го? - облещи се косачът. и в креативна атмосфера се ро-
Нейните очи. Зелени като дълбокия вир пред дя- - Ей там. Източи се в лозинка. Голям, голям като Ди идеята за двудневната прог-

довата Пейова воденица. Горят със затаен пламък, вилата. Слезе под синора! Ела подире ми! рама СЪБУДИ СЕ - СЪБУЛИ
Сякаш стара омайница й беше дала да пие паничка Нагазиха до пояс в некосената ливада. Бърже ги ВСИЧКИ. Ето как бетпе
с девет билки, брани от самодивското хорище, и тя, лъхна гореща вълна. Упоителен дъх на билки и цве- Проявата заппчня г 
когато погледнеше, омагьосваше го. А може и тъй тя. ^рилвспа започна с царио-
да е. Де да я знаеш баба Рада - майка й. Казват, че я - Полекичка. Тук гледай. По гърба му има черни РОДСКИЯ канравал, в който
виждали гола да ходи из нивята. Гърмели подире й точки. * участваха петдесетина
- куршум не я лови. Месеца в кринче снемала. А тът- Жельо се наведе, разгърна тревата, затършува младежи, дори и по-възрас-
ьо и - Къньо циганина - кой знае откъде го е довял - Няма. 3 тни. Пазарния ден, петък бе-
вятърът в Змейово. Дошъл една пролет и се главил - Ела подире ми по-надоле, там, където сеното е ше идеален за такова нещо ко-
ратаи у дяда Ивана Хаджията Заработил онзи ци- над гърди... Там трябва да се е скрил... Че ела де' ето царибродчани понеча г
ганин - не могат да го спрат. Много му споряло. А И тя, като се обърна, погледнаНго, прошумя и се аплодисменти и вз
неделен ден, като пипнел гъдулката, младо и старо скри сред високото сено У чдисментиивъодушевле-
разигравал. Малко била крива дясната му ръка и ед- Жельо я настигна покорно. Цялата му снага беше „1 ‘ Р“Я креативен ден
на нощ, като забягнал с дядовата Иванова дъщеря, изтърпнала. Сърцето му биешеФато барабан продължи с акцията "Цариб-
на всичките змейовчани докривяло. Не се вдигнал - Къде? к род в миналото"
никой да го гони, защото криворъкият циганин зна- -Тука. форманс, която се
ел да върти хубаво и лъка, и ножа. Поели из делиор- 
манските гори и три години не се чули, не се виде-

ратурма проява "Вечер с ду
ми , иа която пред своите съг
раждани се представиха мла
дите поети и писатели Таня 
Илич, Мария Петрова, Мая 
Джурова, Тамара Янкова, Ива
на Владимирова, Небойша 
Виденов, Мирослав Давитков 
както и вече утвърдените авто
ри Ратко Ставров и Едизабета 
Георгиева.

Следващият ден започна с 
"Оцветена програма", малки 
работилници за рисуване. 
Първата работилница се про
веде в двора на гимназията, къ
дето най-малките рисуваха с 
цветни тебешири. Двадесети
на малчугани както и по-въз
растни, играейки се, продъл
жиха да работят в другата част 
на работилницата, която се 
проведе в библиотеката. Тук 
те имаха възможност да учат 
различни изобразителни тех
ники, а учители им бяха мла
дите изкуствоведи Йелена 
Кръстева и Александър Ден- 
ков. Творбите, създадени по 
време на работилниците, бяха 
експонирани в хола на Центъ
ра за култура, така че всички 
посетители, които дойдоха да 

следят 
ралния 
форманс 
"Филмовия 
фестивал 
Кан(т)а" имаха 
възможност да 
видят и рисун
ките, марио
нетките, кук
лите, фигурки
те на животни, 
кутийките и 
други творби 
на малките и 

малко
по-големите 
художници.

А "Филмо
вия фестивал в Кан(та)" беше 
интересно и на първо място 
комично малко представле
ние, чиито автори са Неби, Са- 
ша, Бета, Марко. Младите ак
тьори показаха изключител
ния си талант, който обещава 
светло бъдеще за цариброд- 
ското театрално изкуство.

Релаизацията на програма
та СЪБУДИ СЕ - СЪБУДИ 
ВСИЧКИ помогнаха библио
теката "Детко Петров", Центъ-

На 10 и 11 август в Димит- 
оведе програма- 

- СЪБУДИ

кува своя тв 
1919 г. П - 
разкази 
му детска книга

изявят талантите си, интере
си. сите си, да рисуват миналото 

на Димитровград и да опако
ват своя куфар за бъдещето.

теат-
пер-

в

мах на крилете им. Буля му се протегна. 
- Ох! Ожъднях.
- Да ида да напълня бъкела.
- Иди, ама не се май.
Жельо тръгна към колата.

Чувай, Жельо, бърже! Горя. Чувай

на

деца,

рът за култура, Гимназията 
"Св.св. Кирил и Методий / 
Основното училище "Моша 
Пияде", Хелшинкският коми
тет за защита правата на бъл
гарите в Сърбия и Групата 
от Белград с подкрепа на Евро
пейската комисия. Програма
та финансово помогна 11 

ял, а ме- 
еше РТВ

484

- етнопер- 
проведе в

И двамата се озърнаха наоколо. Изведнъж Жельо паРка в центъра на града. Мла- 
се хвърли и я сграби. Сборичкаха се и паднаха задъ- Лежите представиха изследва

на четвъртото лято змейовски гурбетчии мина- здравите си гъоли^поотегнч^гп ^ИР0К° очи' °иъна ,1Ията си, свързани с някогаш-
^йап^зремтая—"Гах^“ .Е™

се и що да видят: дядовият Ивнаов зет кове вехти - Какво правиш, батъо ти оре зад върбичките? миналото, да разберат красо- 
кринчета и до него едно зеленооко циганче. Откъм -Нека. к тата на родния си град Мно-
реката се задала една циганка със стомна: Рада, дя- - Луд ди си’ гобройните посетители бяха
довата Иванова. Проводил им хабер Хаджията да се -Луд! изключително --
върнат в Змейово, да му целунат ръка: щял да им И той потъна в зеления шум на сеното в зеления програмата, особено 
прости. И те се прибрали. Довели и циганчето сша- пламък на очите, които го гледаха замаяни 
рени гащички и зелени очи. То било Кадя-Измили Един зелен щурец заграка тихичко над тях Голе- 
го. Запретнал се дядо поп, кръстил го. Жельо го мите ливади угаснаха. Двата сини орди ' 
помни мускуривото. на небето. Те бяха паднали

Подир девет години се отърси оная ми ти лична

Община Димитровго 
диен покровител бе 
Цариброд.

Така минаха двата дни ‘ 
културата на младите. Дими 
ровград се събуди. Събуди 
хубавата дума, хубавата рнсу

креативносгга,а
детските усм"

ЛИ.

ка, талантат и 
преди всичко

Младите обещават нови из 
ненади!

