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* Миналия петък във фабриката Кнауф инсулейшън в Сурдулица по 
тържествен начин беше пусната в работа нова линия за производство 
на каменна вълна * Линията пуснаха Николаус Кнауф, един от собстве
ниците на тази мултинационална компания, главният й мениджър То
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\ Делегация на Националния съвет на бъл- 
| гарите в Сърбия, начело с председателя 
: д-р Ангел Йосифов, миналата седмица по

сети основното училище, Народната биб
лиотека и местното радио в Босилеград, 
където проведе разговори с челните хора 
на тези ведомства. В състава на делегаци
ята беше и Небойша Иванов, директор на 

| "Братство" и член на НС.
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В центъра на вним-анието

Делегация на НС на българите посети 
образователните и културни ведомства 
в Босилеград ______ ____________

2 ^^ЬгСтг^«^^мври 2007 ____

Председателите на националните съвети на малцинствата 
Сърбия по въпроса за проектозакона за НС----- ---------в

Нищо ново-веичко отново Да се тачи самобитността
Председателите ма национал

ните съвети на малцинствата в 
Сърбия не приеха и третата вер
сия на проектозакона за нацио
налните съвети на малцинствата. 
Макар че ма състоялата се 
в торник среща в Суботица поч
ти всички подчертаваха, че тряб
ва да има компромис и алтерна
тиви, до компромис не се стигна, 
така че председателят на НС па 
унгарците Иожа Лаело, който е и 
координатор на срещата, конста
тира, че и тази версия ще пре
търпи изменения. Както беше 
посочено, това се налага не само, 
за да се подобри проектоза
конът, който ще бъде от особено 
значение за културните автоно
мии на малцинствата, но и пора
ди установения принцип, че 
председателите на НС на мал
цинствата приемат решения с 
консенсус.

Присъстващите, сред които 
проср. Тибор Варади и проф. Го
ран Башич, правни експерти на 
националните съвети, се съгла
сиха, че Скупщината на Сърбия 
трябва спешно да приеме закон 
за НС, понеже Законът за защи
та на правата и свободите на на
ционалните малцинства от 2002

=тш 1=1=
„осети основното училище, чертано сътрудничеството на 
Народната библиотека и мес- босилеградската библиотека с 
•птото радио в Босилеград, к-ь- Издателството Братство сцел 
дето проведе разговори с чел- тачене на оългарската култура 
иите хора на тези ведомства. В сред населението в Босилеград, 
състава на делегацията беше и По предложение на директора 
Небойша Иванов, и.д. дирек- на "Братство бе договорено 
тор па "Брат ство" и член на НС. Издателство го да организира 

р к промоции на "Мост' и Дру
гарче" в Босилеград, както и 

На срещата с Методи Чипев, литературни вечери, на които 
директор ма Основното учили- да „рисьстват поети и писате- 
ще "Георги Димитров", д-р Ио- ди от ръ/1Гария и литературни 
сифов обеща НС да подари дейци от нашето малцинство, 
един съвременен компютър на които живеят във вътрешнос- 

които се

във

Видеостена за учениците

от културната автономия, почти 
всички останали се обявиха про-
тив това становище. Председате- 11 ьрвокласниците, _
лите на НС на унгарците, бошня- ^'‘аг" ще .е реализира- ТВ емисия на български?
ЦИ1Ласло'Егад^Джуджевич д-р но по време на Детската седми- В разговорите с ДивнаВеди- 
Амгел Йосифов и ЖбойшаИва? ца в началото на октомври И нова, главен редактор на Радио 
нов, член па НС на българите, миналата учебна година НС Боомеград,- представител^ 
подчертаха, че малцинствените направи същото дарение^ за 
политически партии настояват 
да се запазва националният
идентитет ма малцинствата и да- ралелка. На срещата бе догово- 
ват принос в решаването на рено акцията да стане традици- 
проблемите в културната авто
номия и че тъкмо :
НС не трябва се дистанцират от първокласниците, 
тях. .

партийни коалиции или от тру
пи граждани. Такава кандидат
ска листа е валидна ако бъде под
крепена от най-малко 3 процен
та от избирателния "корпус" на 

1 малцинството и в този случай се 
налага да се готвят списъци па 
числящите се към националните 
малцинства. Вторият възможен 
начин за избор ма НС са избори 
посредством електори и елек- 
торски скупщими, а електор мо
же да бъде лице, чиято кандида
тура подкрепят най-малко 100 
пълнолетни граждани от мал
цинство.

До като представителите на 
съветите на русините, словаците 
и на румънците настояваха на
ционалните политически пар
тии, т.е. политиката да се изпъди

жа

I на НС изтъкнаха, че електрон- 
учениците, които тогава избра- ните медии в Босилеград и Ди- 
ха да се учат в българската па- митровград трябва да:бъдат на

истина малцинствени и да йз- 
рено акцията да стане традици- лъчват програма предимно на 
онна. Небойша Иванов заяви, майчин български език. Бе.ра- 

поради това че заедно с компютъра от НС за зисквана и идеята за предава- 
панцират от първокласниците, Издателство . ния на български език,-които да

,чва РТС. Д-р • Йосифов ка-

година е дал само рамкови прин
ципи и възможности за форми
ране на НС, но в него не са док
рай дефинирани компетенции
те им в областта на образование
то, културата, инфор 
служебната употреба на майчи
ния език. Различни обаче бяха 
становищата им по въпроса как 
ще бъдат избирани НС, дали да 
се формират и общински НС, 
какви ще са компетенциите на

"Братство," ще подари видеос- ' излъчва 1 1С. Д-р Йосифов ка- 
Имайки предвид, че от новия теиа на второкласниците в бъл- за, че информирането на бълга- 

закон за националните съвети за- гарската паралелка, която ини- рите в Сърбия трябва да бъде’ в 
виси как и дали ще функциони- циатива бе договорена минала-- синхрон с нуждите на българ- 
рат културните автономии на та ГОдила. Освен тях, видеосте- ското малцинство и подчерта, 
малцинствата в Сърбия, налага ната ще могат да ползват и.ос- че най-добре би било РТС> като 
се предложената версия да оъде ханал1,1Те ученици в училище- явен сервиз на всички гражда- 
спешио преработена и предоста- то< в разговорите бе изттлшато, ни в Сърбия,; да осигури-тер- 
вена на С. Очаква се те, също че подсигуряването на съвре- мин за предавания на бъдгар- 
така спешно, да изпратят заое- «-■' г г - г - -
лежките до координатора, които .менниучебни помагала се цели ски език, които да се подготвят 
до края на месеца да свика нова се повишй качеството на от редакциите на електронните: 
среща на председателите. Дали обучението на оъЛгарчетата в медии, в Босилеград И-Димит-. 
те ще приемат проектозакона и >оси ле градско. ровград. Както ое ■ посочено, и.
дали той ще бъде предоставен за На срещата, с Асен Михай- малцинствените .електронни 
процедура в Скупщината е въп- л?в> директор На. Народната медии трябва да тръгнат по^ 
рос, който зависи от тях. Докол- библиотека 'Христо Ботев- ,оя- следите на Издателство "Брат-. 
кото пак не постигнат консенсус ха разисквани ^възможности за ство", т.е.. държавата посред-‘ 
възможно е Министерството за засилване на сътрудничеството ством НС да им осигурява усло- 
държавно управление и местно между библиотеките в Боси- вия да съществуват като мал- 
самоуправление да изготви леград и Димитровград. Двете цинствени медии.
"своя" версия на проектозакона, библиотеки ще могат да канди-

мпрането и

Със становището па Небойша 
Иванов, че “трябва да намерим 
онова, което е общо за всички 
ни, онова което ще укрепва по
зициите на съветите и па кул
турните автономии на нацио- 

ствата, дали в тази автономия да налиите ни малципства,у се 
се намесват националните пар- съгласиха всички присъстващи. 
тии или политиката да се изпъ- - в новия закон трябва да за- 
ди от тази автономия и пр. легнат разпоредбите, според

Предложената версия дава които НС да имат повече ком- 
две възможности за избиране на петенции не само в областта 
НС. Според пропорционалната Иа културната автономия, но 
избирателна система членовете и по отношение на местното 
„а ще се избират посред- .%%%%
ством избирателни листи, издиг- ■ съответно Скупщината на пок- 
нати от политическите партии . райнина Войводина, каза той. 
на националните малцинства, от - . ■ ч-

едните, а какви на другите в кул
турната автономия на малцин-

П.Л.Р.
В.Б. датстват със съвместни проекти

Пене Димитров, председател на Матицата на бъл гарите в Сърбия:_____________

И занапред ще защитаваме правата на българите
В Матицата на8ва«гиШг ~~ е щит ФЛггв жгвгмяк*

цията, Управителен и Надзорен организацията, е съдействието '. УР™ .11?“1?3“”' на млади хора; готови да се застьп-
сьвети. Очаква се събранието да което оказахме на учителите от :ТЯН гР/™ кУ',тУРн^ м?Роп- ват за осъществяване на нашите
се проведе през октомври. За до- Босилеградско и Димитровград- 41 «ВЙ Р ™*;.17°ДДЬрЛаМе ин.тен®,в- основни цели и задачи, а сьщев-
сегашната четиригодишна дей- ско за придобиване на висшеоб- Г/\ ||Щу. ■ ! ни .контакти с Министерството ременно и да привлечем много

Великотьрнов- ' ■ Ш "а образованието и науката на повече българи от вътрешността
организация, чиято основна за- ския университет. По този начин *’ ’’И 1 епУолика България, посред- на. Сърбия, които да дадат личен
дача е да опазва националната е решен проблемът с липсата на ством което организираме семи- принос за каузата. Новото ръко-
идентичност на българите в Сър- квалифицирани учители, особе- ЧЩ;,>: 1 наРи за-учителшпо време на лят- водство трябва да положи уси-
бия и да защитава националните но когато се има предвид че все .1 ната ваканЧия. Сътрудничим, и с лия и да интензивира сътрудни-

права, тези дни разговаряхме повече българи в Сърбия настоя- кВр -У*6**“—редица институции и граждан- чеството Ст1 с държавните инстн- 
с председателя й Пене Димит- ват да се възвърне обучението на СКИ сдружения от различни кра- туции и с другите. неправител-
ров. майчиния български език Еже- ища на България, а поддържаме ствени организации на нашето
* Как оценявате досегашна- Г°Д»° съдействаме и на канди- Пе1/е я?аТп малЦинство в областта на обра-

ппвпта на Матииата? дат-студентите при записването Лимитрое тг наI преселниците от Босилег- зованието, културата, информи-
Р ” им във ВУЗ-овете в България * ь- г а . радско в Македония и Враня, райето, вероизповеданието и

- Смятам, че през тези четири оказвайки им техническа и про- Ъ^акоо е сътрудничество- както и с организациите на на- една от задачите на новото ръко-
години, от сформирането до фесионална подкрепа. Матица- то на Матицата с кул- шите сънародници в Иваново. водство трябва да бъде и изнами-
днес, Матицата успя да спечели та е съдействала на няколко сь- ^УР^ите, просветните и * Какво трябва да се подов- Ране на финансови средства за
доверието на българите в Сър- народници, на които е било на- оруги институции в Боси- ри в по-нататъшната дей- . назначаване на постоянен секре-
бия, които в нея вече виждат не- рушено правото им на работа с леград, в България и във пост на Матицата? - ' Т • :> таР> крито да координира актив-
иГзащитата^танациожмните шч ^
нрава. През изтеклия период ор- шени положително. та сТтГацГ,^па?ам^тГостРи

мост на тази неправителствена разование във

им

та пр.

П.Л.Р•



Гши и коментари ------------- ------ -о
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Сурдулица - балкански лидер за изолационни материали Министър Младжан Динкич в Сурдулица

Многократ парират 0ЖТ«игГ«и„и. 

капиталовложения 280 млн. евро
Министърът на икономиката вителството е отпуснало на Сур- 

и регионалното развитие Млад- дулица 8 млн. динара за бъде- 
Динкич присъства мина- щияТуристическо-информаци- 

лия петък на промоцията на онен център, 
програмата за развитие на ту- - На ръка ни идва и близостта 

край Власинско езеро, на Власина до международния 
астер плана за изграждането транспортен коридор № 10. 

на бъдещия Туристически спор- Правителството пое задачата до 
тно-рекреационеи център край края на своя мандат да бъде пос- 
Власинско езеро представи Ми- троена автомагистралата до гра- 
рослав Драгичевич, представи- ницата с Македония, за да могат 
тел ма "Хорват Консалтинг Заг- всички общини в Пчински и 
реб" - фирма, която направи и Ябланишки окръг да имат ка- 
Плаиа за Стара планина. чествена връзка с Европа. Това

- Мастер планът "Власина" е също е огромнгГ инвестиция, с 
проект с общонационално зна- обща стойност от около 900 
чение, тъй като далеч надхвърля млн. евро. По магистралите Ди- 
общинските и регионални рам- митровград - Ниш и Лесковац -

македонската 
граница ще 
идват и бъде-

* Миналия петък във фабриката "Кнауф инсулейнгьн" в Сурдулица по 
тържествен начин беше пусната в работа нова линия за производство 
на каменна вълна * Линията пуснаха Николаус Кнауф, един от соб
ствениците на тази мултинационална компания, главният й менид
жър Тони Робсон и сръбският министър на икономиката и регионал
ното развитие Младжан Динкич.

жан

{зизма

Факти- Радваме се, че обещания- 
реалност. Първо

началната обещана сума от 
4-5 млн.

та станаха
Над новия цех на “Кнауф 
ипсулейшъп” в Сурдулица се 
пушат три комина. Едини
ят изпуска само водна пара, 
а в пушека на другите два 
изобщо няма въглемопокис. 
Количеството вьгледвуокис 
е само 20% от позволеното 
според стандартите на 
Европа. Сяра, нитрити и 
други вредни вещества има 
50% по-малко от допусти
мото.
Линията е напълно ком
пютризирана - производ
ството се прекратява ав
томатично при случай 
вредните вещества да доб
лижат позволената грани-

евро е надмината 
многократно, и днес открива
ме обект от около 17 милиона 
евро. Само след две години 
откакто се включихме в се
мейството Кнауф успяхме да 
повишим производството си 
от от 5-6000 на 17 000 тона, ко
ето благоприятно се отрази й 
върху стандарта на работни
ците.

щите гости на 
Власина, каза 
министърът 
на икономика
та и регионал
ното развитие 
Младжан 
Динкич в Сур
дулица 
промоцията

Мастер 
плана на пра
вителството 
на Сърбия за 
развитието на 
туризма край 
Власинско езе-

Строго по европейските 
критерии

С тази инвестиция Сурду
лица получи прекрасна фаб
рика, която годишно ще про
извежда 45 000 тона каменна 
вълна. Същевременно новата 
линия строго спазва европей
ските критерии за опазване 
на околната среда. Аз и моите

на

ца. на

недостатъчно развитите об
щини в Южна Сърбия, ми
нистър Динкич изтъкна, че
това е добър пример на ус- Кметът Момчилович, държавният секретар за 
пешна приватизация у пас, икономическо развитие В ери I/а Павлович, минис- 
който ще привлече и други тър Аинкич и Горан Петкович, държавен секре- 
инвеститори и съществено тар за туризъм
ще допринесе за ускореното предпоставки
развитие на региона и на ки. По своя обем и значение той за успешна реализация на пред- 
страната като цяло. е на второ място в Сърбия, вед- ставения Мастер план за Власи-

- Добре знаем как изглеж- иага след Стара планина, а да- на, подчерта сурдулишкият 
даше "Вунизол" преди при- леч пред Палич. За неговата реа- кмет Станислав Момчилович и 
ватизацията, а сега разбира- лизацня са необходими 280 ми- дооави, че тази община вече е 
ме, че почти 85% е променено ^иона евро и той може да доп- приела пространствен план и 
от завареното. Поради това Ринесе за икономическото въз- проект за канализационния 
"Кнауф" и занапред ще се 
радва на подкрепата ма пра
вителството ма Сърбия и то в 
две насоки. В резултат на ико
номическите реформи ние

Младжан Аинкич

"Кнауф" 
има свои фабрики в над 50 
държави в света с около 5 хи
ляди работници. Тя е ориен
тирана към устойчиво разви
тие и пестене на енергия. 
Навред из света наши експер
ти се стараят да предложат 
най-добри изолационни ре
шения и най-високо качество, 
като същевременно се грижат 
и за опазването на околната

Компанията ро.
- Създадени 

всичкиса

Закон за равномерно развитиесреда. Такъв пример е и 
най-съвременната производ
ствена линия за импрегнира
на каменна вълна, която от
криваме днес в Сурдулица, 
каза Николаус Кнауф.

