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В Нови пазар разговаряха представители на националните 
съвети на бошняците и българите

След отделянето на димитровградския 
Здравен дом от Здравния център в

Инициативи за Асоциация й ; Пирот 

на малцинствените медии Щ1ЖЩ1Д11
ВИНЯ*

От началото на годината основателските пра
ва върху Здравния дом в Димитровград пое 
общината. Какво се случи след това, какви 
промени, проблеми и дилеми стоят пред ди
митровградското здравно заведение, бяха ос
новните въпроси, зададени от наша страна на 
директора на Здравния дом в Димитровград 
д-р Боян Давитков.

Кандидат-студентска кампания 
за записване на българи от чужбина

Мвтаамма 

||®®шнеградчаш1 

ще следват 

ш България
Наскоро телевизори
"Маде ин ..шт
Димитровград"

ПЪЛНО РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪГЛАСИЕ:
д-р Сулейман Углянин (вдясно) в разговор с Небойша Иванов и д-р Ангел Йосифов

* Асоциацията трябва да бъде правно лице и да съдейства на информа- // 
ционните средства на малцинствата от централната част на Сърбия 
при решаването на най-важните им въпроси. ^Подчертана необходи
мостта от многостранно сътрудничество 
между малцинствата. ..шшшш

I [у блика та нриЩига Ниткият градоначалник Смилко Кош и ч
в древната връчва ключа на града на председателката 

на журито I орица Поповия
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бошняците и българите___2 31 яигуст 2007_______________

пазар разговаряха представители на националните съвет|,1наВ Нови

Инициатива за Асоциация 

на малцинствените медии
Изявления

Слел срещата председателите па двата национални съ
вета дадоха изявления за медиите, в които между другото

ШЛ-Р СУЛЕЙМАН УГЛЯНИН: Ние имаме добро сътруд
нико ^представителите па българския народ в Сърбия, 
а на доешната пи среща стана дума за създаване на едно 
обединение^ което в качеството на правно лице да предста- 
пя всички малцинствени медии от централната част на 
Сърбия не само пред сръбското правителство, но и пред 
международната общност. За нашите граждани е много

Егдайкета
край

* Асоциацията трябва да бъде правно лице и д_ Д Сърбияционните средства на малцинствата от цеитрал « ‘ Р м
при решаването на най-важните им въпроси. Подчертана иеобходи 

многостранно сътрудничество между малцинствата.
па професи- значение за положението па 

. малцинствата в Сърбия. 11о 
за икономическото 
на малцинствените

мостта от
Проект за създаване на преодоляването 

Асоциация на малцинстве- опални и други препятствия 
ните медии в Централна Сър- Инициаторите се догопо- въпроса
бия заедно ще подготвят па- риха работната версия па ос- развитие малпип-

=”г,"бош1"-
Договор за инициативата по възможност до средата на тични представители в ми^ 

бе направен миналата седми- септември. След като бъдат пистерствата и в управител 
ца в Нови пазар, където пред- разгледани на обща среща па ните съвети 
седателят на Националния представители па съветите и ските явни "рслтфиятия, п 
съвет на българите д-р Ангел медиите на българското и пеже там се Р _ ‘ ‘
Йосифов и и.д. директорът бошпячкото малцинство, те- бъдат разпределени дьрж< 
на "Братство" Небойша Ива- зи документи ще бъдат из- ните пари. Без свои хора в те- 
нов, който е и член на НС, бя- пратени до съветите и медии- зи органи малцинствата не

те па албанското, ромското, могат да се надяват па пари I-
ни помощи в 
обективни

Също така заключихме, че е необходимо да намерим на-
ците^ бъ^арителбагщите^омит  ̂л^ите и македонци- 
те в подготовката на държавния бюджет за идната година.

Д-Р АНГЕЛ ЙОСИФОВ: Най-напред да кажа, че тук ид
ваме при наши приятели. Продължаваме досегашното ни 
сътрудничество и смятаме, че с общи усилия по-пълно
ценно ще реализираме нашите цели. Взаимното ни сът
рудничество е и най-добрият начин да си осигурим 
по-добри позиции в държавните структури, защото и ние 

граждани на тази държава и искаме да оъдем предста- 
адекватно във всички нейни органи и институции.

ха приети от председателя на 
Националния съвет на 
бошняците д-р Сулей- 
ман Углянин и неговите

Нови пазар сме
вени

размери. Тази 
цел обаче ие 
може да бъде 
постигната, 
ако всяко мал
цинство води 
самостоятел
на борба. Не
обходимо 
всички 
цинства от те
риторията на 
Сърбия 
покрайнини
те да обеди
нят усилията 
си и да "на
тиснат" пра-

сътрудници.
Обединяване на 
медийните сили

В изчерпателния об
мен на мнения и идеи 
събеседниците най-нап
ред констатираха, че ед
но такова обединение е 
необходимо на малцин
ствените медии от цен
тралната част на Сър
бия, особено сега, когато

цинствените избиратели в 
мента за държавата, като сръбския електорат. Само с 
например при гласуването на общи сили малцинствата и
__ конституция, бяха техните организации могат
конструктивни и отговорни, да парират на големите сръб- 
подчертаха представителите ски партии, които в малцин- 
на двата национални съвета. ствените среди най-често

"продават" демагогия и игра
ят подмолни политически

новата

е
мал-

Необходимост от
многостранно
сътрудничествобез игри.

На срещата си в Нови па-
Обединяване на усилията е заР представителите на наци

оналните съвети на българи
те и бошняците заключиха,

тези медии преминават 
през решетото на тран- 
зицията. Според зами
съла на инициаторите, асо
циацията трябва да бъде малцинство с покана да се вителството и парламента, за 

г да бъде прекратена практи
ката "който има, и държавата 
му дава", в резултат на която 
богатите среди стават още 
по-богати, а бедните още 
по-бедни. Малцинствата зас
лужиха да бъдат подпомог
нати в по-голяма степен, по
неже във всички важни мо-

нужно и заради ефикасно ре
шаване на въпросите във 
връзка с малцинствената ав-
тономия (закон за национал- та часг на Сърбия им 
ните съвети и др.) и автентич- еднакви проблеми и интере- 
ното представяне на малцин- си/ което им налага да разви- 

Народната скупщи- ят многостранно сътрудни- 
Макар че в сегашния със- чество помежду си. Създава

нето на Асоциация на мал
цинствените медии може и

че малцинствата в централна- 
ат почти

влашкото и македонското

правно лице, което да съдей- присъединят към инициати- 
ства на информационните 
средства на малцинствата от ДВТентИЧНИ 
централната част на страната 
при решаването на въпроси
те за статуса и финансиране- ДЪрЖЗВНИТе ОрГЗНИ

В атмосфера на пълно раз-

вата.
ствата в
на.представители в тав на парламента малцин
ствата са представени малко 
по-добре, отколкото в пре- трябва да бъде една от ггьрви- 
дишните, това представяне е те крачки в тази насока, 
далеч под участието на мал-

то, при осигуряването на 
средства от реклами, дома- бирателство и съгласие бяха 
ции и помощи, както и при К. Г.засегнати и други теми от

Слободан Гаврилович посети Пиротски окръг По-малко електоенергия Сушата 

заради сушата обра 30Предстои приемане 

на ключовите закони От началото на годината заради сушата във водноелектричес
ките централи в Сърбия са произведени 1,94 млрд. киловатчаса 
по-малко електроенергия в сравнение със същия период на ми
налата година. Това е заявил замеснтик-директорът на Елек- 
тропривреда Сърбия (ЕПС) Зоран Манасиевич, цитиран от аген
ция ТАНЮГ. "Почти два милиарда киловатчаса е огромно коли
чество електроенергия. Това трябваше да компенсираме с други 
ресурси", е казал Манасиевич. "Говорейки за последиците от су
шата и топлото лято, трябва да кажа, че липсата на вода започна 
да създава проблеми и в производството на електроенергия от 
топлоелектрическите централи", каза още заместник-директо
рът на ЕПС и припомни, че ТЕЦ "Морава" е била спряна, тъй 
като не е имало вода за охлаждане.

милиарда
динараПредседателят ма Съвета за 

култура и информиране в
Приватизирането на мес

тните медии е необратим про- 
Скупщината на Сърбия Сло- цес и той трябва да се проведе 
бодан Гаврилович във вторник в законно определения срок. 
посети Пиротски окръг, къде- Отсрочване е възможно само 
то се срещна с представители при електронните медии, кон

на 2 и

Държавният секретар за 
селско стопанство Данило 
Голубович заяви, че досе
гашните щети от тропичес
ките горещини, сполетели 
ни това лято, се преценяват 
на около 30 милиарда дина
ра. Голубович подчерта, че 
най-много е пострадала ца
ревицата, така че добивът 
ще е намален поне с 40%. На
малени ще са и добивите на 
слънчогледа и соята.

Той оповести, че в пред
стоящия период аграрното 
министерство ще стимули
ра рационално и домакин
ско поведение, преди всичко 
при използването на водни
те ресурси и изграждане на 
напоителни системи. Голу
бович каза, че е постигнат 
договор да не се осуетява па
зарът, като същевременно 
няма да се допусне в новите 
обстоятелства да се обират 
екстрапрофити.

на културните ведомства и ме- то излъчват 
диите.

програми
повече езика. "Държавата е га- 

Гаврилович оповести, че в рант на малцинствените пра- 
Скупщината на Сърбия през ва. Със закона са защитени 
следващите 2-3 години пред- придобитите права без оглед 
стои приемане на т. нареч. на промяната на собственици- 
върховни закони за културата, те на тези медии", каза Гаври- 
които ще представляват пача- лович. Той припомни, че спо- 
лото на културната политика ред стандартите на ЕУ държав
на страната. По думите му ни органи не могат вече да фи- 
държавните органи занапред гурират като основатели на 
трябва да създадат р
ято културата ще оъде уважа- В обръщението си пред кул- 

Той оповести, че от ре- турните дейци и журналисти-
окръга Гаврилович под-

Нови цени на хляба 

и олиото
амка, в ко- медии.

Цената на белия хляб от брашно Т-500 в Сърбия ще бъде уве
личена от 1 септември с 13,4 процента, а цената на олиото с 15 
процента, бе договорено на среща на министъра на търговията 
и услугите Предраг Бубало с представители на хлебопризводи- 
телите, производителите на олио и най-големите търговски ве
риги, съобщи ТАНЮГ. Така цената на един хляб ще достигне 
най-много 29,5 динара (0,37 евро), а на литър олио 95 динара 
(1,2 евро). След предстоящото поскъпване цената на хляба от 
брашно Т-500 няма да се променя в близката една година, 
мата на олиото - в следващите шест месеца.

вана.
публиканския бюджет и 
по-нататък ще бъдат отделяни черта, че посочените ходове в 
средства за финансиране на сферата на културата и медии- 
определени културни ведом- те правителството провежда с 
ства и техни проекти, но дър- Чел децентрализиране на 
жавата ще помага само там, страната и заякване на местна

та самоуправа.

те в

където прецени, че е редно. а це-Б.Д.
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ш Увеличава се “списъкът” на заетите №да

Има надежда 

за Цариброд
Наскоро телевизори 

“Маде ин Димитровград"
Допреди една година в Димит

ровградското стопанство работе
ха едва няколко малки фирми в 
двата сектора - частния и общес
твения. Някогашните мащабни 
преприятия ГИД и "Свобода" фа
лираха преди години, земедел
ската кооперация също. Остана
лите без работа хора търсят начи
ни да осъществят условия за ня
каква пенсия или да получат по
лагаемите им се средства за пос
ледните неплатени години трудов 
стаж. Мнозинство от тях осигуря
ваха поминъка си от дребния "ци
гарен бизнес" на границата. Но 
след влизането на България в 
Евросъюза и с прилагането на ви
зовия режим и това спря. Хората 
започнаха да говорят, че Димит
ровград е умиращ град, град без 
бъдеще...

Дали наистина е така?
ГИД наистина не работи, но ед

на част от него, така наречениият 
"метален цех", вече е купен от 
чуждестранен бизнесмен и там 
трябва да се задвижи производ
ство. Факт, който не може да се 
оповергае е, че в конфекционното 
предприятие вече няколко месе
ца работят над сто души. Цехът за 
производство на така наречената 
лека конфекция, който в рамките 
на някогашното разрастване на 
"Свобода" бе построен отвъд ре
ката, също е закупен от български 
бизнесмен. Оборуден е с най-мо
дерни шевни машини и работи. 
Тези дни е обявен конкурс за на
биране на още около 150 работни
ци.

Някогашният цех за производ
ство на дограма на строителното 
предприятие "Градня" също е за
купен от българин и там трябва в 
най-скоро време да започне мон

таж на телевизори, с идея да се 
строи цех в бъдещата стоко
во-транспортна зона на грани
цата.

Към това трябва да добавим 
и приватизацията на кафенето 
край Погановски манастир, 
където капиталист е смесен.

Но не само някогашните об
ществени фирми (или част от 
тях) възстановяват работата. 
Налице е и фермата за отглеж
дане на породисти крави на 
Зоран Цветков, намираща се 
край Смиловското езеро, в ко
ято в момента добичетата са 
100 на брой, а ще се увеличат 
на още толкова. В Изатовци е 
активирана някогашната об
ществена ферма. Драган Ни
колов там в момента отглежда 
40 крави. Работят и няколко 
частни гостплничарски и тър
говски заведения.

Всички те, колкото и малки 
да са, настаняват на работа от 
двама-трима до двайсетина 
души. Когато всичко се събере, 
стига се до извода, че почти 
половината от някогашните 
заети отново отиват на работа. 
Наистина цехове с над 500 ра
ботници едва ли ще могат да

Тези дни започва набиране на работ- където има много бивши работници в ЕИ 
ници за цеха за монтаж на телевизори в Ниш, които в момента са без работа. И 
Димитровград, който се намира в няко- най-вече избрахме Димитровград заради 
гашните помещения за производство на това, което общината прави за нас и за хора- 
дограма в базата на "Градня". Собстве- та в общината, в лицето на кмета, замес- 
ник на фирмата "Вили груп Сърбия тник-кмета и останалите хора от екипа.
Д.О. Ян Колев е от България. * Докъде стигнахте в момента?

Г° защо е Решил А3 влага в в 5азата на фирмата "Вирком" (Градня)
Гт “ВО,ШТеЛеВИЗОрИТОЧНОВДи- сме наели помещение. Живот и здраве в митровград. 1гтех п края ма месец септември се надяваме да

- По редица причини. Първата е, че Н имаме първите 2500 бройки
нашето производство за- г г
почна преди година и поло- ____ _ произведени телевизори.
вина в България и тогава г Говори се и за планове да
идеята беше да покриваме ШШШЩ строите цех в индустриал-
европейски пазари след 2Г ката зона на границата?
влизането на България в жШ§. ' Това е втората крачка,
Европа. В момента изнася- Дай тъй като общината има сери-
ме в Полша, Гърция, Унга- НИ озни планове на границата
рия, Румъния. Единствена- Т 5? Л! да строи индустриален парк.
та "дупка" на картата беше г Нашата идея е да построим
Сърбия и това бе естестве- \ Ж там фабрика, което да стане
ната крачка да започнем 1 към края на 2008 година, с ав

томатични поточни линии и 
капацитет 20 - 25 000 телеви
зора месечно в една смяна, с 
порядъка на работана ръка 

от 150-200 човека. Инвестицията, която ние

в Сърбия.производство
Осем месеца търсихме къде, Ян Колев 
а започнахме от Ниш, Лес- 
ковац, Пирот... Но поради голямата за
интересованост на вашата община и по 
лична препоръка на държавата Бълга- очакваме по предварителни калкулации, е

около 3,5 милиона евро.
Бих искал да кажа, че през цялото време

рия в лицето на хората от посолството в 
Белград, ние решихме, че стратегически 
ни е най-изгодно да сме в Димитровград. иие говорим като за инвестиция, която е на 
Поради няколко причини: първата е сръоска територия и ние, въпреки че сме 
близостта на границата, тъй като наши- българи, се определяме като сръбска фирма 
ят основен цех за производство се мами- и сме регистрирани по законите на Сърбия, 
ра в Алдомировци, а това е на триестина Даже имаме намерение следващата година 
километра оттук. Втората причина е то- създадем, сооствен бренд по програмите 
ва, че в Димитровград безработицата е на Сърбия купувайте домашни произве

дения".

съществуват в днешните усло
вия, но в гадчето, където преди 
време заетостта беше почти па 
нулата, сегашното положение 
трябва все пак да се смята за
напредък.

Преди време една местна 
партия за мото на кампанията 
си избра думите: "Има надеж
да за Цариброд". Оказа се че 
бяха прави, защото, както ли
чи, наистина има надежда за 
Цариброд!