доволни от 
най-въз

растните, които си припомни
ха за младините. Нова изнена- 

ги нямаше да чакаше любителите на хч-
МГГГа РЪЖ- бавата дУма- В двора на6|библи-

Лигел Каралийчев отеката бе организирана

ки

Е. Георгиев“лите-
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.пънШ-Щяа И ВИЕ МОЖЕТЕ ТОВА

Република Сърбия
Министерство на вътрешните работи 

Обявява

КОНКУРС
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 120 КУРСИСТИ НА I КЛАСА В ЦЕНТЪРА ЗА ОСНОВНО ПОЛИЦЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ

Министерство на вътрешните работи, през октомври 2007 година, 6 Център за основно полицейско обучение в Сремска Каменица, ще запише 120 курсисти 6 специална професионална подготовка за 
извършване на полицейските дейности, от които 30 ще са жени. Професионалната подготовка на курсистите ще продължи 12 месеци.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
Право да участва в конкурса има лице, което, освен общите условия за стъпване в 
трудово отношение в държавен орган, трябва да изпълнява и специални условия, 
как то следва:
1) лицето трябва да е гражданин на Република Сърбия,
2) да няма двойно гражданиво;
3) да е на повече от 18 и по-малко от 25 години;
4) да има завършено четиригодишно средно образование;
5) да не съществуват други пречки за влизане в трудово отношение в 

Министерството;
6) даизпълнява специални условия в здравен, психологически, базичмо-моторичеи 

статус и други способности важни за извършване на полицейските дейиос ги и
7} да игла шофьорска книжка за водач Т'категория.
Конкурсът се провежда от комисия, определена от министъра нз вътрешниге 
работи.

Прово до участва в конкурса има лице, което не е отбило военното си 
повинност, кокто и лице, което е преминало военна служба с оръжие.

поемат от Министерството на вътрешните работи.
За датите на приемния изпит, кандидатите ще бъдат навременено 

уведомени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУРСИСТИ НА ОСНОВНО ПОЛИЦЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ 
Курсист, конто успешно завърши основно полицейско обучение, получава 
удостоверение и възможност за стъпване в трудово отношение в Министерството 
на вътрешните работи на Република Сърбия в качество нз стажант за полицейски 
служител.

На курсистите, по време на основно полицейско обучение, е осигурено 
настаняване и хранене, както и доставка на оборудване, необходимо за релизация 
на образователните задължения, съгласно договора, който курсистът подписва с 
Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия.

Курсист, който завърши обучение и остане да работи в Министерството на 
полицейските дейности най-малко четири години, се счита за освободен от 
задължение на соената служба.

от общия лекарски преглед, специализираните прегледи и тест на дрога, които 
извършва Завод за здравна защита на работниците на Министерството, съгласно 
утвърдените критерии.

Общ лекарски преглед е елиминационен в смисъл иа пристъпване към 
специализираните прегледи.

Кандидатите задължително вземат квалификационен изпит, състоящ се от 
проверка на езикова култура и правопис, проверка на психологически и базично 
- моторичен статус и интервю.

Всяка единична проверка е елиминациона за кандидатите, които не 
изпълнят определените норми.

При проверката, кандидаппе се водят под шифър, което осигурява пълно 
равноправие иа кандидатите в процеса на селекция.

Кандидатите, които изпълняват специалните условия след вземането на 
квалификационен изпит за записване в Центъра, се ранжират на основание на 
нокатаниге резултати от всички чежри части на квалификационния изпит.

След завършването на постъпка със заявените канидати, Комисия утвърждава 
окончателнияк писък на кандидатите.

Иа основание на ранг листата, решението за приемане на кандидатите се 
утвърждава от министъра.

Кандидат, което не е приет, писмено се уведомява в срок от осем дни от дата на 
обявяване иа решението.

НАЧИН НА КОНДИДАТСТВАНЕ
Молба за конкурс с необходима документация се подава от 12.08.2007 
до 27.08.2007. в полицейските управления или полицейските станции по 
местолребиванена кандидата.

(Оригиналният текст на конкурса е обнародван 
"Политика" от 12 август 200/ г.)

в ежедневника

Решението може да се обжалва, т.е. да се изпрати жалба до министъра, 
през Центъра, в срок от осем дни от дата на получаване на решението.

С подписване на договора за взаимни права и задължения на курсисти иа 
основно полицейско обучение и Министерство на вътрешниге работи, кандидат 
получава статус на курсиста на основно полицейско обучение. Договор се подписва 
в срок от най-малко пет дни преди започване иа обучението.

Уведомяване на кандидата за прием на обучение, за място и време на 
подписване на договора за регулиране на взаимни права и задължения 
между кандидата и Министерството, се извършва най-малко десет дни 
преди началото на обучение.

На мястото на кандидата, който не подпишедоговор в определения срок, 
ще се покани следващият кандидат според поредица иа окончателната 
ранглиста.

На кандидатите, които не изпълняват общи и специални условни предвидени 
с конкурса за приемане или не вземат квалификационен изпит, с писмено 
уведомяване, на домашния адрес се изпраща и документация, доставена с молба 
за конкурс.

Кандидатите, поканени на приемен изпит, поемат разходи за 
настаняване и пътните разходи, а разходите за лекарския преглед ще се

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Заявление (образец може да се получи от полицейските управления и
полицейските станции);
оригинали на следните документи:
• удостоверение за гражданство (не по-старо от 6 месеци);
- извлечение от акт иа раждане;
удостоверение, че срещу кандидата не е образуван наказателен процес;

- диплома за завършено средно образование и свидетелства за всички четири класа 
на средно образование,

• извлечение от здравен картон на лекара, иа образеца, който се получава в 
полицейската станция;

заверени копии на:
• лична карта;
• шофьорска книжка"Ь" категория.

в
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СРЕДТЬА ШКОЛА УНУТРАШНзИХ ПОСЛОВА 
ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦШСКУ ОБУКУ 

Сремска Каменица
Сремска Каменица, ул. Железничка 22 

телефон 021/462-033; 462-539 
\лл/у\лг.соро.ес1и.уи 

е*та11: $$иро№се@тир.$г.доу.уи

ПРОЦЕДУРА СЪС ЗАЯВЕНИТЕ КАДИДАТИ
Процедурата ще се провежда от един /к> гри дни, в зависимост от резултатите, 
показани през първия, съответно втория деи.

Лекарски преглед за утвърждаване иа здравно състояние на курсиста, се състои
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Нашите села
Българите по «вета 

• къде живеят и колко «а
Зли ДОЛ

това село, защото неговите жи
тели били юнаци, безстрашни 
планинци, които успешно от
бранявали свободата си. Даже се 
говорело, че селото било нарече
но Зли дол тькмо от турците за
ради следната случка. Някога 19 
сеймени (турски военни поли
цаи) дошли в селото, хванали 
петима селяни и ги закарали, за
щото хората от селото дълги го
дини не плащали данък. Щом 
турците покарали хванатите се
ляни, останалите хора от селото 
се организирали, нападнали 
сеймените, избили ги до един и 
взели оръжието им. Затова тур
ците ги нарекли зли хора и дъл
го време не посмели да дойдат в 
селото. Злидолчани обаче смя
тат, че турците нарекли селото 
им Зли дол по дълбокия и сгра- 
шен дол, който е една от 
най-важните релефни характе
ристики на това село. Никой не 
чувал за друго име на селото, но 
се предполага, че преди избива
нето на 19-те сеймени това насе
лено пространство е имало ня
какво название.

В турския регистър от 1576 г. 
селото се споменава като Изли- 
дол, а в списъка на селата в Кюс
тендилската каза от 1866 г. е за
писано като село в нахия Краи
ще, имало 42 домакинства с 305 
жители българи и било задъл
жено да плаща 2724 гооша вое
нен данък. След освобождение
то от турците с. Зли дол е вклю
чено в община Бресница, Извор
ска околия, Кюстендилски ок
ръг. През 1880 г. селото имало 
382 жители, 1900 г. - 515; 1910 г. - 
545; 1948 г. - 557; 1981 г. - 324; 1991 
г. - 231 жители в 85 домакинства. 
Според неофициални данни 
през 2007 г. Зли дол има 133 жи
тели в 53 домакинства.

