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"Рамонда сербика" 

на Светислав Басара
* Тази година бяха присъдени и две признания "Микина 
чаша" - на поета Бранко Кукич и на семейството на Ми-
хайло Игнятович - основателя на единственото от рода
си мероприятие в тази част на Европа

Никола Стоянчов дари 

компютър на българската 

паралелка в Босилеград
Временноуправляващият орган в Бабушница 

прие ребаланс на общинския бюджет

Собственикът на хотел "Дукат" и на кабелната телевизия 
Кодал" в Босилеград Никола Стоянчов подари преносим 

компютър на паралелката във взори клас, в която обуче- ; 
"ието изцяло се провежда на майчин български език. сметки (Сшр. 8)



# центъра т вниманието..,,

авителстовото Божидар Джелич посети Пирот и Димитровград
2 :епттпр.и.2007.

Подп редседателят на п р

Сърбия отваря своя пазар към Европа
ппеговорите за процеса на присъединяване на ос0(!еио ми харесва факта, че с община Ипджия е 

1 1 подписано споразумение за сътрудничество, защо.
това е общината, отбелязала най-много успе

хи в привличането на инвестиции. Това е доказа
телство, че не се срамувате да търсите помощ 
от тези, които ви изпреварват. Успехът върви с 
амбициите, с движението...”, каза Джелич.

по-конкретно за резултатите от 
Сърбия към Евросъюза.

Джелич изтъкна, че преди няколко дни прегово
рите за придружаване към Евросъюза са завърше
ни и предимно се отнасят до стопанството. Това е 
вид договор за следващите шест години, с който 
Сърбия отваря своя пазар към Европа. Според 
Джелич това е добър сигнал за всички инвестито
ри, които имат намерение да влагат пари в Сър
бия. Очаква се споразумението да бъде парафира
но през октомври и подписнао до края на година
та. Следващата битка е Сърбия да получи статус на 
кандидат-член. Това би трябвало да стане 2010 го- 

Тогава и достъпът до европейските фондове,

то

Що се отнася до газопровода, нашата страна 
през декември миналата година подписа споразу
мение за строеж на газопровод, така наречения 
"Син поток 2", който е конкуренция с един друг га
зопровод - "Набуко". Става дума за големи инте
реси и ние искаме да бъдем транзитна страна за то
ва гориво. А след като се реализира това нещо, въз
можностите и на вас, и на цяла Южна Сърбия са 
големи. За целта ще ангажираме 'Таспром" и ос
новното ще бъде да се сложи тръбата от София до 
Ниш.

дина.
особено до касаещи се за селското стопанство, ще 
бъде много по-лесен, а самите средства три пъти 
по-големи. Колкото това и да изглежда далечна 
перспектива, всички трябва да бъдат подготвени, 
включително и Пиротски окръг, за да могат да се 
възползват максимално от това, което им се пред
лага. След това Джелич посети Димитровград, къ- 
дето обиколи Спортната зала. От самото здание и 
предназначението му остана доволен, но не скри, 
че за Димировград е все пак малко прекалеио.

След разходката по главната улица, заедно с 
кмета Веселин Величков посетиха мястото край 
граничния преход, на което трябва да бъде изгра
ден индустриален парк.

Коментирайки плановете на общината и под
готвените проекти, Джелич изтъкна, че неразви
тата Димитровградска община има потенциали, * в рамките на Пиротски окръг са четири об- 
които да я дърпнат напред. щини, три от тях са неразвити, за разлика

От Димитровград Джелич замина на Бабин зуб, от седалището, което е в списъка на развити- 
където се запозна с възможностите на проекта те. Какво трябва да се направи да се превъз- 
"Стара планина - парк на природата", бъдещ 
ристически цънтър на Сърбия, от който полза 
трябвало да имат и Пирот, и Димитровград.

Визови облекчения
* Преди известно време президентите на Сър
бия и България - Тадич и Първанов, подписаха 
споразумение за още два пропускателни пун
кта, от които единият да е край село Пета- 
чинци. Димитровград е на самата граница с 
Бългаия, т.е . с Европа, а на хората, свикнали 
да пъту ват в България, където имат родни
ни, или децата им се учат там, сега са им необ
ходими визи. Доста дълго се говори за визови 
облекчения за населението край границата, но 
резултати няма.

Началникът на Пиротски окръг Горан Стаменович 
и Божидар Джелич

Съвместни проекти с Българиямогне това положение?7; - Не трябва да изоставим Пирот, но много пове- “Когато става дума за България и сътрудпичес- 
че трябва да помагаме закъсалите общини, в това твото с пея, трябва да си признаем, че през пос- 
число и Димитровград, за да се намали "разстоя- ледните години в крайграничното сътрудничество 
нието" между тях. Сега начело на окръга са нови '"‘е не се показахме особено. От друга страна сега, 
хора, с други възгледи и начин на работа и това когато България е в Европа, а Сърбия от миналия 
наскоро трябва да даде резултати. Но най-важното понеделник е уточнила споразумението си с Евро- 