доста висока, ние изпълняваме много со
циални програми (в България нашите * Колко души ще бъдат настанени на ра-

били бота?служители са главно хора, които са 
на борсата, самотни майки с деца и инва- - Първоначално около 30, а в следващите 
лиди). Подобно ще бъде и в Димитров- два месеца около 60, като приоритет са хора- 
град. Нашата цел е да свалим от плещи- та, които са безработни, и определена група 
те на държавата, респективно и на об- инвалиди, заяви накрая младият бизнесмен, 
щипата, този проблем. Близо е и Ниш, А.Т.А.Т.

В Босилеградско продължава да спада раждаемостта

Щъркелите отдавна не летят над <елата
* От началото на годината досега са родени само около 40 бебета. Очаква се животът да започне да се подобрява след 
като се решат много комунални проблеми и се открият нови работни места

Босилеградска община е при- на души, в Бариеедва 4-5, а в по- итоим гарант ира държавата и че родител са 1938 динара, поясня- В кметството подчертават, че 
нудена не само да търси пътища вечето от тях с десетилетия пе се ОС от бюджета си им дава по ва Кирилова. местното самоуправление пола-
за ускорено икономическо раз- раждат деца, понеже няма мла- 5000 динара когато им се роди От рицателен е и отговорът па та усилия общината по-ускоремо
витие и за потушаване на сиро- ди... Тези данни, които показват, бебе. въпроса може ли общината да да се развива, преди всичко да се
мантията, но да създава и усло- че е неблагоприятна демограф- - Те получават така наречени- оказва по-голяма материална решаватнатрупалитесеинфрас- 
вия за увеличаване броя на пасе- ската структура па населението и те родителски добавки, които подкрепа па младите родители труктурни проблеми и да се от- 
лението, който постоянно нама- че общината все-повече старее, държавата отпуска без оглед па и да допринася на раждаемос- криват нови работни места, по-
лява. На преброяването през бият тревога. Съвсем естествено материалното положение па се- тта. В Общинската скупщина, ко- неже сега в списъците на Трудо-
1971 година в общината имаше се налага въпросът може ли да мейегвото. За първата рожба та- ято сега на родителите, когато вата борса се намират имената
17 306, през 2002 година - 9931, а спре тази негативна тенденция, зи добавка възлиза па 21 315 ди- им се роди дете, дава по 5000 ди- на към 1300 безработни. Неот-
по-осведомените казват, че сега която се отразява зле върху цело- пара и родителите я получават пара, узнаваме, че тя не е в състо- давиашното откриване на новия
са още по-малко. Проблемът във кунния живот в общината. от веднъж, за второ дете тя е 85 яние да им оказва друга матери- цех за конфекция в Босилеград е
връзка с обезлюдява пето може От онова, което узнаваме в ор- 774, за трето-154 391, за четвърто алиа подкрепа, както това пра- един от резултатите на тези уси-
да се превърне в трагедия, ако тапите на Общинската скупщина - 205 85$ динара, но родителите вят някои развити среди. А пък и лпя. Подобряване на здравната
постоянно се увеличава броят па в Босилеград, отговорът па вън- тези суми получават па 24 внос- проблемът във връзка с постоян- защита, на условията за развп-
"вечиите" ергени и броят на но- роса е отрицателен. Малипка ки. Освен това държавата дава и пото увеличаване на броя па ер- тие на животновъдство в общп-
вородените продължи да е едва Кирилова, която завежда служ- детски добавъчни, които за едно гените, голяма част от които ка- ната, откриването на още
и половина пъти по-малък от то- бата за детска защита, казва, че дете възлизат 1490 динара па ме- рат петото десетилетие, и с ние- един-два цеха в Босилеград, на

родителите ползват правата, ко- сец, до като добавките за деца без ката раждаемост, е твърде сло- фабрика за бутилиране на вода в
жеи. По-осведомепите казват, че 1орна Ръжана и ма мина в Кара

чи на починалите.
Статистическите данни сочат, 

че миналата година в Босилег
радска община са починали 178 
Души, сключени са само 30 бра
ка, а са родени 67 деца. Че "щър- В детската служба към ОС узнаваме, че кметът Влади- 
келите не долитат в селата", по- мир Захариев е изпълнил обещанието си, което дал в кпая 
казва и това, че от началото на го- на по-миналата година. Той тогава беше народен нрео- 
дината досега са родени около 40 ставител в Скупщината ни Сърбия и беше оповестил, че 
оебета, чиито родители са глав- за увеличаване на раждаемостта в общината от дневни- 
ио от Босилеград. 11рез тази го- те и /шини разходи ще даде но 5000 динара на родители- 
дина в основното училище ще се те, които през 2006 година се сдобият с бебе. За целта 
учат 720 депа, ат които само 83 в миналата година е дал 335 000 динара, докато за по чер- 
чърви клас. Селата обезлюдяват, пушките, които платил, статистика не се води. 
н Аеравино живеят само десети-

родителите не решават да имат маница, са едни от основите це- 
повече ог едно-две деца поради ли и планове на кметството, 
различни причини. Докато едни Очаква се след реализацията им 
смятат, че те са принудени да да се създадат по-добри жизнени 
правят това поради все още голя- условия, които да започнат по- 
мата безработица и тежкото ложително да влияят върху на- 
икономическо положение, дру- малявапего на сегашните пега- 
ги са убедени, че преди десе гиле- тивни тенденции, включително 
т ия, когато животът е бил много и върху увеличаването на ражда- 
ио-тежък, семействата и учили- емостта и броя на населението, 
щата са били пълни с деца, а че В.Б.
сега родителите искат да имат 
11о-м ал ко задъл жс11 и я.

Кметът изпълнил обещанието си



:С&м-и и ьомттари-
4 &ГГ^НгС~Г&-&г~-VI явгуст 2007„__И-------------

След отделянето на димитровградския Здравен
Пациентите от Димитров
град пак ще могат да се ле
куват в Здравния център в 
Пирот, понеже двете 
места са па раздалечина от 
24 километра. С избиране
то па личен лекар надявам 
се и опашките да намалеят 
и пациентите да бъдат 
по-доволни.

* И още един въпрос: как
во ще се случи с кадрите, 
които са повече?

В момента двадесетина за
ети със средно образование 
са повече. Но... трябва да 
направим план за рациона
лизация, а предстои и ня-

дом от Здравния център в Пирот

Без достатъчно специалисти
От началото на годината основателските сгшг/пред^имитров-
Градското здравно заведениеУбяха^сиовнтате »ъ„'роРс„, зададени от паша страна „а директора

Здравния дом в Димитровград Д-р Боян Давитков. Имамелекар койтоена
- През първите шест месе- та и според книжата стопа- Диатрията са в това че една и0 има 0ще кои да се

ца откакто общината пое ос- нисвамето на Здравния дом е докгорка пи ‘«пусна, А много до края. Временно ре- ка че не се очакват сътре- 
еоватезскитепрапа, Здравни- поло™,» I П™о°г »■ -»>»■ « ..... Чу Л—
ят дом в Димитровград а.- * Кои са проблемите па Ве- дотделение остана специалисти от Пирот. В ин-
ществуваше като самостоя- че самостоятелното здраб- 1? А 'ДД а става дума за терес па гражданите е и идва- карите?
телно юридическо лице, но но заведение? пй чуствитедпага ' популя- него на двама специалис- . На нас са ни признати два
финансово все още бяхме . Преди всичко става дума ‘ опитахме се да намерим ти-консултатнти - хирург и ТИМЗ/ Т е двама зъболекари и
вързани за Здравния център в за кадрови проблеми. В мо- Пободен педиатър в окръга, невропсихиатьр, по един път 2 сестри. В момента работят
Пирот. От 1 юли се прекъсна- мента имаме 105 заети плюс без успех За временно ре- седмично. За детските лекари трима зъболекари ---------
ха и финансовите връзки и от осем в стоматологията. На у х педиатри от са признати средства от възрастни и двама детски
тогава Здравният дом е са- пръв поглед заетите са много, „ В момента въз основа здравната каса, но за радио- стоматолози. Това означава, 
мостоятелно здравно заведе- и0 става Дума за мест,ответна д0ГО1Юр па определено дога, за физиотерапевта и за че един зъболекар трябва
ние. структура. От една страна " консултантите не поду- чрез оказването на услуги, да

33 имаме недос- чаваме пари. В договор изкарВа заплати за себе си и
с общината очакваме за 0ще двама заети, както и за 
това да се реши с реба- разхоДите. Но наскоро ще 
ланса на бюджета. има проблем, тъй като на два

ма зъболекари им предстои 
да се пенсионират, а същото 

- По програмата на ще се случи и с гинеколога.
министер- Проблемът е, че не става дума

на

един с

Предприети са мерки 
избиране и учредяване на тиг на лекари 
всички управителни органи, на обща прак- 
които вече действат, а приети тика< Б педи- 
са и необходимите актове (с 
изключение на един-два, кои-

атрията и в 
радиология- 

то за седмица ще бъдат прие- та от друга 
ти). По този начин ще бъде

* Ремонтирани ли са 
помещенията?

имастрана
завършен процесът на отде- излишък сред 
ляне от юридическа и иконо- заетите 
мическа гледна точка. Вече е средно Меди- 
подписан и договор с репуб- ц„нско 0бра- 
ликанската здравна каса, като зоваНие 
главен финансиер на Здрав
ния дом за второто полуго
дие от 2007 г.
* Казвате, че на практика 
Здравният дом е самостоя
телен. “Поделихте” ли се 
със Здравния център?

здравното
ство е направена адап- просто за смяна на лекари, а 
тация на котларницата, за специалисти. Ще ни тряб- 
на дограмата на новата ва доста време докато полу- 
част и още някои неща. чим нови специалисти.
* А оборудването ?

- То не е толкова зле ционара (болницата)? 
благодарение на разби
рателството на община- Ва да работи с 10 легла, разпо- 
та. В края на миналия и дага с кадри и оборудване, 
началото на този месец Трябва да се изтъкне, че той 
е набавен нов ултразву- струва много и едва ли може 
ков апарат (около 2 мл. да стопанисва положително, 
и 200 хиляди дин.), кой- За да бъде както трябва, необ- 
то тези дни започва да ходими са договори с общи- 

време с пълно работно време се ползва. Апаратът е моде- ната и със здравната каса, за- 
да ни разрешат да настаним работи една лекарка (пенсио- рен и с него ще могат да се щото едва ли ще можем ние 
на постоянна работа трима нер) преди обед и още три ле- правят прегледи и за гинеко- сами да поддържаме стацио- 
лекари на обща практика, Карки, заети в Пирот, а в Ди- логията. С помощта на об- нара.
двама в спешното отделение митровград идват на поне- щината е набавен нов ЕКГ * д каква е съдбата на ам-
“ ДВа“а репртяКИЯляпо мг’ А5ЛНИК' сРяда и петък след апарат за нуждите на общата булаториите по селата? мисията е решавала по ис обед. медицина и спешното отде-
ка...нямаме никакъв отговор. Трайно решение обаче е да ление. Като дарение от общи- 
Междувременно здравното изпратим наш лекар на спе- ната получихме и линейка. В 
министерство обяви конкурс циализация. Но той трябва бюджета са предвидени 
за приемане на лекари в цяла да има определен трудов средства за поддържане на 
Сърбия и на нас ни е разре- стаж, а ние в момента не раз- сградата 
шено да приемем двама на полагаме с такъв, 
постоянна работа. В момента 3 радиологията също има 
на обща практика работят проблем след пенсиониране- алетните
~мГп7облТм°итРеевепе: Т° досегашния специа' * Какво става със зъболе-

СЪС

и
* Какво ще стане със ста-сред немеди- 

цинските кад-
- Стационарът продължа-ри.

Ние вече 
отправихме 
иск до Коми
сията за ра-

- Така нареченият дели- ционализа- 
телен баланс официално все ция 
още не е завършен. Но служ- здравното 
бите са си завършили работа- министерство

при Новият ултразвуков апарат

С отделянето на Здравния 
дом от Пирот очаквам по
ложението да се подобри, 
което ще бъде наша заслу
га. Но доколкото бъде 
по-лошо, вината пак ще е 
наша. За оптимистичните 
ми очаквания намирам опо
ра в това, че общината ни 
е основател, тя определя 
средствата и в неин инте
рес е здравеопазването на 
населението да е на досе
гашното и по-високо ниво, 
заяви директорът.

- Ние имаме пет такива, ко
ито са и в Статута, но ще про- 

" дължим да посещаваме и те- 
и зи, които самите жители на 

определени села са оспособи- 
ли за прегледи и ги поддър
жат. Значи остава както и до
сега.

и на линейките. 
Остава да се реши проблемът 
с водата, канализацията и то-

А.Т.

Димитровградският кмет 

посети Марибор и Грац
Горна Любата През това лято в Боси- 

леградско избухнаха ня
колко пожара в Долна и 
Горна Любата и в Назъ- 
рица. Най-голям пожар 
имаше в Д. Любата, къ- 
дето в продължение на 
една седмица в огнената 
стихия изгоряха огром
ни площи с борови и бу- 

Любен Пейчов (71) от който все повече се разши- кови гори в махалите 
горнолюбатската махала рявал. Страхувайки се да Кози дол, Бубевци, 
Сливйе се задушил от дим не му пострада добитъка, Кръст, Широки дол, 
при потушаването на по- съседът се оттеглил от Бързаци и Гащевица.
жар, който миналата сед- мястото на бедствието и ------------------------   —
мица избухнал в местнос- закарал овцете си вкъщи, с
тга Граовище, между Дол- а Пейчов останал сам да се любатската стРаи%рЖ, "1 
на и Горна Любата. бори с огнената стихия. д“те оттова село забеляза

Заедно с един свой съ- Набързо след избухва- ди Пеичов' КОИТ° "® яТа 
сед Пейчов изкарал доби- пето на пожара, на място- вижно дежал иа " , 
тъка си на паша. Около то пристигнал екип от от- ВъпРеки че все още дава'. 
обяд забелязали пламък и дела за противопожарна зиаци на ЖИВ^' „„Лв 
незабавно отишли до мяс- защита в Босилеград, как- Еял на пътя за болницата 
тото на пожара. Въпреки то и местни жители от ЬосилегРаД- 
положените усилия, те не Горна и Долна Любата. Га- 
успяли да потушат огъня, сейки пожара от долно-

Пострадал 

докато гасил 

пожар
Кметът на Димитровградска община Весилин Величков бе в де

легацията на еврорегиона "Стара планина", която през лятото по
сети еврорегиона "Марибор-Грац". По този повод делегацията 
пребивава и в двата града - Марибор в Словения и Грац в Австрия. В 
изявление за нашия вестник Величков сподели, че посещението е 
било от голяма полза за челните хора на еврорегиона "Стара пла
нина", които на място са се уверили какви са икономическите, и 
другите дивиденти от формирането на един еврорегион.

Като особено впечатляващ пример кметът Величков посочи ин
дустриалната зона на еврорегиона в Марибор. Зоната е открита 
комплекса на някога известната югославска фирма ТАМ и в нея ра
ботят около 1300 фирми с няколко хиляди заети.

Нека да отбележим, че еврорегионът "Стара планина" преди сед
мици бе приет в Асоциацията на европейските гранични региони". 
В него влизат 4 общини от Сърбия - Димитровград, Пирот, Княже- 
вац и Зайчар, и 7 общини от България - Белоградчик, Георги Дамя- 
ново, Чипровци, Вършец, Годеч, Берковица и Чупрене. Приемане
то в Асоциацията означава, че еврорегионът занапред ще може да 
тегли средства за реализиране на проекти от различни европейски 
фондове.

в

П.Л.Г-Б.Д.
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Над 2000 сръбски граждани с българско гражданство_Георги Първанов на държавно 

посещение в Монголия Заветният български паспорт
*През последните години проблемите, свързани с 
придобиване на българско гражданство, стават все 
по-актуалии и значими. Това се обуслява от мно
жеството обективни фактори и предпоставки. Но
вите реалности в Европа и динамичното развитие 
на миграционните процеси в разнообразните им 
аспекти подтикнаха голям брой българи от Сър
бия (и не само от Сърбия) да поискат и българско 
гражданство. Това стана особено актуално след 
влизането на България в Европейския съюз, което 
означава, че всеки човек, притежаващ български 
паспорт, става и гражданин на Европейския съюз и 
може свободно, без визи, да пътува и работи в ЕС.

Новата ситуация налага нов поглед и ново раз
бираме, сверзано с придобиването на българско 
гражданство. В нашия случай все повече ще трябва 
да угвърждваме разбирането за своеобразно двой- 

ражданство като за лица, живеещи в страна из- 
ЕС и притежаващи паспорт ма членка на ЕС. ва.

Днес често у българите в Сърбия се забелязват 
прояви на възраждане на националната идентич
ност. Актуализирането на националното събужда
не е закономерно в условията на радикална поли
тическа промяна. Всестранната икономическа 
криза, нестабилността на политическите институ
ции, рухването на режима на Милошевич и т.п.
"отпушиха" у мнозина нашенци нещо, което с го=- 
дини наред криеха - това, че са българи.