На около 20 км на югозапад о\ 
село ЗлиБосилеград се намира

Разположено е по източпи- 
плапината Цър-По най-груби изчисления в чужбина живеят няколко милиона бълга- дол^^ ^ 

пи като над 1,5 млн. имат българско гражданство. ,юок. До селото се стига,скола
ри, каюп А , „п„р„р штомобили с Молдова са стотина хиляди, или редовен автобус по пьтя Ьо

Най-голямата група бълга- има все пок'е ‘ 1|0 към тях трябва да се при- силеград - Караманица до цен-
ри живее на Балканския по- български регистри 1ДМО.и м по към тях Г гагаузи, гьра на с. Бранковди, откъдето
луосгров, които след неус- номера. Техните собственици бавят и ко„ТО Се СМЯтат за „дясно се отклонява път край

_ войни през са получили български пас- ° “ а други са Зл идол ската река, но кои го мо-
1912-1918 г. се оказват в грани- порти и като граждани на ЕС 1ЮР^'хРи^ ИЯ1д '^РХУВИТс же да се пътувак». заггжг V.»“-? =р" -«“ Б „—»™ ггжчк; §?““•: агда.
ртаКти-»' Сп.р- българи. р“а-
бия, Албания, Турция. Спо ц ДлбаНИЯ българи днес живеят в Русия, ската долина, кояго с,^Ра в°
ред експертите става дума за Р „ у.,г,пр.,ртим-ппир- дите на изворите и погоциге,
около 2 милиона души. Българите в Албания по Казахста , ■ ■‘ рспускащи се от Църноок. От ля-

иеофициалпи данни са меж- ма се, че са около 21Ю хиляди с]рама ,,а ДОла са махалите:
ду 50 и 200 хиляди души. 13 души. Шаркииа, Брезовец, Стари Зли

Най-особен е случаят с но- официалната статистика па Да не говорим за '1С>ложки- дол Иисичанье, Коруба, При- 
восъздадената държава Маке- Тирана, заради деликатнос- те българи, приели навреме Сое, Блатска падина и Ксякзги
допия, където с български тта на проблема, няма приз- то исляма, които населяват Ще, а от дясната: Дзарлева, Кюр
произход е огромната част от нато мито българско малцин- Татарстан, насилствено пр рямпя^Сугаочевица Езерина"
християнското население, ство, пито пък македонско, менувапи от Сталин в татари, Гампяк, Ж
През последните години все Но албанските власти не пре- А те са повече от 1 г ду МОрСКата височина при църква-
повече жители на та- та е 1060 метра,
зи страна искат бъл- За основаването и развитието
гарско гражданство. на Зли дол не са намерени
Досега български по-обширни писмени сведения,
паспорт са получили Това, което се знае за миналото
около 40 хиляди ду- ^^'“с!-
ши, а още толкова са фия, 1918) на известния бьлгар-
подали молби в Ми- ски уцен Йордан Захариев ро-
нистерството на пра- дом Босилеград. От селяните
восъдието в София. той у3нал и записал, че "първия

кол^тук забил преди много го
дини някой си Филип, българин 
от едно вранско село. Той харе
сал широкия ненаселен синор с 
хубави възможности за отглеж
дане на добитък и довел семей
ството си. След него се заселили

пешиите с лека кола, 
камион, 

със селата

В Македония

В Гръция
Официална Атина 

не признава наличи
ето на българското 
население, но според 
данни на ЦРУ в Се
верна Гърция, т.нар.
Егейска Македония, Тре/ни одески събор, организиран ош Асоциацията па българските култур- 
живеят почти 200 хи- ио-иросвепши дружества и организации в Украйна през септември 2003 г. 
ляди българи хрис
тияни. Неотдавна в 
Едеса (Воден) бе образувано 
първото сдружение на та
мошните българи. Преди то
ва имаше и други организа
ции, които действаха полуле- 
гално.

хора от околните населени места 
и така се формирало голямо се
ло.

- Продължава -Захариев записал, че турците 
никак не успявали да завладеят Богослав ЯНЕВ

чат на изявите на българската ши! Сега неправителствена 
национална идентичност и организация на воложките 
вече съществуват няколко ре- българи там, наречена Бъл- 
гистрирани сдружения на гарски национален конгрес, 
българи "Иван Вазов", обединява над 200 иителекту- 
"Просперитет на Голо бър- алци, учени и творци от тази 
до" и др. авотномна република.

гРеагиране

Кой записва 

вярващите в Бога?В Румъния В Турция В Европа
Официално в северната „ г „ .

българска съседка броят на Случаят с оългарското на- Старите български оо- Изворската черква е най-голя-
българите е 10 хиляди души селение ТУК е °Ще по-специа- щности в Европа са формира- мата културна забележителност в 
Но само в Северна Добруджа лен- След геноцида в Турция, ни главно от потомци на бъл- Босилеградска община и всеки1=§ш
Гумънски Банат, в западната са само около 2 хиляди души, икономически емигранти са зателен пример как Сръбската
част на страната, пък има к°ито живеят в градовете формирани общности в оста- православна църква, Министер-
компактно население от над Истанбул и Одрин. Но в Тур- палите европейски страни, ството на вероизповеданията на 
30 хиляди българи католици, ция ЖИБеят м наД 300 хиляди както в Испания, Италия, Сърбия и община Босилеград се 
потомци на бежанците след българи мюсюлмани и около Германия, Великобритания и "грижат" за културно-историчес-

450 хиляди етнически турци, др. Те са около 1 милион. ките паметници на българското 
изселници от България, като национално малцинство,
последните имат и българско I 10 ОСТЗНЗЛИЯ СВЯТ На “• авГуст тази година ста-
гражданство. Голяма част са Българските общности от- ме изуми*'ДвамаН\-ъритски°^ту° 

По официални данни в запазили българския си език въд океана са състредоточени риеги, които с най-добри впечат- 
Сърбия българите сме около и напоследък стотици пода- в САЩ, Канада, Аржентина, ления се връщаха от Рилския ма- 
21 хиляди души, но специа- ват молби 33 българско граж- Уругвай, Венецуела. Голяма “асгиР и бяха отседнали на час- 
листи и от двете страни на б-гарска общност има и в
границата твърдят, че сме над В републиките ОТ Австралия, напоследък и в ската черква. Както и винаги в
200 хиляди души. И в момен- бИБШИЯ СъВвТСКИ , а Зеландия. Те започват Извор спряхме с колата и поисках
та в София постъпват много формирането си в началото ключа от жената, която се грижи
молби за българско граждан- иа миналия век. В годините 33 черквата, но тя ми каза, че сама
ство от много сръбски градо- Голяма част от по-старите на социализма емигрантски- пГе го донесе. Туристите тькмо бя- 
ве, защото, освен в общините емиграционни вълни (от ят поток секва, за да се подно- п°™али лаРазглежлатчерква- 
Босилеград, Димитровград, края на XIV в. до наши дни) са ви след идването на демокра- ключа, но за наша изненадалон? 
Сурдудица, Бабушница и асимидирни, но близо 2 ми- Чията пРез 1989 г. Старата се и една тетрадка, и ни обясни че 
Пирот, българи живеят поч- лиона все още имат българ- емиграция е била добре орга- свещеник Йоан - Занко Станой- 
ти из цяла Сърбия. Най-мно- ско национално самосъзна- низирана, което не може да се к°в й наредил да записва имента 
го са в Ниш, Враня, Белград, ние. Основната маса е в Беса- каже и за новата, която в ин- на посетителите и мястото откъ- 
Лесковац..., които за съжале- рабия и Крим. В Украйна на терес на истината прави опи- ^5™ идват!? Всички учудено се 
ние почти са асимилирани, практика теса около милион, ти за възстановяване на свои- а хърватските ™ената ни записа- 
Днес по улиците на спомена- признати са като малцин- те институции и за създаване ха страхотни впечатленияТчеп- 
тите градове (и не само там) ство, но двойно гражданство иа нови- квата, но и от нашата жандарме-

все още не се позволява. В Т. Петров Рийска реалност, в която се стиг

на дотам да се евидентират посе
тителите на черква - нещо, което 
го няма никъде по света и не се 
правеше дори и по времето на 
най-жестокия комунизъм!