Използвахме случая по време на краткия прес- е вашата община да има инициатива Проекти '"°1п 0,пкРива "ов“ възможности за ползване
той на Божидар Джелич в Димитровград да го по- проекти и пак проекти, но добри, качествени... зал пР*гРан.и™° сътрудничество. От
молим да ни отговори „а няколко въпроса. , ?3а коридор ю мш~ СОЛО се ^Вори ц нищо „обе. ^Тстр^теокшо пас, ™то сТеЕСТе ще“'

че. Нипго автомагистрала, пито о!сп бъдат разпределени по принципа — кой пръв
линия, пито газопровод? кандидатства с качествен проект, парите са за

- Не само коридор 10, но и много дру- Иего‘ 3,шчи Иие с колегите от България трябва да 
ги инфраструктурни обекти не са завър- "а,1Раб1ш съвместни проекти, за да получим пари. 
шени. В момента се подготвя национа- Т/К е шансът "а Димитровград и тази бъдеща ии- 
лен развоен план на Сърбия, в който ‘ ™»то днес се запознагсче, през
главно ще бъде застъпена инфраструкту
рата. Голям тест в този план, като изпи
тание на нашата зрелост, ще бъде точно 
да определим кои инфраструктурни
Гн1гп1!!;В!Т' Сигурна че пъ- . На 18 септември министър Йочич сколегите 
тят Ниш-София е между тях. Очаквам СИ от Югоизточна Европа трябва да подпише спо- 

мак™малн° пет-шест про- разумение за режим на визови облекчения преди 
гпел^пТ0 Трдбва да бъдат обезпече- всичко за тези, които имат нужда от постоянни пъ- 
сРедства от бюджета, от партньори тувания. За тях процедурата за получаване на визи

тртлГтошосеешГтеп°%М бъде облекчеЬаЖашатацеТе даминем на
посредством^кпПТ България, таКа наречената бяла Шенгенска листа до края на
на^ар^от^гоосЪшътоветр^З^и34“72^16 2008 г' ПРедприемаме крачки в тази насока, една 
тимТвъпроЙС'^^риеследващатаР‘ср" ГмГ™ 6 И "Г^ 33 Л~™ ^куМепш, който 
ща бих искал да съобщя кой ще строи, момента се обсъжда в парламента на Сърбия, 
кога, колко време ще се строи...

Димитровград трябва 
да грабне своя шанс

ще минат магистрално шосе, газопровод, 
жп линия. Към всичко това да добавим парка на 
природата Стара планина — и това е базата за 
по-добър живот на хората в общината. ” .

ни

това място ще бъде изграден индустриален парк
А. Ташков

Джелич на рожден ден
По време на обиколката на чиито дъщеря Анета и зет не

в^фадише^мшгавайки3край & 
частното кафене "Кинг", Бо- - Ще дойда после! - отгово- Не малка бе изненадата на 
жидар Джелич забеляза, че ри Джелич. родителите на малката Ма
от една кола изнасят торта. - Не вярвам! Вие полити- рия, когато подпредседате- 
След краткия коментар за из- ците много лъжете! - отвърна лят на правителството се по 
гледа на тортата, той попита Виктор. яви в завРдението. Изненадан
какво се празнува? Когато свършиха със зап- беше и дядо Виктор но щаС

- Заповядайте на рожден лануваните дейности, хората тлив, че е срещнал поли™ 
ден на моята внучка!_- отгово- от протокола напомниха на който не го излъгал '
ри му Виктор Йосифов, Джелич, че е време за тръгва-

А.Т.
Ьожидар /\желич с малката Мария
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С подпредседателя на Скупщината на Сърбия Есад Джуджевич Плурализъм
* На мода е да се правят по ня
колко партии в корпуса на ед
но малцинство. Не довеокда ли 
това до пилеене на гласовете, 
особено сред по-малобройните 
малцинства?

- Разбира се, че т.нар. плурали
зъм в рамките на едно малцинство 
е факт, който понякога достига 
драматични размери. Но лично аз 
съм за това и малцинствата да 
имат повече свои партии, тъй ка
то сматям, че няма да е добре цяло 
едно малцинство да застане под 
флага на една единствена полити
ческа организация или партия. 
При такива случаи е необходимо 
да се приложи третият модел, за 
който вече говорих - моделът на 
гарантирани мандати.

в шзват своите вдава
* Войводинският модел за малцинствата в Сърбия

всичко на по-числените малцинства, как- по-пряко влияние на всички тях към дър- 
унгарското, бошняшкото и час- жавата и преди всичко към правителство- 

тично за ромите. Така и стана - в депутат- то и другите централни органи преди 
ни клуб сега има представители на Сърбия да стане кандидат-член на ЕС. 

унгарците, бошняците и на две ромски Много е важно преди това да достигнем 
партии, както и Риза Халими от албан- определени стандарти в изграждането на 
ското малцинство, чието избиране обаче партньорски отношения с държавата. То- 
сега се оспорва от опонентите му.