По нов начин днес, вече 7 години в XXI век, се 
поставят въпросите за легализирнето на така наре
чените гурпови и малцинствени права. Веднага 
трябва да отблежа, че тези въпроси в нашите усло
вия са изключително дискусионни...

След демократичните промени през 1989 годи
на в България управляващите направиха цялостна 
и последователна промяна на политиката към 
българите в чужбина. Този път ще се спрем върху 
правото на всички българи в чужбина да придоби
ят и български паспорт.

С тази цел преди броени дни посетихме Дър
жавната агенция за българите в чужбина в София, 
където се срещнахме с двамата експерти, занима- 

двойното гражданство. 3 
приятна изненада, оказа се, че единят, г-н Петър 
Тошев, всъщност е нашенец, тъй като по потекло е 
от димитровградското село Бачево. Другият му 
колега е г-н Ангел Маринков.

От разговора с тях останах с впечатление, че на
шенци твърде често си мислят, че българският 
паспорт дава само привилегии, но не и задълже
ния, съответно произтичащи от това правно качес
тво. Така например в член 3 на Закона за българско 
гражданство е записано: "Български гражданин, 
който е и гражданин на друга държава, се смята за 
български гражданин при прилагане на българ
ското законодателство, освен ако в закона не е 
предвидено друго. То (лицето) влиза, пребивава и 
напуска страната като българеки гражданин. Ли
цето ще бъде съдено от български сьд, според бъл
гарското законодателство."

Например нашите студенти, които имат двой
но гражданство, едно от които е българско, трябва 
да учат в България по реда и условията за българ
ските граждани. Знаем обаче, че някои от тях кан
дидатстват като чужденци, за да бъдат по-лесно 
приети. След това заявяват, че са (и) български 
граждани и искат облекчения. И гук, в този слу
чай, практиката е много противоречива и пороч
на. Все пак свободно можем да констатираме, че 
чуждите граждани от българска народност са в 
значително по-добро положение от гледна точка 
па нормативната уредба и па такси те, които реал
но заплащат.

Иначе и закона е въведено понятието "Бълга
рин, живеещ извън Република България". Това е 
лицето, което:

1. Има попе един родител от български произ
ход; 2. Притежава българско национално самосъз-

България и Монголия под- та на правата на личността и 
писаха междуправителствена поддържането на финансова, 
Програма за сътрудничество икономическа и социална 
в културата, образованието и стабилност. България и Мон- 
пауката през периода 2007 - голия отчитат необходимос- 
2011 г. и междуправителстве- тта от сериозно увеличаване 
но Споразумение за сътруд- на двустранния стокообмен и 
ничество в пощенските съоб- взаимните инвестици, посо- 
щения, далекосъобщенията и чиха президентите Първанов 
информационните техноло- и Енхбаяр. Президентите из- 
гии. Това стана в рамките на разиха очаквания, че Четвър- 
официалното посещение на тата сесия на българо-мнон- 
президента Георги Първанов голската Смесена комисия за 
в Монголия, съобщи на БТА търговско, икономическо и 
прессекретариатът на дър- научно-техническо сътрудни

чество, коя
то се състоя 
през юни в 
София, и 
оганизира- 
ният при 
визитата на 
Георги 
Първанов 
бизнес-фо- 
рум
допринесат 
за разши
ряване на 
търгов
ско-иконо
мическия 
обмен, като 
бъде отче
тен същес
твуващият 
неизпол
зван потен-

жавния глава. Визитата е в от- циал в области като минното 
говор на посещението на дело, селскостопанския сек- 
монголския президент в Бъл- тор, информационните тех- 
гария през 2000 г. Президен- нолопш, туризма. Монголия 
тите Георги Първанов и Нам- даде висока оценка за прино- 
барин Енхбаяр имаха среща са на България като фактор 
на "четири очи", последвана на сигурност и стабилност в 
от разговори между офици- Югоизточна Европа. Бълга- 
алните делегации. Президен- рия приветства желанието на 
тите отбелязаха напредъка на Монголия да сътрудничи с 
България и Монголия, пое- НАТО за преодоляване на 
тигнат през последните годи- щетите от бедствията, опазва
ни по пътя на демократиза- нето на околната среда и чо- 
цията, модернизацията, па- вешката сигурност, 
зарната икономика, закрила-

И

рлшт
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напие; 3. Пре
бивава трайно 
или постоянно 
на територията 
на друга държано г 

вън
Възможностите за доказване на български про

изход с документи от Сърбия са: 1. Българските 
културно-информационни центрове в Босилеград 
и Димитровград; 2. Организации на българи в 
Сърбия; 3. Черковни документи; 4. Български про
изход може да се доказва и пред съда по общия ис- 
ковред.

Трябва да 
чл. /5

ще отбележим, че във втората алинея на 
българската Конституция предвижда въз

можността за облекчен ред за придобиване на 
българско гражданство за лицата с българска на
родност. Макар и със силно патриотично звуче- 
ние, както знаем, този член от Закона почти не се 
прилага на практика, така че в момента за българ
ски паспорт се чака около 3 години!?

Още малко за българското 
гражданство

Основен вътрешноправен акт, който регламен
тира обществените отношения, непосредствено 
свързани с гражданството, е Законът за българско 
гражданство (ЗБГ). Той е част от пакета закони в 
областта на гражданството, чужденците, бежан
ците, българските документи за самоличност и 
гражданската регистрация.

Законът за българско гражданство предвижда и 
няколко преференциални режима за натурализа
ция. Условно могат да бъдат систематизирани в 
две подгрупи: 1. Привилегирована натурализа
ция, при която се изисква постоянно пребиваване 
на територията на Република България минимум 
3 години законно сключен с български гражданин 
брак, който не е прекратен по законоустановения 
ред.

Законът за българите, живеещи извън Републи
ка България (ЗБЖИРБ), също има отношение към 
съществените въпроси от това, което споменахме 
дотук. За първи път в закона са регламентирани 
правни критерии за определяне на понятието 
българин. Между другото тук подробно са регла
ментирани основните права на българите, които 
ме притежават българско гражданство, и конто 
могат да се обръщат за правни консултации в бъл
гарските дипломатически и консулски представи
телства. В нашия случай става дума за консулство
то в Ниш и посолството в Белград. Когато споме
наваме българските консулство и посолство, нека 
да припомним и за съвета, който отправиха два
мата споменати господа от Агенцията за българи
те в чужбина, че "не е нужно да се носят документи 
за получаване на гражданство в Министерството 
па правосъдието в София - документите могат да 
бъдат предавани и в Белград и Ниш".

Не търсете “бърза процедура”

Президентските двойки си направиха семейна снимка

ващи се тъкмо с а наша

Подготовките за местни 

избори - без проблеми
Подготовката от страна на провеждане па месгните из- 

Министерството на държав- бори на 28 октомври и те ще 
пата администрация и адми- струват 18,5 милиона лева 
нистративната реформа държавата, информира Васи

лев. Според него, тази цифра 
ще се окаже грешна, тъй като

на

(МДААР) за местните избори 
върви много добре и без
проблеми. Това съобщи пред зависи дали и в колко и в кои 
журналисти министър Нико- общини и населени^месга ще 
лай Василев при посещение- има втори тур на изборите за 
то си в Оряхово, предаде БТА. кмет. Ако има втори тур в 
На местните избори ще бъдат Оряхово, това няма да окаже 
използвани прозрачните ур- голямо влияние па общата 
ни от предишните два вота за сума, но ако има такъв в Со- 
президент и европарламент, фия, то той би струвал толко- 
ипформира Николай Васи- ва, колкото и първият, обясни 
лев. МДААР е направил ек- минситърът на държавната 
спертпа оценка за необходи- администрация, 
миге средства за нормалното

Нека да кажем, че досега български паспорти са 
получили над 2000 сръбски граждани, а според 
данни па българските власти в момента около 5 хи
ляди души, които са подали молби, чакат заветно
то българско гражданство, т.е. лични карти и зад
гранични паспорти. Както вече споменахме, зара
ди големия брои молби на българи от цял свят, за 
българските документи се чака до 3 години.

И накрая искаме да предупредим всички онези, 
които се готвят да подават докуме!пи за получава
не на българско гражданство, че от този факт се 
възползват различни измамници, които изпол
звайки наивността на хората, като им обещават 
"бърза процедура", им взимат пари, а така нарече
на "бърза процедура" не същесгвува (освен в опре
делени от закона случаи - Т. Г1). Официалната ус
луга за подаванет о на документите е - напълно без
платна.

Пече от няколко месеца всички български 
граждани могат да пътуват в страните 
от Европейския съюз само с лични карти, а 
отпреди няколко дни дори и в Нова Зелан
дия. От I август т.г. отпадна и гранич
ният контрол за сертификат “зелена кар
та” на колите с българска регистрация. 
Същото нравило важи и за Лихтенщайн, 
Норвегия, Исландия, Швейцария, Андора и 
Хърватска - страни, които не са членки на

Да добавим, че американските визи за бъл
гарските граждани ще останат най-малко 
още 2 години, поне до времето, когато 

- САЩ въведат електронната система за 
наблюдаване на чуждите граждани, кои
то напускат страната.

Пожарите взеха и две 

жертви в България
В сравнение с огнения ад в съседна Гърция и катастрофалпи- 

ге наводнения в Румъния през последните дни, България като 
'<е ли се отърва по-леко. Предизвиканите от изключителните го
рещини и човешка небрежност пожари край границата ни с 
Турция все пак взеха две човешки жертви - 75-годишен инвалид 
и съпругата му, опитала се да го изведе от горящата къща. Огне
ната стихия разруши 50-ина къщи в Присъден, Радовец и Фили
пови край Тополовград, Хасковска област.

Т. Петров

(Бележки: Зя написването ви впия материал авторът е 
жшенл наръчник' "Иъмарско гражданство".)
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След три месеца работа___

Приключи 

реализяцията 

на проектите

6 г 31 август 2007

В общината пристигна чуждестранен капитал

Лабротекс" откри цех
- Единствен проблем „„ „редставлвв. ГКПП Р-барц»,»» ^

и зеленчуци Р™ц™вв,(16ивши работници х0 заплати да не бъдат по-низ- 
"Здравле от Лесковац, чиито в цосилеградския текстилен ки от МИиималните в Сърбия, 
собственик от миналата годи- завод “Кобос”. Иванка Лнас- 
на е

и

В Боси-дървета и храсталаци, 
леград бяха уредени зелените 
площи в центъра на града и на 
кея около Добродолския по
ток и са почистени няколко 
диви сметища в Райчиловци.

Апостолов подчерта, че в 
обществените работи са били 
включени безработни от всич- 
ки сбла и то въз основа на 
предложенията, които давали 
съветите на МО.

- В реализацията на проек- 
бяха ангажирани 96 без

работни с основно и 39 със 
средно образовние. Заплатите 
на хората с основно образова- 

бяха средно по 9500 дина
ра на месец, докато тези със 
средно образование 
по 10 500 динара. На всички 
тях са плащани и здравните и 
социални осигуровки.

В дирекцията 
програма, с която ще канди
датстват на новия конкурс за 

обществени

Общинската дирекция за 
площи и пътища 

на 13 август
на плодове строителни 

в Босилеград
Фирмата е поела задължение ПрИКу1ЮЧИ реализацията на 
да поеме и двама от петимата п^оектите от програмата за 
пазачи па сушарата, заплати- 05ществеии работи, в рамките 

които да бъдат на пиво па които „ продължение на 
па най-низките па заетите със и меСеца 135-има безработ- 
средно образование в общии- ми почистваха и уреждаха ка- 

в Босилег- иали за напояваме на земедел
ски парцели, некатегоризира- 

пътища, гробища, диви

Община Босилеград, не- тисова заяви, че постепенно=-=#=? щтме.
Фирмата е собственост на я бизнесменът планира да за- 
гръцкия бизнесмен Петрос действа още помещения в су- 
Факиолас и тя бе единствени- тарата.

те ма

ското управление
В договора се казва, че----- рад.

'Лабротекс" не може да дава 
помещения под ипотека, наем, га- сметища, зелени площи и пр.

За реализацията на програма- 
която бяха обхванати

ят кандидат на конкурса за 
безплатно ползване на обек- пи

конто Общинският съвет деловите
ранция за получаване на кредити

-"Лабротекс" притежава текстилен завод и та/ с
собственика на "Лабротекс" за срок от една в Кюстендил, в който в момента са ангажира- всички местни общности ди- сооственика на ^Ейорохс-кс Р около 70 души, казва Иванка Анастасова рекцията е изразходвала 5 360
пълнява всички предвидени УС'Юпнятойда °^'°"е"ДхИ^0К°аЯ™ к^сТ&еше^тпуснСо Ми-

II Ц111| и | и 1'Т~| в Босилеград, понеже тук има много политика. Според условията
/ опитни шивачи. на конкурса за целта дирекци-

/ ; I!/ По думите на управителката фир
ЦЕ! 1 * та има осигурен пласментна продукци- собствени средства
ШЛ \Г~}Т 3\ .жШрздНРЯР&А ята си, понеже почти цялото произвол- ност от 950 000 динар.

____|ство е предназначено за известната Страшко Апостолов, дирек
гръцка фирма "Алует". "Единствен тор на дирекцията, казва, че с 
проблем ни представлява ГКПП Рибар- обществените работи са реа- 

,,•45 „„ понеже не е регистриран за товарен лизирани проекти, които са от
транспорттака че сме принудени суро- полза за възможно повече
преГди1?р™а1наГя"меасеКиаРсТо- ^Бошлегра,
ро? да бъде рРазр^шно през Рибарци да ГаГн^еГкГпГрцеди; 
минават и камиони, което ДО голяма «в« е част* тях ^ихме 
степен ще ни улесни работата ^изтъкна и бетонни канавки< „зтькна

той. Във всички села са почис
тени и уредени гробищата, а 
край по-голяма част от мах
ленските пътища са изсечени

титетите на сушарата, 
обяви преди няколко месеца.

В скюлчения договор между общината и
и пр.

ние

взимаха

вече готвятята трябваше да осигури и 
на стой-

ма-

л напровеждане 
работи, който трябва да обяви 
Министерството на труда и со
циалната политика. Апосто
лов се надява от новия конкурс 
да получат повече средства и в 
реализацията на проектите да 
бъдат включени още повече 
безработни. Той оповести, че 
и в следващите обществени 
работи ще бъдат включени 
проекти за решаване на раз
лични комунални проблеми в 
общината.

©а &

Мй ййВ ~щ
ТЯ.

“Инак” е нов собственик на “Бор” П.Л.Р.

Производството ще бъде 

възстановено тази есен
Невероятно, но факт

Кон „искал да шофира“
Очаква се да бъде реализиран вторият тур за социална програма

Частната фирма "Инак", 
собственост на Иван Костади
нов от Босилеград, миналия 
месец купи 70,16% от общата 
стойност на капитала на 
"Бор" и стана мажоритарен 
собственик на това предприя
тие. Посредством брокер- 
ско-дидърската къща "ММК 
гроуп" от Ниш, "Инак" е ку
пил на Белградската борса 
общо 14 095 акции на "Бор" 
на стойност от по 50 динара.
Акциите са купени-продаде- за ток и други комунални ус- че, през юни 2006 година, 
НИ печалната цена, тъй ка- ЛуГИ. агенцията прекрати договора
то Инак оил единственият Новият собственик изтък- с Райкович и предостави 70- 
заинтересован купувач. Соо- ва, че ще положи усилия през те процента от капитала на 
ственици на останалите ак- тази есен да възобнови про- Акционния фонд на Сърбия, 
ции, които представляват изводството в дървообработ- Фондът тогава назначи Велин 
30/о от капитала на Ьор и вателното предприятие и с Стоичков, адвокат от Боси- 
занапред си остават 148-те качествена продукция да си леград, за временен пълно- 
бивши и сегашни работници прокарва път на пазара. Той мощник, който да управлява 
във фирмата. подчерта, че ще запази се- с капитала на фирмата до но-

С купуването на фирмата гашнИте 10 работници в ва приватизация 
Инак е наследил и, огром- "Бор", които не са кандидат- Стоичков заяви, че очаква 

ните дългове на Бор , които ствали във втория тур за со- правителството наскоро да 
в момента възлизат на около циална програма, и ще създа- разреши реализацията 
25 милиона динара. Наи-го- ва условия за приемането на втория тур за социална прог- 
лямата част от тях са за из- нови. г зг ч и

Звучи учуд
ващо, но е факт.
Докато със сво
ята "Лада сама
ра" се движил 
по пътя от Сур- 
дулица към Бо
силеград, в мес
тността Стара 
граница горно- 
лисинчанинът 
Яким Младе
нов бил "напад
нат" от кон, 
който счупил 
предното сгьк- Яким Младенов пред колата си 
ло на колата му
и с цялото си тяло се вмъкнал вътре. За щастие шофьорът 
минал само с леки наранявания по челото и гърдите.