Търсейки свещеника на„22 ав
густ т.г. го заварих в КИЦ "Боси
леград" и поисках да ми обясни 
за какво става дума. Отговорът му 
(пред свидетели!) беше, че влади
ката Врански, Пахомий, му бил 
наредил да се записват всички по
сетители, които идват "отдолу 
(вероятно мислеше от Бълга
рия)!?

Излишно е да коментирам, за
щото никой, който неживее у нас 
няма да разбере. Но ние си знаем 

става дума. Грозното със
тояние на Изворската черква * 
най-забележителния българей 
паметник от времето на Турскат 
империя, все повече приели1* 
вниманието на православната о 
щественост и все повече хора и 

като исто
рически паметник, но и като при 
мер за нашата национална и ма' 
цинствена разруха. Това вероя ^
много дразни новоизвъдилите
вярващи, които напоследък с° 
гословията на СПЦ строят няк 
ви нови черкви и умишлено ° ‘ 
вят старите да ги отнесе врем ^ 
Това трябва да се "евидентир®^

смея1'

Чипровското въстание през 
1688 г.

В Сърбия

за какво

кат да я видят не само

не посетителите на 
черква, за което ще ни се 
навсякъде по света. - Тр*Димитър Димитров

Босилвградперски,
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На юношеската Балканиада в Турция

Старт с три точки Златен медал 

за Милена Стоицева
По време на подготовките 
на “Балкански” по инициа
тива на Зоран Петров, на-

"Балкански" - "Железничар" (Вранска баня) 1: роден представител в Скуп-
шината на Сърбия, заетите 
от “Комуналац” направиха

Димитровград, 18.08.2007 г. 17 минута Ставрич пропусна ремонт на съблекалните, ко- 
СЦ "Парк", зрители към 1200, първия шанс за домакините, а 111110 сега сьответстват на 
съдия Милош Маркович (Бла- също и в 28 минута. Ценим в 39 "ЛТлТтлТЛ^аиГгГзасСдии- 
це) - 7. Голмайстор: Ставрич в също не реализира голово по- „ ремонтирано е и поме-
71 мин. Жълти картони: Нац- ложение и така първото по- щението, в което се прави 
ков от "Балкански" и Алексов лувреме завърши с 0:0. протоколът от мача.1
от "Железничар". Във второто полувреме Фирмите “Монтист” от

"Балкански": Петрович 7, треньорът Митрович вкара на Димитровград и Маг мон- 
Чирич 7.5, Джунич 7, Басов 7.5 терена бързите играчи Алек- т ” от Пирот направиха но- 
(Глигориевич), Джорджевич сов и Гюров и домакините 611 навеси за резервните иг-
7.5, Пейчев 7, Нацков 7, Костич превзеха инициативата в игра- ремонтираха оградата- Д 4 г-ч 7- о тл г г г около стадиона и тунела.7 (Алексов 7.5), Ставрич 8, И. та. Голови положения се из- я„ самото поетично
Георгиев 7 (Гюров 7), Ценич 7. реждаха едно след друго, но е подменена тревата. ..

Играч на мача: Ставрич едва в 71 минута Ставрич с ис- ____________ ______________ МбЖДУНарОДбН МИТИНГ ПО СК0К0В6
("Балкански"). тинска "бомоа" от над 20 мет- _ „ чп 1 оплт н

Около 1200 зрители гръмог- ра вкара топката във вратата ски ще бъде гост на Морава ДЖЗМП I Г. 
ласно поздравиха откриването на изключителния Обрадо- отВладичин хан, а мачът се иг-
на футболния сезон в Димит- вич. рае в събота от 17 часа. _ ц 1
ровград. Феновете, известни Гостите само на два пъти Да напомним, че ръковод- М НМиПО
като "Балкан бойси", с голям по-сериозно застрашиха вра- ството на клуба даде приходи- ПППу ПП |м \ |г|П^0
плакат "10 години чакаме то- таря на домакините Петрович, те от мача 33 лекуването на / П |
ва" поздарвиха своите лю- а в 67 минута Трайкович от 7-8 Златко Исич, наш съгражда- А . рчам^\и ич/Ч 1
бимци. метра прехвърли гредата. И нин, за когото се набират сред- Р пЯМиППППМ ММч\/ПТЯ | |/|

От началото и двата отбора това бе всичко от тях. ства за операция в Италия. V I !Ь48' I Мч/О Vв I I ЧД I ш\
В следващия кръг "Балкан- М- • II#

0 (0:0) Членката на отбора по лека атлетика "Нишки маратон" 
Милена Стоицева, чието потекло е от Димитровградския 
край, участва на Балканско първенство по атлетика за юноши 
в Турция. Стоцева защитаваше националните цветове на 
Сърбия в бягане на 1500 метра и спечели златен медал с време 
4 мин., 41 секунди и 74 стотни, пред туркинята Озтурк и бъл
гарката с турски произход Тевел Кеве. Без съмнение това е 
един от най-добрите резултати на Стоицева в досегашната й 
кариера, но тя не успя да поправи личния си рекорд, който е 4 
мин., 35 секунди и 00 стотни.

Да отбележим, че Стоицева се представи отлично и на про
явата "Олимпийските дни на младите" в Белград, където тича 
на финала. Д- С.

започнаха предпазливо. Чак в

През лятото в Димитров- трето - Елена Денкова от 
град се проведе 12-ият ми- Пловдив с 13,37 м.

В скок на височина при мъ-“Балкански” се подготви за Сръбска лига
тинг по скокове "Джамп 2007 
г.", който следиха около 1000 жете триумфира Виктор Ни- 
зрители. В овчарски скок при нов от Видин с 205 см, второ 
сениорките триумфира Вяра място зае Никола Ранджело- 
Чавдарова от Плевен с резул- вич от Ниш с 205 см, а трето - 
тат 4,00 м, на

Пет победи в девет контроли
* Отборът е подсилен с десетина футболисти

Подготовките си за есенния отбора. Димитров, Георгиев и нички" в Пирот с 2:1, "Цар ВТ0Р° 
полусезон от предстоящото Иванов се завърнаха от "Рад- Константин" от Ниш с 6:0, два се нареди цле- 
първенство на Сръбска лига - нички" (Пирот), от чийто мла- пъти младежкия отбор на пшш.
изток отборът на "Балкански" дежки отбор в "Балкански" "Раднички" от Пирот с 2:1 и Пловдив с ре- 
започна на 4 юли. Тренировки- дойдоха М. Костич, Б. Костич и 5:0, както и "Слога" в Лесковац зултат 3,33 м, и ^ 
те се проведоха в Спортния Живкович. От "Слобода" с 2:1. Загуби от ЧСК от Челаре- а на трето - 
центьр "Парк", където под ръ- (Ужнце) дойде Живкович, от во с 0:5, от "Валасина" във Вла- Теменуга Ата- 
ководството на треньора Бра- "Власина" Джорджевич, от сотинци с 2:5, от "Ястребац" масова също 
тислав Митрович и неговия по- "Йединство" (Пирот) Кръстич, (Ниш) с 4:5 и от "Раднички" от Пловдив с 
мощник Мия Басов ежедневно а от "Пърчевац" Стоич и Мла- (Пирот) с 0:4. 3,20 м.

триестина денович. Отбора не е напуснал Да напомним, че всичките 
мито един от футбол петите, треньори на "Балкански", как

то и няколко играчи, се сдоби
ха с лицензи, без които пе мо-

ков, които и досега играеха за СГг проведените девет кон- же да се работи в мито един 
"Балкански", но бяха "на за- тролни мача "Балкански" спе- клуб. 
ем", вече са редовни членове на чели 5, а загуби 4. Победи "Рад-

място

на Сабова от !