- Едва ли някой от бившия 
"Вунизол" е повярвал в думи
те на представителите на 
компанията "Кнауф", че за 
късо време тук ще има толко
ва голяма инвестиция. Особе
но когато казаха, че Сурдули
ца ще стане лидер в тази част Смшяюб Стайкович 
на Ьвропа, подчерта изпъл
нителният директор на сур- ци усПяхме да оп-
Дулишката фаорика и депу- "ем до'ето иа семей- 
тат в Скупщината на Съроия ^ к ф йзказ|)ам благо- 
Славолюо Стаикович. дарността си към семейство

то Кнауф за всичко което нап
рави за пашите работници и 
за гражданите па ~ 
ца", каза Стайкович 
също така успешно да изпъл
нява и доверената му отскоро 
нова задача - народен пред
ставител в Скупщината на 
Сърбия.

Пример на успешна 
приватизация

Подчертавайки значение
то иа факта, че толкова голя
ма компания, с над 40 фабри
ки в целия свят, е решила да 
работи в нашата страна и да 
направи най-модерен завод 
именно в Сурдулица, една от

- До средата на следващата година ще беде гласуван Закон за 
равномерното регионално развитие, с който ще се регламентира 
по-интензивно инвестиране в неразвитите краища в страната,

очакваме интензифициране каза министър Динкич в отговор на въпроса ни за развойните 
на строителството в Сърбия, перспективи на мултиетническите и най-неразвити крайгранич

ни общини у нас.
- За да се инвестира в общините като Босилеград, Търговище и 
Църпи трави е необходимо да бъдат изготвени планове за сред- 
иосрочното им икономическо развитие и да се знае къде, какво и

ще се строи и с каква динамика. За целта ще бъдат анга
жирани специалисти, за чичто загиати ще бъдат подсигурени 
средства в бюджета на Сърбия. В сътрудничество с местното 
самоуправление те ще правят планове и след това ще контроли
рат инфраапруктурните работи. Парите в никакъв случай няма 
да са проблем, категорично заяви министър Динкич.

Р>
което е предпоставка за пови
шено пласиране па строител
ните и изолационни матери
али, които произвежда "Кна
уф". Спогодбата с ЦЕФТА, 
която подписа Сърбия, от
крива шанс за пласмент на ва
шите изделия и в околните 
страни без обмитяване, каза — 
министър Динкич.

- Радва и вашето отноше-

1(0,41

раждане на целим регион чрез пръстен около Власинско езеро, 
значително увеличение па дохо- - Проектът за канализацион- 
дите от туризма, каза министър мия пръстен, който трябва да 

мата среда, тъй като прани- Динкич. предпази езерските води от за-
телството ще представи диес - Става дума за нова концеп- мърсяваие, е направен с фннан- 
Мастерплана за развитието чия, тъй като се опитваме да сова помощ иа Европейската 
па туризма край Власинско подхождаме планово към ту- агенция за реконструкция и на 
езеро който в периода пред Ризма като важеи и доходен Министерство за икономика и 
нас предвижда инвестиции ™в!'“1°Тр;1СЬЛ' Прелестите регионално развитие. След при- 
т ТЙП...П „ а Власина са огромен приро- емането на Мастер плана и
ог 280 млн. евро. Целта пи е де1| ресурс, който трябва да очакваното разрешително от 
икономически да възродим предложим на туристите, без да Министерството на инфрас- 
ие само Сурдулица, по и цяла го нарушаваме. За иифраструк- труктурата можем да започнем 
Югоизточна Сърбия, което турни проекти държавата е зап- неговата реализация. Това ие е 
ще осъществим по-бързо и лапувала 50 милиона долара, малко начинание, тъй като са 
по-лесно само ако работим ^а тази основа ние желаем да необходими около 11 млн. евро. 
заедно, изтъкна министър пРии/,ечем световни лидери в Ние готвим и проект за водос- 
Димкич. хотелиерството и туризма. Езе- набдяване, с който ще конкури-

Със символично натискаме рото пРедлага прекрасни въз- раме при Националния иивес- 
можности за летен туризъм, тиционен план. Очакваме про- 
планините Стрешер и Чемер- ектът да бъде готов до началото 
ник са годни за зимен туризъм - иа следващия строителен сезон, 
преди всичко за ски-спорт, а за да не губим време, уточни 

пия, след което обиколиха има терени и за игрища за голф, кметът Момчилович.
които са па висока цена в света, 
каза Динкич и подчерта, че пра-

пие към опазването па окол-

В България - 8000 
тона годишно

Сур ду
и обе

ли-
еща

■ Тачи година планираме да 
удвоим количеството ка
менна вълна ча Иългирия в 
сравнение с миналата, ко
гато пласирахме 4000 то
на, кача представителят 
ни “Кнауф" а Пългирия Асен 
Милчев.
' Конкуренцията е голяма, 
но бличостта на Сурдулица 
а преди всичко качеството, 
ноето очакваме от новата 
нроичводствена линия, са 
нашите предимства, уточ
ни той.

на бутон Младжан Динкич, 
Николаус Кнауф и Тони Роб- 
соп аадействаха новата ли-

иовопостроепия цех. В. Когоев



1еми и /я-ом&шл-ири
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Със Славко Николич, началник на Пчински окръг
Драган Джилас, министър без 
портфейл, задължен за НИП:

Държавата ще създава 

условия за развитие 

на общините

Има пари 

за училища, 

болници.
Славко Николов, 37-го„- Го

от конкурсите, които органи- проблемите на местното на
уу селение. 13 рамките на своите

ПЪТИЩС!***инженер-технологшен
Враня, от миналия месец е
Досега" е 'бил'директор1"™ 'юми^т^^^регионалното ^”0“°^Я^мошаТрСеша- * С реализацията НЗ проектите ОТ НИП Ще 
един от цеховете в компания- развит*. окП^™Ра™ ХТна всички про^еми. Се подобрят условията За ЖИВОТ на гражда-
ществепото" "'"предприятие процешуалио най-много фи- На срещата с °®.щи''сяо™ НИТе. * МеСТНИТе ВЛаСТИ СаМИ Да решават За 
"НовгГдом" във Враня. Член е ...тисови средства и от Нацио- ководствоще* обсъдим и ш,п; п ектите
™ &ТТИЧеСКаТа ПаР™Я за 2008 година™4"0"0" силегртГ Търговище през д , джилас, министър тях не дойдоха. В НИП разно

то? като началниците на - , Заграня, който ще е от голя- без портфейл в правител- лагаме със средства, които
окръзите в Сърбия не про- X мо значение за двете общини. сгвото па Република Сърбия, трябва да вложим по въз-
вейат изпълнителна вГащ, На съответните служби в об- задълже„ за НИП, на 8 сеп- можно наи-доория начин.
ос™та им задача е да бъ- щипското управление ще тември в Лесковац се срещна Ще настоим да наваксаме то-
дат координатори между об- МЬ предложа сътрудничество с с „калниците на Ябланиш- ва което пропуснахме в реа-
щинските власти и правител- : НЦ колегите в службите в об- КИ/ Пчински и Топлишки ок- лизацията на проектите през
ството и министерствата и да щипското управление във и с председателите на оо- тази година. Няма да позво-
насочват координацията Враня, с цел селскостопан- щииите 0т тези три окръга. лим паритеотНИП да се хар-
между общините в самия ок- ските производители да се за- Кмеп,т па Босилеградска об- чат за политически пропа-

Началника на Пчински познаят с условията и въз- щ^ла Владимир Захариев не ганди на която и да оило пар-
Славко Николич можностите за кандидатства- ПрИСЪСтва на срещата. тия, каквито примери е има

не на конкурсите за получава- ц изявлението си за "Брат- ло преди. Никой вече няма да 
йена субсидии и кредити, ко- ство^ след разговорите, ми- изнудва фажданите да станат 
ито ще отпуска Министер- нисп'р Джилас 
ството за селско стопанство.

ико-

ръг. 
окръг
най-напред питахме какво е 
предприел досега в тази насо-

членове на партии за сметка 
на някой

ка? каза:
- Освен най-големите про- на реализацията 

Ще обсъдим и въпросите, екти в обдстта на инфрас- проект в селото им. Аз гаран- 
свързани с работата на дър- труКХурата/ каквито са авто- тирам, че ще отстоя на дума- 
жавните институции в тази магистралата от Ниш към та си и всичко, което обещая, 
община. София, газопроводи през ще изпълня.
Дали представители на Сърбия и пр., със средства от На нашия въпрос какво от 
българското малцин- Националния инвестицио- НИП могат да очакват фаж- 
ство са достатъчно зае- нен план през следващата го- даните в Босилефадска об- 
тъпени в държавните

Л\)- През миналата седмица 
организирах съвместно засе- с Николич 
дание с кметовете на всички-
те 7 общини в нашия окръг, Дали общините вече са 
на което, покрай общите доставили проекти, кои- 
проблеми, с които те всекид- то планират да реали- 
невно се срещат в работата Ъират посредством НИП 
си, разисквахме и стратегия- и за кои области те 
та за повишаване на натали- най-много кандидат-
тета в Републиката, включи- |стват? институции на терито-
телно и в нашия окръг. Про- _ вЪПреки че глобално за рията на Пчински окръг
ектопредложението на стра- всички нас от територията на и как планирате да ре- Кппйпият сппк за ппда-
гтиета *от^^шавителството Ае ПчИНСКИ «кръг най-голямо шите евентуалните не- X“на проекти, които 
приен 01 прешшелчъсни, е значение ще има реализаци- реОНОСПШ в тооа отно- Лпт гвппатпанн пт
Миншщерстотона^рудГи со- ята на пРоекта "КоРадоР 10"' ППП преЛо08, Хакто и
щ”таР по1итикаРУСтрате- ХТ^ТХТа иЖас' ‘ ТЪЙ КаТ° °ТСК0р0 “М ЗЯ годишните чия,по
гмптя прлштя мрпкм тите от ооластта на ииФРас чалник на окръга, не разпола- реализация няма да бъде
с които се цели повишаване- пооЩХени ЖХЖто'е ГаМ СТ°ЧНИ23”1™ 33 Т°Ва К°Л' 3АавъРше'ш д,° кРая на г0' тъ .л Птйош, промишлени зони, което е ко лица от български произ- дината, е 1 октомври.то на раждаемостта, исооени основно усл0вие за икономи- г г г
привилегии са предвидени за ческото ' звитие на общини- 
трето и четвърто дете.

Според Вас, кои са основ
ните проблеми в общи
ните в Пчински окръг, 
вкл/очително и в Боси- 
леградска община?

- Неотдавна заедно с Ми
лан Маркович, министър на 
държавното управление и 
местно самоуправление, по
сетихме 4 общини в нашия 
окръг - Буяновац, Прешево,
Търговище и Враня, където 
общинските ръководства ка
то най-сложни проблеми по
сочиха голямата безработица 
и икономическата изостана
лост на общините, както и за
бавянето на процеса на при
ватизация на обществените 
предприятия. Тези пробле
ми са налице и в останалите 
три общини в окръга - Боси
леград, Сурдулица и Влади- 
чин хан.

дина ще се финасират и реди- щина през следващата годи- 
ца малки проекти на терито- на, министър Джилас отгово

ри:
- Покрай проекти на мес

тно ниво, вашата община със 
сигурност е кандидатствала 
или ще кандидатства и с про
екти, които ще бъдат включе
ни в националните проекти и 
те ще се реализират чрез оп
ределени 
Всичко зависи от това какво

министерства.
ход са ангажирани в държав
ните органи на територията

те. Въз основа на информаци- на окръга. Доколкото има не- риите на общините, с които Щом министерството преце- 
ите, с които разполагам, об- редности в тази насока, лично ще се цели да се създадат ни, че от някой проект граж- 
щините вече са предоставили ще се ангажирам, те да бъдат по-добри условия за живот даните ще имат конкретна 
по-голяма част от проектите, премахнати. По време на на всички граждани. Ще фи- полза, ще бъдат отпуснати и 
които планират да реализи- мандата си винаги ще нансираме изграждането и средства за неговата реализа- 
рат посредством НИП. настоявам българите, заедно реконструкцията на учили- ция. Покрай общинските
Дога ще посетите Боси- с представителите от другите ща, болници, местни пътища власти могат да кандидат- 
леградска община и как- националности, равноправно и пр. На срещата с кметовете стват и сдружения на гражда- 
во българите от Боси- да бъдат застъпени във всич- на общините от трите окръга ни, както и самите жители. 
леградско могат да очак- ки държавни институции в разисквахме за най-приори- Джилас изтъкна, че минис- 
ват от новия началник окръга. тетните проблеми в средите, терството винаги ще бъде го-
на окръга? П.Л.Р. в които те живеят. Затова ис- тово да оказва помощ на

- Много скоро ще посетя крено съжалявам, че някои от всички общини. "Доколкото
в общината съществува добра 
идея, ще подсигурим сред
ства за нейната реализация, 
дори и за изработката на са
мия проект, и ще организи
раме търг за избор на 
най-подходящ извършител 
на работите."

да приложи но и никога не сме желали да имаме визи Министърът подчерта, че 
г-1ЬгдВ^|ВеЗМ°ЖГ°СГГа 33 безвизов режим за със съседите си и затова правим всичко въз- ще се застъпва през следва- 

д ите държави, каза във Видин минис- можно да се облекчи този режим и да от- щата година местните само- 
м"-тг;,г!т^>11ШНИТе Ра(зоти ИБайло Калфин. падне в бъдеще, каза Калфин. Специално с управления сами да решават 
^Р“°,Т®И ^пРоект за споразумение със съ- правителството на Сърбия и Македония ра- за проектите, които ще се ре- 
_,.атз ' ™асУвано е между министер- ботим много активно, включително за раз- ализират на техните терито- 
Ж.1И' ™ Х^5РаТЗ изисква и утвър- работването на така наречения "бял шен- рии. "Няма нужда някой в
ската коми™/к\1™ИТеЛИТе на ^вРопей- генски лист", което означава отпадане на Белград да определя между 
жение се аналмампя /п™ на1!?ето предло- визите още преди членството им в Европей- кои села в дадена община Да 
сия каза КтлгЬш/Ппол^^™73 коми- ския съюз. Всичко от нашия опит ще им бъ- се построи път. Местното на- 
безвизов режим ла б/л/яя ^нието е т03и де предоставено, има наши съветници, кои- селение най-добре знае какво 
зона поиРотбености на илометрова т° Ще ги запознаят с това, което ние сме нап- му е най-необходимо и само
то деление тя дт бг ле истративно- равили, и да могат нашите съседи да се ос- трябва да решава за проекти
метАрТГлг^иябнеАсГоЛчеЧ ПЯХинтер^ В°б°АЯТ°Т^ М“РКаЛФин' ТС"' ПОДЧеРТЗ ^ИЛЗС

сте избрали и предложили.

Българският външен мин и стъ р Ивайло Калфин:

Облекчение на визовия режим
България е с амбициите

Пчински окръг е иконо
мически най-изостана- 
лата част в република
та. Дали правителство
то планира да предприе
ме конкретни мерки, с 
които да се подобрят ус
ловията за живот в та- 
\зи част на Сърбия?

- Министър Маркович обе
ща, че нашият окръг ще има П.Л.Р-
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Премиерът Сергей Станишев на посещение в Индия Модернизиране 

на транспортната 

инфраструктураАктивизиране на отношенията
между България и Индия

* По покана на министър-председателя на Индия Манмохан Сингх 
българският премиер Сергей Станишев е на държавно посещение в 
Индия от 11 до 15 септември * Това е първо посещение на български 
министър-председател в тази страна от 1974 г. * Сергей Станишев е 
придружен от министрите на икономиката и енергетиката Петър Ди
митров, на правосъдието Миглена Тачева и на труда и социалната по
литика Емилия Масларова, както и от над 20 представители на българ
ския бизнес.

чувствително от далеч по-добрите полити
чески отношения.

За индийските инвеститори България мо
же да бъде привлекателна и със стратегичес
кото си разположение в Югоизточна Европа 
в близост до все още ненаситени пазари. В то
зи контекст особено значение се отдава на 
българо-индийския бизнес форум, който ще 
се проведе в рамките на посещението на бъл
гарския премиер в Индия.

Сред приоритетните области за разширя
ване на българо-индийските отношения са 
съвместни проекти в сферата на науката, 
трансфера на ноу-хау, информационните и 
телекомуникационни технологии, хранител
но-вкусовата промишленост, селското сто
панство, туризма, изследването на космоса 
(България участва с уреда за измерване на ра
диация "Радом" в мисията на Индия до Луна
та). Атрактивни сектори за индийските капи- През 2007 г. продължава то и продължаващото из- 
тали са стоманодобивът, фармацевтиката и модернизирането на тран- граждане на железопътната 
електрониката. България изнася на индий- спортната инфраструктура в линия между южните бъл- 

пазар пшеница, скари, желязо, стомана, България, като условие за гарски градове Пловдив и 
водни помпи, лагери и други. Очаква се да на- развитието на по-успешен Свиленград. Според минис- 
расне също така износът на машини за обо- бизнес и по-бързото и качес- тър Мутафчиев особено важ- 
рудване на текстилната и хранително-прера- твено придвижване на хората на е подготовката на новите 
ботвателна промишленост. от едно до друго място. Това проекти, които ще бъдат фи-

Важен компонент на двустранните отно- увери министърът на тран- нансирани от ЕС. По програ- 
шения са и културните връзки между Бълга- спорта Петър Мутафчиев мата ИСПА са 
рия и Индия. В Софийския университет "Св.