вито са

ския

ва означава през следващите три-четири '_______________________ ________________
години да направим един стабилен мо
дел, който да е полезен и за малцинствата ветите се създава вид несигурност. Разби

ра се, че е необходимо с този концепт даАктивно участие 
в държавните служби и за държавата, за да можем да осъщес

твим стратегическата си цел - присъеди- се съгласят коалиционните партньори в 
няването на страната към ЕС. правителството - ДС, ДСС и Г 17 плюс, за

да бъде гласуван. Надявам се, че полити
ческият елит в Сърбия ще разбере важ
ността от възможно по-скорото му внася
не в скупщинска процедура, въпреки се- 

тт_ гашните топ-теми - статута на Космет,
на бошняците, заедно с НС на българско- Евроинтеграциите и сътрудничеството с 
то малцинство, настояваме да направим Хага 
нещо, което вече съществува във Войводи-

|* Как и колко се уваокава гласът 
на малцинствените депутати в 

[;парламента?
- Мога да кажа, че нашето участие в ра

ботата на парламента е все още симво
лично. В настоящият момент много 
по-важен за всеко малцинство е начинът 
на влияние върху изпълнителната власт. 
В този контекст искам да посоча недовол
ството, изразено в няколко резолюции и 
други документи, които сме получили от 
различните европейски институции. В 
тях се негодува заради недостатъчното 
участие на малцинствата в правителство
то, в правителствените ведомства и в орга
ните на правораздаването. Върху това 
особено набляга специалният известител 
за Сърбия в Европейския парламент Йел- 
ко Кацин. И в това отношение се пред
приемат конкретни мерки. Една от тях е 
стратегията на правителството за актив
ното участие на малцинствата в държав
ните служби.

* Как се провеокда тази 
стратегия?
- Нейната реализация е в начален етап. 

Малцинствата, които имат по-голям соб- 
ствей политически капацитет, могат 
по-действено да влияят върху изпълни
телните власти. Но ние настояваме да на-

; * Има ли образци за такива 
8.модели?| Подпредседателят па Парадната скупщина « 

на Сърбия Есад Ажуджевич е роден през 
7 1958 г. в с. Митрови неда.печ от Тутин. За-1 
| вършил е социология в Белград. Ажуджевич е 
'■ председател на Националния съвет па бош-

- Има, и то дори тук, в Сърбия. Искам 
да посоча, че ние от Националния съвет

: няшкото национално малцинство и основа
тел на Бошняшката демократическа партия 
в Сапджак. Бил е народен депу 

' и/и пата на СРЮ и председател на Отбора 
й за междунационални отношения в Скупщина- 
;■ та на Сърбия. Есад Ажуджевич е бил журна- 
| лист и главен редактор на в. “Санджашки 
: новини".

I* На срещата в Суботица е има
ло разногласия относно право

мощията

на и да го предложим и на останалите 
малцинства - на власите, на албанците,Скуп-

и организацията на 
националните съвети.

ако се съгласят с нас, дори и на ромите, 
макар че те са повече социална отколкото 
национална общност. Ние искаме Сър- - Да си призная, аз съм против^гова да 
бия, като единна държава, да има еднакво се правят национални съвети в общини- 
отношение към малцинствата във Войво- те. Според мен малцинствени национал- 
дина и в останалата част на страната. Смя- ни съвети трябва да се формират на ниво 
таме, че е недопустимо в една държава да държава, а след това те сами да преценят 
имаме различно отношение и качествено 
различно консумиране на малцинствени
те права. Преди известно време във Вой- националните съвети е да настояват за ус- 
водина беше сформиран Покрайнински корено икономическо развитие, тъй като 
съвет на националните малцинства. Цел- районите, в които преобладава малцин- 
та ни е да сформираме Съвет на нацио- ствено население са най-неразвити в Сър- 
налните малцинства за Сърбия, за да мо- бия. Такъв е случаят с Тутин и Сйеница,

където живеят богиняци, такова е поло
жението и в общините с българско насе
ление - Босилеград и Димитровград, да не 
говорим за Прешево, Буяновац и Медвед- 
жа, където пробладават албанци, а застой 
има и в Зайчарския район, населен с вла
си. За преодоляването на този проблем е 
необходимо час по-скоро да бъде гласу
ван закон за регионализация и децентра
лизация на страната. Това е не само усло
вие, а и основна предпоставка за каквото 
и да било развитие. Радва ме, че този за
кон е залегнал в един от принципите на 
новата Конституция, който задължава 
всички обществени фактори у нас.

* България дава двойно граокдан- 
ство на наши сънародници в Сър
бия, което в Сърбия се приема не
официално, тъй като няма меок- 
дудърокавен договор. Какви са из
гледите да се променят нещата?

След петооктомврийските промени в 
Сърбия е направена голяма крачка нап
ред и в сферата на правата на национал
ните малцинства. Първата крачка в тази 
посока беше гласуването на Закона за 
правата и свободите на националните 
малцинства, а втората - премахването на 
ценза за малцинствата. Следващата ни го
ляма задача е да гласуваме един качествен 
закон за малцинствените национални съ
вета в Сърбия, с който да се регламенти
рат начинът на избирането им, компетен
циите и правомощията, както и начина 
на тяхното финансиране, подчерта в на
чалото подпредседателят на Скупщината 
на Сърбия Есад Джуджевич.