I

упражняваха по 
футболисти. Отборът е подси
лен с десетина играчи. Петро- които играха през пролетния 
вич, Бошкович, Ценич и Нац- полусезон. Десислав Колев от Пловдив

със 155 см.
В дълъг скок при пионери- 

те-начинающи най-добри бя-Д.С.
ха Пламен Петков от Враца с
3,88 м, Иван Давитков от Ди
митровград с 3,28 м и АндрияСреща-ревю между ветерани от София и Димитровград_

“Балкански” -66Левски” 3:6
Божиловнч от Димитровград
с 3,10 м. В същата дисципли
на при младите пионери
най-добри резултати регис
трираха димитровградчани- 
те Стефан Голубов (4,33 м), 
Владимир Велков (4,28 м) и

В рамките иа турнира по ма- отбор на България. митрои, Крумов, Таков, Годо-
лък футбол бе изиграна среща- Димитровград, СЦ "Парк", рович, Христов, Алексов, Стаи-

:

първото, а гост ите през второ- в 6, Христов в 15 и Иванов в 19 Д. С. та Додова от Враца с 13,56 м, а проявиха Кристина Иованов-
то полувреме. Най-възрастен минута за "Балкански", а Р. ска от Босилеград с 4,26 м, Те-
играч на терена бе 63-годишни- Павлов в 11 (от дузпа) и 40, Ди------------------------------------------------------------------------------------ одора Кръстева от Димитр
ятСтефан Павлов Фифи, който ков в 17 и 35 и Марков в 37 и 39 ~К|/Глттдт/' -■» тггС\гл тттзг фаД с 3,39 м и Стефания Пет-
е регистрирал 545 мача за "Лев- минута за "Левски". ЛУсНИча Шу 1 1_Н_1Л.Г1с1 рова от Червен бряг с 3,20 м.
ски" и 60 за представителния "Балкански"’. Соколов, Ди- А * При по-възрастните пионерисреща В Димитровград Саша Димитров от Босидег-

Г ’ ’ ' А X рад в дълъг скок регистрира
"Машинац-бели" - "Машииац-зелени" 3 : 3 (2 : резултат 4,81 м, докато при
0), след дузпи 7 : 8 ГлексГдрт Асенова от Ди-

В рамките на "Царибродското рот. Голмайстори: Ивана Здрав- митровград скочи 4,80 м. 
спортно лято" а Димитровград бе кович (2), Аиита Стаиисавлевич -ррИ ц-щ-добри резултата 
изиграна среща-ревю между два- за "Машинац-бели", а Мария Ра- мит,.шга ^ постигнаха
та юношески отбора на женския доичич(2)иСузанаВуиошевичза . ‘
футболен клуб "Машинен" от "Машинац-зелени". Андрмяна Бачова, Вяра Чав-
Ниш. И в двата отбора бяха вклю- "Мпшииац-бели": Митич, Ни- дарова и Виктор Нинов,
чени по няколко девойки от Ди- кодич, Лидич, Ранджелович, Прояватасепроведепрам- 
митровград. Мачът имаше за цел Стан кович, Здравкович, Стани- кнте ма културно-спортната 
промоциране ма женския футбол савлевич, Петрова, Иованович и манифестация "Цариброд- 
В Димитровградско. Има идея Стоилкова. спортно лято". Покрови-
наскоро да се формира секция за Машшщ-жлет, : Стоякович, бе Община Димитров-
женски фубол в рамките иа ФК 1 юрова, Дамянович, Стеванович, 1и/‘ ^ ^ и А1'
"Балкански". Джорджевич, Стефанова, Марко- град, а организатор АК Ьал-

СЦ "Парк", зрители - около вич, Димова, Вуношевич и Радой- кан".
1000. Рефери - Славиша Селимо- чим. 
вич и Зоран Милошевич от Пи-

ов-

пионерки

д. с.д. с.
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Босилеградско спортно лято

Дъга” отново 

спечели футболния
Турнирът по малък футбол в Димитровград

Нишлиите пак на трона
Нишкият отбор "По-добър 

разсадник Жича" и тази година спечели 
турнира по малък футбол в Димитров
град. Във финала нишлиите декласира- 
ха пиротския отбор "Месна къща То- 
ша" с 4 : 0. За третото място спориха ди
митровградските отбори "Кукуригу си
ти" и ПВЦ "Столария Тис". "Кукуригу 
сити" се наложи с 3 : 1. Първокласира- щ;, 
ният отбор получи 120 хиляди динара, йгж 
купа и диплом, второкласираният - 80 , 
хиляди динара и диплом, а третокласи- 
раният - 50 хиляди динара и диплом. За 
най-добър играч бе провъзгласен Саша .
Басов от отбора "Кукуригу сити", за 
най-добър вратар - Боян Бижич от отбо- | 
ра "Месна къща Тоша", докато най-до
бър голмайстор бе Ален Алексов от от
бора ПВЦ "Столария Тис". Саша Басов 
бе определен за най-добър играч и от Отборът СТР "Маци-маркоп"

който съществува 20 години, на финала 
победи "Педа 2004 г." с 4 : 2 след изпъл
нение на, 
то място 
наложи над
Най-добрите три отбора получиха па
рични награди.

Всяка вечер в СЦ "Парк" се събираха 
средно по две хиляди зрители. Органи
затор на проявата бе Спортният съюз на 
Димитровград, покровител - Община

живот - турнир
;Й’Г'кр"Гндол"е*^

I' иия турнир
ФК "Младосг" и 

през това лято на те
рените ма спортния 
комплекс "Пескара 
в Босилеград органи
зира турнири 
лък футбол и баскет
бол.

по ма-

Както и миналата 
година, победител на 

летен 
по малък

да
традиционния 
турнир
футбол за сениори 
"Лято 2007" бе отбо
рът па "Дъга", който 
във финалната среща 
спечели срещу "Ко- 
дал" с 5:2 На трето Отборът па "Лъга - победител на турнира по 

малък футбол за сениори

дузпи, докато в борбата за тре- 
"Диоиис-иитернационал" се 

"Казабланка" с 2 : 1.
се класира 

"Ас", тъй като в мал
кия финал се наложи 

"Краин дол". 
Освен четирите пър- 
вокласирани, на тур
нира участваха още 6 
отбора - "Горна Лю- 
бата", "Ветерани", 
"Белут", "Блат", 
"Кей" и "Пума". За 
най-добър футбо
лист на турнира бе 
провъзгласен Дарко 
Димитров от "Дъга", 
докато съотборникът 
му Димитър Нико
лов се закичи с тит
лата "най-добър вра
тар". Най-резулта
тен голмайстор бе

място

над

Отборът "По-добър живот-разсадник Жича’’

-6Нслушателите на местната радиостанция, в 
резултат на което получи дипломи и 
спортни екипировки.

При пионерите триумфира отборът 
"Електросервиз Деми". Втори бе_отборът 
"Чар на дар", а трети - отборът "Йокшина рЯМ 
махала". За най-добър играч бе обявен Ек-й 
Денис Ботев, а за най-добър вратар - Не- 
над Манов, и двамата от "Електросервиз 
Деми". Най-много голове вкара Никола 
Радулович от отбора "Чар на дар". Посо
чените млади футбс 
ломи и спортни екипировки.

В конкуренцията на петлетата първо ди аД/ а медиен спонсор - РТВ
място зае отоорът СТР Маци-Маркоп ^ риб^ ^перален спонсор на турнира 
които на финала срази Лукавица с 8:2. & реетаанг "Парк". Съдиите Славиша 
Трето място зае отоорът Хепистарс .По- Селимович и Зоран Милошевич от Пирот
С„йр= ЛЙ.омТ’’4“* СПОрт" ““ « “*Р“» » Д“1».ф.д

Кри ветераните отборът -Аи.деус",

I I

на

^й1-.''