Неотдавна в късните вечерни часове, докато пътувал, 
Младенов забелязал, че отсреща му по пътя се движат два 
коня. Напълно неочаквано единият се втурнал към колата 
му, счупил с краката си предното стъкло и се вмъкнал на 
седалката до него. Шофьорът загубил контрол над корми
лото, колата усилено започнала да се връща назад и се 
спряла в храсталаци под пътя. И докато Младенов успял да 
се измъкне, заклещеният кон останал да чупи с краката си 
седалките и другите стъкла на колата.

Набързо на мястото на своеобразното пътно произшес
твие се събрали хора от няколко коли. Те веднага оказали 
помощ на Младенов и извикали екип от полицейския 
участък от Промая. След това нашенецът бил закаран 
болницата в Сурдулица, където му била ушита раната на 
челото, а полицаите и насъбралите се 
да извадят коня от колата.

Цехът за преработка па дърво "Бор"

й

на

шш. тт ШШт
здравни осигуровки и други ла на фирмата чрез аукцион, подчерта, че според програ- 
принадлежности през пое- който организира Агенцията мата всеки от тях трябва да 
ледните години. Не са малки за приватизация. След неиз- получи средно по около 320 
и сумите, които Бор дължи цълняването на договора оба- 000 динара. ПЛР

гепялихора едвам^г
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На 21 септември в Димитровград Ловното дружество “Видлич” от нищо направи нещо

Униш лените мп
щкз 4имитровградското ловно 
(ЦЦ дружество "Видлич" има 
СвЯ! около 450 членове и сравни- 
'ДТР телно дълга традиция, но ре- 

зултати отчита едвам през 
последните година и полови
на. Както изтъква председате
лят му Деян Соколов, ветри- 
иареи техник, "от нищо нап
равихме нещо". Това нещо е, 
че дружеството със съдей
ствието на местната власт се 
сдоби с помещения в сграда- 

''&Ш т та на бившия комитети полу
чи място за строеж на соб
ствени помещения. Все пак за 
ловците не 
са най-важ
ни поме
щенията.
"Едра ди
веч - диви 
свине 
глигани

По случай Деня на Димит- ства за проявата, особено ако имаше дос- 
ровградска община - 21 сеп- се има предвид, че става тра- татьчно. 
тември, за пети пореден път в днционна. Иванов оцени Но това не 
града ще се проведе "Панаир твърде положително факта, може да се 
на агробиодиверситета и сел- че "Панаирът на агробиоди- каже и за 
ското наследство". Ще бъдат версптета и селското наслед- дребната 
представени много автохтон- ство" сее превърнал вобщин- дивеч, като 
ни видове домашни животни, ско мероприятие, в чието ре- зайци и фазани. Започнахме 
хранителни продукти, под- ализиране участва не само с основното - да "вкараме све- 
готвени от горски плодове, "Натура балканпка", но и ор- жа кръв" сред дивеча, 
ръкоделия, традиционни яс- ганнте на местното самоуп- Най-напред купихме 85 зай- 
тияидр. равленне, пенснонерската и ци от Войводина и ги пуснах-

Доскоро панаирът бе един- други организации, ведом- ме в нашия ловен парк. Съ- 
ствения от този вид в Сърбия, ства и сдружения в община- щото направихме и с 500 
но преди няколко месеца за та. Той каза, че проявата ще бройки фазани: Това стана 
първи път подобен бе орга- се проведе дори и ако не се 
низиран и във войводинския получи финансова подкрепа 
град Ковин. от републиканските органи и

Един от водачите на ди- добави, че във всеки случай на 
митровградската 
любителска
"Натура балканика" Сергей ри горията на общината се от- 
Иванов изрази надежда от ре- глеждат много видове автох- 
публиканските органи да топни животни, 
пристишат определени сред-

а 4Р
I1&> Ц ..-г

.1/:: 1

'! 111Шч шжштжа

щЖшщ «IШ
V * Фаза пише па дружеството "Видлич”

РИЯ
Мш

миналата година. "
Плановете на дружеството

телите в града.
Досега в ловния парк са из- 

са до края на тази година да градени 23 обекта т.нар. "че- 
бъдат набавени още 1100 фа- ки" и над 50 хранилища за 
запи и 100 зайци, т.е. в лов- дивеч. За набавката на дивеч 
мия парк да има до 3000 зай- и за обекти, както и за обо- 
ци и над 1700 фазани. Ако то- рудване на помещенията, са 
ва се осъществи, от следваща- изразходвани около 1 мили- 
та година ще бъде допуснато он динара собствени сред- 
ловенето на фазани, което в ства. За дейността си дружес- 
момента е забранено. В дру- твото получило специално 
жеството обмислят и въз- признание от Съюза на лов- 
можността за комерсиален ците на Сърбия и дарение от 
лов, като в една част започнат 500 фазани. Димитровград- 
да отглеждат определена ди- ските ловджии през послед- 
веч, която после ще бъде до- но време осъществяват и доб- 
пусната за лов срещу пари и ро сътрудничество с колегите 
за ловджии от други градове, си от Търстеник, както и от 
От това начинание биха има- Драгоман (България), 
ли полза и дружеството и хо-

/ я'
От миналогодишния панаир в Димитровград и

Деян Соколов

А.Т.

...Някога и сега -
природо- посетителите ще има какво 

организация да се покаже, тъй като на те- Реконструкция на главната 

улица в Дариборд 1936в. Д.
Свидетели сме па 

рконструкцияга 
главната улица днес, 
когато са ангажирани 
па десетки най-раз
лични машини и вози
ла, когато се ползват 
най-разнообразни ма
териали, гранитни па
вета, гранитни плочи в 
няколко нюанса, печа
тен бетон с голяма ус
тойчивост, млян ка- 
мък-бехатоп, обикно
вен бетон, бетонни 
елементи за тротоари
те, капделабри, метал- ! 
пи кофички за боклук, 
пейки и редица други.

наПрез фотообектива

Пейки - да, но накъде?

*
Преди 70 години

върху реконструкцията па съ- радвали, въпреки че, когато лисги за кадастър, техници и 
щата улица са били ангажи- било сухо, се вдигал голям майтори от цялта страна, 
рани само един валяк и една прах, важното било, че не са Естествено е, че има и хора, 
машина за дробене па камъ- газили кал. които се радват, особено тези,
пито, докарвани с воловски Днес, когато Димитров- които идват през лятото на 
коли. На снимката са: Милко град получава една от почивка в своя роден град. 
Златанов, някогашен валяк- пай-уредените улици в стра- Хора с образование, с широк 
джия от Лукавица, Тодор пата, има и скептици, напра- кръгозор и усет за хубавото. 
Златанов с униформата, ггъ- во злонамерени хора, които Старата снимка е от албу- 
теп надзирател ог същото се- по всяка цена търсят някакви ма па семейството па Елена и 
ло, Кирил Наков от Желюша, за тях недостатъци. Въпреки Милорад Златанови, дългого- 
отляво, и човекът отдясно е че са ангажирани строителни дишпи читатели и сьтрудни- 
пепозиат, вероятно помощ- инженери, архитекти, ци на вестник "Братство",
пик па Милко валякджията. хидроипжепери, електроип- 

Тогава улицата била жепери, архитекти по пей- 
постлапа с чакъл и хората се зажиа архитектура, специа-

В рамките ма реконструкцията ма гл а ината улица на тротоара 
срещу общината слагат пови пейки. Съгласно определени нрави
ла слагат ги с лице към сградите.

На едни това им харесва и казват, че така обръщат гръб на об- 
щинарите. На други не им харесва, за щото не могат да гледат към
общината.

А всичко това мамодобава на приказката с Настрадин Ходжа, 
който, когато нравил къщата си, я сложил на чекрък, за да може 
Да я върти както да хареса на хората. А.Т. Сретен И го в.



Новили от Сурд-цлица и бабу-ишии,о
На 7 септември - тържество 

Сурдулишката фабрика на Кнауф

8 31 август 2щН

13-и Власински срещи в Сурдулица в

Стратегия за развите на селата нова производствена линия
«яг езгчря: «ветзягяязй !5тд,*сЬг-. _

на започналите в сряда срещи е Традици- ди Д. ,,псти Той изрази надеждата си, Следващия петък: ^ ни за съвременната система от
онното и съвременното в живота на село . ‘ бшипа ще бъде сред първи- инсулеишън «СУРДУ то камери и филтри за пречис-
Освен от Сърбия по темата се изказаха и ек- чесурдули < Щ окумент за плаио- се сьстои тържеств'тване на въздуха. С това наша-
шерти от Гърция, България, Румъния, Унга- те'■'Сърбия, която ще има документ:мпл ^ ще бъде пуСнаТа в експлоата тънена ^
рияРи от бившите югорепублики. Въз основа во дългосрочно'разпи‘ ' какт0 „а ция нова пР°“зво'1<7 На ком- екологически най-чист произ-
на техните изказвания ще бъде изготвена развитие'трябва,щ,чадем.» пси‘к^ка тас ”ия. РъК°"Иха покани за водствен цех за каменна вълна, 
стратегията за развитие на селата. Академик по-големите селски.греди шина ианията отправиха покани за д ^ женията спират
Джура Стеванович от Института за социоло- по^алко жители, каза Момшловиь а’6и™Н * "втмъже в и най-минимадните прашин-
тя и развитие на селата в Белград подчерта, Организатори нуазгодишиите междуч« тавените държавни ^ъже^ ^ заяви директорката за
че за цялостно развитие на селските среди е родни еииГзГсоХло?Г..а селото и селско- и премиера Воислав Ко- маркетинг в Кнауф Мария Та-
наобходимо по-голямо ангажиране на дър- Сдружение з Д .соииация за со- „т1Ица и техни сътрудници дич.
жавните институции и по-тясно сътрудни- то стопанство, Тпоисьстват на събитието. По случаи откриването на
чествос местното самоуправление. циология на селото и Институт за агроико ^ „Р*сът° вители „0вия производствен ооект

Сурдудишкият кмет Станислав Момчило- номика от Белград, а домакин - община Сур Поканени са Р а- Кнауф подарява на раоотни-
посочи, че бъдещият стратегически доку- дулица. детели о?Пчински окртг и сь- ците си и на гражданите на

развитие трябва систематично да об- Д. Мирчев общини. Сурдулица концерт на извес-
За новата и най-модерна в тния певец Желко Иоксимо- 

окоъга за този месец възлиза на 19 568 дина- хази част на Европа производ- вич. За Фирмата ез
раРР ботгшците в извън стопанството в окръ- ствена линия за каменна вълна печила около осем хиляди оез- 
га са получавали средно по 27 756, а тези в компанията Кнауф е изразход- платни билета, 
предприятията по 16 109 динара. вала общо Р

Най-високи заплати в Пчииски окръг през

става

вич 
мент за

Заплатите в Пчински окръг 
все още изостават зад 
републиканските_______

Сурдуличани 

първи, ханчани 

най-слаби

Д. Мирчев

Край Власинското езеро
най-низки във Владичин хан, където 

заплата е била едва 9943 динара, 
стойност на заплатите във Враня,

нара, а 
средната
а Спипани бракониери_редната
най-годямата община в окръга, през посоче- 

месец е била 20 140, в Буяновац - 20 827, 
Босилеград - 20 404, в Търговище - 18 851

Заплатите в седемте общини в Пчински ок- Прешево - 18 440 динара. С изключение на 
ръг все още изостават зад тези на републи- Сурдулица и Враня статистическите данни 
канско равнище. Докато през юли средната сочат, че средната заплата в окръга относи- 
заработка в Сърбия е била 27 752 динара - в телно е по-голяма в общините, в които едва 

30178, а в стопанството 26 ли има стопански фирми.
034 динара, средната стойност на заплатите в

ния ШШши в

шжщ
извънстопанството и

В.Б. щ р: -
На върха на Асеново кале в Звонския край

Щ : глг~<‘

.. ... -
Поставен триметров кръст

На някои им харесва, на според предание, на това мяс- 
някои не, това че през това то се отбивали кръстоносци и ?

^4 лято на върха на Асеново ка- сключвали различни сделки с 
Щ ле в Звонския край, срещу царския слуга, който преби
ва известния балнеосанатори- вавалтам. Смята се, четукид- Това лято четиримата рнбо- им обеща специална награда. 
Щ ум Звонска баня, бе поста- вали царските братя Асенов- пазачи на Власинското езеро Сдружението "Варденик" 
Щ вен триметров дървен хрис- ци и че този район бил меж- отнеха от брекониери около има около 300 постоянни чле- 
9 тиянски кръст. Поставиха то ду другото и техен ловен ре- 1500 метРа най-различни ри- нове и то във всички категории-

активисти на неправитед- зерват. Предполага се, че на баРски мРеж»; които не са П03' от пионери и младежи до вете-„ г //Г_волени за риболов във водите рани. Членският внос е 100 ди-
ствената организация Гре- това място е съществувал ня- му. Съгласно законовите разно- нара за една година, а разреши- 
бен от Димитровград. Те какъв обреден белег. редби, иззетите мрежи бяха телното за едногодишен рибо
казват, че кръстът има пре- Разрешение за поставяне унищожени в присъствието на лов струва 3500 динара. Рибо- 
ди всичко туристическо зна- на кръста организацията републикански инспектор за ловци с под 18 и с над 65-годиш- 
чение, т.е. ще примамва ту- "Гребен" е получила от орга- рибарство. на възраст плащат по 2000, до-
ристите, които пребивават в ните на местното самоуправ- Председателят на Сдружени- като жени и деца - 500 динара, 
този край, да се изкачат на дение в Бабушница, имайки ето на риболовците "Варденик" За еднодневен риболов във Бла- 
върха на Асеново кале. предвид, че районът е в пре- Б Сурдулица Александър Попо- синското езеро гостите трябва 
Освен туристическо, може делите на тази община. вич похвали будността на рибо- да платят 800, а за една седмица

шГ. У. г >*Т', да има и историческо значе- Б Л пазачите и за приноса им в бор- 1200 динара.
г бата срещу брекониерството, а

за защита на рибното богатство

т,

Д-М.ние, казват те и добавят, че

1Л- *к*Г- I ■

Къщата на даскал Йоца
Къщата на пенсионира- та. Но даскал Йоца, както по-малко от 30 кубика. Би- 

ния учител Йордан Мила- всички му викат в селище- горътелека,шуплестамате- 
нов в Звонска баня е уникат, то, решил да си направи къ- рия, която с течение на то- 
гьй като почти цялата е ща от необикновения стро- дините се втвърдява, казват 
построена от необикновен ителен материал, който му специалисти. Ако това е 
строителен материял - би- бил под ръка. Две години вярно, моята къща ще е ве- 
гор. той къртил скалите от би- ковна, шегува се даскал Йо-

Бигорът в Звонска баня се гор и ги рязал с обикновена 
е образувал с хилядолетия бичкия, за да станат годни 
от минералната вода. Тер- за зидане, 
малните извори са напра- - Не мога да кажа какво 
вили тераса от бигор, върху точно количество съм прех- за наемане о г гости в банята, 
която са построени сегаш- върлил през ръцете си, но в 
ните главни обекти на баня- никакъв случай не е

ца.
Със съпругата си Олга 

даскал Йоца живее в сутере
на, а на етажа е обзавел стаи

ДС.
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IIОт албума на наш читателОт другата страна на границата

(рай бъдещия ГКПП Банкя ■ Потир Пресъхна селската
Тъй очакваната "гореща" новина стана факт: Президентите на Сърбия 
и България - Борис Тадич и Георги Първанов неотдавна подписаха 
споразумение за откриване на 2 нови гранични пункта. Нас най-много 
ни "засяга" този, който ще свърже Банкя, община Трън (България), и 
село Петачинци, община Димитровград (Сърбия). С цел да запознаем 
нашите читатели с някои от местата покрай бъдещия ГКПП "отвъд 
браздата", реших да посетя град Трън и околността му.

От продължителната су- години, когато е взета част 
високите от водата за селския водоп-ша и екстремно

ЯШЯЯ|«« |^ед®ии влезли 1 пререкания стурската пласт, Ч**»*™ й™пк”од™'"ето нТе

" ‘ " Денко избрал високо място до Руй планина... ци. И най-старите хора от та била доверена на неква-
МЯ Пенко пък избрал друго място, 5 км по па юг, това планинско село, разсе- лисрицирани хора.