скпя

С церемония по посрещането в президентския дво
рец Ращрапати Бхаван в Лея хи започна делова
та част от държавното посещение на премиера 
Сергей Станишев в Мндия

подписани
при представянето на отчета шест железопътни проекта, 

Климент Охридски" има катедра по индио- за раоотата па неговото ве- обхващащи най-важните 
логия, а в Университета "Джамия Милия домство за първите две годи- 
Ислямия" в Делхи - програма по българисти- ни от мандата па сегашното

Целта на посещението на българския пре
миер Сергей Станишев в Индия е укрепване 
на двустранните отношения, които навлезоха 
в качествено нова фаза след приемането на 
България в ЕС от 1 януари 2007 г. За Индия, 
която е 10-ият най-голям търговски партньор 
на ЕС с годишен стокообмен от около 38 ми
лиарда евро, България се явява като една до
пълнителна възможност за свободен достъп 
до единния европейски пазар. Акцентът ще 
бъде поставен върху възможностите за акти
визиране на търговско-икономическите връз
ки мъжду България и Индия, които не отгова
рят на съществува щия потенциал и изостават

направления в страната, под
готвят се и нови концесии на 

правителство. фериботния комплекс Ви-
Като успехи през послед- дин-север и пристанище Лом

ните две години управлява- на р. Дунав, както и летище в
разумение за икономическо сътрудничество, щите отчитат мащабния про- Русе. Предвижда се ферибот- 
Меморандум за сътрудничество между бъл- ект "Дунав мост II", който мият комплекс във Варна да
гарската Изпълнителна агенция за насърча- стартита през май т.г., завър- бъде обособен като самостоя-
ването на малките и средни предприятия и шилото разширяване па со- телно предприятие, 
индийската Корпорация за малки предприя- фийското летище' и пускане- По отношение на въздуш- 
тия, както и няколко документа в сферата на то в експлоатация па новата пия транспорт България е на- 
правосъдието и вътрешните работи. писта и повия терминал, как- малила максимално списъка

на самолетите, които не отго- 
---------------------------------------- варят на европейските изис

квания.

ка.
В Делхи, в присъствието ма премиерите 

Станишев и Сингх, ще бъдат подписани Спо-

Сръбската “Делта” и българската “Пикадили” са пред сливане

Безмитна
бензино
станция

Целта им е да привличат инвестиции
^Сръбската компания "Делта макси" е на път да придобие българската иерига за бързооборот-

Това стана ясно от съобщението па българската Комисия за защита на// *ни стоки "Пикадили
конкуренцията (КЗК) *Информацията потвърдиха и предс тавители иа "Пикадили"

Аитимоиополната комися на Бълга- гарският създател ма Пикадили I сор- рамките па компанията Делта М , коя- 
рия трябва да одобри сделката, което е ги Папуров. "Предметна сделката е биз- то е собственик иа веригата хипермарке- 
стандар гна процедура и последна стьп- песът на компанията, а сградите остават ти "Темпо" от типа 'кеш еид кери". 
ка преди двете компании да се слеят, собственост иа създателите й", добави Холдингът притежава изключителни 
Според съобщението на КЗК, сръбското той. права за продажба па автомобилите
дружество ще придобие едноличен кон- "Делта макси" пък е част от "Делта ВМУУ и всички останали марки на тази 
трол върху бъл гарската верига. От "Ми- холдинг', смятан за един от пай-мощпи- компания, както и на ФИА1, Алфа ро- 
кадили* обаче не искат да обявят под- те в Сърбия, собственост на Мирослав мео", камионите "Рено", "Хопда" и дру- 
робности, преди да получат одобрение- Мишкович. Холдингът "Делта" се раз- ги. Освен това той е представител па 
то на антимонополното ведомство. вива в различни сфери па икопмиката. "Нестле", "Нивеа", "Памасопик", "За-

Продажбата па "Пикадили" се смята Приходите от продажбите за миналата ра" и редица други марки за мода, тех- 
за една от първите големи сделки в об- година са 860 млн. евро, а за тази година пика и т.н. Холдингът е мощен фактор и 
аастта па бързооборотните стоки в Бъл- са планирани 1,4 млрд. евро, сочи офи- в сферата на банките и финансите, пед- 
гария, при която бялгарската компания циалеп отчет на холдинга. 13 сферата иа вижимте имущества и др. В цялата 
преминава в ръцете па сръбския пред- бързооборотните стоки холдингът при- структура работят пад 16 хиляди души. 
"риемач. "Целта ни беше да привлечем тежала няколко вериги - Це-маркет, 11е- 
нхгя.м инвеститор, с който да продъл- кабета и МАХ1, които имат над 400 обек- 

да развиваме веригата", обяви бъл- та в цяла Сърбия, Веригите рабшят в

С нова безмитна бен
зиностанция ще се сдо
бие още един български 
ГКПП със Сърбия - този 
край Брегово, недалеч от 
град Неготин. Да при
помним, че т.нар. безми
тен бензин е доста по-ев
тин, защото не включва 
акциз и ДДС, които са 
към 75 стотинки на ли
тър.

В момента на граница
та със Сърбия от българ
ска страна съществува са
мо една дюти фри бензи
ностанция. Тя е па ГКПП 
Калотина. Т.П.Т. Петров
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Анкета: Как да избираме общинските отборници и кметове? “/„^отпуска пари

По 130 хилядиМажоритарен или
пропорционален принцип динара за
;ж=5== Р=3==§ собствен бизнес
ния закон те трябва да бъдат насрочени до борниците имат далеч по-голям коптр 

на годината. Различни са мненията па върху работата му .
от занимават със селско сто-Тридесет безработни

Никола Крумов, пред- Босилеград кандидатстваха 
00 на СПС, е за безвъзмездни средства от

панство.
Шефът на филиала на 

Националната служба по 
в Босилег-

края
представителите на политическите партии и ,
по отношение на въпроса кой принцип да се убеден че най-демократи- по 130 000 динара, които
прилага при избирането: мажоритарният ^еп мамин е отборниците Националната служба за трудоустрояване
или пропорционалният, както и как да се из- из6ирвни по трудоустрояване отпуска за рад Влаико Асков изтъкна,
пбншнекит^асупшш™ Очамп се з^целта в пропорциопал.т систе- ^«настаняване на работа, че кандидатите предвари-
общинските скупщини. Очаква се за целта в ^ 1ИЧШ[ и така ата са Предназначе- тел но са трябвали да регис-
^^ни^=Г^вищ;- наречените "малки нар- „Рза „абавка насъръжепия трират с^на фирма и
та на политическите партии във връзка с ™и имат шанс да вкарат и СЬЗдаваие па подходящи да предоставят бизнес план,
начина на избирането попитахме някои от » парламента свои пред- уСЛОВИЯ за работа. Кандида- в които да обосноват с какви
представителите им в Босилеград. ставители. По въпроса за тите цай-много са заинтере- дейностипланиратдасеза-

Кметът Владимир Захариев, който е и избор па кмет нашият соца]|и за откриване на нимават и как ще организи-
иредседател на ОО на ДСС, смята, че при из- Общински отбор все още ме е заел станови- оите/ШИ фирми, бич- рат работата. Тези, които 
бирането на отборници трябва да се прило- ще". , киджиймици и различни спечелят конкурса, са длъж-
жи мажоритарният принцип, а кметовете да Становището на Божидар Иванов, препее- занаятчийски рабо- ни в срок от две години да неби„„/,р™р,„,посрр,дс,»,оо„,]»„р,* р:г:г;Го1о„риг™ ф«р«™ «*.
“"■““Н"""- -з, „,бор, отборни- прГо«Т»,*ор„- дучи парите ще опредени

цм мажоритарната систе- тариата система, ще се случи в по-голяма част филиалътна Националната щат всички социални и 
ма дава възможност на от избирателните колегии в селата някой да служба във Враня. здравни осигуровки, а срок
всички села да имат свои стане отборник само с 30 или 50 спечелени В коик)фса не са могли да от 60 дни от деня на получа- 
представители в Обгции- гласа, а същевремено кандидатите в града и в участват оезработни,
ската скупщина, които село Райчидовци, които могат да спечелят и искат да откриват търгов- трябва да предоставят на 
пряко ще защитават инте- по 100 или 200 гласа, да останат без мандати. Ски магазини, транспортни службата отчет 
ресите на жителите в мес- Макар че съм на мнение, че кметът трябва да фирмц, да оказват такси- вложили получените пари. 
тните общности, в които се избира в скупщината, съгласен съм и с това Детров'и услуги, или да се " П.Л.Р.
бъдат избрани. Доколкото той да бъде избран непосредствено от страна г }

на всички избиратели в общината".
Драголюб Иванчов, пред

седател на Главния съвет 
на ДСБ: "Отборниците 
трябва да се избират по 
пропорционална система, 
която дава еднакви шансове

на средствата текоито ването

в какво са

се приложи пропорцио
налната система, голяма 
част от селата в нашата об

щина и занапред ще останат без свои пред
ставители в местния парламент", подчерта 
той. ; *5Г V

IГлигор Григоров, застъпник на ДС в общи
ната: "И мажоритарният, и пропорционал

ният принцип за избор на 
отборници са демократич
ни, така че за босилеград- 
ските демократи е безраз
лично кой от тях ще се

на всички политически пар
тии на територията на об
щината, а след това отбор
ниците да изберат кмета. 
Ще се застъпваме на местни
те избори да гласуват и 

ите всички наши сънародници, които в момента

иЩ-1

приложи на предстоящ
местни избори". По въпро- живеят във вътрешността на Сърбия, в Бълга- 
са за избор на кмет, Глиго- рия, или в Македония, а имат постоянно мес- 
ров изтъква, че кметовете тожителство на територията на Босилеград- 
трябва да бъдат избирани ска община", изтъкна той. 
от отборниците в скупщи-
ните, понеже по такъв на- Босилеград Новица Божи- 

чин никога няма да се стигне до кризисни си- лов също дава предимство 
туации, които възникват когато кметът е от на пропорционалната сис- 
една партия, а мнозинството в скупщината от тема и избирането на кмет 
други. от страна на отборниците.

Председателят па ОО на СРС Зоран Сто- "В мажоритарната система 
каза, че най-добро решение е да се при- се стига до пропиляване на 

ложи пропорционалната система за избор на гласовете на партиите, чии- 
отборници, а кметът да бъде избиран в скуп- то кандидати не успеят да 
щината. "Пропорционалната система дава спечелят в своите избира- 
възможност и на по-малките партии да вка- телни колегии. Пропорци- 
рат свои представители в местния парла- оналната система пък дава възможност пар- 
мент, а от друга страна избирателите ще тиите да "събират" гласовете и от всички ко- 
имат възможност да се определят въз основа легии и в крайното изчисляване да спечелят 
на програмата на партиите, а не решаваща по някой мандат." ПУ1.Р.

Застъпникът па ЛДП в

През миналата сед-<ш> която да се напояват
мица в Босилеград земеделските площи ис=янов

която минава край са
мата улица. Той по
сочва, че улиците край

приключи изгражда
нето и асфалтирането
на улиците, които за-о реката са предназначе

ни за пешеходци, а 
под орехите вече са 
монтирани и пейки.

Мнозина босилег-

почват от моста в цен
търа на града и мина- 
ват край Драговищи- 
ца. На две места по 
средата на трасето

_______________________________^ "гордо стоят" два го-

ОО на СУБНОР гии. СЦ
занаиЮ-годишнината от откриването вниманието на мину-

СР«*ЯЖСШтж“жж 7 Н(1 иа Радио Босилеград, пито един от заети- ( -у вачите.
л *у ’"е « тази медия не присъства па него. V* Кметът Владимир

РОПТОШШИ Предварително ОО па СУБНОР и Центъ- О Вахапиев казва че нпЖЖ Ж_л“ЖЖ Ж “1тЖЖ»1ЖЖЖ рът за култура изпратиха покапи за съв- > у»—у оахариев казва, че НО
местно тържество, обаче заетите в ра- -* воизградените улици

Общинската организация на Съюза на бойците диото, вероятно обидени от този жест, ще бъдат ОТ полза на
в Босилеград и тази година ознаменува 8 септем- празника си отбелягаха (за своя сметка)’в 03 гражданите понеже
ври, датата, която до 2000 година се празнуваше едно от местните кафенета. , ’
катоДен на общината и Ден на освобождението иа______________ _1_ ПОД асфалтовата нас-
Босилеградско от фашизма. ~ --------------- тилка е прокарана НО-

На този ден делегация от Съюза на бойците по- Рай членовете на организацията присъстваха и ва канализационна
ложи цветя на възпоменателната чешма пред да- граждани и представители на обществения и по- мрежа за 26 домакин-
нъчното управление в центъра на града, която ОО литически живот в общината. На най-заслужили- ^75 отвя от тязул иугт »я
на СУБНОР миналата година построи в памет на те членове на организацията и на някои граждани СЦ ° 1 али част на
всички загинали и починали бойци от Босилег- да/1{1°??бен прииос за запазването на традициите фаДа/ а СЪЩевремен-
радско. Беше организирано и събрание в тържес- на Н°Ь, ОО на СУБНОР връчи благодарствени ^ Л НО е построен И бето-
твената зада на Центъра за култура, на което пок- грамоти. П.Л.Р. ^ нен канал за вадата, ОТ

радчани обаче са на 
мнение, че орехите по 
средата на пътя са ре
зил за града, а същев
ременно са и сериоз
на опасност за движе
нието, понеже никъде 
не съществува знак, че 
улиците са предназна
чени само за пешеход
ци. Много са и онези, 
които се питат, кои е 
можал да разреши та
кова нещо и дали по 
този начин не са нар}'"
шени законопредпи- 
санията.

П.Л.Р-
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Становището на Националния съвет 
“пристигна” в димитровградската гимназия

Избори в 00 на Г 17 плюс

Далибор Николов 

нов председателДа бъде сменена директорката
Общин

ската орга
низация на

проведено в края на юни, ед- желанията на определен момента има статус на време- Димитров-8 
но от може би най-важните брой ученици, искали да се нен, назначен от министер- ™ад на _е_
заключения пристигна на ня- запишат в гимназията. За то- ството. ловно ‘ из-
колко компетентни адреса, ва' че вследствие на водената С посоченото становище д0рИО 
между които и до Училищ- от Директорката политика, "Националният съвет на бъл- ранИе отче.

Димитровград гарите в Сърбия за пореден хе работата п- 
"Св.св. Кирил и Методий" в от перспективно средно учи- път отбелязва и предупреж- си ррез из_ йс
Димитровград. лище, жизненоважно за под- дава обществеността и инсти- миналия ™

Става дума за становище- ДъРжане и развитие не само туциите, колко сериозен е период
то на НС да се освободи от на българския език, но и за проблемът в образованието в избРа чле_
длъжност директорката на тРаДициите и културата на Димитровград и колко е пер- НОВе
гимазията Снежана Симео- малцинството, ще се превър- фиден начинът, по който Общинския ■

не в смесено училище, НС един по един се заличават охб0р
В писмото, изпратено до пРеДУпреди още през февру- елементите на българския

просветното министерство, аРи 2006 година. Обсъждайки национален идентитет на
общинската скупщина, кмета повторно политиката на за- малцинството."
на общината и Училищния писване на ученици в гимна- Съгласно правомощията, 
съвет, се посочва, че "от ос- зията и последиците от така- си НС търси компетентните 
новното училище за гимнази- ва политика, НС заключи, че институции да превземат

"тенденцията отминалата го- конкретни крачки с цел да се

■»п-Два месеца след заседание- НС, но и от кмета на община- щето е проблемна и работата 
то на Националния съвет, та' така че не се осъществили на Училищния съвет, който в • •• А

сIX
11 ?тгимназията вния съвет на гимназията

ч.I *

па

нова.
За нов

председа
тел ма ОО е Далибор Николов (вторият отляво) с гостите и 

членове иа 00 на Г17 плюсназначен
27-годиш-
ният Далибор Николов, гим- 
назиалан преподавател по

Далибор Николов е завър
шил Математически фа
култет в Белград специал
ност информатика. Като 
добър студент (средната 
му оценка е 9, 66) е получа
вал чуждестранни и до
машни стипендии. Препо
дава в Гимназията “Св. св. 
Кирил и Методий” и в кло
на на Висшето училище за 
професионално обучение от 
Блаце е Димитровград. Го
вори английски, руски, бъл
гарски и македонски език.