. ЙЧ; ■ ~~ *'* Щ “Кодал" - второкласираният отбор (сениори)

олисти получиха дип- Отборът “Амадеус" Титлатанейм".
"най-добър футбо
лист" беше присъде- 
на на Александър Та- 

■ сев от "Краин дол", 
докато съотборникът 

||з|2«Я му Филип Якимов 
рЯюм беше избран за 

"най-добър вратар_". 
1 И тази година бо-

у: силеградското спор- 
тно лято приключи с 

по баскет-

Д. С.

Забавна футболна школа в Пиротски окръг
1Й1йШУчастваха около 200 деца турнира

бол, който спечелиха 
баскетболистите от 
отбора на "Квиосо ■ 
Във финалния сблъ*

ъ. тл „ „ сък те се наложиха с
Михаило Иоич, също от "Дъга". 2:1 победи над "Омега". Трет бе 

Победител на турнира при отборът на "Роглинци", а чет* 
юношите до^15-годишна възраст върти _ баскетболистите от "Хар- 
стана Фокс , които на финала лем". 0свен четирите първокла
сен1'1 срещу Белут" с 4:2. си отбора, ^ състезанието
Трет° място в крайното класира- учЧтваха и V', "Бомбастик , 
не зае Г 7 , които в малкия фи- "007" и "X" Паралелно с този 
нал беше по-успешен от "Блек турнир бе организирано и със- 

• В„ състезанието участваха Тезание по "шут на тройки", а
и Блат, Чавдар Еуро стар" най-успешен сред двадесетината
и Краин дол . За най-добър умници беше Стефан Савов, 
футболист беше провъзгласен у 
Денис Михайлов от "Фокс",

Пер“иа Стои- ™
пр„ . футболис-

ти до 12-годишна възраст, три- беше 0С в Босилеград, 
вГйкиР? КРаин *ол -.побежда- осигури купи, медали и грамо«*

оЛор,‘ ”
място "Найк" спечели срещу езатели- п_у.Р-
"Орище". В турнира участваха и 
отборите на "Колония" и "Но

"Ас" - третокласираният отборОт 30 юли до 4 август в ОФС Пирот. Школите бяха "Освен овладяването 
Бабушница, Димитров- ръководени от трима лиде- футболните елементи, цел- 
град и Пирот бяха проведе- ри и по 12 треньори и ин- та на школата бе децата да 
ни забавни школи по фут- структори. Проектът бе се забавляват и общуват 
бол, в които взеха участие финансиран от Правител- помежду си. Те дисципли- 
около 200 момчета и моми- ството на Дания. Покрови- нирано изпълняваха всич- 
чета (съотношението бе тели бяха ФИФА и УЕФА. ки задачи. Надявам се, че 
60:40) на възраст от 7 до 10 За целите на проекта по време на школата' са 
години. В Сърбия мероп- един от лидерите на шко- 
риятието се провежда за лата Ивица Марков 
седми пореден път, до- 
като Бабушница и Ди- [Ди
митровград участват за •«
трети път.

Тази година мероп
риятието бе финанси
рано и от местните са- ддтт-гг"“",. 
моуправления. За 
участниците бяха оси
гурени превоз, екипи
ровки и закуски. Носи- Ц| 
тели на проекта в гра- Р 
довете на Пиротски ок- В 
рът бяха ФК "Лужни- Е 
ца", ФК "Балкански" и р

на

сключили много приятел- 
каза: ства и че вкъщи са се завър

нали удовлетво
рени."

х"'“ . ' " ‘ ^.'23

„ Инструкторът 
_Ч •глШа*__  :| на школата в Ди

митровград Ма
рия Лазович съ
общи, че всичко е 
било наред и че 
всяко дете е полу
чило тениска, кас
кет и пластмасова 
бутилка за вода с 
емблема 
лата.

Й

член на "Квиско".
И тази година отборите

котизация за учасп
а за

Г ната^дрр!дшя езания
която

на шко-

Д■ С.



Спорт - /Ти&т&т шшкшшшшт 1524 август 2007

ФК “Радник” в Нишка зона Дни на басектбола Балкански фестивал по 

Тончев оглави Геров ускорен шахмат за деца
Управителния съвет най-добър

Освен състезателите на каратистите от отбора "Тандем", ТППИТ^ЯП "Младост" от Босилеград, ООЛСИЛОВ
които за по-малко от две години събраха цял куп медали в участваха на Балканския фес-
центъра на вниманието на сурдулишката спортна обществе- На 3 и 4 август в СИ "Парк" се ™вал п0 УскоРен шахмат 33 ТрбТ
мост са и футоолистите на "Радник", които спечелиха право- проведоха традиционните "Дни деца и юноши, който неотдав- Г
то да се състезават в новоформираната Нишка футбола зона. на баскетбола". Състезанието по на се проведе на Облачинско V—«СНТГс!.

Тъй като става дума за група от по-висок ранг, в отбора бя- стрелба за три точки спечели ве- езеро край Ниш. Съревноваха 
ха направени сериозни организационни промени. Сформи- теРанът Зоран Геров. Желко се общо 90 млади шахматисти Новица Божилов, трньор 
раи е нов Управителен съвет начело с известния гюелпгжемач Анаонов и Александър Апосто- от различни градове на Сър- па ШК “Младост” от Бо- 
нашият сънародник Новица Тончев, а за шеф „а треньорския бия' както « от БългаРия' Ма‘ ТСаГиа ту~^°-
екип е назначен Саша Иванович, изявен специалист и доско- ма срещу трима" участваха 7 от- кедония и Босна и Херцегови- място на турнира сен 
рошен треньор на ФК Морава" от Владичин Хан, който се бора, разделени в две групи. Пър- на- пповеде пвез лятото. Той
състезава в Сръоска дивизия. во място зае отборът "Търтини Сред босилеградчани спечели 7 точки от 9 изиг-

Най-важната задача, зачертана от новото ръководство, е Другари", който на финала побе- най-успешен бе тринадесетго- раии мача, В състезанието 
отборът да се подготви не само за равноправна игра със съ- °™°Ра КаФе Фиеста . Отбо- дишният Драган Божилов, уЧаСтваха 59 шахматисти, 
перниците в новата група, но и за заемане на едно от по-гор- °ае трето място слел побеГата^а! КОЙТО в категоРията "момчета чийт0 ЕЛО-коефициепт е 
ните места на таблицата. д.М. отбора "Екстраваганция"? Л па възраст от 12 до 16 години под 2 100 точки.

Най-добритетройкари и отбо- спечели 4,5 точки от седем  ------------------- —_—
ри по баскет получиха парични изиграни мача. По 4 точки от ^
награди. Проявата организира 7 мача спечелиха и Аиани Христов в категорията "от 14 до 16 

Управителният съвет на "Балкански" реши да отстъпи младеж- "Димитровград". Покровител години", както и Душко Величков и Мики Тодоров в катего- 
кия си състав на "Желюша". Както е известно, "Желюша" миналия бе Община Димитровград. рията "от 12 до 16-годишна възраст",
сезон се върна в общинската лига. Играейки за по-малкия брат "Же- Д* С.
люша", младите футбол и ости ще наберат необходимия опит. С тях 
ще работи треньорът Драган Дончев.