на цели 36 км. от Трън. Така днешното село лили се навред из страната, При такова положение 
Ц получило и името -1 юнкьонци. а най-много в Димитров- неколцината брайковчани,
Я Продължавам към един от 100-те пацио- град, не помнят предците останали в селото, с вода се 

пални туристически обекта - ждрелото па ре- 
ка Ерма. Лесно го намирам, табелка в центъ- 
ра на град Трън сочи пътя натам. След около 
1 км се преминава най-напред покрай хижа 

Щ "Ерма", единствения вариант за подслон на 
1] територията па града. А още 1 км (за съжале- 
Ц ние лош път) ме отвежда към изваяното от 

природата ждрело, което 100% ми напомни 
Й| на нашето, отвъд границата, само че това на 
Я българската територия е значително по-късо. 
ет Малък паркинг предходжа удоволствието 
Йе от изкачването по 200-метровата камениста 
Щ пътека. Тя пък сякаш прелива към дървените 

парапети, стъпалата надолу и моста над бър
защата по пътя към Петачинци в теснините 
Ерма. За разлика от нашето ждрело, където 

Щ се движим долу, покрай реката, тук се върви 
«ц по билото - по върховете на планината и гле- 
н| дам Ерма отгоре, от - т.нар. "птича перспек- 
Щ тива". Нещо като мост за съзерцание.
Щ В подобно съзерцание сигурно е била и
I Света Петка, наричана още Преподобна Па- Снимката, която предлагаме, е направена през времето, когато в 
I раскева Българска. Няма начин да не е. Преди селото е имало живот, а от двата чучура на чешмата е бликала 

10 века я подгонила потерия, вероятно зара- студена, чиста питейна вода, дори и по време на най-големини го- 
Ждрелото на р. Ерма край Трън в България ди религията й. Скрила се в местността Таран ретини и суши.

паланка, намерила подслон в една малка пе-
Тръгнах от София с кола - посока град щера на едно тепе. Омесила си пита, изпекла им да са разказвали, че ня- снабдяват от бунара на 

ТР^- я, но усетила идващите и се скрила. Влезли кога тази чещма е пресъх- Герго Кукудинац, който
Е, все още не можеш да минеш оттук, за да дуШманите вътре и докоснали питата, която 

си отидеш в родното Звонци!... се вкаменила... До ден днешен могат да се ви-
С тези думи ме посрещна Александър Нен- дят в скалния параклис "Света Петка" следи- 

ков, кмет на община Трън, с когото се позна- те от светИцата върху скалите, оставени ся- с'
каш да напомнят за нея и за красивата приро-

ШШШ

.

ш

поради пресъхването на 
Преставането на чешма- чешмата бил принуден да 
, разказват бивши и се- активизира отдавна вгра- 

гашни брайковчани, не е денпя хидрофор.
Днес край чешмата е 

За случилото се е пусто, а зейналите без вода 
допринесла може би пове- чучури имат зловещ вид. И

вала.

ваме от по-рано.
А иначе от София до Трън има точно 77 ки- сред която се е приютила, 

лометра. Стига се сравнително лесно. Посо- Красива природа с множество манастири 
ката е Перник, после - през Брезник. Но на ге- и църКВИ из околностите. С музей па кисело- 
риторията на община Трън усещането е дру- то мляко в седо Извор; музей на керамиката в че несполучливата гтоправ- хората от снимката ги вече

село Бусинци; антична вила и некропол при ка на самия извор преди няма: дядо Еленко и баоа 
Пътувам към двете най-южни от общо 51 село Забел, руини от крепостта Земен при се- Олга отдавна са починали,
га на община Трън. Най-напред търся село до Ярлопци; погребални могили в Бусинци и Както узнаваме, пресъх- останала е само баба Данка

чала е мощната селска (в средата), но и тя вече "чу- 
чешма в с. Моинци а Та- пи" десетото десетилетие и

предизвикано само от су
шата.

го...

села на община Трън. Най-напред търся _ ____
Декьовци, отстоящо на 31 км от общинския сЛИшовци. Екопътеката от ждрелото води до 
център. На някои отбивки няма указатлени въдещия ГКПП в село Банкя, където има ми- 
табелки, други са просго една ръждясала ла- „ерален и:,ВОр, подобен па този в Звопска ба- бърдието. Малцината 
марина, на която нищо не личи. ~ " “

Някога, през турско робство, тук живеели
заедно с чешмата е свиде
тел на хубавите времена, 
които о тдавна са отминали.

Сретен Игов

ня. Тук е и Руй планина и т.и., и т.п. жители се снабдяват с
- _. Много и все красиви неща ще мога г да бъ- вода от съседното село

двама братя - Пенко и Денко. Велможи били дат видяии наскоро, когато се надяваме бъде Мъзгош.
за времето си, уважавили ги хората. Не щеш 0ТКрИТ дъдгоочаквапият ГКПП. 
ли обаче, не се примирили с някакви разпо- Т. Петров

Музика, красавици, футбол
Драган Митич по народна музика и Тилна Антич - 
забавна. Голям брой зрители привлече изборът за 
"Мис Дужница". Сред 14-те красавици за мис бе
ше провъзгласена Ивана Тошич, първа подглас
ничка й е Наташа Адамович и втора подгласничка 
- Дияпа Лепоева. Това реши журито, съставено 
предимно от членове па "Мега микс бепд" от Бел
град.

От младежкия фестивал “Л

По традиция всяко лято, 
в Бабушиица се завръщат 
брой хора от Лужпишки край, а 
особено учащи се младежи и де
войки в по-големите центрове в 
страната, тук се организира Мла
дежки фестивал. Тазгодишният 
фестивал "Луфест 07" започна 
10-и с музика и приключи на 27

когато
голям

гтд И традиционния пощен турднир по малък фут- 
бол се съревноваваха 20 отоора сред по-младите 

С категории (пионери, момичета и младежи) и 14 
отбора па възрастни. Всеобщи победители станаха 

Ок състезателите ма "Юг инженеринг", втори - "Кафе 
щ бар Елит", а трети - "Кафапа Тройка". Общинската 
I скупщина в Бабушиица, като организатор и пок- 

^.1 ропител на мероприятието, обезпечи солидни наг- 
ИД| ради за футболистите. 1 юбедителите получиха 
Л 100 000, второкласиралите се - 50 000 и третокласн- 

Ш ' ралито се - 25 000 динара. Наградени бяха и 
' ,! най-добрият голмайстор и най-добрият вратар.

па

август с финален мач по малък 
футбол.

В забавната част па фестивала, 
който се провеждаше в центъра 
на града, уменията си показаха 
млади музиканти и фолклористи. 
Излъчели бяха и най-добрите - ш ДС-
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В основното училище в БосилеградВ предучилищното 
заведение в Димитровград

Готови за новата 

учебна година

Намалаява броят на учениците
т сина.

Прсч учебната 2007/08 годи- Поразяващо е и положе и- ™ и Райчидов- В училището «гврп.ат иодго-
,11 в основното учидище в об- ОТО в горните кдасове в четири- волацигевь р товки за придаване на рефор-
щииата ще се ртат 722 учени- те подведомствени осмокдасо- ци предишните мата в пети клас. Оттази учеб
ни от които 4Й-ма в Босилег- ви училища От пети до осми ърамн на та:!И „а година вместо един, петак-
рала останалите в подведом- клас п Горна ЛисишищМгпопа в жилището е частично решсн ласниците задължително ще 
стените училища в селата. В 16, в4олпа/1юбата-14, Р У , т с недостиг на ква- учат два чужди езика, а според 
училището се опасяват, че Любата - 17, докато в бистър- Хьштирани кадри. Директо- решението на училището, ос-
броят на учениците може и да ското училище 37 у» \ • «ътиа училището Методи Чи- вен англииски, ге ще уча г и
се намали, понеже имат ин- През тази година в ш,раи че освем по музи- руски език. Покрай един от

;; лищното заведе- формации, че някои семейства клас щс тръгнат 83-ма мал у > възпитание, за който двата задължителни свободно- 
ние в Димитров- това лято са се изселили от об- гами-36 в поиграл у „редмет години наред нямало избираеми предмета - вероу-

I град. Според ДИ- .ципата. " Тлите 33 ^РУ.Ге^Хе- преподавател, и .^20 часа по чеиие или гражданско ввзпи-

' Л ==»- ижЕжж етгщя»та обекта в града и „ам по един или двама учени- се определили децата им да се пемлАТК подчерта, че култативни предмета
този в Желюша са цн. По едно дете ще се учи в Бе- учат па маичии български език ли. ” „а "тавата език с елементи на национал-
напълно подтот- луг, Росен, Зли дол (Нови) - 3 ,^леград иног^ак, ^“сапрнети двама
вени - помещени- Брапковци, Карамаиица просветният министьр пови преподаватели по май-
ята са почистени, ^'""""""маУе.пщн в гСр- дартзреши откриването на сд- ‘р°7о°зи
играчките изми- 1Ю Тлъмипо, Ярешник, Назъ- па паралелка за обучение на Р®“,е" ПРподведомствените
ти, а паркетът в рица и в църнощишкото учи- майчин език в Босилеград, под нр л Горна Ли-

стаите наново премазан с лак. В Желюша лин.е в Две реки. въпрос е дали тази "привило- учили,да в Бистър и Горна Ли
е поставен хидрант, сменени са водопрово
дът и канализацията.

Подготвителната предучилищна прог
рама е завършена и с нея ще бъдат обхва- 
ати децата, които следващата година 
тръгват в първи клас. Тази програма е за
дължителна и без нея възпитаниците ня
ма да могат да се запишат в първи клас. В 
групата са 75 деца, а общо в предучилищ
ното заведение се очакват около 270, което 
е на нивото на миналата година.

След като започне приемът на децата се 
очаква да бъде на ниво на миналогодиш
ния, а може би и по-годям, тъй като в обек
та има места за над 400 деца.

И тази година цените за целодневен 
престой са 1200, а за половин ден 500 дина-

А.Т.

Всичко е готово
* за началото на но

вата учебна годи- 
/ на и в предучи-

тание, петокласниците ще 
трябва да се определят за още 
един от предложените 4 фа- 

- майчин

нага култура, защита на при
родата, информатика и ком
пютри и хор и музика.

Сладжаиа Ива нова П.Л.Р.

В босилеградските средни училища ще се учат 243-ма ученици

Дефицит на учители паралелка 30 свободни мес
та, непопълнени са останали 7 места в 
гимназията и чак 22 в електротехничес- 

В босилеградската гимназия и в три- електротехническа паралелка в първи ката паралелка, 
те подведомствени паралелки на Сред- клас - специалност електромонтьори. ^ преди началото на новата учебна 
ното техническо училище от Враня Електротехническите паралелки са с година в гимназията е налице пробле- 
през учебната 2007/08 година ще се учат тригодишно обучение. мът с недостиг на квалифицирани кад-
243 деца - 17 повече от миналата годи- В първи клас в гимназията за тази ‘ п0 определеНи предмети. Директо- 
на. 203-ма ученици ще се учат в осем па- учебна година са се записали 53-ма уче- г на га„назията Стоян Величков зая- 
ралелки (във всеки клас по две) в гимна- ници, а 8 в паралелката за електромон- ^ нямат специалисти по сръбски и 
зията, 34 в двете електротехнически па- твори. Тъй като според конкурса на ан'глпйскп езиК/ МуЗИКадно възпита- 
ралелки във втори и трети кдас-специ- просветното министерство на Съроия н(|е исгория и латински език. 
алност механици за разхладителни за тази учебна година в първи клас на ' '
уреди и 8 ученици в новооткритата гимназията е имало 60, а в електротех

ническата

П.Л.Р.
ра.

Родители от Бистър и Д. Тлъмино настояват 

децата им да се учат на майчин езикОУ в Димитровград

Ще се учат около 
800 ученици

Родителите на четири деца в първи ни да ги запишат на сръбски, понеже децата си на училище, 
и втори клас от Бистър и Долно Тлъми- министерството не е разрешило пара- Директорът на училището Методи 
но тези дни отправиха писмо до минис- лелки на български език в селата. Роди- Чипев заяви, че още в началото на юли 
търа на просветата на Република Сър- телите сега искат децата им от втори е изпратил писма до просветното ми- 

В ОУ "Моша Пияде" в Димитровград в бия Зоран Ломчар, от когото искат да клас да се учат на майчин език. нистерство, Националния съвет на бъл-
първи клас ще тръшат 97 малчугани и то в разреши децата им да се учат на май- В писмото се посочва фактът, че гарите в Сърбия и до общинското ръ- 
централното училище в Димитровград - 67, в чим български език в подведомствено- просветното министерство разрешава ководство в Босилеград, от които поис- 
с Желюша - 23 в с Лукавица - 6 и в с Драго- то Училище в Бистър. Те подчертават, обучение на сръбски език в подведом- кал да съдействат за откриване на пара- 
вита - един ученик! 7 К че навРеме са се определили за тази ствените училища в общината, в които лелки на български език във всички

Тази голина к Vчрбнптп занрарние тир гр възможност. се учат по един или двама ученици и се училища, в които ще се учат първола-Лгйргякя»
като^подвеломствените в селата ^ше сеччат ®динствеиите >",еиици в ПЪРВИ кдас в език- Доколкото министерството не от посочените институции досега не е като в подведомствените а селата ще се учат бистърското училище, писмото подпи- разреши децата им да се учат на май- получил никакъв отговор.
У6 деца и то в Желюша - /У, Лукавица - 12, Сали и двамата родители на второклас- чин език, родителите изтъкват, че това От общо 17 родители които тази то- 
1 рънски Одоровци и Драговита - по 3 и Сми- циците, които миналата учебна година ще смятат за нарочно нарушаване на дина се определиха децата им в първи 
ловци - 2 ученици. завършили първи клас в Бистър, съот- националните им и граждански права клас да се учат на майчин език 13 са от

В сравнение с миналата година броят на ветно в Долно Тлъмино. Въпреки че и и свободи, гарантирани с Констнтуци- Босилеград, а по двама от Бистър и 
учениците в общината малко е намален. лани изказали желание децата им да се ята на Република Сърбия. Същевре- Райчиловци. к

учат на майчин език, те били принуде- менно оповестяват, че няма да пращатБ. Д. П.Л.Р.

Кандидат-студентска кампания за записване на българи от чужбина

Мнозина босилеградчани ще следват в България
На кандидат-студентските изпити денти от Босилеградско и Димитров- 

за записване по държавна поръчка градско, които са издържали канди- 
във висшите и полувисшите учебни дат-студентския изпит, но поради 
заведения в България, които се състо- достатъчен брой точки не са успяли 
яха през средата на юли, се явиха 58 да се запишат в някоя от желаните 
младежи и девойки от Босилеградско специалности. В рамките на второто 
и Царибродско, 27 от коитоуспяха да класиране се записаха още петима 
се запишат след първото класиране.
Кандидатите от Босилеград бяха
44-има, от които 22-ма успяха да събе- Кандидатите от Босилеградско и

Димитровградско, които не успе
ят да се запишат по държавна 
ръчка, имат правото да канди
датстват за

студенти от Босилеградско. Понеже и жени различни специалности - педа- 
след това класиране са останали още гогика, английска филология, ком- 
204 вакантни места за българи в чуж- пютърни системи и технологии, пра- 
бина, всички

пе-
кандидати, издържали во, международни икономически от- 

кдасификациоиния изпит, до 28 ав- ношения, медицина, география, ис- 
густ са имали възможност да подават тория, психология, финанси, ВИФ и 
молби за третото класиране. Резулта- пр.

класиране се очаква да Иван Николов, председател на 
^хтг.00511*61™ Д° 3 септември. Програмния съвет на КИЦ, изтъкна,

I ^ Иа ^ългаРия пРез учебната че всички кандидат-студенти от Босм- 
2007/08 година разреши 30 места за леградско успешно са издържали из- 
кандидат-студенти по държавна по- питите по български език и история, 
Р™ка °1 Босилеград и Цариброд -18 обаче относително слаби резултати 
в Софийския университет "Св. Кли- са постигнати на изпитите по мате- 
мент Охридски" и в специализира- матика, биология, химия и западен 
ните университети в столицата, 5 в език, което на голям брой от тях им е 
Пловдивския, 4 във Великогьрнов- попречило да се запишат желаните 
ския, а 2 места в Благоевградския уни- им специалности, 
верситет. И тази година бяха предло-

тите от това

рат необходимия брой точки.
Тъй като след първото класиране 

останаха голям брой непопълнени 
места за българите от чужбина, живе
ещи в Македония, Украйна, Молдова

по-

записване по ректор- 
ско решение в някой от ВУЗ-ове- 
те. Записалите се по този начин

и в други страни, Министерството за студенти нямат право да получа- 
образование и наука на България ор- еа»г стипендии от МОН и да квар- 
ганизира второ класиране, в което бя- мируват в студентските обще- 
ха включени и всички кандидат-сту- жития, поясни Николов.

П.Л.Р.
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Подарък за Градската галерия 
в Димитровград_______ 42-и филмови срещи в Ниш

Легендарната актриса Мира Ступица е таз- статуетки, 
годишният лауреат на наградата за жизнено
дело "Павле Вуисич", която й бе присъдена от бяха обнародвани имената на артистите, 
журито - колегите й Никола Симич, Ружица получават награди за актьорски постижения 
Сокич и Петър Крал. Публиката поздрави гос- домашните игрални филми от по-нова продук- 
пожа Ступица с бурни аплодисменти. ция.