ално образование са се опре
делили 54 осмокласници, а дина' която е оценена за от- смени директорката на гим- информатика 
гимназията е получила от рицателна, продължава, а назията и разрешат пробле- рт^р1^ са избрани: д-р Иван 
министерството разрешение най-отговорна за това е ди- мите, възникнали след назна- Милков лекар-специалист 
само за една паралелка. Всич- ректорката Снежана Симео- чаването й на този пост, се 3оран Димитров, машинен 
ки настолния след това за нова. Затова НС търси тя да казва в края на дописката на ИНженер Игор Соколов ико- 
още една паралелка останали оъде сменена от директор- НС, подписана _от председа- номист, Илия Методиев, ма- 
безрезултатни, въпреки под- ския пост . теля д-р Ангел Йосифов. глинен инженер, Драган Зла-
крепата не само от страна на НС напомня, че в учили- А.Т. ханоВ/ машинен инженер,

Добрин Петров, технолог, и 
д-р Александър Георгиев, ве
теринарен лекар. Председа
телката на Младежата мрежа 
към Общинската организа
ция на партията - студентка 
по мениджмент, Ивана Ше-

, а за членове на

Сушата взе голям данък

Царевица едва ли ще има е по потекло от Димитров
градския край, и Мирослав 
Живкович, председател на 
Общинския отбор на Г 17 
плюс в град Зайчар.

Работата на Общинската

куларац, по пост влиза в със
тава на Общинския отбор, 

членове
Екстремно високите тем- до определена степен са смек- листите преценяват, че вале- 

ператури са главната хара- чили катастрофалните пое- жите през август (според све- четирима 
текретистика за лятото, което ледици от сушата. От отдел- денията на метеорологична- Общинския 
полека изтича. Последиците ни селскостопански произво- та станция в с. Желюша през 
от неблагоприятните агроме- дители могат да се чуят само- първата половина на август 
теорологични условия върху оплаквания. Така например са паднали стотина литра во- 
пролетните зърнени култури бачевецът Рангел Ботев каза, да на квадратен метър) са 
ще бъдат преценени офици- че загубите са дори стопро- стигнали в последния момент 
ално в края на земеделския центови. Язък за влаганията и и че тазгодишната реколта и 
сезон. Беритбата на царевица работата, добавя той. Обета- качеството на плодовете ще 
ще започне през втората по- новката може би малко е бъдат запазени до определе- 
ловина на този месец, т.е. по-добра в района на Пони- на степен.
15-ина дни по-рано, но бере- шавието и по-точно на пло- 
кет няма да има, понеже рас- щите край река Нишава, къ- 
тежа на царевичното зърно дето някои от стопаните са се 
съпътстваха редица небла- постарали да напояват царе- 
гоприятни обстоятелства не вицата.
само в Димитровградско, но В Димитровградския край 
и в републиката като цяло. от година на годигга са все 
Зимата бе изключително су- по-малко площите, засети с , В Димитровград наскоро ще средства за маема иа помещение Общината ще плаща наема от поис игмплкмииу г; ' '___ бъде открит нов производствен в обекта на строителната фирма 3,5 евро за квадратен метър на
ха,седна трета от обичайните пшеница. За съжаление и |(ех Става дума за фирмата "Градпм-Вирком", в конто щебъ- месец в ггродъжение на една го-
валежи, така че не й тръпга производителите, които се ммП па Небойша Пангич от де открит цехът. Разходите за дина.
още от началото. След изник- определеха за тази кул тура, Ниш, който иска да изработва адаптиране на помещението ще
ването, броят на царевичните ггямат причина за радост, тъй полупродукти - платно и кожа за 
стъбла на единица площ бе и като и добивите от пея суша- маратонки, за партньор от Ита- 
40 50 на сто по-малък от стан- та е ггамалила с няколко де

на
съвет са от ста

рия състав на тозгг орган.
Гости на събранието бяха 

Любен Алексов, изтъкнат 
член на Г 17 плюс в Ниш, съ
ветник в тамошната градска 
скупщина и заместник-ди
ректор на Клинично-болнич
ния център в този град, който

организация през изминали
те няколко години е оценена 
като твърде солидна. Възник
вали са кадрови трудности, 
свързани предимно с пресел
ването на няколко членове на 
Общинския отбор във вът
решността на Сърбггя.

5. Д.
Б. Д.

Наскоро нова производствена 

фирма

Членът на Общинския съвет в 
мажоритарният собстве- Димитровград и депутат в Скуп- 
"Вирком" Драган Антич. щииата иа Сърбия Зоран Петров 

Според груба преценка за тази сподели, че е договорено фирма-
дартния. Последваха изклго- сетки процента. Ди^ш^оеГ.Кипти^во лялй™т“У ,1еобходими 4‘5 х‘" та ММП да се регистрира в Ди-

р™” „"ггж кД°р" Ьвййй&йг ж*
зърното. Преценява се, че ца- че имат опит в конфекционната
ревичната реколта в Цегг- _ работа.трална Сърбия ще бъде пама- Реконструкция нз глзвнзтз улицз
лена с 40 - 50 на сто в сравне
ние сьс същия период от ми
налата годигга. Това означава, 
не средно би трябвало да се
о.берат по три тогга от хек- - _
гар. Във Войводигга добивите Ако в началото гга рекоггегукцията работ- работниците редят паветата към края наули- 
и<е бъдат по-ггиски с 20-30% ницитезачитаха събота и неделя като почив- цата до долната рампа. Улиците "Нишава", 
или средно се очакват около пи дни, то напоследък па улицата се работи "Бошко Буха" и "Христо Смирненски", които 
5,5тона гга хектар без почивка, дори и в неделя. Това наложи имат асфалтова настилка, вече са присьедн-

В момента пито едигг спе- наближаващия се празник па общината - 21 пени към главната с решетки и капал за съби- 
ниалист не иска да се пато- септември. Дотогава би трябвало да приклго- ранена атмосферните води. С оглед на факта, 
варва със сериозни прогнози чат работите върху пътя и тротоарите, а за че в определено време улицата ще бъде само 
за тазгодишната реколта гга по-късно ще остане уреждането на платото пешеходна, то по цялата й дължина ще бъдат 
Царевицата в Димитровград- пред Цен търа за култура. поставени пейки. Уличното осветление вече е
ско. Те все пак изтъкват, че Сигурно е, че има определено пробиване монтирано, предстои още да бъдат засадени 
Дъждовете през първите две на сроковете, но причината за него е дъждов- дръвчетата, 
седмици гга миналия месец ното време през последните дни. 13 момента

поеме 
пик па

лия.

Б. Д.

Работи <е и по празник Поправка
В миналия брой иа "Брат

ство" е допусната грешка в 
текста на Сретен Игов за 
църквата в Димитровград.

Както пише Ас. Василев в 
труда си "Български въз
рожденски майстори", наз
ванието на църквата е " 
Рождснство Богородично", 
а не "...Богородицнно".

Извиняваме се на читате
лите и на автора.

А.Т.



Новини от Сурдулица и Ьабцинница
Народният представител 

------  Славолюб Стайкович:

Преки контакти 

за конкретни 

проблеми

§ 14 септемвщт^-0-07-

Сурдулица

Юсуфович е най-добрият 

акордеониа в света
в холан-Студентът в консерваториума

-----град Тилбург Станислав Юсуфович от
Сурдулица се завърна в родния си град с пър
ва награда от международното съревнование 
на акордеонистите във Вашингтон.

Юсуфович е роден през 1985 година в Сур
дулица. Успоредно със средното техническо 
училище в родното си място той завърши с 
отличен успех и средното музикално учили
ще във Враня. Образованието си талантливи
ят музикант продължи в Холандския град 
Тилбург, където беше приет по редовна про-

ьйградата в САЩ не е единственото меж
дународно признание за младия музикант.
Първия голям успех Станислав Юсуфович 
отчете през 2000 г. на международното сърев
нование в Гърция, където зае първо място. 11а 
световното първенство на акордеонистите в 
Норвегия той зае трето място. Юсуфович е 
печелил призови места и на много музикал
ни съревнования и фестивали в страната.

За най-добрия акордеонист 
водството на сурдулишкия завод

изпълнителния директор Славолюб ___________ те се
Стайкович и кметът на община Сурдулица Станислав Юсуфович - виртуоз па акордеон ции в подкрепа
Станислав Момчилович организираха прие- новища, заяви Стайкович.
ми. Те обещаха парична помощ на младия ногодишиа стипендия в размер от 3000 дина- - Като представител на Де- бизнесмените в 
музикант до края на школуването му, тъй ка- на месец. След приватизацията на "Буни- мократическата партия, аз съм свооодно да му се 
то в първите два курса в Холандия разноските ^ол„ талантливият акордеонист беше прину- удовлетворен от темпас които търсят и да пре^агат реше 
за следването са поели родителите му Мили- обезпечава поминъка си, свирейки по се изпълняват ооещанията ко- ния за всички проолеми, кои
ца и Частав Юсуфович. Преди три години то- “онцерти и обучавайки по-млади музиканти, иго моята партия даде по вре- то ги засягат. Д. м.
гавашният "Вунизол" му беше отпуснал ед- - - -

дския ме на предизборната 
добавиЛятната почивка в 

на Сър- кампания, 
той и посочи отменя-парламепта 

бия народният пред
ставител от Сурду- 

Славолюб
нето на данъка при 
покупката на първи 
апартамент, което е 
голям стимул за мла
дите семейства, от
пускането по 100 евро 
на един хектар за зе
меделците и също 
толкона на глава едър 
добитък за животно-

лишко 
Стайкович 
да запознае съгражда
ните и съпартийците 
си с направеното досе
га от пай-висшия зако- 

оргаи в

използва

Ч подателен 
I страната и със задачи- 
Щ те си като депутат.
I - Най-важната задача на въдите.
К парламента несъмнено е опаз- - Много важно според мен е 
У ването па териториалната ця- представители на парламента 
I лост на Сърбия, т.е. решаване- и преди всичко на правител- 
I то па статута на южната пок- ството по-често да са на терена 
1 райнипа без да се нарушава су- - сред обикновените хора. Т 
I веренитета на страната. Една много по-дооре ще успеем да 
Л част от международното об- опознаем реалните проолеми 

натиска жестоко, но и да намерим^ конкретни ре- 
шения, каза той и апелира към

ака

света ръко- 
"Кнауф" на- щмост ни

I надежда вливат увеличаващи-
положителни тендени- гражданите, неправителстве

на нашите ста- ните организации, ръководи
телите на отделни ведомства и 

Сурдулишко 
обаждат, да

гчело с

Д. Мирчев

Трихинелоза!!! “Братя ПО кръв”Свиневъди, внимание:
Продължава дългогодишното сътрудничество на сурду- 

с колегите им от Войводина. Петде-дишките кръводарители
най-хуманни хора от Каравуково и Ратково в община 

Оджаци гостуваха тези дни в Сурдулица. Те бяха настанени в 
почивната станция на Власинските водоцентрали, където бе
ше организирана и акция по кръводаряване. По този начин 
заедно със сурдулишките си "братя по кръв" те отбелязаха 
датата, на която преди 11 години беше подписана Грамотата 
за побратимяване.

От разговора с тях узнахме, че потеклото на мнозина е от 
Пчпнски окръг, откъдето предците им се преселили във Вой
водина. В гр. Враня гостите от община Оджаци посетиха род
ината къща на великия сръбски писател Борислав Станкович.

сетина

Д-М.

VшРеагиране

В Звонци бездомнитеВ месо от гръмнат глиган специалистите могат да изминат няколко десетки километ- 
във ветеринарната амбулатория "Неовет" в ра на денонощие, което означава, че нащрек 
Сурдулица тези дни установили присъстви- трябва да бъдат ловците и свиневъдите и в 
ето на опасния паразит ТпсЬтеПа зругаМз. съседните общини - Сурдулица, Търговище, 

Глиганът, в чието месо е диагностицира- Враня и други. С оглед на това, че наближа- 
ио присъствието на този паразит е бил убит ва сезонът на клането на свине в нашите кра- 

оосилеградска територия. Магистърът ища, д-р Митрович апелира към всички сви- 
по ветеринарна медицина д-р Елизаоета невъди в този край преди да консумират 
Митрович, която е собственик на амбулато- свинското месо да го контролират в съответ- 
рията "Неовит", предупреждава свиневъди- но ветеринарно ведомство, тъй като более
те, че този паразит се пренася много бързо, тта много трудно се лекува.
Основните му носители и разпространите
ли са плъховете и полските мишки, които

кучета са повече от 

хората
па На 13 юли т.г. в брой жалвал при компетентните 

2153/54 вестник "Братство" на органи в Бабушница. Досега 
цяла страница писа за проб- нищо не предприеха, поради 
лемите на централното дере- моралния проблем кое е ху- 
кулско село - Звонци, което манно - да ги приберем, иди 
искрено ме зарадва, защото да ги кастрираме, или не 
това е моето родно място. знам си какво... и така - нищо 

Именно тези дни се срещ- не се прави. Помощ исках и 
нах с кмета на Звонци Милан от община Димитровград от- 
Йосифов и му зададох след- където имам обещание, че ще 
ния въпрос: "Защо в изказва- ни изпратят хора, които ще 
нето за вестника не засегна и изловят всички скитащи ку- 
казуса кучета, които в Звонци чета, но и до ден днешен - ни- 
са далеч повече от самите жи- що!"
тели на селото. Вярно това е Както и да е - бездомните 
само един от сериозните кучета продължават да ирь- 
проблеми за решаване, но кат жизнерадостно из улич- 
знаеш ли, че преди само ня- ките на Звонци и да лаят, и
колко дни в едно българско хапят хората. Трябва ли дача-
село момченце на около годи- каме да дойде зимата, когато 

половина бе разкъсано те наистина ще озверят, зара 
до смърт от скитащи кучета, ди недостига на храна, а тога 
каквито обитават и Звонци." ва, може би ще бъде вече къс 

Кметът на село Звонци ми но?... 
отговори: "Много пъти съм се

Д-М.

През фотообектива

Конче
вихрогонче

Едно време до село Ракита се пътува
ше с влакчето "кирчо". После релсите 
бяха заместени с асфалт, но каква файда 
ако няма рейс.

Е, голяма работа! Ако си имаш конче, 
стигаш където си искаш. Така прави и 
Цанко Тасков, прислужник в училището 
във Вучи дел, когото срещнахме на зав
ръщане от Звонци. А.Т.

на и

Т. Пвп‘Ров
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Тодор Миланов, 
строител от с. Звонци

“Братство” в дерекулското село Ракита

Най-свиден е Ф*ввят ии лъщим линия, училище
Дерекулското село .

Ракита някога е имало 
над 800 жители, а днес 
около 350. С центъра на 
този край - село Звон
ци, го свързва асфалтов 
път, който до голяма 
степен е ощетен от теж
котоварните камиони,

ш

родният кът
т-А: шТодор Миланов живее спо

коен живот в родното си село 
Звонци. Като млад отишъл 
на гурбет в столицата на гер
манската покрайнина Бава
рия - Мюнхен и там останал 
"само" 32 години. Работил 
като арматурист. След като се 
пенсионирал преди няколко 
години, решил да се завърне 
на бащиното огнище заедно с 
жена си Надица, чието потек
ло е от Босна. Нашето внима
ние привлече хубавата му къ
ща, построена на хълмисто 
място, до което води стръм- 
лив и тесен чакълов път. Ока
за се, че домакинът ни редов
но чете вестник "Братство". 
Радушно се съгласи да пого-

работи", сподели звонският 
строител и разказа за една
случка от Германия. Бях в които карах дърва във ■ 
прединфарктно състояние и вътрешн^стта ,[а Сър„ I 
се обадих в спешната помощ. биякПо този път с кол^_ Г 
оа много кратко време при 
мен се озова лекарски екип. са Ташков 
1 олям брои медици напъл
ниха жилището ми. Мигно
вено ме закараха в болница, 
където фактически ми спаси
ха живота. Бях чувал, че пи- в
ротската болница получила ракита и 
някакво републиканско приз- Драгдн 
напие за качеството на услу- Иванов, и. 
гите. Питам се, ако тази бол
ница е получила признание, 
какви ли са тогава останалите 
медицински заведения в Сър
бия, които не получават наг-

' у«П1Г
ТчЛШ,:гата Алек-

.......-.ту:
■

ррщ I *к,;
тшяи с двама 

дерекулча- 
ни - Иван 
Младенов,

Г ^

■ШИ Ш

ре-долу са санирани. От барите и изворите 
има щети, но има и полза, жителите нямат 
проблеми с недостига на вода. Има и улично 
осветление, разходите за което местната об
щност редовно издължава. Ракитчани се 
снабдяват с хранителни и други битови изде
лия в три месни магазина. От това са доволни, 
но стационарните телефони често не фунци- 
онират, а сигналите на мобилните оператори 
се хващат само на определени места в селото. 
"Програмите на РТС гледаме като през реше- 

ваме селото. В колата коментираме състояни- то", споделя Младенов и добавя, че поради 
ето на пътя. На места асфалтът напълно е за- тази причина едва ли някой ракитчанин пла- 
личен. Най-опасно е в местността Светица. ща таксата. Но селяните от този край са на- 
Съществува заплаха пътят изцяло да се свле
че надолу към Ракитска река. На пътя забе
лязваме гг грамаден камък. За щастие, на ни
кой не е навредил. Да е имало хора на пътя в 
момента, когато се строполясал отгоре...!?!