С кадетския състав, който ще играе в окръжната лига, ще работи 
треньорът Ивица Марков. В същата лига ще се състезават и петлета-

Пионерите, водени от треньора Небошла Рангелов, и петлетата ство™ „летииза сензори,Ркое- 
на Бооан Ценков, ще играят в лигата на ФС РИС. Всичките треньори т0 се проведе в Нови Сад, димит- 
са лицензирани. Д.С, рОВГрадската лекоатлектка"

Владимирова спечели 5 място в 
■» дисциплината хвърляне на копие
; с резултат 28,04 метра. И това лято Туристическата чи да бъдат сформирани четири
; * Димитровградският ветрохо- организация в Сурдулица в сът- отбора, два от които бяха от село

дец Марио Ставров регистрира рудничество с Общинската скуп- Масурица. В състезанията учас-
Кязнате ЧР гилятя ня нпйпвта и йтоват» пт : пРез лятото добри резултати на щина устрои традиционните 26-и тваха и по един отбор от Босилег-Казвате, че силата на люоовта и орачната свръзка от- две регати. На "Бриз регата" във поредни "Срещи на дебелите", рад и от Владичин хан. Най-сил- 

слаоват с течение на времето. Ооаче има изключения. . Варна в класата "Ласер радиал" Мероприятието се проведе в ни се показаха мъжагите от Ала- 
Едното от тях са Славка Давиткова и Никола Вацев ; той спечели сребърен, а на меж- Спортния център пред няколко кинце.
от Цариброд, на които петдесет години строен съвместен - дународната регата "Илинден" в стотици зрители, които с апло- Станко Добрич от Сурдулица 
живот честитят семействата: Живкович-Георгиев, Вецко- ■ Охрид в класата "Радиал" брон- дисменти и буен смях поздравиха спечели първо място в дисципли- 
ва-Петров и Р Георгиева-Крумин ' ! зов медал. "състезателите". Най-много смях ната хвърляне на камък от рамо.

^ • г г) • . Д- С. предизвика традиционната За да наваксат загубените си
схватка по малък футбол между калории, състезателите продъл- 
дебелановците и мършавите, жиха "схватката" в един от град- 
Интересно беше и надтеглянето с ските ресторанти, 
въже, тъй като основният крите
рий беше всеки отбор да е с тегло 
от поне един тон. Това не попре-

Младежите отстъпени на “Желюша”

П.Л.Р.

СурдулицаНакратко ■ з :*
та. Спортни срещи 

на "дебелановцитепИвана

Златна сватба
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ВОДОРАВНО: 1. Мъжко 
име. 6. Който бие тъпан. 13. 
Който има сила. 15. Вид 
джип. 16. Атлетически 
клуб. 18. Гръцка оперна пе
вица. 20. Горно помещение 
в жилище. 22. Английско 
мъжко име. 24. Страна в 
Азия. 26. Небосвод. 27. Ре
ка в Русия. 29. Недостатък в 
характера. 31. Авто-знак за 
Ниш. 32. Ловджия. 34. 
Еврейски свещеници. 37. 
Област в Индия. 39. Еги
петски бог на слънцето. 40. 
Красимир Овчаров. 41. 
Един предлог. 43. Град в 
Румъния.
Орешков. 46. Английски

На 25 август 2007 г. се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия скъп и непре- 
жалим

ЗДРАВКО ПЕТРОВ 
от с. Звонци

С много обич и тъга се прекланяме пред 
светлата ти памет. Почивай в мир!

Съпругата Стоянка, синовете Тодор и Горан 
и многобройнтпе роднини и приятели

Тъжен помен
На 21 август 2007 г. се навършиха ДВЕ 

ГОДИНИ от смъртта па нашия мил син, съп
руг, баща и брат 1П
БРАТИСЛАВ БАНЕ ТОДОРОВ
(1957-2005)
от с. Лукавица

Испания. 14. Напрежение Един предлог. 36. Голямо 
(сръб.). 17. Езеро в Италия, водно пространство. 38. 

согтияпигт-х/тпг,ист 47. 19. Богато обзаведена къща Магдалена (гал.). 40. Нико-
п . У ла Ъшига на турски големец. 21. ла (гал.). 42. Авто-мото
гГ:“ п Б1 Гплп п Отрицателен отговор. 23. съюз (съкр.). 44. Завод от
покровителство. 51. Град ^ (сръб.). 25. Ловене на Ниш. 46. Древен народ в
Босна. 52. Името на хърват- У Р на Латинска Америка 48.
ската певица Злокич. 53. *арешчен ютс 30 Имет0 Ангелина Найденова. 50.

на бивш македонски Положителен отговор. 51.
президент. 33. Държавен Павлина Ленкова.

3. Лице, образ. 4. Англий- глава в царство (мн.ч.). 35. 
ско мъжко име. 5. Който не

Румен45. I. щТД.
Тежко, много тежко пи е без теб, забрава няма, а любовта 

пи към теб е вечна.
Съпруги Весни, дъщери Ивана и Йеяена, майка Верка, ба- 

!ца Митко и брат Новица със семействата си

Тъжен помен
На 21 август 2007 г. се навършиха СЕДЕМ ГОДИНИ без 

нашия мил и иепрежалим

Област в Турция.
ОТВЕСНО: 2. Иван Симов.

КИРИЛ ПЕТРОВ 
учител от Димитровград[Решение на кръстословица 337 - Водоравно:е в съссъответствие 

здравия разум. 7. 27 и 22 
буква. 8. Позиция в шах
матната игра. 9. Столицата 
иа Йордания. 10. Градин
ско цвете (мн.ч.). 11. Жите
ли на Арабия. 12. Област в

Ти живееш в нашите сърца, защото смъртта 
пе може да заличи любовта, която е по-силна 
от времето.

Никога няма да те забравим.
Съпругата Павлина, дъщерите Дина и Злата 

със семействата си

1, Ра. 3. Елек. 6. По. 8. Ята. 11. Атоми. 13. Алуминий. 16. 
Тапи. 17. Планина. 18. Меле. 20. Искра. 21. Ив. 22. Бар. 23. 
Сенат. 25. Рима. 27. Анатема. 29. Олива. 31. Тони. 32. Ева. 
33. Ана. 35. Окоп. 27. Сирене. 40. Ян. 41. Нар. 42. Паве. 43. 
Емир. 44. Нил. 45. Росица. 46. Ин.
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Тогава деда Вита, за да 
остане назад, написал: "ГТа ти 

та вървиш по нас? Да не мислиш дека съм я доо-
- Г1а, дедин, откико мечката дил.

не
Шопски историйки попитала:

- Ооо, деда Стояне, ти отки- Щ Вайда оди жегутуМечка V.поче да реве! Ако нече зноси дете Деда Вита 
и реве

ЪЛ- - Куде се деваш, бре Манчо! Цело лето се 
ОТ УСТа... ' / бео запалила и дибидуз изгорела, а нема

ТЛ ТТРТТЗ * кому Да се пожалим— ■ преорете ме Дода
ух М''/-*>“- В една ог кръчмите в шоп- 9 цана ужКьим ядосана, ама я видим дека

В едно шопско село млада ЛДт* тжд ско градче наперен "госпо- > вой йе мил0 оти че има кой да вой чуйе
майка с дете на гърба бързала дин" попитал келнера: У твойте ЛИ ГОДИНе91
^ойтокосил6'ДететоМпГачело Деда Витан деда Мила би- ; ^“уб^бивте".^^ • Не се завутуй! Я ти оратим за дзвездуту оди Аврику и
и за да го усмири, тя от време ли сравнител о Р< - Нещо по- гарикатмо? жешкьият ветьр...
на време пърлела и викала: шопи - за своето поколение и _ ™*Ч Р сьс . Па кво я могу тува да помогнем?! Затворим се у собу и

- Кюти, юоти, мамино, “реме. Веднъж се уговорили ^ушен язи нити мърдам, нити шавам, тека цело лето, затова и не си ме
мечката реве! да се видят. От ишъл деда и- . а не, не ям нищо, което е видела.