* Г-н Докудокевич, в сегашния със
тав на парламента на Сърбия 
малцинствата за първи път 
имат свой депутатски клуб.

\Как оценявате този факт?
- Депутатският клуб е могъщ механи

зъм за отстояване на малцинствените 
права, който предлага възможности да се 
формулират съвместните интереси на от
делните малцинствени общносги у нас.

Искам да подчертая настояваиията на 
националните съвети да се приложат 
трите модела за креативно учасгие на 
малцинствата в 
Най-ефикасен от тях несъмнено е преки
ят начин на избиране на народни пред
ставители от малцинствените политичес
ки партии и техните коалиции. Вторият 
модел, който ползват накои от войводин- 
ските национални малцинства е посред- 
сгвом големите сръбски партии, и трети
ят - гарантираните депугатски мандата, 
особено значим за малобройните мал
цинствени общносги. Спомням си, че в 
дискусиите за премахване на ценза за 
малцинствата аз и колегата ми Омерагич 
подчертахме, че това ще помогне преди

дали и кога са нужни такива съвети и на 
общинско ниво. Особено важна задача на

жем по същия начин и тук да ползваме 
правата си.

Изтелки мандати
и* Законът за правата и свободи
те на националние малцинства е 
добра рамка, но като че ли повече 
морална, отколкото правова нор
ма, тъй като не предвиокда ни
какви санкции за неспазване на 

«разпоредбите му.
- Точно е. Затова пък очаквам до края 

па годината да получим качествен Зако
нопроект за избирането и правомощията 
на националните съвети, тъй като той се 
подготвя ог експерти като Тибор Варади, 
Маряиа Пайванчич и Горан Башич. С то
зи закон трябва да се регламентират зри 
много важни област - начинът па изби-

караме държавата сама да променя неща
та и то заради собствения си държавен 
интерес. За съжаление не можем да бъ
дем доволни от постигнатото досега, тъй 
като сръбският политически елит все още 
не е разбрал същността на тези настоява
лия и ползата, която би имала държава г 
като цяло. Като че ли все още у 
ден сгереоптиггьт, според който по-сери
озни промени се правят само при случай 
на засилен външен натиск.

Един от положителните примери в то
ва отношение е оповестеното за днес под-
писване ма спогодба с РТС за получасови правомощията и източниците за
предавания па езиците па всички мая- К ^ „е 11а тях11ата дейност. За да
ципсгва. бъде истински закон, непременно трябва изисква регионален, а не двустранен под-

Необходимо е малцинствените нацио- да пред1жди и са11КЦ1Ш за всички, които Х°Л- 3а11'ото е необходимо да се заемат 
надпи съвети по-ефикасно натискат двр- „е го спазват иди то нарушават. Гласува- общ“ становища не само във връзка с 
жавата за консумиране па определени те ]1ет0 „а т0„ зако11е приоритетно, тъй като Двойното гражданство но и за правата и 
си права. Зандою поради жестокию про мандатът па мнозинството от сегашните задълженията на държавите към частите 
цеси на асимилация и денационализация ||аци0||а/ши съвет и е изтекъл, а няма нра- от с»оя народ конто в съседните страни
някои от малцинствата са с намален де- |Шла за избирането на пови. Това не бива живеят като национално малцинство. Та- 
мографски, политически и друш видове да се „ротака, тъй като навлизаме в един И°Д*°Л е оповестен и от страна на 
капацитети. 11ри шкива случаи държава- м||0|,0 «ош „ери0Л к-МСто отслабва отно- Пакта за стабилност в Югоизточна Евро- 
та е длъжна да подтиква малцинствата ше1шето 1|а държавата в изпълняването па- както “ от някои други регионални 
към консумиране па правата им. За мал- задълже1Шята си към националните Ф°РУМИ- 
цинствените народи е много важно едно с]л]ети от адма/ а от дру,а стра|Ш/ пр„ С1>_

пасе вали-

обществения живот. - Въпросът за двойното гражданство

Разговорът води: В. Богоев

Босилеград

Дирекцията за строителни площи кандидатства с проект
Общинската дирекция за строителни яването и социалната политика. "Освен за заплати и осигуровки за 155 пие ще получават по над 13, с полувисше -