Щ

цд. дирек
тор на ос
новното 
училище в 
Звонци, Иван Младенов 
наближа-

) \/
"У~~- я

I
ходчиви хора и много от тях са си монтирали 
сателитни чинии.

На въпроса доволни ли са от това, което ор
ганите на местното самоуправление в Бабуш- 
ница правят за селото, Младенов с определе
на доза притеснение казва: "Би трябвало по
вече да инвестират тук, за да сме доволни." 

Разделяме се с учителя и потегляме към 
окаяно е състояние, казва учителят Младенов Звонци. Крайно неочаквано, задръстване на 
и добавя: "Настояваме да се построи нова пътя! Не можем да се разминем с един ками- 
сграда, защото тази е строена веднага след он и един джип. Група хора товарят дърва в 
Втората световна война и ще се срути до ед- камиона. Оглеждаме дали може би кметът 
на-две години, а след това... Село без училище Цветков не е сред тях. Не, такива групи има 
и ученици няма бъдеще." Понастоящем в чи- много. Понастоящем, дърварството е един- 
новете седят четирима малки ракитчани, а ственият "стопански отрасъл" в Ракита. Рабо- 
според някои данни и през следващите поне та, от която много ракитчани си изкарват по- 

ворим за неговия живот в ради? Разбира се, аз нещата Ю-ина години в селото ще има ученици. Не мггнъка, но от която добри пари печелят и хо- 
Германия и в родното му се- гледам през призмата на пре- много' но- Броят г.а младите хора в Ракита ра от вътрешността на страната. Така наи-ве- 
ло Тодор не се разкайва, че се биваването ми в Германия, също не е голям. Под 18-годишна възраст са роятно ще бъде все докато не се намери начин 
е завърнал в Звонци, предим- Ние наистина сме много да- 20-ина но има доста ергени. Момите отдавна да се открие мината Ерма или дървесината 
но поради факта, че ™ гер- лече от тях." са Дефицитни в целия Дерекулски край да се преработва тук, в селото.

Р 1 У Р Съпоставяйки начина на Полагаме усилия да намерим кмета на Ра-
обезпечава по-висок жизнен живот в Германия и Сърбия, кита <4еян Цветкоп- Все пак тои е "а™пе- ,.....................................~ ^ ~ тентмият човек да говори за селото. Нямаме ■ _

Й==Ч= — ;Поетичен кът
тези оаири, без тази зелени- толкова кои ог коя фамилия е Кинятакни „очерпват с ракийка, кафе,
на. Бих можал да живея и еи и какъв е по националност а ^ и с чашка раз,.оиЬор. 
там (показва с пръст), на онзи се оценява предимпоуст.рден г
чукар, но само да е в този ли е работник или специа- 35 ГОДИНИ ДЗСКЗЛува 
край. Понякога жена ми, ко- лист. Младенов вече 35 години работи в родното
гато е сърдита, серазкаива, но уютен СвМевН КЪТ си село. Като млад година и половина рабо-
аьрзо и минава , с усмивка тил в иовосадския "Нафтагас". Не се разкай- ■ небе, по-нежно от коприна -
разказва Миланов. В Герма- Част от капитала си ила- вг|( че се завърнал, макар че напомня: 'Досега : това е моята родина!
пия има син Деян, които се нов вложил в реставр р най-вероятно щях да съм излязъл в пенсия, да ■
занимава с частен бизнес, а от па къщата си и на помощни- ^ мемт в Нови Сад..." Мнението на : Обичам те земя голяма
време па време идва иа гости те обекти в двора. Много оби- ( Младенов във връзка с бъдеще- : - ™ 1
при родителите си. ча кучета, така че си оглежда ^^Грод.юто м^село не еРоптимис™чно. = ТЪИ Какт0 Си обичам мама>
Далече сме ОТ вотнииеискПа^иоие^а- Казиа' че перспектива би имало единствено
рлП..„има воши пс иске! Астма, ш с дко отново би се открила мината иа антрацит

ермания това, че не ги обича или пък, „Е ,,, която е закрита през 1963 г., но и ако
Животът в Звонци е споко- че не желае повечеда се па го- ^ било посгроепо ново училище, би се ре- 

ен, но има и лоши страни, варва с работа. Животните, моитирал пътят до Звонци и въвела редовна 
Преди известно време на То- които трябва да се убиват, ие рейсова лииия между двете села... 
дор му прилошало и бил нас- желая да отглеждам, утглеж- Младите хора напускат Ракита. Съдбата е 
танен в болницата в Пирот. Да/| сьм кокошки, пуики или пожелала и децата иа Младенов да потт>рсят 
Не бил доволен от услугите, други домашни животни, по П0.д0р)р0 бъдеще в други среди - дъщерята
които му били оказани тъй сьм ги пускал да умрат от му ЖИПее в Пирот, а синът му в Неготин.
като е наясно какви услуги се природна смърт Просто не

мога да ги убивам". В Ракита има вода, осветеление...
пия в Германия. "Преди всич- На Миланов му пожелава- Местните бари от време па време се разбу-
ко в германските болници е ме °Ще много спокойни пей- щ т и иапра11ЯТ вреда. Такова нещо се слу- : 33 чувам моята родина, 
много по-чисто. Персоналът сионерски дни в родния край. чил0 и тази пр0лет. Благодарение предимно ■ 
е по-любезен и по-усърдно "• ца нишката фирма "Ерозия", щетите го-

Училището е в жалко състояние
Отбиваме се най-напред в училището. В

Б. Д.мупенсияманската

Високи, сини 

планини
Високи, сини планини, 
реки и златни равнини,

тук мила ми е всяка птица 
и всяка мъничка тревица.
Обичам българските думи, 
що слушам по поля и друми, 
обичам хубавите песни 
и приказките ни чудесни.
Когато гледам планините
и слушам да шумят реките, 
в шума на Рила и Пиринаоказват в здравните заведе-

Младен Печен



Образование п /Члад-и__
Съобщение на Младежката мрежа 
на Г17 плюс в Димитровград

200714 септемвШ-10
България и Европейския съюз

Стартира конкурсът 

"Аз създавам Европа”
страните-членки. А младеж
та е бъдещето па държалите, 
които съставят тази голяма

Готви се
национална 

стратегия 

за младите* Очакват се иновативни младежки идеи 
за бъдещето на обединена Европа

"Имаш страхотна идея и е полза за развитието на об- общност. Затова конкурсът 
крайно време да я превърнеш ществото в България и в ЕС открила широки възможиос- Повече шансове за млади- 
в реалност?' Тогава създай като цяло. Тези и още други Ти пред младите хора в стра- те е основната цел на Мла- 
проект за своята европейска теми ще бъдат разисквани в „ата да изкажат своите идеи дежКата мрежа на Г 17 плюс. 
мечта и ни го изпрати!" С то- проектите. "Всъщност, 2007 г. и представи за Европа, как Министрерството за младеж- 
ва послание към младите хо- е обявена за Европейска годи- Обединена Европа трябва да та и спорта обезпечило сред- 
ра в България стартира маци- па на равните възможности изглежда и как да се развива 0г бюджета на страната
оналният младежки конкурс за развитие, затова в конкурса тя в бъдеще. Ние се надяваме за програми, целенасочени 
"Аз създавам Европа", орга- мие поставяме акцента върху да получим иновативни, към подобряването положе- 
низиран от Представител- солидарността, равните въз- творчески проекти." иието на младите,
ствотона Европейската коми- можиости и борбата срещу Наред с експерти от Пред- - Става дума за 150 милио

на динара за финансиране и 
подпомагане на програми и 
проекти на младежки и дру
ги сдружения, които полагат 
грижи за младите. Минис
терството обнародва конкурс 
за участие на неправителстве
ни организации в изготвяне
то на Стратегия за младите.

Заедно с младежките неп
равителствени организации, 
както и с всички млади хора в 
страната ни настояваме да 
дойдем до най-добрата наци
онална стратегия за младите, 
в чието изготвяне ще участват 
представители на 12 минис
терства, неправителствени и 
младежки организации, ек
сперти от определени облас
ти, донори, както и предста
вители на бизнеса. До края на 
месеца ще бъде обявен и кон
курс за най-добър афиш, кой
то да пропагандира стратеги
ята и да призовава младите

да се включат в приемането 
на решения, 
за положението им. Проек
топредложението на Страте
гията се очаква през декем
ври, а приемането й от Пра
вителството на Сърбия през 
първата 
щата година, се казва в съоб
щението.

Същите срокове са опреде
лени и когато става дума за 
изготвянето на Национална
та стратегия за развитие на 
спорта, която ще дефинира 
целите за следващите четири 
години и начините, по които 
те могат да се осъществят. 
Настоява се след това да бъде 

и десетгодишна

които се касаят

половина на следва-

изготвена 
стратегия, която би обезпечи
ла стабилно развитие на
спорта.

Това е шанс да подканим 
всички да се обадят и да доп
ринесат за създаването на 
съвместна политика за млади 
и реализиране на мерки, с ко
ито ще стигнем до целта - по
вече шансове за младите и 
тяхното задържане в родните 
им места, подчертава в 
съобщението си Младежката 
мрежа на Г 17 плюс в Димит
ровград.

Учебници за деца 

на бежанците
Общинското управление и тази година ще отдели пари 

за купуване на учебници за децата на бежанци и разселени 
лица, които пребивават на територията на Димитровград
ска община.

Общинското решение по този начин да се помагат се
мействата, които по принуда са напуснали домовете си в 
бившите републики на СФРЮ и в Косово и Метохия, се 
прилага вече няколко години.

сия в България. дискриминацията", заяви ставителството на ЕК, в жури-
Доколко са иновативни и ръководителят на Представи- то, което ще оценява проек- 

полезни за общността и дали телството на ЕК в България тите, участват още журналис- 
са осъществими на практика - Майкъл Хъмфрис и добави: ти, представители на непра- 
това са основните критерии, "Разбира се, Европа не се съз- вителствени организации, 
по които ще бъдат оценявани дава от закони, от документи, музиканти и творци, 
младежките проекти. Побе- дори от институциите. Евро- Победителите в конкурса 
дителите в конкурса ще полу- па се създава от хората, от об- ще бъдат обявени в средата 
чат по 1500 евро, с които ще ществото, г
финансират "изграждането" 
на своята европейска мечта.
Според организаторите бъл
гарските младежи с предпри
емачески дух и въображение |М
имат нужда от подобно поле 11 «■ Д Г ЛТ П А11 ЩЯ ОП ППЛМА11МТД
за изява. Още повече, че в го- * * И ® ■ ■ Ши 11МЩ|1С111г1 I Ч? дат интересни и за родители-
дината на присъединяването в те, и за учениците. Мнозин-
на България към ЕС европей- ' (-егашчите петокласници език. Тъй като училището изучава до осми клас, както и 0X80 от родителите се опреде- 
ската тематика е на дневен ^а "ъРвата генеРаЧия- засег- разполага с преподавател по избрана спортна активност за информатика,
ред в нашето общество. 4о ™ от реформата, но и те, и испански, а няма начин за която ще е като трети час по Що се отнася до майчиния
края на месец октомври в Р°АИТели са поДгот- приемане на нови кадри, ре- физкултура и отделно ще се език, въз основа на чл. 5 от За-
Представителството на ЕК в ...п^ а I® ромеии ' казва шихме точно този език да бъ- оценява. Родителите се опре- кона за основно образование
България очакват свежи и А Р^„™Р^ата иа основното де втор. Колежката Ирена делиха за момчетата това да е и чл. 16 от Статута на учили-
нестандартни проекти, свър- У „ 0ттВпп^РГ-. ^“”меоно‘ МдаДенова е завършила ан- футбол, а за момичетата хан- щето, учениците, които от на-
зани с европейските ценнос- ™В°Р“™Росакакво глииски и испански език и в дбал. чалото на обучението си (въз
ти на младите хора. Приоб- _ п пг.г1^,1?^ЦЦИТе' момента преподава в отдаде- Има и група, да ги наречем основа на определянето на
щаването на българските об е известни гшто ^ Чеиите подведомствени учи- свободно избираеми предме- родителите) са започнали да
младежи към европейското ю/и месец и училищет^сьг- я ТИ' 33 КОИТО Р°Дителите се учат български, ще го ^ат до
семейство, мобилността им в кадровитр ги т са из°иРаеми определят всяка година. Учи- края на основното си образо-
Европа, възможностите за об- ности, намРери иачин предмети? лището им предложи
разование и учене в страни тода Ги реализира. Най-голя- ’ ^ова са веР°учение и Ф°рматика/ пазачи на приро- * Български и занапред ли
те-членки, спазването на чо- мата новина в пети клас е въ_ гражданско възпитание, след дата и Х0Р и оркестър. Счи- има статус на факулта-

веждането на още един чужд Т0Ва втоРият чужд език - в тахме, че за тези дисциплини тивен предмет?
случая испански, който се разполагаме с кадри, а ще бъ-

Б. Д.от гражданите на на ноември.

Основното училище в Димитровград в началото на учебната година

вание.ин-

вешките права, екологични 
проблеми и всичко, което е от А.Т■
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Сичево - магнитна сила за творци на изкуството Шт
След майсторите на четката, разотишли 

неделник, Сичево приюти още един бранш радете- 
ли в полето на изкуството - снощи бе открит литера- 
турният пленер "Сичево 2007", 17-и по ред.

Почти половината от 13-те служители в храма на 
речевото изкуство, които участват в тазгодишния 

^т1сй пленер, са от чужбиина - Кристин Димитрова от 
(ЦЬУ България, Густав Мурин - Словакия, Силваио Галон 
||—^ ' Италия, Миленко Иергович - Хърватия, Радомир

ур= ^ляревич - Черна гора и Предраг Бйелошевич от Ре-
^---- ‘ публика Сръбска (БиХ). В тазгодишния пленер
с—=, участват и Светислав Басара, който ще получи

най-голямата награда на пленера - "Рамонда Серби- 
(ОГ-у ка > какт° и Доброслав Смилянич, тазгодишен лау- 

Реат на литературната награда "Бранко Милкович".

се в по- Галерията в Ниш 

прераства в музеи<Ш>
* Още една успешна проява * Галерия "Сър
бия" с нова физиономия * Догодина - голяма 
изложба на Божа Илич
та и на графиката, всяка годи
на да има поне един скул
птор. Внушителните скални 
образувания в Сичевска кли
сура могад да бъдат вдъхнове
ние и за тях.
* По-голямата част от го
дината е зад нас. Как оце
нявате работата на ве
домството си?

художествен пленер на Бал
каните, интересен ми се 
вижда фактът, че в Ниш 
няма нито едно нейно про
изведение. Какви са изгле
дите да се променят неща
та?

Литературните творци от българското малцин- 
представя Симеон Костов, автор на десетина 

на сръбски и на български език и един от 
най-добрите писатели на радиодрами у

Домакин на проявата тази година е Драган Рис- 
тич/ а °т градз домакин са още Ирина Антанасие- 

[г= вич и Боян Илич Бокерини.
На тържественото откриване на срещите снощи 

[р=д беше представена Издателската къща "Градац" от 
Чачак. За дейността на това

с= ство
книгиш - За съжаление това е вяр

но. Надяваме се обаче от на
чалото на следващата година 
Галерията да получи статута 
на Музей на съвременното 
изобразително 
Според закона, само музеите 
имат правото да купуват про
изведения. Очаквам не само 
законова, но и парична въз
можност да се сдобием поне с 
една творба на Надежда Пет
ров ич.

Приключваме и дооборуд
ването на Галерията "Сър
бия". Тъй като разполагаме с 
голям фонд произведения, 
новото депо в тази галерия 
ще ни бъде от голяма полза. 
Тези дни ще завърши и адап
тацията на една работилница 
за консервация, с което Гале
рията ще получи окончател
ната си физиономия.
* И за края, кога любите
лите на Живописта в Ниш 
ще могат да видят произ
веденията, сътворени на 
тазгодишния пленер в Си
чево?

Не//ад Живадиповичнас.

<Ш> В понеделник приключи _ -рази ГОдина наистина ра- 
художественият пленер Си- дотихме с един по-ускорен 
чево 2007 , в които участваха темп, добра политика по ек- 
един скулптор и десетина СП0Ниране и богати изложби, 
живописци от страната и от Най-напред представихме 
чужбина. По преценка на Не- «парижкия клуб", след това - 
над Живадипович, директор 1 -
на Галерията на съвременно
то изобразително изкуство в 
Ниш, която е организатор на 
проявата, тазгодишният пле
нер е бил твърде успешен. В 
обоснование на казаното той

изкуство.