Дядо Стоян вървял след т® А° излезло от устата на животно! - Оно сви бегаоше на сенкьу, ама я те питам че имамо ли
тях и слушал всичко. По едно но враГ|та оила^закшс> ,«_ Епа тегай да ти донесем некикву вайду оди лудуту жегу, а?
време се окашлял случаи но и на нея^оила залепенаедед^ ва яйца/ 0„а не су излез- . Ква бре вайда, Дода Цано, ти със свуту ли си? Не видиш 
но3и РзасрамеГИтя' не ме нема дома!" Р ' ^ от уста! ли кву щету ни напрайи, све *иво изгоре, па чак и гората се

3 к ' запали...
- Па бъш това те питам: на другьи кига природата им нап

райи щету, държавата се притече и они измъкну некикву
^Боже, Дода Цано, кво ти нема да се сетиш?!

- Ещо? На тия що водата отвлече ижете и стокуту, не им 
ли напрайише иже и дадоше стоку! Па на тия що се свлеко- 
ше ридищата и им испуцаше иже, пай не им ли напрайише 
иже на друго место! Защо и нийе от тея авриканскье и саар- 
скье жещине да не измъкнемо некою взйду? Не видиш ли да 
йе све изгорело, морузат се запали и нема ни какалашкье да 
има да сваримо на унуците...

- Я колко знам, Дода Цано, найесен че се пресметне колко 
йе голема щетата и на тия що су орали и сеяли че се помог
не, ако не със друго, оно барем нема данъци да им се траже 
за землюту...

- Бъш и затова те питам, Манчо! И другье године сушата 
йе обирала реколтуту, ужкьим че им се помогне с данъци, 
а после пай си същото кока йе родна година. Кво се напрайи 
с ланската и поланскатз наводнения? На човеци отвлече и 
градине, и морузе и васулье, излазише и комисийе, обеща- 
ваше ужкьим че им се надокнаде щетете, па нищо! Плашим 
се и туя годин да не буде същото!

- Брей, Дода Цано, не видиш ли на телевизиюту колко на
род йе пострадал ял от воду, ял от сушу, ял от земльотре- 
си...По стотина, па и по иляда живота отиду, а ти си се раз
ревала за некикву малко по-голему жегу...

- Макло ли? Преко четиресе у лад, а за тебе йе това малко, 
а? Све живо изгоре, а ти пай - малко! Или очеш да станемо 
кико Сааруту, саде песак, па тъгай да ти стане млого!

- Ма йок, Дода Цано! Я тека само да видиш дека и от лошо
то има по-лоше! - поомекну я. - А веруйем дека има кой да 
мисли за божю напас, нали дзвездата йе божя?

- Е съга само да не чекамо божугу милос, оти она млого 
закъснева, а кико тува некня ми рече попът: това смо и зас
лужили, оти повече от половин век нити га признавайемо, 
нити га зачитуйемо!

- Море зарежи попатога, он си навърча воду на ньеговуту 
воденицу!

:

к люкьете.

Въпроси за размисъл и развлечение
Кому трябва лекар?

Най-сетне ставам от ком
пютъра и отивам да запаля 
цигара на балкона. Поглеж
дам часовника - оказа се, че е 
седем сутринта! Поглеждам 
наоколо - на двора един пра
ви набирания на доста. Стоя 
и си мисля: кой от нас е бо
ден?!
Кому е по-лесно 
в любовта?

- Блазе си на жените, на тях 
им е много по-лесно в любов- -
та. Те всякога могат да симу
лират оргазъм, докато мъже
те никога не могат да симули
рат ерекция.

- Да, ама мъжете могат да Илиян Савков 
симулират цяла любовна 
връзка!
Чия равносметка 
е по-внушителна?

на дама на кино. След филма ли няма да поиска да го пока- 
я изпратил до тях и казал:

- Благодаря, беше ми мно- той не казал нищо и си тръг- 
го приятно да бъда с теб.

А тя си помислила: "Дали

ня на кафе у нас?" И този път

нал.
Третия път я завел на рее- 

се хвали пред приятелите: няма да поиска да го поканя торант, после я изпратил и
- На много мъже съм сло- на каФе У нас? Но той не ка- казал:

зал нищо повече и си тръг
нал.

На златната си сватба мъж

- Благодаря, беше ми мно
го приятно да бъда с теб. 

Този път тя не се сдържала

жил рога поне по един път.
Чула това жена му и под

хвърлила:
- А аз пък слагах рога само на театър, пак я изпратил и и го попитала:

пак казал: - Прощавай, но да не си
- Благодаря, беше ми мно- случайно импотентен?! 

го приятно да бъда с теб.
Тя пак си помислила: "Да-

Следващия път я поканил

на един мъж, но много пъти!
Има ли разлика? А той отговорил:

- Не, аз съм интелектуалец!Един господин поканил ед-
Манча

Един от идеалите на лентяиц ръкува с всеки от тях и сър- фирмата е длъжна да му даде 
дечно да им благодари за го- възнаграждение за нощен 
лемия трудов принос.

Член 10. Когато работещи
те излизат отЗакон за труда в комунизма труд.

Член 12. Всеки работещ 
фирмата, пор- има право на лятна почивка в
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гЯЗЕГЛйЛ 1
работа преди 10 часа. во да организират забавде- длъжна да му купи полао-т длъжен да г0 въРне във ФИР‘ мястото, в което живее, фир-

Член 2. Работещият опре- ния с пари на предприятие- вд, чиято стойност достига за да си вземе неШ° аа мата е длъжна да наеме лице,
деля заплатата си в договор с то. ,,,|вптп ,1я достига вкъщи. Предметите, които са което да пази и чисти неговия
членовете на семейството си. Член 6. Работещият може заплата както и да поеме 85°/ взе™ от по-възрастните рабо- дом.

Член 3. Доколкото рабо- да помоли шефа си да довър- от разноските за сватбата5В тещи'се превозват до домове- Член 13. Този закон е неп-
тещ заспи на работното си ши работата вместо него, как- чест на женитбата пайгтгятя те им' ПРИ условие че теглото роменим и се прилага :
място, останалите работещи то и винаги да му бъде' при във фирматГсепрекратяваед им»адм“ 2 всички фирми. За неспазва-
са длъжни да напуснат работ- ръка (напр. да му свари кафе няколко дни У к нлен п- Доколкото през нето на закона шефовете се
ните си места в пълна тиши- да му донесе бира от хладил- Член 9 Ряйптнг,™ „„„ нощта някой от работещите наказват с доживотен затвор-
на, за да не го разбудят, и да ника и под.). вършва в 14 30 часа богато ^НУ!3 Работното си място>
денжкатмедшеа^аботилш" шефа'" доста^на" петиция3 ЙХГ" °Т фИР‘ се читателите на вестник “Братство” да из-
А К . А петиция, мата, шефът е длъжен да се дължат абонамента за 2007 г. Стойността за една годи-

на е 1000 динара, а за абонати от чужбина 60 евро.

Член 1. Работещият самос-

във

Георгиев Петър РангеГо“аМом^р°Тод™отА(и дИрл ^д^то^Никола0^“ Димвтров' Васк0 Божилов, Ванче Богоев, Кирил
Вестник на българите в Сърбия^ Даниела

БАНКОВА СМЕТКА: Бюджетни средства 330-3001113 96- ЗаДИрпй^габ°НаМеНТ За 2007 г- е 750 Аин- (За чужбина: 60 евро).
330-0355006042999-72,МепШапВапк.ПЕЧАТА:'ЪрбасКомерЦ:КарлаМаРксИа4П7теИилТф“с0118^28зТ^Г198™: ,

155М 0350-5& *

Издава: Издателство "Братство" 
Кей 29 декември, 8. 

Е-поща: пшЬ@тешатз.пе( 51 3 0470