Посетителите на "Филмовите срещи 2007" не Филмовият фестивал в Ниш, посветен на ак- 
щадиха дланите си и по време на връчването на тьорското майсторство, претърпя доста изме- 
наг

Две картини 

на Младен Йотнв
До набирането на нашия вестник все още не

които
в

градата на най-популярната филмова двой- немия през изминалите десетилетия, но едно 
ка Сека Саблич и Никола Симич, партньори от нещо си остана същото - публиката, която вся- 
тв-сериала "Любов, навик, суматоха". Статует- ка вечер изпълняваше арената в Нишката кре- 
ките "тя" и "той" им връчиха Милена Дравич и пост и младите поколения, които с търпение 
Любиша Самарджич, първите лауреати на та- чакат отблизо да видят любимите си артисти и 
зи награда преди 4 десетилетия, които от Ком- да вземат автографи, 
паиията "Новости" и сега получиха юбилейни М. Т.

*

Нови успехи на Поетичната 

работилница в Димитровград
Членове на Поетичната рабо- Илич в същата категория получи като в категорията "Стенен вес- 

тилница към Народната библио- похвала. тиик" Поетичната работилница
тека "Детко Петров" участваха В категорията хумористична получи втора награда. В катего- 
на 19-ия "Фестивал на хумора", проза специален съвместен дип- рияга "Весели фестивални кар- 
който организира библиотеката лом получиха група деца от ра- тички" бяха наградени двама 
"Димитрие Туцович" в град Ла- ботилницата. В категорията ученици от ОУ "Георги Димит- 
заревац. Мария Петрова спечели "Най-хубаво е ученическото вре- ров" от Босилеград - Християн 
първа награда в категорията ху- ме" Александра Василева полу- Андонов и Небойша Андонов, 
мористична поезия, докато Таня чи трета награда за приказка, до-

Известният Димитровград- до края на годината да орга- 
ски художник Младен Йотов, ннзира изложба в Градската 
който от десетилетия живее и галерия в Димитровград, на 
твори в град Кладово, неот- която, освен неговите, да бъ- 
давна подари на Градската га- дат експонирани и творби на 
лерия в Димитровград две димитровградския художник 

ртини. Едната е от цп- и управител на това културно 
къла му "Хроника за Косово", ведомство Димитър Илиев, 
докато другата носи название

Б. Д.
свои ка

Изложба на Димитър Илиев в ЗайчарНаскоро в Кладово ще бъде 
"Кгамюржднята Гаврило", издадена монография за жи- 
Иотов се готви на ведомство- вота и творчеството на Мла- 
то да подари още две свои ден Йотов. Подготвя я орга- 
картини. На Димитровград- низанията "Културен център 
ската гимназия "Св. Кирил и Кладово", която ще финанси- 
Методий" той досега е пода- ра и печатането, 
рил 10 свои творби.

Художникът е амбициран

25 рисунки и 18 скулптури
В Народния музей в град Зай- скулптури на автора, записал 20 дец" в столицата на България по 

чар неотдавна бе открита излож- самостоятелни изложби и учас- случай 30 години от дипломира- 
ба ма известния Димитровград- тия в над 100 групови екс- нето си в Художествената акаде- 
ски художник Димитър Илиев, позиции. На 16 октомври Илиев мия в София.
Експонирани са 25 рисунки и 18 ще експонира в галерията "Сре-

Б. Д.
Б. Д.

В Бабушница е представена
нова стихосбирка на Вера Цветанович

Разговор с Никола Денков,
един от създателите на пленера “Погановски манастир”

Деветата броеницаПленерът е наше 

културне « в кр« ! нщг В Центъра за 
култура в Бабуш- 
пица беше пред- 

истииа успяхме да ставеиа деветата 
създадем институ- поредна книга на 
ция с неоценима утвърдената вече 
стойност за този местна поетеса

Художественият 
"Погановски манастир" стана 
отличителен белег на Димит
ровградска община. Едип от 
най-заслужилите за създава
нето на галерията в Димит
ровград и за самия пленер ка
то традиционна дейност на 
това ведомство, е димитров
градският художник и изоб
разителен педагог Никола 
Денков.
* Г-н Денков, кой иницира 
създаването на галерията 
и на пленера ?

- Това предимно бяха ди- 
митровградчапи, които се за
нимават с изобразителното 
изкуство на професионална 
или самодейна основа. Беше 
необходимо да се създаде ед
на институция, един епицен
тър, около който творците да 
се събират. Що се отнася до 
пленера, всичко започна през 
трагичната за страната пи 
1993 г. Моментът беше из
ключително труден - това бе
ше времето на хиперинфла- 
ция и сенчеста икономика. 
Идеята да се създаде пленер 
тогава приличаше ма авантю
ра. Сформирахме инициати
вен комитет, започнахме с из
готвянето на статут, избрахме 
членове на Съвета на галерия
та. За пръв председател па то
зи орган бе избран худож
никът Методи Петров, който

вече не е сред 
живите.
* Оказаха ли 
ви подкрепа и 
тогавашните 
общински ръ
ководители?

- Бяхме при
ети от тога-

пленер

град и този край ка- Вера Цветанович 
то цяло. Сега, когато "Броеница 
си припомняме за венчета", издаде- 
началото, би трябва- па от Студеи- 
ло да спомнем и тския културен 
славния сръбски жи- център в Ниш. 
вописец и хуманист Макар че преоб- 
Градимир Петро- ладават стихове 
пич, който даде сне- за деца, в пай-по- 
циалеп принос при вата стихосбирка 
установяването па па Вера Цветапо- 
контакти е републи- пич всеки чита- 
каискитс органи.

* вашите приноси за създа- намери попещичко за себе или друг начин са доприиес- 
ването на галерията. и за. си, което ще го привлече и ще ли за печатането на тази кни-

му хареса, каза Виолета Йо- га. 11овечето от творбите, по-

от

В късата сп
реч пред поч-вашпия пред

седател на ОС 
Никола Стоя
нов. Предста
вихме му идете Никола /\снкои 
за създаване па 
галерия и пле
нер и той не са
мо че ги прие, но заяви, че и 
като гражданин е заинтересо
ван смело да се върви към тях
ното реализиране.
* Как определихте място
то за провеждане на пле
нера.

тп пълната за
ла на Центъра
за култура Ве-

Цветано-ра
внч благодари
на всички, ко
ито по единтел ще може да

пленера също са големи.
-Благодаря ви, че така мис- пич' авторка па предговора, местени в стихосбирката 

лите. Цели 41 години всеот- подчерта, че с всяка нова "Броеница от венчета", са из-
киигп поетесата изкачва ново 
по-високо стъпало в поетич-

дайпо съм работил за изобра
зителното ограмотяване па 
младите. И след пенсионира- пото си творчество.

- Поетът се ражда с песпо-

никпалн спонтанно в мигове
па творческо вдъхновение и 
емоционални трепети. Тя 
оповести, че е възможно нас- 

н търсачески дух, жаден коро да се печата и юбилей
на живот, красота, обич... Той пата й - десета книга.

На промоцията говори и

Нямахме дилеми, че пето си продължих в тази на
сока. Затова оценявам, ченай-подходящото място за

г^тгутв"1,аС”като ^ наше имам правото към иаследии-
Богос ' ‘ мг ците ми да отправя следното изследва, учи се, възприема с
наи-зна штелио ку тур послание: запазете тази кра- всичките си сетива и твори, директорът на Студентския
повеждане ка пленера , ма- “»«'™ ЖЖХ
пастирския комплекс трябва- се зРабрапи, не позволете ви по-хубаво, по-привлека- ралната секция към основно- 
ше да получим и разрешение пякой да ,,и го пзеМе, защпто телио. А това той може да то училище и Бабушница дек- 
от Нишкия владика г-м При- и спмо Маше. направи с упорит труд и пос-
ний. Неговото присъсгвие па с "аш1- и тоянио
откриването ма първия пле
нер и благословията му зат- 
пърдиха уверението пи, че на

кови

ламираха няколко подбрани 
учене. Аз вярвам па творби от най-новата стихос- 

Разговора «оди: Вера ка то човек и като поете- бирка па Вера Цветанович.
/;, Димитрои сп' подчерта Виолета Йоппч. Д.С.
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Мироеш Антим в БосилеградI
*В това градче известният поет ие 
познава никого, но някаква иеви- - 
дима сила го кара да дойде тук. А 
гази невидима сила е магията на 
неговите корени: Босилеград е 

място на неговия баща &родното
Непко Антов, учител! И магията 
на синовия дълг към бащиния за
вет! И неувяхващото вдъхновение 
от приказките на баща му, който 
отдавна е покоен, но приживе 
много пъти му е разказвал за 
прекрасния Босилеград 
вите трудолюбиви и добри хора, 
за своето детство в това омайно 
място, за което тъгувал до края па : 
живота си!

-1 1
ЙЯ1Г0Й

и за него-
■

НЕОПИСУЕМО ВЪЛНЕНИЕ В БАЩИНОТО 
РОЛНО МЯСТО: Мирослав Литни

1
Щ,

През средата на 60-те години на миналия век ве- По едно време се сепва и нита минава- 
ликият вопводинскп и сръбски поет от български що момче къде е центърът на градчето........................ „..............-г----------------------- , . - . . кин, Владимир Димитров - Жижов и други, но
произход Мирослав Антич решава да посети Бо- Момчето му показва накъде трябва да върви и : ои Мирослав днтич ие решава да ги потърси първия

ня- тръгва с бавни крачки. Спира на дървения мост на Отправя се към единствената кръчма, в която
я ..... - .. ....... ........ " 'м"'"с'го може да се получи стая за почивка и нощуване,

качва се на етажа и намира стаята, а след това дъл- 
замислено гледа през нейния прозорец. Умо-

„ рен е от пътуването до Босилеград и ог дългата
щиния завет! И неувяхващото вдъхновение от винаги да бъде в шумна компания, а сега е сам, но щетня по градчето, обаче още не иска да легне; ис- 
приказките на баща'му, който отдавна е покоен, самотата не му пречи. Иска да запечати в съзнани- д се ПОлюбува и на тази част отбосилеградска- 
но приживе много пъти му е разказвал за прек- ето си това велико за него събитие, да запази за ве-

чудесна среща, всички нейни малки

енлеград. В това градче не познава никого, но .
каква невидима сила го кара да дойде тук. А тази Драговищица и неговият любопитен и меч I а ге- 
невидима сила е магията на неговите корени: Бо- лен поглед почва да плува по реката. Сетне навли- 
силеград е родното място на неговия баща Ненко за в централната част на градчето и дълго ше1а по 
Антов, учител! И магията на синовия дълг към ба- неговите улици. Той е прочут бохем и е свикнал го и

га панорама, която е "хваната" в рамката на про
зореца. И да въдвори някакъв ред сред многоб- 
ройните си впечатления, които, макар и чудесни, 
правят голяма буря в главата му. Накрая умората 
успява да надделее всичко: великият поет, дошъл 
в непознатото градче, потъва в дълбок сън.

- Следва -

расния Босилеград и за неговите трудолюбиви и ки веков тази чудесна среща, всички нейни малки 
добри хора, за своето детство в това омайно място, и големи детайли. Върви и си мисли: малко, но 
за което тъгувал до края на живота си!

Славният посетител "инкогнито" пристига на ни улички, градче, в което се чувства доста голяма 
босилеградската автогара. Обхванат от неописуе- живост; има училища, културен дом, община, ня
мо вълнение, Мики слиза от автобуса, а погледът колко магазина. Но си няма площад, поне едно 
му бързо минава от едно до друго лице. Иска да ги площадче! И си няма парк, където човек да седне 
види кодкото може повече и да ги запомни зави- и си отпочине. И не се вижда никакъв историчес- 
наги, защото осеща, че тези хора, макар и непоз- ки паметник, няма бюст на виден човек - поет или 
нати, са му близки и че една неразривна нишка го писател, учен или борец за свобода... А неговият 
свързва с тях. Погледът му след това броди по па- баща му е разказвал, че босилеградчани са учено- 
норамата на градчето, прелита по околните бай- любиви и че и в най-тежките времена от този

край са излизали учени хора - от селски учители

красиво градче с две дълги и няколко кратки и тес-

Александър МЛАДЕНОВ

Бележка на автора: Записката за посещението на 
Мирослав Антич в Босилеград съставих въз основа на 
спомените на д-р Антон Антонов, хирург-ортопед 
от Божица, живеещ в Белград, който е близък роднина 
на поета. На връщане от Босилеград Антич свърнал 
при него и надълго и нашироко му разказал за посеще- 
н ието си в родното ми сто на баща му, както и за мно
го други свои преживелици и приключения.

ри...
Прикован от магическата сила на първата сре- до академици! 

ща сродното място на баща му, поетът дълго сгои В това време някои от приятелите на баща му 
на автогарата и в унес наблюдава новата картина, още са живи, като например Стоянчо Баба-Цен-

Нашите села: Зли дол (2

Старини, църкви, <лужби...
В село Зли дол има стари- шен манастир. Не се знае кога Илинден, при църквата са 1 

ни на няколко места. е построен и кога е срутен, но провеждани селски служби с .
В местността Рамни орни- едно предание казва, че в този курбан и на Св. Яким, Св. Ц 

ци се виждат следи от сруте- манастир имало няколко ки- Троица и Тодорица. Отпреди К 
ни сгради. След срутването лии. В развалините на манас- няколко години отново се Г 
железнатаурата на една отте- тира са изкопани тухли и мо- провеждат службите па ‘ 
зи сгради рила отнесена в ма- мети от римската епоха. При Илинден и Св. Троица, но 
пастира "Св. Яким Осогов- разкопаването са намерени броят иа хората, които при- Й 
ски" в околността на Крива основите иа стара църква и състват на тях ие е голям, 
паланка. върху тях е построена нова

При Валмарска махала се църква - "Св. Илия", със съ- 
намират останки от някога- щите размери. Освен

Ш
‘Г. '.''&Г5АЖ

•- . • «деПо указанията на прочута
та Баба Гоца Бреспичка са на
мерени основите на стара 
църква и в Горни Зли дол. И 
на това място е построена но- 

църква - "Св. Мария Маг
далена", но тя никога не е ос- г
ветена. При тази църква е к-таРи гробища има на две на православните християн- 
имало селска служба на праз- места- При разкопаването са ски празници Архангелов- 
ника Блага Мария на 22 ав- замерени едри тухли, с които ден, Гергьовден, Спасовден и 
густ. били покрити гробовете на др.

На пътя към Рикачево и УмРелите- Главите на умре- 
Ярешник, край Валмарска лте оили поставени обрат- 
махала, се намира местността НО' тДе' иа изток' записал Иор- 
Градище. Мястото е заграде- лан Захариев, 
но с окопи от всички страни и “ селото имало и две обро- 
прилича на малко село чища- ьДн°т° е било в мес- (Бележка: Снимките на двете 
Предполага се, че това е било тиостта Върлявище, където в злидолски църкви са взети от 
укрепление, от което злидод- мииалото е провеждана сел- книгата "Народни просветите-

ска служба с голям събор, а ли от Босилеградско Краигце 
другото в местността Кали- 1833 - 2003" на Александър 
ман. На тези оброчища сега Младенов. Г-н Младенов е зас
не се служи. Селяните имат 
домашни служби, посветени

на

Църква/ма Св. Мария Магдалена” в 1 орни Зли дол, построена 
1938/39 г. Ува

Старините в село Зли дол 
досега не са изследвани.

- Продължава -
Богослов Янев

чани се сражавали с турците. 
Има предание, според което в 
Градище имало "католичес
ко управление". нел църквите през 1998 г.)
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[Землячески срещи $.

Частният бизнес е голям© предизвикателство
*Почти половин век в Словения *Биз- 
несът е предизвикателство *Никога не 
прекъсвал връзките си с родния край

ство на трансформатори в Любляна, която бе със
тавна част на прочутия сараевски "Енергоинвест". 
Не само, че обещаха солидна заплата, но и кварти
ра. Има ли нещо по-изгодно за млад човек, който 
току-що се е дипломирал?""Когато потеглих с влак към Любляна, това бе за 

пръв път да минавам през Хърватия и за пръв път 
да пътувам с влак. Първото ми впечатление за сто- От обществена фирма 
лицата на Словения не беше добро, или по-точно ДО ЧаСТНвН биЗНвС 
казано нямах никакво впечатление, тъй като тя из
цяло бе потънала в гъста мъгла и не я видях". Така 
за вестника ни разказва бизнесменът Димитър 
Велков, роден в с. Пъртопопинци, а от 1963 г. жи- " 
вее в Словения.

Във Енергоинвестовата фабрика Димитър Вел
ков работи 22 години и стига до поста технически 
директор. Но през 90-ата година фирмата пропада 

: всичките работници се озовават на трудовата 
борса.

"Това бе огромно предизвикателство. Та
кова положение е своеобразен кръстопът и 
може да го разбере само оня, който го е усе
тил върху собствения си гръб. Обмислях, 
слагах едно и друго върху "везните", реших 
да поема сам съдбата си и регистрирах час
тна фирма ДИВЕКО (съкратено от Дими
тър Велков компания), макар че и частният 
бизнес е голямо предизвикателство, свърза
но с много рискове. Беше трудно както и 
всяко начало, но нямаше как, трябваше да се 
върви напред..."