издателство говори ди-
с= Циле Маринкович. Особено 

голямо внимание предизвика 
експозицията 
импресионизъм", 
представянете на творческия 
опус на световноизвестните 
майстори Петър Омчикус и 

подчерта, че, за да завършат ^оса Бомшан, които живеят 
творбите си, вдъхновени от 
прелестите на Сичево и Си-

"Сръбският 
както и□

0^-

ш и творят в Париж. 
* А догодина?чевска клисура, участниците

За следващата година меж-отказали не само еднодневна
та екскурзия до манастира ДУ другото сме запланували и 
"Се. Йоан Богослов" в Пога- една голяма изложба на Божа

Илич. Ще бъдат експонирани 
около 150 масла от частните

©ш, ново, но и традиционния тър
жествен обяд в град Ниш.
* Тази година в пленера 
участва и един скултор?

- Удовлетворен съм от фак
та, че скулпторът Светомир 
Радович от Белград се отзо
ва на поканата ни. Като Гале
рия на съвременното изобра
зително изкуство ние трябва

щ галерии и 200 чертежи, които 
досега не са публично пред
ставяни. Уверен съм, че тя ще 
бъде провъзгласена за кул
турно събитие на сезона, как
то това стана с изложбата на 
Надежда Петрович през 2005 
година, по случай стогодиш
нината от първия пленер в 

да имаме повечко скулптури. Сичев0/ организиран по ней- 
Нашият фонд се обогати с 
още три скулптури. Мисля, 
че това трябва да стане тради
ция, освен майстори на четка-

^2)

ректорът Бранко Кукич, който също е участник в 
пленера.

Подбраната литературна дружина днес ще госту
ва в гимназията "Светозар Маркович" в Ниш, а до- 
вечера в хола на Градската къща по тържествен на- 

(Г ф чин ще бъде връчена наградата "Рамонда сербика".
В.С.Б.

© - Според установената вече 
традиция, творбите от плене
ра се експонират на първата 
изложба в новата година, коя
то започва на 27 януари. Така 
ще стане и тоя път.

на почин.
- Когато споменавате осно
вателката на най-стария В. Богоев“Сагитариус бук” 

отново в Димитровград 1 ши а на мУшйиНишкото Издателство "Сагитариус бук" и тази 
година не изневери на традицията си и в димитров
градската Градска гал 
зира продажна 
ложени няколко стотин заглавия на различни сръб-

ерия за пореден път органи- 
изложба на книги. На щанда са из-

а р_ ски издателства.
р (р3 През първите няколко дни обаче продажбата 
I—, вървеше според желанието на организаторите.
5 Щ Продавачката Таня ПетроваЩжорждевич от Ди- 

| Р митровград ни информира, че са осъществени 
ПГ "тънки" финансови резултати. "Въпреки че цепите 

на книгите са намалени с 50 па сто, димитровград- 
„ чани нямат пари и за тях. Най-вече се купуваха 
ра ги на южноамериканския класик Пауло Куельо и 

,—, особено бесгселерът му "Алхемикът', сподели Пет-

Сред участниците в художествения пленер 
в Сичево особено внимание привлича худож
ничката от Япония Брико Гото. Не става дума 
за картините й, кои го са плод па "плеперски- 
те" й дни, понеже те ще бъдат оценени от спе
циалист, или според личния вкус на люби
телите па изобразителното изкуство. Брико 
привлича внимание преди всичко поради 
факта, че е от толкова далечна страна. Пока
захме й нашия вестник и я помолихме да си 
каже впечатленията от пленера. Тя оцени Си
чево като прекрасно място за разходки и за 
творческа ипспирация.

"Наистина съм впечатлена от пейзажите, 
от планините и огромните, почти отвесни, 
скали. В Япония няма толкова високи плани
ни. Щастлива съм, че моя професор ми пред- 

1 ложи да дойда тук", сподели художничката.
Брико Гото не е за първи път в балканските 

Н страни. Преди това тя е гостувала в Смедере- 
Н во и Вишеград и има положително мнение за 

.1 манталитета, който по много неща се разли- 
3 чава от японския.

Помолихме я в общи черти да ми запознае 
Н със съвременната японска живопис, обосно- 

I вава ли се върху традициите или повече при
лича па европейската, по тя само лаконично то ги ползвам за моите графики", каза худож- 

| отговори, че в нейната страна са на мода фо- иичката от далечна Япония.
Г] тографиите.

не

кни-

рова.
Б. Д.

; Ш

"И самата аз много обичам снимките и чес-

М, Тодоров
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И ние сме дали нещо на света щт
ЦМ*.

е любимБългарското кисело мляко 

продукт на японците Д' ■ *Еликсир против стареенето Щ}
•>

Видният български учен д-р Стамен 
Григоров завършва виеше образование 
но естествени науки в Монпелис, Фран
ция, а но медицина - о Женева. 11о то- 
ва време - 1903 г., руският учен И ля 
Мсчников публикува своите изследва- 

върху човешкото стареене и смър- 
"Старостша е болееш, 

трябва да се лекува като всяка друга", 
твърди той. Имайки предвид . 
брой столетници в България, Мечни-

смята, че ако микрофлората на българското кисело мляко се противопостави 
на чревната гпилост, тя /цс неутрализира нейните отровни продукти, които 
причиняваш преждевременното стареене. Изследванията па Мечников карат про- 
фесо!) Ма сол от университета в Женева да насърчи асистента си д-р Григоров да 
разкрие микрофлората на киселото мляко. След многобройпи експерименти д-р 
Стамен Григоров открива в състава на киселото мляко “една пръчица", която 
всъщност е причината за подквасването на млякото. Тя остава в историята ка- 

Гас1оЬас1епит Ьифапсит (“лактобактериум булгарикум") на името народи- 
пата на нейния откривател.

*В знак на уважение към страната, която им е дала възмож
ност да произвеждат този вкусен и здравословен продукт, о 
три години японската компания "Мейджи отпечатва на 
вътрешнта страна на капачката на млякото снимки от ьъл- 
гария.

Киселото мляко е древно откритие 
на българите, а неговите вкусови и 
най-вече здравословни качества от
давна са познати навсякъде по света.
И в днешно време ииетересьт към 
производството му не стихва. Първа, 
още през 1972 година, японската ком
пания "Мейджи" оцени качествата ом 
на българското кисело мляко и под
писа лицензиоиен договор за достав
ка на специалната закваска, произ
веждана от тогавашното българско 
предприятие "Млечна промишле
ност". Така японците, спазвайки бъл
гарската технология, произвеждаха и 
предложиха на техния пазар ориги
нално българско кисело мляко, като 
държат правата за това производство 
и до днес.

В знак на уважение към страната, 
която им е дала възможност да про
извеждат вкусния и здравословен 
продукт, от три години компанията 
"Мейджи" отпечатва на вътрешнта 
страна на капачката на млякото 
снимки от България. Тези дни компа
нията отбеляза
35-годишнината 
от подписването 
на договора с България.

На тържеството присъства и инж.
Христо Юнгарев, изпълнителен ди
ректор на "Ел Би Булгарикум" - дър
жавната фирма, която днес продъл
жава традициите в производството 
на закваската.

- Българското кисело мляко завла
дява нови територии - казва Юнгарев.
- Освен японците, големи количества 
закваска се изнасят за Южна Корея. С 
южнокорейците също имаме подпи-

1 <
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лицензиоиен договор и те произ- 
мляко по български

сан чия
тта.

У '' мвеждат кисело 
технологии. С българска закваска ра
ботят също във Финландия. Разши
рихме територията и с Швеция, про
даваме закваски в Германия, в Холан
дия, както и в целия Балкански реги- 

- Турция, Македония, Сърбия, Ру
мъния. Ако се спазва българската тех
нология и се работи с български зак
васки, независимо в коя точка на све
та се прави това кисело мляко, то 
трябва да бъде със същите вкусови и 
здравословни качества.

Естествено, киселото мляко при-

конто

големия

кои

то

съства неизменно и на трапезата на 
съвременния българин. Нещо пове
че, киселото мляко се тачи като кул
тов продукт и една от най-важните 
запазени марки на България. Пот
върждение за това е и фактът, че неот
давна бе отворен

па метра от нея, в реконструирана две години по време на международ
на к/ща на 29 юн!/. г. бе отворен ния симпозиум в София по случаи 
музеят на българското кисело мляко. ЮО-годишиината от откритието на 
К^лия Григорова, една от наследим- Д-р Григоров. Помогнала е и оощина- 

председател на Фон- та в гРад Трън.ците на учения и 
дация "Д-р Стамен Григоров", казва, 
че идеята за музея се родила преди

М. Димитрова
Музей на българското 
кисело мляко

в село Студен извор. Селото е в за
кътаните зелени склонове на Руй пла
нина, на няколко километра от град 
Трън и от българо-сръбската грани
ца. Защо именно в Студен извор? За- 
щото това село е родното място на д-р 
Стамен Григоров, българският учен, 
който през далечната 1905 г. оповести 
на световната научна общност, че е 
открил млечно-киселата бактерия, 
която причинява подквасването на 
млякото. Сто и две години след от
критието Фондация "Д-р Стамен 
Григоров", създадена от наследници
те на рода, възстанови родната къща 
на учения в Студен извор, запазвайки 
нейната автентичност. На двадесети-

Паметник на български хан 

в Татарстан
Паметник на старобългарски хан, управлявал Волжска България през 

XI век, бе открит в град Елабуга в автономната руска република Татар
стан, съобщиха от Държавната агенция за българите в чужбина.

Ханът се наричал Ибрахим I Бен Мохамед, тъй като през 1006-1025 г., 
когато управлявал, волжеките лидери вече били приели исляма и се на
ричали емири.

Монументът бе открит в рамките на тържествата по повод 1000 г. от 
основаването на град Елабуга, уважени от президента на Татарстан 
Минтимер Шаймиев. Заедно със старобългарски обекти в града са рес
таврирани и църкви, както и мюсюлмански паметници.

Нашите села: Зли дол (4 миивл; •.чууу.ч-.-.

Злидолската Баба ВангаСело на животновъди и занаятчии Всяка чест на добрите животновъ
ди, занаятчии и учени хора от Зли 
дол, но това село беше най-прочу- 
то по селянина Таско Христов, на
далеч известен като Таско Вража- 
лецо. Той беше общопризнат ясно
видец, който пускаше жар в пани
ца с вода и по този начин открива
ше причините за мъките на дошли
те при него страдащи хора, а след 
това им казваше как да се отърват 
от злипите и неволите или как да 
се излекуват от някоя болест. Ако 
“пациентите” желаеха, Таско им 
предсказваше бъдещето. Затова не
говата къща винаги беше пълна с 
хора не само от Босилеградско, по и 
от много други, близки и далечни 
краища.
Йай-голям брой хора, които са ид
вали при Таско Вражалецо, са били 
доволни от неговите “услуги". За
това този човек живее в народна
та памет до ден днешен и ще жи
вее още дълги години.

През 50-те години на XX век в Зли дол била създадена земеделска трудова кооперация, 
но не всички домакинства членували в нея. Домакинствата, които не искали да се зачле- 

кооперацията, били подложени на голям тормоз от властта, обаче мъжки издържа
ли всички мъки и не попуснали под жестокия натиск.
Рл.?ЛЛ°^°1°К°Л° 1500 ха Зли йОЛ е м03 от властта' обаче мъжки издър- ков, Георги Станчев, Кирил Андонов, 
едно от средните по големина боси- жали всички мъки и не попуснали Милко Аигелков и Драган Митов 
леградски села. От стари времена в под жестокия натиск. Земеделската Ставре Миланов и Круна Милкова 
това село имало хора, които прите- кооперация не работила успешно и още се занимават с този занаят 
Г/еж“Гш1:и,И20Аговеда°Ти <лед Н-ко време била разформира- Най-стари ковачи били Господин и
НЯКОЛКО КОНР ЗзТОПЯ ГМ ГМ ятя д 1/1 та о ... гх ^ 1КО. 1Ч.ОВД Ш 6 ИМЗуЮ И В ПО~НОВО
заможни селяни и ги нарича“ (и&вдилее^Кочани) Г/с™ Евтимов

66/лГбИор с̂РГго=,^^Г- ^”пГеТ1^Таз!ЙГ ЬгГ “

менов, Димитър Стеванов, Серафим Стоил Иовев Денчо Ндйлепоп м лп АИ ЗЛ^Д(^ЛСКИ Дърводелци били 
и Яким Стойчеви, Стоичко Вели нов, Кала/киитеималипай1,1 Г/Р' 4имитьР С Аигелков и Петър Груев,
Васил Баба-Герганин, Глигор А„до: та /реГаГр^ Гмай * ИМаЛ° И КОЛаРИ' КачаРи и ДР' °т

братята Милко, Димитри/и злидолчани, занимаващи се със сьв-
Атанас Ангелкови, Васе Езерински и те, за което са необходими калаисани ^То/е/тГикГ™//// СтевГо/^и

а.с^ст,9^„Т,Х7ин=?;
техните имоти, като им оставила са- ло, но и много други селт п Когмлег миналото имало много водени-
мо позволения максимум. През 50-те радско, както и голям брой села в сь- ска ^арчев/к^ТпГийГ Шаркин' Държа и те рухват една след друга, 
години на XX век в Зли дол била сьз- седните краища - Крива паланка и воденици бП/ чииска и ДРУ™ Някои от днешните злидолски дома- 
дадена земеделска трудова коопера- Търговищ^. Б селото имало и шива ски) 'асобствена воГеТГ/, кинства са си купили малки електрн-
ция, но не всички домакинства чле- чи. Най-добри майстори за казмир- рис Брезови Тт^ г 4 имали Бо- чески мелници 
мували в нея. Домакинствата, които ни саи и сърмени елеци били Мих/, С ' 4 Стоименов, Бо
не искали да се зачленят в коопераци- Найденов, Петър Найденов и Боян дпешп/1 АРУ™ злидодча™- в 

а™, подложен» н. км». пор- Д»„о,.. „ дрД, ГоЛ.Г

нят в

нов,

Следва -
Богослав Янев
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Димитровград Изложба на 

Румяна Ненова 

в Брюксел
"Дни на европейското 

наследство 2007"
За трети пореден път Ди

митровградска община се 
включва в европейското кул
турно мероприятие "Дни на 
европейското 
2007".

По този повод на 10 септем
ври в Народната библиотека 
"Детко Петров" бе открита из
ложба "Наследството на Ут 
тПНапз", след това - изложба 
на картини от пленера "Пога- 
новски манастир" в Градската 
галерия и проведена 
чер под название "Ка се месе
чника насмейе". Последното 
бе своеобразно възстановяване 
на редица обичаи чрез споме
ните на една баба, разказани 
на внучката й.

На втория ден, във формата 
на своеобразен перформанс, 
гимназистите представиха 
текста на Елизабета Георгиева 
"Влакове - пътуване през ми
налото". В него авторката раз
казва историята на града от 
най-стари дни до днес.

Безспорно най-трогателно 
бе представянето на 35-ия том 
от поредицата "Архивите го
ворят". На почти осемстотин 
страници са поместени ориги
нални документи от българ
ските архиви, отнасящи се до 
Западните покрайнини в пе
риода от 1878 до 1975 година. 
Както пишат в предговора 
съставителките на 
Елена Бугарчева и Людмила 
Зидарова, "това е първото по 
рода си документално изда
ние за съдбата на българското

В белгийската столица на централната "Кралска ули
ца" (Кие Коуа1е) бе открита изложба на българската ху
дожничка Румяна Ненова. Посетителите могат да раз
гледат нейни картини, както и икони, изписани върху 
дърво. Румяна Ненова е сред малкото художници в Евро
па, която следва начина на рисуване на прочутия фло- 
рентинец Сандро Ботичели, бе изтъкнато при предста
вянето на българката в галерията, където 
нейните работи. Платната й насочват мисълта към "Раж
дането на Венера", една от най-известните картини 
Ботичели, творил по времето на ранния Ренесанс в Ита
лия. В изложбата, която ще бъде отворена за посетители 
до 14 септември, участват със свои творби и други члено
ве на семейство Ненови - Теодор, Аделина и най-малката 
Естела Ненова, родена в края на 2001 година.

наследство

са изложени

на

етнове-

Момепт ом промоцията па книгата "Архивите говорят"

В първия кръг от първенството на ПФДнаселение, населяващо ивица- че провеждането на едно тако- 
та земя от Дунава до Драгови- ва значително събитие става в 
щица (части от Видинско, Кул- една такава камерна атмосфе- 
ско, Царибродско, Трънско и ра с такова присъствие. Не 
Босплеградско), което по сила- зная какво е направил КИЦ 
та на политическите договори "Цариброд" за това, какво е 
от 19 и 20 век е подложено на направило общинското ръко- 
неколкократни териториални водство, какво е направил На- 
и идеологически промени."