площи и п ътища в Босилеград кандидат- Покрай уреждането па махленските работници (95 с основно, 52 със средно и 8 около 14,5, докато работниците с виеше 
егва с нов проект от областта на обществе- пътища и па бреговете ца Драговищица и с полувисше или виеше образование), образование ще взимат заплати над 16 хп- 
ни работи на конкурса, който обяви Ми- па Лисипско езеро, проектът включва и колкото планираме да ангажираме за ре- ляди динара.
миегерегвото на икономиката и регио- почистване на диви сметища и саиация ализацията па проекта, една част от сред- Апостолов посочи, че според условня- 
налното развитие. За реализацията па на терените, пострадали от пожари и на- ствата са предназначени и за подешуря- та на конкурса за реализацията на проек- 
различни проекти па територията па ця- водиения. Планирано е да бъдат обхвана- ваие на съоръжения за работа, за превоз- та дирекцията ще вложи и собствени 
лата република тази година ще бъдат от- ти всички местни общности в Босилег- вана на работниците и пр.", казва Страш- средства на стойност 500 хиляди динара, 
пуснати 220 милиона динара, което е със радско. За реализацията па проекта, кой- ко Апостолов, директор на дирекцията. В дирекцията се надяват да спечелят 
120 милиона повече от миналогодишната то би трябвало да продължи 6 месеца, ди- По думи те му месечните заплати па мек- конкурса и с работа да започнат още през 
сума, когато подобна програма реализи- рекцията е кандидатствала за сума от 19,5 валифицираните работници ще бъдат следващия месец, 
ра Министерството на труда, трудоусгро- милиона динара. над 11 хиляди, тези със средно образоаа- П.Л.Р.
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Визови облекчения 

1 януари 2008 г.Руснаците продължават подготовките за откриване 
на мина в Караманица----- -------------—“ ОТ

Министърът на вътрешни- към по-близкото сътрудни- 
те работи на Сърбия Драган чество на Европейския съюз 
йочич, подпредседателят на със страните от Западните 
Европейската комисия Фран- Балкани в области, които ка
ко Фратини и министърът на саят миграция на хората, 
вътрешните работи па Пор- Благодарение на визовите 
ттгалия Руиз Карлос Переи- облекчения от 1 януари след- 
1 подписаха във вторник в ващата година в страните на 
Брюксел споразумение за ви- ЕС без затруднения ще пъту- 
зови облекчения и реадми- ват бизнесмени, адвокати, ле- 
сия Освен сьс Сърбия спора- кари, журналисти, архитек- 
зумението е подписано и с ти и хора от други професии, 
Албания, Босна и Херцегови- а при определени условия 
на Черна гора и Македония, облекченията засягат и оне- 

Според Фратини подпис- зи, които пътуват при родни- 
ването на този документ е ни, поради лекуване или 

стъпка просто като туристи.

Пробиват нов тунел
*Понеже мината 
"Грот" от Крива Фея, 
която закрила рудника 
преди четири десети
летия, не позволява в 
шахтите да се влезне 
през стария вход, сега 
се пробива нов 60-мет- 
ров тунел

Фирмата "Босилеград-ме- 
тал", формирана от предпри
ятията 'Валтрн" и 'Интер- 
связ" от Москва, продължава 
подготовките за геоложките 
проучвания и за евентуално 
експлоатиране на 
но-цинковите залежи в Кара
маница. Миналата седмица 
започна пробиването на 60- 
метров тунел, през който ще 
се влезне в шахтите на мина женер 
Подвирове , закрита преди Бойович подчертава, че 

четири десетилетия. Минис- здравата се готвят да спечелят 
терството за рударство и енер- КОНцесията/ която се очаква да 
гетика, което на новоформи- 0дяви правителството на Сър- 
раното босилеградско пред- ^ия. _ Изготвихме проект за 
приятие миналата година 
разрешило да продължи с ге
оложките проучвания на 
оловно-цинковите залежи,

важна политическа

"Пикадили" е купен 

от "Делта"
ОЛОВ-

Сръбската компания "Делта" подписа в София споразу- 
мение за превземане на 85% от капитала на втората по го
лемина българска верига за бързооооротни стоки Пика
дили", чиято стойност е преценена на 80 млн. евро.

Генералният директор на "Делта макси" Драган Фили- 
пович каза на пресконференция в София, че за пръв път 
една сръбска компания влиза с капитал на пазара на Евро
пейския съюз.

През следващите две години "Делта" ще вложи 70 млн. 
евро за изграждане на 20 нови обекта във веригата Пика
дили", в които ще работят 1000 души, а през идва^ците 4 
години новата компания трябва да стане лидер на българ
ския пазар, като заеме 20 до 25 процента от него.

готвят и техническо-икономи
ческа студия, в която ще бъде 
предвиден съвременнен на
чин за копаене на рудата и ко
ято е една от основните доку
менти за откриване на мина-

Досега в Босилеград са об
заведени делови помещения 
за управа на мината, а в Кара
маница е изграден склад за ек
сплозив и са взети три къщи 
под наем, в които да бъдат 
настанени работниците. Бо
йович казва, че до март идва- 
щата година ще работят към 0се ПОВвЧв ОабОТНИЦИ В СЪрбИЯ 
25 души, след това около 60. г 1

са подложени на тормоз

оловно-цинковите залежи, та.