Най-напред продава компютри, а сетне 
пак се връща към "първата си любов" - 

От СкОПИе ДО Любляна трансформаторите. Изготвя проекти за клиент от
След свършването на гимназиално школуване в тогавашна Чехословакия, но въз основа на тези

Димитровград, Велков се записва в Електрома- свом чеРтежн започва и сам да произвежда от-
шинния факултет в Скопие. Определил се за този деЛ1Ш части за уредите, които изменят напреже-
град поради факта, че по-възрастният му брат Рай- ииетото.ка' С^110403 сдел1™ с партньори от Хър- "Омикрон", в която се произвеждат инструменти 
ко вече следвал там. Понеже родителите му Борис ватия, Сърбия, България, БиХ, с което разширява за ИЗПитване в областта на електротехниката.
и Стефанка същевременно школували няколко от оизнеса си. Поради това му предлагат да оъде Освен споменатите балкански страни раооти и с
децата, чувствал се недоимък на гтари. Когато след представител на известната австрийска фирма румъниЯ/ Унгария, Македония...

От Пъртопопинци до Пъртопопинци

С&нейство Велкови имали 6 деца. 
Най-възрастната сестра на Дими
тър - Гранка, но и по-малкият му 
брат Герго вече са покойни. По-въз
растният му брат Райко живее в 
Куманово, по-малката му сестра 
Кая в Димитровград, а най-малка
та -Милка в Белград. Тримата бра
тя са женени с жени от различни 
националности - словенка, македон
ка и босненка, а сестрите са мъже- 
ни с хора от нашите краища.

свършването на първи курс пред студентската сто
лова видял конкурс за стипендианти, които искат Димитър Велков е специалист по слектротехни- 
да следват в Любляна, не се колебал дълго. Там Мита, както му казват в родното село, никога не 

е прекъсвал връзките с родния си край. Идвал тук 
винаги, когато имал възможност, но сега стяга ба
щината си къща и сериозно обмисля в нея да пре
карва повече време.

"Благодарение на компютрите сега човек може 
да води бизнес от която и да било точка на земното 
кълбо. Освен това трите ми дъщери са самостоя
телни и имат свои семейства. Затова решавам 
по-често да бъда тук дето съм роден, където ми е 
иай-мило, стягам къщата на предците ми и ще я 
обзаведа така да имам всички условия за удобен и 
спокоен живот", споделя Велков.

ка, но е истински интелектуалец с широки въз
гледи. Съвсем е нормално, че перфектно владее 
словенския език, но изключително добре знае и 
майчиния български, а когато дойде в родния си 
край със съселяните приказва на местния диа
лект. Най-малката му дъщеря следвала българ
ски език в Любляна, а той често намирал, ку
пувал и чел българска белетристика. Разказа ни 
случката, когато преди години от името на 
“Енергоинвест” бил на съвещание в София и из
несъл лекция на български, с което изненадал и 
колегите си и домакините. В Любляна имал въз
можност да бъде преводач на български треньо
ри и спортни специалисти, които преподавали 
на плувци в Словения.

всичко тръгнало по канален ред - записал втори 
курс в Електротехническия факултет, получавал 
стипендия, живял в студентско общежитие.

"Имах щастието да узная за стипендиите, но 
сетне и да остана в Словения. Това го казвам пора
ди факта, че първоначално бе предвидено след ка
то приключим следването, ние стипендиантите да 
се върнем и да работим в някоя от македонските 
фирми, понеже стипендиите били вид помощ на 
Македония след земетресението в Скопие. Случи 
се Македонците да ни откажат, а като причина по
сочиха, че няма достатъчно работа в тамошните 
фирми. Потърсиха ме от фабриката за производ- М. Тодоров

Още една кравеферма в Димитровградско

Предприемчивият бизнесмен Драган Николов
"Когато за пръв път от Видлич преди много го- що не е далеч!”, разсъждава Драган, докато пи по- тон е много по-известен като собственик на хлебо- 

дини видях височкото поде, нещо като че ли ми се казва кравите и разказва коя на колко години е, пекарницата "Опстанак", която е един от най-го- 
вмъкиа ей тука, в гърдите! Усетих, че трябва да колко мляко дава, кое теле е нейно... Той току-що лемите снабдители па града с хляб и други тесте- 
направя нещо и - ето ме тук като собственик на е започнал да се занимава с отглеждането па крп- ни изделия. Топ е и автопревозвач с няколко ка- 
някогашната ферма за угояване на телета па "Сто- ви, но то изобщо не му е странно, защото го е пра- миопа. Като успешен в споменатия бизнес и поз- 
чар" в Изатовци". вил и преди. Между другото да напомним, четова пат като трудолюбив, и той, и цялото му семей-

Това с определено вълнение разказва Драган не е единственото занимание па Драган. 13 града ство, няма съмнение, че и в краварството ще бъде 
Николов, който преди известно време купи успешен. Той има необходимите машини, а под
фермата. След необходимия основен ре- наем е взел около 60 ха площи от тези на "Сто-
монт, почистване и пр., в двете помещения, 1,аР > 36 ха ог които разорал и засял със силажна
предвидени да съберат над 400 телета в тур- царевица.
нус, сега има 34 породисги крави и двадесе- ‘,а фермата в момента има седем заети, трима
гина телета от тях. Кравите са симепталска от които постоянно са там, останалите идават все-
порода, набавени са от различни места в ки ден. 13 състава на фермата са стаи за работегци-
Сърбия и сред тях има и "държавни щампи- те, баня с топла вода, тоалетна, кухня и всички не-
они" по млекодобив, както и потомци па ща, необходими за нормален живот,
многократни победители. В момента дават Фермата па Драган Николов в е. Изатовци е вто-
пад 200 литра мляко, което ежедневно из- рата по големина на територията па общината,

1 купва фирмата "Джърси" от Кияжевац. след тази на Зоран Цветков (за която неодавна
С оглед на факта, че Драган живее в Ди

митровград, интересно ми бе, не му ли е 
малко далечко всеки ден да изминава по 
тридесетина километра от града до ферма-

"Ьратство" писа).
Когато става дума за плановете, Драган споде

ля, че след необходимия ремонт, ще увеличи ста
дото крави, а ще започне и да угоява телета, тъй 
като обектите на времето са строени тъкмо за тази 
цел. Да споменем и това, че Драган се занимава и 
със свиневъдство и в момента има девет свине и 
към 50 прасета от тях.

та?
"Далеч и не е далеч. Сега има път и за по

ловин час се стига. Но, ако тези терени тук са 
просто дадени от Господ за животновъд
ство, понеже дават огромни възможности за 
разширяване на производството, тогава пи- /\рвмн Николов па фсрман/а в Изашовци

А.Т.
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Звонци ______________ =_----------
"Джефов мемориал

Сръбска лига ■ изток, втори кръг ___

Класическа победа 

във Владичин хай
място завоюва "А" отборът на Звонци, второ спечелиха 
футболистите от село Ракита, а пък на трето се класираха 
младите футболисти на "Б" отбора от селото домакин и
организатор на турнира. _______________'

ФК "Морава" -"Балкански" 0 : 3 (0:1)
Владичин хан, 25.08.2007 г.

Игрище "Куняк", зрители успя да изведе напред своя 
500, съдия Денис Ферчек отбор. До края на първото по- 
(Алексинац) - 8. Голмайсто- лувреме шансове имаха и Бо
ри: Ставрич в 12 и 90 минута бан Басов и Джунич, а С. Ва- 
и Ценич в 80 минута. Жълти сов улучи гредата. В ЬО мин. 
картони: Пешич и Ристич от С. Васов отлично подаде 
"Морава", а П. Георгиев и С. Ценич и това бе 2:0. А в 
Васов от "Балкански". ледните секунди па

"Балкански": Петрович 7.5, Нацков добре изигра 
Чирич 7.5, Джунич 7.5, С. Ва- Ставрич, който отбеляза сво- 
сов 7.5, Б. Васов 7.5, Пейчев ето второ попадение за кла- 
7.5, Нацков 7.5 (Глигориевич сическата победа от 3 : 0.
7.5), Ставрич 8, Й. Георгиев След мача иай-разговор-
7.5, Живкович 7 (Ценич 7), лив бе Александър Нацков, ^ А КРЪГА -/1/З.Л

асистент при третия гол:
"И тази победа е само ре

зултат от добрата ни работа
Футболистите на "Балкан- по време на подготовките и КОпектии домакини и

ски" в силен ритъм започнаха желанието на всички нас да Р ' единство. Триумфът е пове от Сурдулица. 
есенната част от първенство- дадем максимум. Играхме ^ Р подготовките и
то на Сръбска лига - изток, тактически добре, забелязах- Р У 1 шр '
Два мача - две победи, от кои- ме слабостите на противника °т ^ 1 отбот " ПК “Сребърна Глава” рваЛ ИЗИра ПЪрВИЯ СИ ПрОвКТ
то една на гости и то убеди- и заслужено ги наказахме с РУ "Ктлктпгкм"

три гола, а можахме и с пове- ^ третия крьг Балкански
че. Победата във Владичин е домакин на Дубочица от 

"Балкански" превзе играта и хан е добра покана за нашите Лесковац и това е дерЬто на 
показа, че има намерение да фенове за мача с "Дубочица" кръга. Мачът щ Р
победи. Във втората минута на наш терен". съоота на 1 септември от 17

Помощник-треньорът часа в СЦ 11арк .
Мия Васов само добави:

обаче от соло акция тоймин.

ФК “Радник” от Сурдулица в НФЗ
на

пое- Спънаха се на стартамача
със

а пата Нишка футболна зо-
па футболИишите на "Ра^пи^отСурдулица претърпяха за,у- 
ба, тъй като бяха надиграни от домакините си - състезателите 
на ФК "Младост" от Медошевац с 2 : 0.

И втория си мач в новия ранг сурдуличаии 
Ниш. В неделя те ще гостуват на ФК "Лалинац 
лото село. Освен подобрение па играта и стягане на редиците 
в отбора, ръководството реши да обезпечи и подкрепа на 
публиката. За целта е организиран безплатен превозена фе-

ще играят в 
в едноимен-Костич 7.5.

Играч на мача: Ставрич от 
"Балкански".

ТРИУМФА: 
Александър I Iацкое

® Стари шателно с 3:0.
Още от началото на мача

Ставрич имаше стопроцен
тово голово положение, но не 
успя да го реализира. В 12 "Имахме отлични условия за

Д.С.

Плаиинарският клуб "Сре- Занога до Кървави бари, къ- 
бърна глава" със седалище в дето участниците разгледаха 
с. Сенокос организира в чест укрепленията от балканските 
на Деня на Пирот първото войни. След закуската на го- 
двудневно рали за джипове лямото плато Въртибог кер- 
под названието "Керван Ста- ванът мина през Луканя и 
ра планина 07". Предводите- Пирот и към края на деня 
ли на кервана бяха председа- пристигна във Врело, където 
телят на клуба Младен Стоя- членовете на екипажите вече- 
нович, мениджърът Драгос- ряха и нощуваха, 
лав Манич и д-р Крум Велич
ков. Манифестацията няма- участниците кръстосаха ди- 
ше състезателен характер, за- митровградската част на Ста- 
щото целта на организатори- ра планина. През Каменица 
те беше да промовират при- н Сенокос пристигнаха до 
родните красоти и истори- Аджиина кория и след про- 
ческите знаменателноеги на бив през растителността дос

тигнаха най-източната точка 
Ралито, в което участваха на Сърбия - върха Сребърна 

12 екипажа с 25 члена, стартп- глава, по който и планинар- 
ра при манастира "Св. Геор- ският клуб получи името си. 
ги" в с. Темска. Керванът ми- Последва обиколка на стари- 

през хълма Букавия и с. те гранични застави и връща- 
! п Поковеник, след това се спус- не в Сенокос по пътя през Ка

на до Завойското езеро и про- рибанье и Момчель. Керва- 
дължи през хълмовете Баба и нът продължи през Видлич и

се спусна в с. Смиловци, къде
то в етно ресторанта на Петър 
Беков беше организиран ста
ропланински обяд.

Трасето на ралито бе с дъл
жина около 200 км и със сред- 
на надморска височина 1800 
м. Интересът за тази спор- 

НацМ тно-туристическа проява бе 
|ц. Л голям, но не всички заинтере- 

совани можеха да участват, 
!ШН| тъй като става дума за край- 
ЦЖЯ9 гранична зона. Затова клубът 

ще организира "репризно" 
рали към края на септември.

Накрая нека да добавим, че 
плаиинарският клуб "Сре
бърна глава" работи върху оз- 
начавнето на 4 трасета за 

отбор вия състав на женския клуб от Д^пове, както и на пешеход- 
заявиха, че ще нас- този град. У ни пътеки в планината, за да
тояват догодина "Леминд лъвици" същес- пР°моЧ“Ра спортния, еколо- 
Саня да се запише твува от три години, а в мина- гичния и С(МСКИЯ 1УРИЗЪ“ ТВ

_ г, на училище в Лес- логодишното първенство зае ската част^Ста^аплаишм.
Саня Крумова, лов член ковац и да се при- пето място сред 10 отбора в с Р М С
на ФК "Леминд лъви- съедини към пър- дивизията.
чи”

своя полза. Да припомним, че този отбор ми
налата година губеше мачовете поради не
достиг на опит.Победа

на пионерите... и на петлетата• • •
"Балкански" - "Железничар" 
(Вранска баня) 4 : 3 (1:2)

Димитровград, 26.08.2007 г. СЦ "Парк", 
зрители около 100, съдия Милан Маслакович 
от Ниш. Голмайстори за "Балкански": Соко
лов в 30 от дузпа и в 53, Ботев в 51 и Петров в 
54 минута.

Пионерският отбор на "Балкански" стар
тира с победа в пионерската лига на 
РИС. До победата стигнаха трудно, понеже 
гостите имаха преднина от 3 :1, но само за че
тири минути, от 51 до 54, домакините успяха 
да вкарат три гола и обърнаха резултата в

“Балкански” - “Железничар” 2 : 1
(1:1)

СЦ "Парк", зрители около 100, съдия Ми
лан Милоевич - Ниш. Головете за "Балкан- През втория ден на ралитоски" отбеляза Станоев в 34 и 55 минута.

И петлетата на "Балкански" стигнаха до 
първата си победа в сезона. За тях важи съ- 

ФС щото, както и за пионерите: и те са убедител
но най-млади и най-неопитни в лигата, но 
времето все пак работи за тях.

В следващия кръг и двата отбора на "Бал
кански" гостуват па "Железничар" в Ниш. планината.

Д.С.

Женски футбол

ш 1ш
Женският футболен отбор ството 

"Леминд лъвици" от Леско- "Младост", които 
вац, член на Първа футболна 
дивизия на Сърбия, през вто- действие 
рата половина на август про- ме на подготовки- 
веде седемдневни подготовки те. 
в Босилеград. Футболистките 
бяха настанени в хотел "Ду- отбор 
кат", а по два пъти на ден тре- случая да 
нираха на стадион "Пескара". в подготовките и 
Те имаха и съвместни трени- 12-годишната бо- 
ровки с футболистите на силеградчанка 
"Младост", а изиграха и три Саня Крумова. От 
контролни срещи с юношес- началото иа сеп- 
кия състав на "зелените". Два тември Крумова 
мача спечелиха босилеград- ще прекарва уи- 
чани, докато в един по-ус- кендите в Леско- 
пешни бяха гостенките.

Треньорът Славолюб Бран- тренира с тамош- 
кович и вицепрезидентът на ните футболис- 
"Лемионд лъвици" Йордан тки. Понеже мо- 
Станоевич заявиха, че са из- мичетата получа- 
ключително доволни отусло- ват правото да иг- 
вията за тренировки в Боси- раят в първия със- 
леград и от сътрудничеството тав с навършени 
с футболистите и с ръковод- 13 години, от лес-

ФКна

им оказали съ-
по вре-

Лесковашкият 
използва 

включи

Футболистките на 
те си от юношеския състав на “Младост”

"Леминд лъвици" заедно с колеги-
вац, където ще

ковашкия

П.Л.Р.



Спорт - /Ти&т&т 1531 август 2007

На Балканското първенство по лека 
атлетика за ветерани в Пловдив Република Сърбия

Министерство за защита на 

жизнената средаПетима
босилеградчани

А ____ : ул. "Младежки бригади" 1В репрезентацията 111070 Белград
_ /~^гт Слт/г ст ! ®ъз основа на ял- 20, алинея 1 и във връзка с чл. 29, алинеи 1 и 3 на За-

XXа Ч_ х> РН ПЯ : кона за преценка на влиянието върху жизнената среда ("Сл. гласник
_ : на РС" 135/04), както и въз основа на чл. 145 на Закона за общата адми-

Марика Стойкова, Стефан Стефанов, Блажа ; нистративна процедура (^Служебен вестник на СРЮХ/ бр. 33/97,31/01) 
Воинович, Игор Иовановски и Йордан Григо- ■ издава следното 
ров, членове на АК "Младост" от Босилеград, 
са включени в националния състав на Сърбия, 
който на 6 и 7 октомври тази година ще учас
тва на Балканското първенство по лека атле
тика за ветерани в Пловдив.