Началните документи

"Раднички" нямаше 

къде да посрещне 

"Младост"ционалният съвет, но ми се 
струва, че такова събитие зас- 

Сборника са свързани със сь- лужава да се направи в голе- 
битията по време на освобож- мия салон. Тъжно ми е, че тол- 
дението на България от осман- кова малко царибродчани са Враня все още не си е "наме- ница) 6:3 и Младост (Пав- 
ска власт, а последните - с при- дошли на мероприятието, но рил" терен, на който ще иг- ловац) - "Напредък" 3:3. В 
ема на студенти от Западните това е свързано с някои неща, рае домакинските си мачове първия кръг свободен бе от- 
покрайнини в България през казани преди малко за някои през този сезон, срещата от борът на "Левосое", а не е 
1975 г. събития тук.” първия кръг между "Раднич- изигран и

По повод представянето на Наистина е жалко, че на ки" и "Младост", която бе "Джерекарце" и 
книгата генералният консул на представянето на книгата при- насрочена за 9 септември, ос- Както и "Раднички", и отбо- 
Републнка България в Ниш Ге- светваха само двадесетина ца- тана неизиграна. В момента рът от Търговище все още не 
орги Юруков между другото рибродчани. не е известио дали ще бъде е осигурил стадион за дома-

насрочена нова или пък ма- кинските си мачове, 
чът ще бъде регистриран със
служебния резултат 3:0 за на 16 септември (неделя) от

16 часа и 30 минути босилег- 
В останалите срещи от радчани ще посрещнат на 

първия кръг на тазгодишното "Пескара" отбора на "Пчи- 
първенство на Пчинска фут- ня" от Търговище. Всички в 
болна дивизия са постигнати "Младост" се надяват, че ще 
следните резултати: "Ала- запишат първата си победа в 
кинце" - "Трешневка" 3:0; новото първенство на ПФД. 
"Пчиня" - "Кондива" 6:2; П.Л.Р.

Тъй като "Раднички" от "Полет" - "Младост" (Сувой-

между
"Челик".

мачът
книгата

В рамките на втория кръг

Кръстословица 341 "зелените".

Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Възвише
ние в Израел. 6. Град в Източ
на Сърбия. 11. Общинска 
скупщина (съкр.). 13. Името 
на бивш словенски състеза
тел по ски-скокове. 15. Малка 
рекичка, бара. 17. Футболен 
отбор от Дупница. 19. Заос
трено на едния край тънко 
дърво. 20. Никола Николов. 
21. Първенец, шампион. 23. 
Зъл дух, дявол. 25. Народ. 27. 
Област в Сърбия. 29. Щипци 
за огън, маша. 31. Сръбска 
актриса. 32. Столицата на 
Йордания. 34. Името на рус
ки футболен вратар. 36. Ита-

На 16 септември 
в центъра на Димитровград

Стартира пробегът 

на мира
* Участието си предвестиха клубове от Кра- 
лево, Нови Сад, Белград, Лесковац, Църна тра- 
ва, Бачка паланка, както и двадесетина състе-

лианската държавна телеви- иие в съвременната музика. Вид чанта. 30. Птици от раз- затели ОТ България.
зия. 38 Град в Северна Гер- 9. Името па един словенски реда на кокошеобразните. в рамките па "Цариброд- лац», "Балкан", "Брамат", 
мания. 40. Войник от редов- писател. 10. Парична едини- 33. Нефтена индустрия на ското спортно лято 2007'^ ос- "Баджо", "Аграр-комерц",
ната турска войска. 42. ца в Словения. 12. Славянско Сърбия (съкр.). 35. Достатъч- тава да се проведе още едно "Донкафе", "Кока-кола",
Авто-знак за Нови Сад. 43. женск0 име. 14. Притеснение ио. 37. Желая, настоявам. 39. мероприятие - третият ца- "Домииат", аптека "Алтеа",
Мярка за площ. 45. Риба с (СрЪб,). 16. Най-известният Град и река в България. 41. рибродски МТБ маратон. "Байк М", "9 страни на света",
мусгаци. 47. Разгънатост, футболен стадион в света. Количество, множество, гра- Топа колоездачно състеза- "Намасте” от София, Спор- 
ширина. 49. Френски тени- Английско мъжко име. мада. 44. Името на някога- мие е замислено като пробег тпият съюз, Центърът за кул-

шен словенски скиор. 46. Хи- иа мира, приятелството и то- тура, Здравният дом, то
лерантността. Стартът е на 16 цеиският участък, туристи- 
септември в 10 часа в центъра ческото дружество "Витоша" 
на Димитровград. Участието от София, членовете на пла- 
си предвестиха клубове от иинската спасителната служ- 
Кралево, Нови Сад, Белград, ба на България и др. Медиен 
Лесковац, Църна трава, Бачка покровител е РТВ Цариброд, 
паланка, както и двадесетина 
състезатели от България.
Организатор па мероприяти- сайта:

сапЪгодзктЧЬтага1оп. 
аууагсНрасе.сот.

полн-сист. 51. Името на актьора 20. Марка автомобили от 
Гибсън. 53. Състояние, кога- Япония. 22. Самичък, без мически елемент. 48. Изоб- 
то някой се е наситил. 54. ДруГ. 24. Огърлица. 26. Дър- що. 50. Ангел Раигелов. 52. 
Столицата на Гана, 55. Бивш жавеи глава в царство. 28. Шестата йота. 
министър на отбраната на 
СЧГ. Решение на кръстословица 340 - Водоравно^

ОТВЕСНО: 2. Единица за 1. Далас. 6. Барака. 12. Пирес. 14. Кито. 15. Ар. 17. Канал. 19.
електрическо сьпротивле- Корк. 21. Ом. 23. Калас. 25. Салам. 27. Лек. 29. Табор. 31. Ли-
ние. 3. Река в Сърбия. 4. Град ма. 32. Идол. 34. Милен. 36. Нар. 37. Мис. 39. Ненад, 40. Ни. ето е плаиииарското дружес-
в Румъния. 5. На един ред, за- 41. Ор. 43, Мол. 45. ЙАМ. 47. Ним. 49. Кух. 51. 1ексас. 54. тво "Цариброд", а покрови-
едно. 7. Иван Попов. 8. Тече- Имам. 55. Катакомби. тели са общината и "Комупа-

За повече информации на

Д.С.
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ВъзпоменаниеСръбска лига- група изток:^Озрен” (Соко баня)- “Балкански” 1

Васил Вацев 1930-2007 г.
Всестранен спортист 

и треньор
Справедливо равенство

възможност да* Във финиша на мача и домакините, и гостите имаха 
вземат и трите точки или да останат без нито една.

Соко баня, 08.09.2007 г., ле
'Чика Ноле",

"Балкански" и от 
опъна

на
десетина метра 
мрежата.

Цеди 30 минути от вто
рото полувреме на терена 
владееше само един от
бор - "Балкански". До из
равнение се стигна в 54 
минута, когато най-доб
рият голмайстор на "Бал
кански" (4 мача - 4 гола) 
Ставрич се възползва от 
грешка на домашните за
щитници и заби топката 
под напречната греда.

В самия финиш на ма
ча и двата отбора можеха 

Д 1 да стигнат до трите точки.

стадион летически и гимнастически
тупти6 сърцето наР един от треньор и създава извънред- 
най-добрите и иай-всесгран- ни местни атлетически и ги- 

и спортисти и треньори в манастически състави. В Кул- 
Димитровградския” край - турния дом организира гим- 
Васко Вацев.

Основно училище завър
шва в родния си Димитров
град, а средно физкултурно в 
Белград. След това завършва 

полувисше

Съ-500.зрители около 
дия Деян Димитриевич -
Буяновац (8). Голмайсто- 

Николич в 33 за
Озрен", а Ставрич в 54 

за "Балкански". настически упражнения.
Васил Вацев е тренирал и 

известния сръбски спринтьор 
Исмаил Мачев, член на една 
от най-бързите щафети в све

та през 80-те годи
ни на миналия век, 

I в чийто състав са
| били още Бранко-
I вич, Попович и Йо-
НЬ I лович. Бил е трен-

] ьор и на известния
нашенец Златко 

и Захаров, някога-
ИВ з шен
Я първенец на Маке-

дония по десето- 
■Н бой.

минута 
Жълти картони: Гавра-

и
"Озрен": Максимович 

7, Пейчич 6.5, Тодорович 
7, Йованович 7, (Гюлович

заучилище 
треньори, 
щия випуск бил 

известният 
футболен трен
ьор Миляп Ми- 
ляпич.
специализира 
атлетика, макар 
че е всестранен 
спортист - 
настик, 1 
болист, волейбо
лист, атлет... Зав
ръща се в родния 
си край, където 
кратко време ра
боти като препо
давател по физ
култура. Жизне
ният път след то
ва го отвежда във 
Вруток и Гостивар. През 1963 25 май. Лауреат е и на награ- 
година се настанява на работа дата "Иван Вазов", която при- 
в спортната гимназия "Геор- сьжда Агенцията за българи- 
ги Димитров" в Скопие, в ко- те в чужибна, както и на реди- 
ято се учат и Димитровград- ца други признания от об- 
чани. Помага на мнозина от щинско до съюзно ниво. Бил

В съ-
:’.'Г

7), Заковски 7, Милоевич 
6.5, Ннколич 7, Кузмано- 
вич 7.5 (Милакович 7),

иК. 1СУ '
•} I В 88 мин. Цена не успя да

: : улучи от 5-6 метра, а в
Л последните секунди Став- 

рич улучи вратаря, който 
—вече се бе предал.

Но, когато всичко се съ
бере, равният резултат е и 
най-реален. Домакините 
заслужават благодарност 
за спортсменската игра и 
гостоприемството, което 
показаха към отбора на 
"Балкански".

Ето какво заяви след 
мача 20-годишният Бо- 
бан Басов, който послед

ва цев : •.Урошевич 7, Аксентие- 
вич 7, Гавранич 6.5 (Цена младежки7).

"Балкански": Петрович
гим-

баскет-
7, Чирич 7, Джорджевнч 
6.5 (Гюров 7), С. Басов 7.5, 
Б. Басов 7, Пейчев 7, Нац- Като треньор е 

ботил и във ФК 
Балкански", и в 

АК "Балкан". През 
1970 година е полу
чил награда като 
най-добър автор на 
гимнастическите

Раков 7 (М. Костич-), Б. Кос-
тич 6.5, Ставрич 7.5, Жив- 
кович 6 (Джунич 6.5) Це-
нич 6.5.

Играч на мача: Саша 
Басов от "Балкански"

Двата отбора показаха упражнения 
фестивала по повод

нахуоава игра, въпреки че 
валеше дъжд и беше студ иите шест месеца игра за 

"Марек" (България), а 
преди това бе 4 години 
член на младите катего
рии на "Левски" от Со
фия:

дено. През целия мач се
играеше бързо и сърца
то. Отборите действаха
откровено и със силни 
атаки, имаше множество 
хубави акции, но 
достигаха попадения.

Централният защитник па 
не "Балкански" Бобан Басов "В първото полувреме 

не реализирахме няколко 
Домакините тръгнаха засилено от самото голови положения, но във второто превзех- 

начало и още в 11 минута Йованович улучи ме средата на терена, наложихме нашата иг- 
напречната греда. Вече в 33 минута те стиг- ра и заслужено изравнихме резултата. В 
наха до предимство в резултата. Кузмано- края на мача и ние, и домакините можеше 
вич, един от най-добрите в домашния от- да спечелим трите точки, ако бяхме изпол- 
бор, хубаво подаде до Николич, който сам звали стопроцентовите шансове. Но така е 
по дясната страна влезе в наказателното по- най-справедливо."

е сред кандидатите за няко- 
В началото на 50-те години гашната най-голяма награда 

наминалия век спечелва пър- в Македония-"11 октомври", 
во място във войнишки мно
гобой, в което състезание роден край и му даде много, 
участват представители на Можеше да му даде още по- 
войската от цялата бивша вече, ако беше целия си тру- 
СФРЮ. За подвига му е пуб- дов стаж прекарал в него. За 
ликувана статия на първата последно можеше да види 
страница на белградска "По- новия площад и ремонтира- 
литика". Това е най-блестя- ната улица "Балканска", на 
щият успех в кариерата му. която истински се радваше, 

От Скопие Вацев отново се но не доживя да се разхожда 
завръща в родния си град, но по нея. 
пак за кратко. Работи като ат-

тях.

Вацев много обичаше своя

ДС.

т Т Ниш. Ще се играят общо 11 адетите на ФК "Балкан-
Г1аКраТКО кръга - 6 по т. нар. лига систе- сЧкски" (деца между 14 и 16-

_ ма, а 5 по системата турнир годишна възраст) през този
I |о случай Деня на обищна- на едно място. Миналата го- сезон ще играят в Регионал- 
» 1та - 21 септември, в Ди- дина ШК "Цариброд" се кла- ната лига на град Ниш. В пър

вия кръг отборът победи като 
гост съответния състав на 
"Напредък" от Алексинац с 1

А С
митровград ще се организира сира на 7 място, 
уличен пробег. Ще участват и Скърбна вест

■ Осведомяваме роднини, приятели и позна- 
ти, че на 6 септември 2007 година на 77 години 

1 почина нашият баща, тъст, дядо и брат

състезатели от България - от 
София и Луковит. Меропри- Гд рамките на третия кръг 

от първенството на ФС ■ 0- Реализатор на попадение
то бе Дарко Соколов в 70 ми
нута. В следващия кръг отбо-

ятието се възстановява след рис . 
пауза от 19 години. Освен в 
това, пионерките 
АК "Балкан" през този месец

група юг пионере 
състав на "Балкански" 
домакин раздели точките със Рът гостува на ОФК "Проку-

пие".

кият
като . .-.т- ■ ВАСИЛ - ВАСКО ВАЦЕВ 

професор от Царибродот местния

Митровица (на 29 и 30 сеп- ' ^ ^ запази. Нишка баня и бе организи-
тември). В АК "Балкан" из- _ Ран от нишкия ФК "Филип
ткъват, че състезателките са Петлетата на Балкански" Филипович . Съставът 
подготвени добре и очакват играха наравно с връс- митровградските деца, роде-
медали. тниците си от вранския "Ди- ии през 1996 г., стигна до по-

намо" - мачът завърши 3 : 3. луфинала, докато съставът на
14 9 ™Р„ започю г-
ГТшахматното първенство и 55 и Илиев в 27 минута 
на Лигата на Централна Сър- _ 1 '
бия - група юг. В първата си “ следващия кръг пионе- Турнирът бе добре органи- 
среша ШК "Цариброд" игра Рит® и петлетата на "Балкан- зиран. Участваха отбори от 
наравно с нишкия ШК "МИН ски на 15 септември гостуват ВДла Сърбия и най-много от 
Гентър" 3-3. Във втория кръг на съответните състави на Воиводина. ФК "Балкански" 

"Цариброд" в неделя ще гос- Дечица в Лесковац. ™а добро сътрудничество с
Цариор «Ергоном» в ФК Филип Филипович".

Ние, най-близките, ще го помним по добри
ната и любовта, с която ни даряваше.ма

на
Опечалени: дъщерите Весна и Роза, зетовете Рашко и 

Власти, внучките Вера, Вилма и Стефани, внукът 
Андрей, сестрата Троянка и останали роднини

на ди-
Тъжен помен 
На 17 септември 2007 се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ 

МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила сестра, леля и баба

КАТА ТОШЕВА"4 1,4
Драга дадо, обичаните не умират! Ще те па

пащите сърца. Почивай в мир!а зим в

Опечелени: сестрата Оливера и племенници* 
те Любица и Биргида със семействата си

тува на Д. с.
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По повод вестта за смъртта на Богдан Николов По неприкосновената воля на съдбата 11 септември 2007 
г. остава в летописа на Издателство "Братство" като ден на 
физическата раздяла с дългогодишния ни колегаТворец < многостранна изява Богдан Николов

Българското 
цинство и Царибр 
ският край загубиха 
още един свой неу
морим творец и пла
менен радетел за за
пазването на нацио
налната ни идентич
ност. След тъжната 
раздяла с журналиста, 
художника, просвет
ния и културен деятел 
Богдан Николов оста-

мал- най-напрегнатите моменти с не
обичайните си хумористични 
коментари и шеги внасяше 
оживление и създаваше настрое
ние за още по-плодотворна 
работа. Бата Божа притежаваше 
изтънчено чувство за хумор, кой
то в крайна сметка никого не 
обиждаше, а всички разсмива
ше.

Под хумора и шегобийството 
му обаче бе стаен човек с много 
познания, лесно приобщим към 
всяка инициатива и мероприя
тие, в които ще намерят изява 
творческите сили на дру

Днес, когато са загубени мно
го стойности и добродетели, ко
гато взимат връх мошеничество- 
то и алчната комерсиалност, 
липсата на хора сустойчиви цен
ности, какъвто човек бе и Богдан 
Николов, се чувства твърде осе
заемо и буди сред приятелите и 
познатите му тъга и дълбока 
жал, че именно такива хора из
чезват един след друг, че живо
тът без тях обеднява и ни хвърля 
в още по-дълбока скръб. Затуй 
загубата е не само лична, но и ко
лективна.