Понеже в мината “Подвирове” 
че се експлоатират руди в срок 

преди четири месеца му раз- от е^па година непрекъснато, 
решило да оспособи някогаш- Министерството за рударство 
ните шахти, да изкопае 1000 и енергетика е разрешило на 
тона руда и окончателно да се “Босилеград-метали” да влезне 
утвърди съставът й. « шахтите на някогашния руд-
7 до лина т,,ио, ник. Ръководството на минатаВходния тунел пробиват “Грот » в Крива Фея обаче не се 
работници на Рудинг ^ от съгласило и срещу босилеград- 
Княжевац и се очаква той да ската фирма завело дело в Тър-. 
бъде завършен до десетина говския съд в Лесковац, а вече 
дни, след което ще започне три месеца охрана пази входа 
разширяването и приспосо- па някогашния рудник. Техни- 
бяването на някогашните ко- ческият директор на Гротл л Никола Якимов преди два ме- ридори с дължина от около ^аяви, че вход‘ът „а Мина-
800 метра. та се намира в техен парцел и

- С механизация ще влез- че те са нейни собственици. -

На въпроса къде ще се вър 
флотация на рудата, разбира 
се, при условие "Босилег- 
рад-метал* да спечели очаква
щата се концесия, Бойович от
говаря, че тя ще бъде между 
Караманица и Горно Тлъми-

ши

Синдикатите искат 

закон за мобингано.в шахтите през март и ще За да не закъсняваме повече, ние 
започнем да копаем разреше- решихме да пробием нов вход, 
ното количество руда, която 
ще бъде преработена в някоя "ттУУуд-
от флотациите в Сърбия или в пото богатство е собственост 
България. След това ще бъде на държавата, твърди Бойович.
изучено качеството на рудата, [_________________________
когато ще се уточни колко 
процента има олово, цинк, 
мед, злато... оповестява ди
ректорът на "Босилеград-ме- РУДа и след десетина дни ще 
тал" Василие Бойович, който г0 предоставим на Министер- 
навремето работил в Карама- ството за рударство и енерге- 
ница, а сетне бил и техничес- тика- При условие да не се на- 

директор на "Благодат" в мерят други запаси, макар че 
Крива Фея. - Вече ни е извее- досегашните проучвания по- 

рудата, по- казват, че те възлизат на над 10 
Рударският милиона тона, и при условие 

институт в Белград в лабора- годишно да се есплоатират по 
ториите си потвърди, че става ЮО хиляди тона, това количес- 
дума за извънредно качество, то е достатъчно за 30-годишна 
"много по-високо от това в експлоатация, убеден е той. 
Бор", казва този рударски ин- Същевременно казва, че сега

нем - Особено съдействие пред 
републиканските власти ни
оказва местното самоуправле- ниците и психическият им отвени работни места, застра- 
ние в Босилеград начело с тормоз от страна на ръководи- шават авторитета им и човеш- 
кмета Владимир Захариев и телите и директорите все по- кото им достойнство... Жертви 
доколкото всичко върви спо- вече се разпространяват в Сър- на мобинга са често добри ра- 
ред плановете, двете руски бия. Срещу това психическо ботници, интелигентни и об- 
фирми са готови през първи- изтезаване, така наречено м о разовани хора, които по един 
те две-три години от открива- б и н г, все още няма лек, макар или друг начин застрашават 
нето на мината да вложат 50 че в Сърбия са формирани ня- суетите на директорите, 
импа!?. а ?аТСКИ долаРа- Пла' КОЛКО неправителствени анти- - Става дума за психологи- 
. Ра“е да продължим с тър- мобинг организации. Напос- чески терор на работното мяс- 

о на нови залежи, да ек- Дедък СреЩу ТОЗи вид тормоз то. За да се решава този проб- 
се обявиха и някои от синди
калните организации, сред ко- таме, че е необходимо да се 
ито и Синдикатът на лекарите приеме закон за (срещу) мо- 
и фармацевтите в Сърбия. бинга и да се извършат изме- 

Антимобинг организации- нения в Закона за труда, каза
Тр ® Сърбия, включително и д-р Александър Радосавлевич,
СЛФС, подчертават, че подпредседател на СЛФС, и

В.Б. най-много са измъчвани ра- поясни, че много страни с нап-
ботниците в областта на дър- реднала демокрация са пред-
жавното управление, учебни- видели наказателна одговор-

здравни заведения, т.е. в ност за директорите, извър-
секторите, които се контроли- шили такова престъпление.

I Гтт/л -гтт/г г»^-*л^г*/лттт^ — _ ______ _ рат от държавата. СЛФС пре- Лекарите поясняват, че ра-Пчели заразени с американска чума ЕгдаггЖЕ
В района на Висок, по-точно в село Камени- рише на туткал. страхуват дали няма да оста- изправени пред серизони

ца, неотдавна е регистрирана опасната болест Димов съобщи, че Министерството за селско НЗТ бе3 работа' че мобинг вър- здравословни проблеми. По-
на пчелните семейства - американска чума (ши- стопанство напълно наваксва щетите за унишо- шат Ръководители-директо- ради неправдината, която ИМ
лост). Ветеринарен лекар от Специализирания жените кошери при условие пчеларите навое- рИ/ К0ИТ0/ управлявайки по нанасят шефовете, те се нами-
3= : °бГГ™ “е^^,”К_0Мпетен™- °Ргани (ветери- настояват рат в постоянно нервно^;

Малтретирането на работ- лиигьк, преместват ги на несъ-6ъпреки че е въпрос дали стара

лото показа, че със сигурност 
има около три милиона тона

сплоатираме повече от 100 
хиляди тона годишно и да 
увеличаваме броя на работни
ците, така че през 2013 година 
той да достигне около 300 ду- 
ши, оповестява директорът на 
"Босилеград-метал".