Те получиха официални при мъжете на възраст от 35 
покани от Републиканската до 40 години, докато Марика 
асоциация по лека атлетика Стойкова, преподавателка по 
за ветерани след изключител- физическо възпитание в бо- 
ните си постижения на силеградската гимназия, спе- 
откритото първенство на чели второ място по тласкане 
Сърбия за ветерани, което се на гюле при жените над 
проведе в Белград в началото 55-годишна възраст.

Заедно с тях в национал
на първенството в Белград ния състав е включен и Йор- 

Стефан Стефанов, служител в дан Григоров, служител в бо- 
босилеградския ОВР, стана силеградския ОВР, който ще 
републикански шампион по се състезава по тласкане на 
скок на дължина за мъже на гюле сред мъжете на възраст 
възраст от 45 до 50 години, а в от 40 до 45 години. Той е мно- 
сьщата дисциплина, в катего- гократен победител в тази 
рията мъже на възраст от 40 дисциплина на работничес- 
до 45 години, триумфира ките спортни игри, които 
Блажа Воинович, служител в всяка година организира 
грничната полиция. Игор Окръжният отбор на Съюза 
Иовановски, журналист в Ра- на синдикатите на Сърбия за 
дио Босилеград, се закичи с Пчински окръг, 
шампионската титла в дис
циплината скок на височина

Съобщение
Съобщава се на обществеността и на заинтересованите органи и организации, че 

предприятието "Югоросгаз" а.д. Белград е подало до Министерството за защита на 
жизнената среда иск за получаване на съгласие за Студията за преценка на влияние
то върху жизнената среда на проекта за изграждане на магистрален газопровод и по
лагане на телекомуникационен оптичен кабел за телеметрия по трасето Ниш - Ди
митровград - държавната граница с България, заведен под номер 353-02-1527/2007-02.

В унисон с чл. 3, точка 1 на Правилника за процедурата на публичния преглед, 
презентацията и публичното разискване за Студията за преценка на влиянието вър
ху жизнената среда ("Сл. гласник на Р. Сърбия" бр. 69/2005), Студията за преценка на 

върху жизнената среда може да се прегледа в помещенията на Министер- 
за защита на жизнената среда, ул. "Младежки бригади" бр. 1, стая 653, всеки 

работен ден от 11 до 14 часа в срок от 20 дни след публикуването на това съобщение.
Заинтересованата общественост може да прегледа съдържанието на въпросната 

Студия всеки работен ден и в помещенията на ОС в Пирот в срок от 20 дни след пуб
ликуването на съобщението.

В унисон с чл. 4, точка 2 и с чл. 6 на споменатия по-горе правилник, забележки и 
мнения във връзка със Студията за преценка на влиянието върху жизнената среда се 
дават в писмена форма и се предоставят на Министерството за защита на жизнената 
среда, ул. "Младежки бригади" 1, Нови Белград.

В унисон с чл. 20, алинея 3 на Закона за преценка на влиянието върху жизнената 
среда ("Сл. гласник на Р. Сърбия" бр. 135/04) и с чл. 5 на споменатия по-горе правил
ник, на 20. 09. 2007 година с начало в 14 часа ще се проведе публично разискване и 
презентация на въпросната Студия в помещенията на ОС в Пирот.

влиянието 
ството

на юни т.г.

П.Л.Р.

119 106 7Кръстословица 339 52 3 Тъжен помен
На 23 септември 2007 г. се навършва ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА без нашата мила съпруга, майка, баба и сестра151413Съставил: Драган Петров 12

А201918 АНГЕЛИНА - ГИЦА АНДОНОВА 
от Димитровград

1716ВОДОРАВНО: 1. Място, къ-
дето кокошките снасят яйца.
6. Завод за хартия от Слове
ния. 12. Летец. 14. Остра ду
шевна болка. 15. Красимир 
Тодоров. 17. Писалка, напра
вена от тръстика. 19. Легови
ще на река (мн.ч.). 21. Река 
Сибир. 23. Единица за елек
трически капацитет. 25. Тре
висто растение със силно 
горчив вкус. 26. Неизлечима 
болест. 28. Римски импера
тор. 30. Височина, връх 
(мн.ч.). 31. Монах, калугер.
33. Името на актрисата Кид- 
ман. 35. Пойна птица. 36.
Животно с рога. 38. 30 и 9 „ _ „ ~
буква 39 Името на Лоен- струнен инструмент. 9. Ров, Връх на Стара планина. 34.
ския артист и певец Мотан. траншея. 10. Футболен от- Иметонаамерикаискияар- 
41. Рангел Лазаров. 42. Името бор от Дупница. 11. Славян- тисг Марвин. 37. Които има 
на ямепикангкия актьоо ско женско име. 13. Съставна цвят на пепел от дърва. 40. 
Марвин Р44. Госпожица (ан- частна земна повърхност. 15. Вол (сръб.). 43. Наименова
ни.) 46. Чавдар Овчаров. 48. Лице, с чиито средства е „ос- ние. 45. Безалкохолно питие. 
Единица за електрическо троен верски храм. 16. Името 47. Възклицание в корида. 49. 
съпротивление. 50. Авто-мо- на сръбския писател Пекич. Името на певицата Оджак- 
тосъюз Гсъки 1 52 Скопено 18. Женско име. 20. Град в лиевска. 51. Спасен Лечков. 
мъжко говедо ' 54. Шестата Хърватска. 22. управител на 53. Шестата нота. 55. Името 
нота. 56. Първите три букви, бановина. 24. Сръбска тени- на бивш американски ви- 
57. Велимир (гал.) 58. Жен- систка. 27. Бивш германски цепрезидент. 
ско име. канцлер. 29.14 и 15 буква. 32.

24 252322
Панихидата ще се състои на 8 септември от 

12 часа на димитровградските гробища. Ка
ним роднини, приятели и всички, които поз
наваха и обичаха Ангелина, да ни придружат. 

Твоят лик ще живее винаги в сърцата ни. Твоята добро- 
та, честност и обич ще останат незабравим спомен за всич
ки, които те познаваха. Ние никога няма да те забравим! 
Почивай в мир!
Опечалени: съпругът Петър, дъщерята Ирена, синът Да

наил и братът Душко със семействата си

зо292827
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На 31 август 2007 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смър
тта на нашия непрежалим баща, свекър и дя-58

ДО

СТАНОЙ МОМЧИЛОВ - ОБУЩАРЯ 
от с. Звонци

С много обич и тъга се прекланяме пред 
светлата му памет!

Синовете Илия и Иван, снахата Мира 
и внуците Оливер, Деян и Ана

Възпоменание
На 30 август 2007 г. се навършиха 

7 ГОДИНИ от смъртта на
инж. АСЕН ПЕТРАКИЕВ 
роден в Долна Лисина, 
живял в Нови СадРешение на кръстословица 338 - Водоравно:ОТВЕСНО: 2.15 и 16 буква. 3. 

Лице, образ. 4. Германско 
мъжко име. 5. Възвишение в 
Израел. 7. Александър Мар
ков. 8. Пръчка с обтегнати 
конски косми за свирене на

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир!1. Милан. 6. Тъпанар. 13. Силен. 15. "Хамер". 16. Ак. 18. Ка- 
лас. 20. Таван. 22. Том. 24. Непал. 26. Небе. 27. Амур. 29. 
Порок. 31. Ни. 32. Ловец. 34. Равини. 37. Асам. 39. Ра. 40. КО. 
41. На. 43. Арад. 45. РО. 46. Мор. 47. Има. 49. Егида. 51. Пале. 
52. Ясна. 53. Анадолия.

Твоите най-мили: съпругата Вукосава, синът Славко и 
дъщерята Снежана със семействата си, синът Горан 

и сестрата Трепдафилка със семейството си



Забава

Маичин рабуш
Кумор - Сатира

16 31 август 2007

т (Вода у уши...Шофьор, мечкори и контрольори
Стоян Зарков от село Пога- двама контрольори па пред- че10"Г*ипият 1юндукгор им 

работеше като шофьор приятието влезли в него и ^лиГ и
на автобус в пиротското ав- прегледали билетите. После хвьрлил 
тотранспортно предприятие заповядали иа кондуктора да 
и най-често поддържаше ли- им отвори багажниците о[ иал .... ревнала' мечка-
нията Пирот - Белград - Пи- лявата страна, прегледали ги този момент ревнала ме^_ 
рот. Една зима преди две-три и минали от другата страна, та, е . ‘А .........ив
десетилетия в &>жан цига- Прегледали първия багаж- шени кон "
ни-мечкари го помолили да пик, а когато поискали да Разк< I ‘ «бити!
приеме в автобуса не само прегледат и втроия, бай Сто- да леж. ' I ' ‘ ^ и
тях, но и тяхната мечка. Отна- ям се усмихнал и шеговито А пънн 1 ' к^и па
чало той им отказвал, но как- им подхвърлил: всички хс р., от смях1
то и всеки добродушен човек, - Не пипайте тука, има «ратв м прт,1инал и ш «смя*
накрая удовлетворил молба- мечка! Кошю ’ пелите
та им. Циганите набутали Контрольорите не повяр- грольорите станали, целите 
мечката във втория багажник вали иа "шегата" му и упори- мокри и изцапани, а бай Сго

то настоявали да им бъде от- ям им кавал:

М;
- Здрасти Моряк, съглам си поцърнел, от 

койе море йе тая циганска боя?
Парин Морякът ме погледа, па рече: 

йе вода у уши, Манчо, па не чуйем бъш добре!
"четврътката' и 

един от контрольорите вдиг- 
багажника. В

ново
- Улезла ми

Затова орати по-силно!
- Питам те от койе море си толкова поцърнел...
- Ааа, от Църното! Ама ти кока си позеленел, или

ЧИН-От Зеленото моресъм я, Моряк. Ама туя годин дибидус ме 
изневери, ужкьим све пойде добре, избуя и моруз, и васуль, па 
текьи запече, дойде некиква вълна от Саару и ни изгори... Еве
Са-МорГмГнйодавнаКтияорТим да се манешотпольето, и 
Бог йе дигал рукье од ньега, ама ти се не разбираш от думу. 
Затова че зеленейеш и жълтейеш, а недаи боже може и да по-

- Ко те гледам, Моряк, и на тебе ти несу свете овце на брой, а?
- Ама нали ти реко: мучи ме тая вода у ушите...
- Па кико гьу бре навърну бъш у ушите?
- Ее, кико? Млого лъсно! Я, Манчо, обичам да пливам под во- 

ду. Мунеш се тува, па те нема, нема и текьи измульиш главу там 
куде ти се най-малко надаю. Ако йе сред младиню, она уписка и 
се разбега, ама ако подадеш главу сред ония що шъпчу и нещо 
муте, е тъгай да ти йе да гьи погледаш, тека се стъпишу, демек 
си гьи затекал голи! Ее, при йедно текова гмуранье се позавър- 
те да видим не иде ли некой по мене - и водата кига заклокочи, 
напълни ми ушите...

- Па кико йе с пълни уши, а?
- Не чини, Манчо! Не си ли чул за онуя: “Пущи га, ньему йе 

улезла вода у уши!” Губим равновесие, Манчо, кико и да се 
обърнем, све ме дърпа надесно...

- Язък, Моряк! Съга йе модерно да те дърпа налево! А ако мо
же това да те утеши и да ти помогне, на мнодзина ушите су пъл
ни с воду и ако не су ишли на никакво море!

- Па не им ли смита?
- Ич не им смита! Не чую кикво народ орати или се прайе да не 

сърбин ЧУЮ и 33 нищо не им пуца! Караю си по свое...
у - Чекай, ако не чую или не сакаю да чую, не виде ли накуде

ми се тека

от дясната страна, платили ,
билет и за нея и се качили в ворен и този багажник. Шоф- - Убаво ви реко да не ни и - 
автобуса. ьорът опитал да ги отклони с те, ама вие беосге решили да

Когато автобусът пристиг- приказка, че в този багажник си иайдете белю и гьу паидос- 
нал на автогарата в Ягодина, е набутал "свои работи , оба- те! р Миланои

Анекдот (ТФранция 

и конюшня По време на натовските избереш?
- Милошевич!
Пак го били и пак го по

питали:
- Ако сега пред тебе зас

танат Клинтън и Мило-

бомбардировки един сър
бин неуморно разказвал 
много жестоки полити
чески вицове. Информа
цията за това стигнала до
когото трябва. Дошли хо- шевич и имаш само един 
ра от съответните служби, куршум в пистолета, кого 
хванали човека и жестоко ще убиеш? 
го набили. За да проверят
дали му е дошъл акълът, погледнал хитричко и по- 
те му предложили тест за питал: иду?
благонадеждност: - А вие кого бихте уби-; - Изгледа и да не виде! Требе да им ие улезла вода и у очите,

- Ако сега пред тебе се ли? та дибидус су изгубили орйентацию...
появят Клинтън и Мило- - Клинтън, естествено! | - Еее, Манчо, они су за живу жалбу! Еве я с воду у йедно уше
шевич и трябва да убиеш - Ето, видяхте ли, за мен | се тресем от стра да не се опечем и да залутам на погрешън пут,
един от двамата, кой ще пак остана Милошевич! \ да не осъвнем йедно ютро на некикво прудище, а кико ЛИ йе на

ньи с пълни уши и очи с воду?!
- Я мислим, Моряк, дека им нейе зле! Нали знайеш кико йе ора- 

тила йедна, докига бил мужат млад не видел нищо, а кига оста- 
рел нищо не чул...

- Мани се, Манчо, от тея, ама я ми кажи кво че стане кига исте- 
че водата йедън дън?

- Па ако питаш за тебе, че ти остане празна глава и нема да мо
же да се гмураш под воду, оти празната глава све че те държи 
над водуту...

- Бреей, Манчо, са видим дека саарското слънце те нейе само 
испържило у польето, а те йе ударило у главуту, па и ти си загу
бил орйентацию!...

- Не знам, Моряк, може и да йе тека. Само ме йедно копка: да
ли йе по-арно с воду у уши, или да те удари сълнце!?

Морякът нищо не рече, само ме погледа кико крава мъртво 
теле и си отиде...

Прочутият автор на приказки 
Андерсон отишъл в полицията 
да му дадат паспорт.

- Къде сте роден? - пита го чи
новникът.

- В Париж - отговаря Андер
сон.

- Значи Вие сте французин?
- Не, аз съм датчанин, защото 

моите родители са датчани.
- Но, щом сте роден във Фран

ция, значи Вие сте французин.
- А ако моята кучка се окучи в 

конюшнята, значи ли, че нейни
те кученца трябва да бъдат наре
чени жребчета?!

"Вицкастият"

Пиротска смешка

Пиротчанец си намерил люоовница и сковал 
план как да се измъкне от жена си. Ютре - рекъл на 
любимата - я и жена ми че идемо на ньиву. Къмто
пладне ти че ме подокнеш по мобилният, а я че из
мислим некикву прикаску...

Около пладне звъннал мобифонът на пиротчане- 
ца, той се обадил и след малко почнал да лелека:

- Леле, леле... Ама кига... ама кико! Леле, Боже!
Когато завър 11111.1 разговора, жена му го попитала

какво се е случило, а той й отговорил, че бил почи
да отиде веднага, "данад неговият тетин и го викат Маннаим се найде у мукуту"...

Разбира се, пиротчанецът отишъл при любовни
цата си. Когато се върнал на нивата, неговата жена го Собственик на . ' У * *.

[фирма -Ждчеела- € политичеоки иа
,-ии .. ■ '. ■ ■ , . а ър нас} главата

облечен о дре.к и Няма да та пари 
; от; -Щбан&: \ ' под,праната. '

■ ■ - ■ - ■ ■ и:с. ■ ■ '■

3поерещнала с въпросителен поглед.
Преебали ме душманье! - "ядосано" й обяснил ЪссТетин ми жив и здрав, поседемо и си пооратитой. Слмо, испимо по каве и по рекьию...

После огледал нивата и нападнал жена си: сь-Ама ти нища не си уработила докига ме мене ие Р.С
} <- А*йе имало!? 27 с -р:
идва т ний <,\н:. - -Няма вече:отони
/правова-.държава, - намалени. - - - 
.■ щом Кривото 4. нас всичКите са с и,е 
■'/вее побеждава.

А тя му обяснила:
С!- Тува мину некикъв муж, ем млад, ем як и кига ме 

виде саму, рече ми да си изберем: или да пойем, или с
3-че ме оноди...

- А ти кво?
ни пов.ищени!а- Епа, кико да пойем, кига ти умрел тетин!

П. с.с н. п.

5ВЗДЕЖЕ Хрг^оваН(лекто'р-^оре1стор)ДТЕЛ\ЕФОНИ^Дире1сторг
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