Именно затова творчеството 
на Боган Николов трябва да бъде 
насърчение за младите поколе
ния да вървят неотстъпно по пъ
тя за утвърждаване на истински
те ценности!

Поклон пред паметта му!

Стефан Николов

чески съветник, 
журналист и худож
ник, автор на учебни
ци за училищата на 
малцинството и крае- 
вед, Богдан Николов с 
пламенна обич и 
огромна любознател
ност работи на всички 
тези поприща, като 
оставя ценни книги и

Скъпи наш Бата Божо,од-

където и да си пристигнал по пътя към вечността, ти вина
ги ще бъдеш тук - в редакцията на вестник "Братство", в чи- 

списване си участвал от първия негов брой до послед- 
свой трудов ден, в редакцията на списанията "Другар

че" и "Мост", за които си дал немалък принос. Твоят бодър 
дух и талант за хумор непрестанно ще насър
чават нас, по-младите ти колеги, които имахме

от теб

ето
ния

възможността и щастието да научим 
какво значи новинарски усет за тема и наход
чивост при събирането на материали за нея.
Затова на ония, които идват след нас, ще оста
вим завет: човек се ражда, живее и умира, но 
след него трябва да останат незаличими следи 
на един живот, достоен за уважение - живот ка
то твоя!

Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Колективът на Издателство “Братство ”

художестени карти
ни, статии и публика- 

ва огромна празнота, ции. Последната му
която едва ли ще може поне час- книга "Цариброд" е опит да съ- 
тично да бъде запълнена от друг бере всички що-годе познати 
творец. Защото приживе, с мно- царибродчани на едно място. Да 
гостранния си интерес и изява, оставим на биографи и изследо- 
той се наложи като един от воде-

ги.

ватели да проучат творчеството 
щите дейци на българското мал- му, а в сегашния болезнен мо- 
цинство. мент за семейството му и за всич-

Роден е на 17 април 1924 г. в с. ки, които го познаваха и уважа- 
Каменица, Царибродско. Гимна- ваха, нека да си спомним с пие- 
зия учи в Пирот (1937-1940) и тет за неговите добродетели - за 
Цариброд (1941-1943). Участва в човеколюбието му, за огромната 
антифашистката съпротива като му преданност, 
партизанин в Царибродския работеше, за неспокойния му 
отряд "Момчил войвода", за кое- творчески дух.
^-.оставя .няколко книга, между В редакцията на "Братство" 
^йто^Дцмг^рювфадск^ХроЩ1-' Богдан Николов постоянно из- 
к?.//.4^%йвя'*а[:..^ат11-'Учас,г Д.а .бъ- дйрваше кое е това, което ще 
деунищоженд бУ"комунисти" - предизвика интереса на читате- 
дъжепатриоти-.Б края на 1948 г. е- ля и^ с огромна жажда се 
заточен в концлагера Голи сцок, хвърляше във всяка избрана те- 
където'прекарва до'1950'Г. Сетне . ма. А те бяха наистина твърде 
следва математика и.изобрази- разнообразни: от култура до сто- 
телно- изкуство в полувисшите панство, от портрети до колек- 
пеДагбгйческиу^рълйЩагв Ниш и :тивни изяви. Като човек с ведър 
Белград. ' дух, той създаваше атмосфера на

Учител по рисуване, педагогит , дружелюбие и съпричастност. В

Отиде си скъпият и близък приятел на моя съпруг, на 
моите деца и на менс която

БОЖА НИКОЛОВ
С любов ще пазим спомена за неговата ху

дожествена, жива и любознателна природа и 
за неговото добро сърце. Оставаме с неговото 
семейство.

Олга Тошева с Милена и Бранко Дражич 
и Любинка Карпович

Отиде си моят приятел

БОЖА НИКОЛОВ

Сбогом, брат ми Божо! Скърбя по своя другар - училищен и парти
зански, по своя колега живописец. С него рас
нах и остарях, но дойде време да се разделим.

Одеве, тихо, без помпозност, раха неговото Прелесйе и всека ковалия. Дали Божа си отиде със 
Божо оконча последното от мно- година там устройваха възпоме- свито сръце и неразбран какво 
гото си нетипични за другите на- нателни антифашистки тържес- искаше да поръча? 
шенци жизнени приключения, тва, като нито веднаж не счетоха Заболял, притиснат от стар- 
В любимия си Висок се върна за- да го поканят да им разкаже за ческите години, усамотен в свое- 
винаги нашият най-популярен своя принос към съпротивител- то домашно кабинетче, малко 
краевед, журналист, акварелист, ното движение, а нежели да го позабравен и от Издателската 
педагог, сатирик, хуморист, ис- удостоят с медал за храброст, къща, за чието преуспяване из- 
торик, партизанин-антифашист, Страхуваха се от тази партизан- хаби най-плодовитите си годи- 
голооточанец, брат ми - другар и ска "черна овца". А той стоичес- ни, до последните дни, без резиг- 
приятел... И какво ли не още се 
събра в неговата непримирима
личност, жестоко влюбена в род- Искрено вярваше, че единствено човешкият опит показва, че не 

Царибродско. същинското разбирателство и може да бъде абсолютно забра-
До Божо никой не се осмеля- доверие между България и вено и заличено име, което след 

ваше така открито, обаче и без- Югославия (Сърбия) ще прекра- себе си оставя обнародвани за- 
пристрастно, да начене истината ти безкрайните страдания и мъ- писки и документи, особено ако 
за болната историческа сьдба на ки на царибродското население, се отнасят до криволичещата 
Царибродско и никой не излъчи но вместо похвала за тези си въз- действителност' на едно земно 
по-съдържателна кондика за то- гледи бе заточен на I оли оток. кътче. Нещо повече, с отминава- 
ва несправедливо страдащо зем- Дълбоко патило му причиня- нето на годините на всяка писана 
но кътче. И вместо да получи зае- ваше язвата, наречена граница, следа, пък и тая на Божо, цената 
лужено обществено признание, която с невиждано немилосьр- ще се покачва. Както и на негова- 
книгата му бе забранена, а ог- дна еквилибристика, скачайки та съзнателна саможертва за Ца- 
ромното количество материали, ту на запад, ту на изток от Ца- рибродско.
събрани и обработени от него, рибродско и съпровождана от Брат ми, убедени сме, че успя 
разграбиха автори, покорни на смени на две държавни юрис- самичък да си извоюваш леко
цензурата. дикции, предизвика, несравни- вечно адажио под пръстта па п^ппмртчир

Беше между първите автох- мо с друг случай в Европа, наци- родна Каменица и че бъдещето /п
топни и автентични антифашист онална, икономическа, социал- ще възмезди всички паши сьгре- На 19 септември 2007 г. се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ
ти, доброволни борци, които на, духовна, битова, езикова, по- шеиия, засягащи твоето име, от смъртта на нашия мил и непрежалим баща, брат и дядо
действаха под закрилата н^аСта- ЖИООТ И:Т"0рчеСТ“й' ВАСИЛ КРУМОВ ВЕЛИЧКОВ

Но Цариброд- винни хора, осьдени да обитават Писа ОТ ДИМИТрОВГраД
ските квазиггървоборци узурпи- не по споя воля между чук и па-

Слободан Сотиров със семейството си

БОЖО
Почивай в мир, скъпи мой голооточки при

ятелю, нека ти е лека пръст! С обич ще пазим 
спомена за теб! 7 ?

Вера и Крум
ки мълчеше и прощаваше за нация, подготвяше нови съчине- 
всичко, което му отнемаха, ния с теми по роден край. Обаче

Тъжен помен
На 22 септември 2007 г. се навършва ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил и непрежалим

но

I ТАСАМИТОВ 
от с. Желюша

За обичаните няма забрава - в сърцата си 
вечно ще пазим хубавите спомени за теб. 
Опсчелепи: съпругата Даринка, санът Райко 

и дъщерята Бояна със семействата си

ра планина, 
всички опасности.

Времето никога няма да заличи неговия 
лик. Болката и тъгата по пето никога няма да 
стихнат, както и нашата дълбока признател
ност за всичко, което е направил за нас!

Последен привет на моя пръв класен ръководител

Богдан Николов петите сьбирахме и редица други неща и така 
направихме малък, както го наричахме "учепичес- 

След като преди досга години в отвъдното се ки музей" в хола на основното училище. То1ава и 
пресели моята първа учителка Мария Димитрова не предполагахме, че това ще е зародишът на се- 
- Марчето Шукарева, на 11 септември там отиде и гашната музейна сбирка при Народната библио- 
моят прьв класен рвководитед Богдан Николов - тека.
Божа.

От неговите най-близки

Тъжен помен
На 12 септември 2007 г. се навършиха 15 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на скъпия ни

- ГЬОРА СТАМЕНОВ

От него се "запалих" да пазя и стари снимки. И 
В Угтой, освен че пи бе класен, ни преподаваше какво ди още не. Защо го гой беше извор на пепре- 

и рисуване. И ден днешен сьжалявам, че си загу- съхващи идеи и енергия.
бих моя профил, нарисуван от него, когато един Когато по средата на учебната година пи папус- 
пролетен ден пи заведе в "борчетата" на часпори- па и отиде в''Братство , сьжаляпахме всички от 
сукане. У2. Аз съжалявам и за това, че нямах щастието да

От него наследих усета да събирам сгари неща, рабо тя в "Братство , когато Бог дан 11иколов беше 
които имат музейна^стойност. Защото той дойде технически редактор на вестника, 
на идеята да съберем сгари монети и с тях в специ- Поклон пред паметта му!
алиа рамка, закачена до входната врата на нашата 
ученическа стая, бяхме изписали класа. След мо-

баща и свекър

ДЖОРДЖЕ 
от с. Моинци

Никога няма да те забравим! Благодарим ти за всичко, 
що пи даде, за обичта, за мъдрите съвети!

Опсчелепи: синът Славча
със съпругата си МирянаАлекса Ташков



Кцмор Сатира Забава

Манчим равуш
14 септември 2007

Загар т {Буенос диас, 

дедо!лг;
У*Кое има глава, но ня

ма мозък?
Пооблемът с работници- предложение или решение " Как шест деца. Две 

Р Балканите беше, че и да го приемат като свое. Б кучета И чет1®™д 
много крадяха. В ъведохме началото си мислех, че това възрастни, застанали 
тайни мерки, между оста- е бойкот на чужденците, под един чадър, няма 
палите и камери, но вина- дошли в тяхната страна да да се намокрят?

трябваше да се занимавате икономика и *КоЙ не СИ мокри КО- 
прегледаме записите, зае- да ги управляват. Не, ге сата при проливен 
петото изчезваше, уж зара- просто са такива. Работи- дъжд?
ди вирус в компютъра... ците*Около 40 милиона 

Балканският манталитет ля, че ог пушеиею 1убя1 „р оЯ НИМаватс
е особен. Аз съм бърз и не- около една четвърт от ра- ювека се занимават с 
посредствен и не понасям ботиото време. Стига един зова през иощга. пак 
дългите приказки, това ба- да почне, веднага се образу- ВО е то. 
ви. Българите, сърбите и ва групичка, в която се пу- В пустинята Л6ЖИ 
румънците често водят из- ши и приказва, а рабогаз а мъртъв човек. На гър- 
лишни разговори. С време- чака. Ще забраня пушене- ба му раница, на 
то разбрах, че тябва да ги то! кръста манерка С ВО-
оставя да се изприказват, за Отикар Кисели, да д километри нао-
да имат чувството, че са чешки Спете смей коло ндиа, жива Душа.
стигнали сами до някакво 0т какво е умрял чо

векът?
*Дума от три букви, 
от която се страхува 
всеки мъж!
*На кой въпрос никой 
никога не отговаря с

те на Л7лази цъвнул кико - А я знам: на ньега 
у божур унукат и от майчиният му иезик йе 

ока- Буенос сърпекьи, па затова и 
на вас кико майчин йе-врата ми

диас, дедо!
- Кво (зре, сине? зик че се пише сър-
- Буенос, дедо, буенос! пскьи! Ако беше зури-
- Кой те буа по нос, чин - имаше да буде

бре кво се челятиш, та турскьн Ама това с йе- 
не оратиш кико що си зиците ие усукана рабо- 
оратимо? та“ Нейе напразно ре-

- Па я ти и оратим на къл народът: иезикът
майчин йезик! кости нема, ама кости

- Откига майкьа ти те- троши! А ти остави оро-
ка орати, да, нейе мър- то на учителькьете, не- 
днула? ка си га друсаю саме,

- Ма, майка си орати седай и узмай читанку- 
добре, ама учителькье- ту, очу да ми прочетиш 
те, по-точно директор- йедно убаво стихотво- 
кьете, ни рекоше дека ренийе. И йоще нещо:
ОТ ТУЯ ГОДИН
майчин йезик 
че ни буде ис- , 
панскьият, щом ^ 
смо га узели за И 

стран-

ги, когато

ЛЛС Ь ПУСТИШ
Защо хората с фалшиви 

биографии пораснаха слу
жебно, защо книги с фал
шив патос получават награ
ди, а забраняват да се пра
вят фалшиви пари?* * *

Понеже целият народ е 
изтървал влака, сме свиде
тели на невроза. Подобно 
на пийнали, които плачат 
за баба си, а тя отдавна е 
умряла. Сега се сетили за 
нея. Къде бяха тия блудни 
синове, когато бабичката 
беше жива и се молеше за
залък хляб?* * *

“да”?
*0т какъв съд нищо 
не може да се яде? 
*Едно око, един рог, а 
не е носорог?
*Кое на Адам е от
пред, а на Ева отзад?

втор 
скьи...

- А кво стайе с 
българскьият, 
нейе ли ти он 
майчин, а?

- Нейе, он йе -..-.-Д.
кико да ти ка-

на из^и" вечимка да не улатиш

чиният ти иезик че бу- 7- ■< ’„„ „„ ако нечеш да имаш оу-
- Па тека убаво: ако ен нос’ демек надуйен 

очеш да га уПиш, че га нос- та после ^РвенУ 
избеоеш а ако нечеш свилу да ^оташ”-
че си избереш нещо ц ~ ДеД° Падруго... учителькьете...

Кво друго? ■ У^елькьете че ос-
- Па може да пойеш у та™ на не

хор, да играйеш оро, знаю кои им ие маичи- 
има там пет-шес друтьи ?шгг иезик. И да зна- 
предмети за избиран- иеш " от млого ученье ьа у човек може и да се по-

- Са ме слушай, сине, бърка. Затова че си
кво че ти кажем! Я не редовно колкотребе, ни повече, ни 

по-малко...
- Ама...
- Нема кво “ама”! Са

(Отговори: чесън, кромид, 
праз; ако не вали; плешивият; 
интернет; от удар в земята, 
защото парашутът, който е в 
раницата не се е отворил; 
още; спите ли?; от празен;

От Европа парите, от нас крава наднича зад ъгъла; бук
вата “А”).

!

акъла и па... нищо.
Борис Димовски

Глупавият и умният
Глупакът вярва. 
Глупакът се радва. 
Глупакът говори. 
Глупакът ни учи.
Умният се съмнява. 
Умният тъгува. 
Умният мълчи. 
Умният се учи.

знам у кво оро су се ва- 
тиле
ама сигруно знам дека 
орото им не чини и не 
знам куде че гьи одве-

Глупакът смята умния за глупак.
Умният смята, че глупакът може 
да се направи умен.
И в това умният е най-големият глупак!

директоркьете,

съм те чул туя иепан- 
ску думу да кажеш, да 
бог даде испанската чу
ма да гьи вати, и отса 
кита доодиш, че ми ка
жеш кротко и благо 
“Добър ден”! Разбра 
ли?

- Разбра, дедо!
Детето може и да йе 

разбрало, ама я мислим

де!
- Ама кажу дека ми

нистърът тека наре
дил...

- Кой министър?
- Па тия за просвету- 

ту, за ученьето...
_- Ти ли мислиш дека 
йе министър, млого йе 
паметан. Ууу колко 
празне - министърскье дека тея що СУ напол0' 
главе съм вишъл да жиле гузице у вотелъе-
знайеш! А на ньега кой те ?? ншдо не1 Р“60;

йе_ раю! Или се праие да не 
разбираш!

Сръбски звезди "окупираха" Видин
в началото на този септем

РР=11111Шзобновен след 15-годишно прекъсване. любими на видинчани (и не само ,«
Всички концерти бяха безплатни. На изобщо из цяла България) още преди в 

сцената в парка НораПизанти предмно- България да се е зародил попфолкът 
гохилядна публика пяха Весна Змиянац, Сръбските певци са популярни и до днес в 
Неда Украден, Мирослав Илич, Биляна града край Дунав. Затова жителите иа Ви- 
Иевтич, Аца Илич... Както добре знаем, дин и околността ги приветстваха с буш и 
всички те ояха във върха на музикалните аплодисменти. 
класации в някогашна Югославия (някои

йе майчиният 
зик?

- Е, това не знам, не 
ми казаше...

му
Манча

Т. Петров
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