ки лем по съответен начин, смя-
тно качеството на 
неже неотдавна

В с. Каменица в района на Висок те и

ветеринарен инспектор запалили кошера, коя- нарния инспектор или служащите в общинска Аа си 113гРаДят култ, кариера и
то мярка се прилага в такива случаи, и предпри- та селскостопанска служба в Димитровград -- --------------
ели НРПЙУПЛИМИ мепки зя лртанАмгми» промените, които са настъпили - к у

власт • * жение и стрес и са
ели необходими мерки за дезинфекция. ' промените, които са на^пиГи прицелните Се явяаа»”ние за"омм<^ ито''пората стресотатТре^-

ЦИузнаваме че поради тор>103
Ги^кщриТн^ Те^,ГР™ва0тр0ж™:
семейства, при което ларвите губят структурата то процесът на заболяването неЦите, намаляват т пЛаР1 Сърбия е заведено едно съде
си и се превръщат в кафява маса, която се раз- повече от два месеца Т° Нб 6 пРод”л заплашват ти че щЬ ти поо ИМ' Н° А6Л°' ЧИеТ° РазглеЖДаН 
тегля като дъвка и до 40 см без да се къса, и ми- Б д гласят за технологически из- Х°4' Б.В-
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Среща Станишев - Фереро-Валднер Петър Стоянов напуска
политиката?Опит в провеждането
желание! даде истински и искрено ръ- 

"Напускам парламента не ката си и много им помагаше, 
защото не вярвма в способ- В интерес на иситната пома- 
ността на истинската българ- гаха и другите лидери от бъл- 
ска десница да се възроди и гарската десница, като нап- 
да управялава България, а за- ример Желю Желев, Филип 
щото съм убеден, че сега по- Димитров, Иван Костов, Катя 
литическите реалности и по- и Надежда Михайлови. Всеки 
литическият морал изискват един от тях остави отпечатък 
лидерите от моето поколение във възраждането на бълга- 
да направят крачка назад в рите в Сърбия, но безспорно 
този момент ", заяви бивши- на първо място е Петър Стоя- 
ят президент на България и нов.

литиката на съседство Бенита лидер на СДС.
Фереро-Валднер, съобщи Петър Стоянов опроверга нов с политиката?
правителствената информа- страховете, че достойнството Ако съдим по досегашните
ционна служба. В процеса на е изчезваща черта в полити- му действия - да се оттегли от
европейска интеграция стра- копсихологията. Той винаги е управлението на партията и
ната натрупа огромен опит в харесвал да се знае какво пра- от всякакви други длъжности
провеждането на реформи, Истинският приятел на ви. като политик, отговорът без
който сега може да предаде, е нас' българите от Сърбия, Романтик, лидер, перфек- всяко съмнение е ДА. 
допълнила Фереро-Валднер. президент на Република Бъл- тен политик и както вече ка- Иначе неофициално в по- 

На срещата са били обсь- •Йрия от 1997 до 2002 г. и зах иситнски приятел на нас литическите среди в Бълга- 
дени конкретните европей- председател на парламеитар- българите в Сърбия. Всяко рия се коментира, че Стоянов 
ски инициативи за развитие- ната група на Обединените едно от тези определения е заминава да работи в Женева, 
то на сигурността, стабилнос- Демократични сили в Бълга- валидно за кариерта на Пе- където работи и съпругата му 
тта и сътрудничеството в ре- Рия г_н Петър Стоянов напус- тър Стоянов. Харесван е и Антонина Стоянова, 
гиона на Черно море, както и на поста си в българското На- обичан от българите, живее- 

България има специална проектът на Европейската родно събрание по собствено щи в Сърбия, защото им по- 
роля в европейската полити- комисия за задълбочаване на 
ка за добросъседство и политиката за съседство със 
по-конкретно в инициативи страните извън ЕС. 
на Европейския съюз като

©
"Черноморската синергия", 
и по отношение на диалога 
със страните от Западните 
Балкани, Русия, Турция, 
Украйна и Грузия. Това е зая
вила пред премиера Сергей 
Станишев еврокомисарят по 
външните отношения и по-

Скъсва ли наиситина Стоя-

Сергей Станишев
Т. Петров

НШИШ ‘чг Държавната агенция за мла
дежта и спорта.

В проявата ззеха участие 
общо 10 страни, като за пър
ви път към балканците се 
присъединиха и гости от 
Швеция, Финландия, Фран
ция и Испания. Имаше и пос-

Частен колеж за 
българите в Албания

разходването на средсвата по 
предназначение.

Вътрешният министър Петков 
се срещна с норвежкия си колега 
Сторбергет_________________

Да бъде отркит български 90 ПарТИИ 
Албания,частен колеж регистрирани за

предложи при посещението мовлпгилтр 
си в България Хаджи Пиру- ^
ши - председател на българ
ската общност в Голо бърдо, рали за участие в местните ла до сегашното.
Албания. Не съществува избори, които ще бъдат про- Мопмгиа™
правна или законова пречка ведени в България на 28 ок- ИЗДИГНаХа ПаМбТНИК
за осъществяване на идеята, томври т.г. 15 политически НЗ ХЗИТОВ В СМОЛЯН 
но ще трябват около 200-250 партии са получили отказ да сепември е рождената
хиляди евро учебното заведе- участват в местния вот. дата на г0/1емия български

„ - . ние да отвоРи вратата си. “МпяДОСТТа На писател Николай Хайтов. По
След срещата си с минис- оите на МВР, финансиран из- Обмисля се да бъде разкрит този повод в град Смолян бе

тьра на правосъдието и поли- цяло от компания НЕРА. В фонд, в който всяка една бъл- отркит фигурален паметник
цията на Норвегия Кнут рамките на програма на пра- гарска община да дари сред- В българския град Сандан- на писателя заедно с прото-
Сторбергет, министърът на вителството в Норвегия, ще ства за строежа на български ски бе проведен XII младеж- типа на геороя от "Дивите
вътрешните работи на Бълга- бъде финасираи и вторият колеж в Албания, както и да ки фестивал "Младостта на разкази" Хасан Мешов
рия Румен Петков каза пред етап на проекта, резултатите бъде създаден обществен съ- Балканите". Фестивалът се т п
журналисти, че в резултат на от който ще бъдат представе- вет, който да контролира из- проведе под патронажа на
споразумението за полицей- ни до 15 дни, каза Петков, 
ско сътрудничество между
България и Норвегия, в пери- съдили и проект, свързан с 
ода март-май т.г. е била раз- подготовката на български 
бита организирана престьп- полицейски служители в 
на група за трафик на хора. борбата с трафика на хора.
Той отбеляза голямото значе- Гостът каза, че е необходимо 
ние на проекта за изгражда- да се спре този трафик, който 
нето на комуникационна касае жени и деца. 
мрежа за свързване на служ-

тоянни участници - още от 
90 партии са се регистри- първото издание на фестива-

Борба срещу 

трафика на хора

Двамата министри са об-
Огнеборческо сръбско-българско приятелство на гръцка земя

Приятели в нужда се познават
Всички помпим огнените стихии, които бу- е 

плуваха през лятото в Сърбия и в България. » 
Помним и телевизиопппите кадри от Гърция, И 
където огьпят взе и пе малко жертви. На по- }'Подготвят се зелени 

карти за българи 

от чужбина

мощ па гърцкия народ се притекоха пожарни
кари от много страни в Европа. Сърбия и Бъл
гария също така бяха изпратили огпеборци. 
Поради простата причина, че па гръцка земя 
българските и сръбските пожарникари дей- 
сганали заедно, се срещнахме с Георги Гатев, 
командващ българските огпеборци:
* Г-н Гатев, кое е първото, което ще ка
жете за читателите па вестника на бъ- 
гарите в Сърбия след трагедията 0 Гър
ция?

Българското министерство страни като Сърбия, Македо- 
ча външните работи подготвя пия и Молдова. Целта е чуж- 
програма за етническите бъл- денци от български произход 
гари зад граница, една от це- да могат да влизат и да рабо- 
лите на която е тези хора да тят в България без визи. 
бъдат

-13 Гърция бе нещо страшно! Пожарите, ко
ито станаха там, са ги видели ТВ зрителите и в 
България, и в Сърбия, по те трябва да се видят 
па живо, за да разберат хорта какво не трябва 
да правят и как да си обединят усилията срещу 
стихията и огъня.

карски екип и машите медици ги обслужваха 
еднакво грижливо както нас. Благодарим на 
Господ, че нямаше сериозни произшествия 
освен главоболия или пък леки прорезпи ра- 
ПИ

г' с - Гърците посрещнаха енакно радушно и- О, да. Със сърбите действахме почти заед- „а(, варите, /сърбите. Местните жители 
по. Ге бяха страшно емоционални. Тяхната це искаха да излизат от домовете си, защото 
техника бе по-стара от нашата. Доста сочни 311аеха че ще ги спасим. Хората бяха сграшнс 
сръбски псувни отнесе тя, по те се справяха чу- благ ' ри„ приемаха пп като синове и братя, 
деспо. Действахме в унисон и с тях станахме г г у цс,пр06
иситнски приятели. Освен това те нямаха ле- ' *

привлечени като ра- Министърът на икоиоми- 
ботна ръка заради задълбоча- ката Петър Димитров опре- 
ващия се недостиг на пазара дели документите като зеле
на труда в България. Това съ- ни карти за етнически бълга- 
общиха успоредно минис- ри зад граница. "Целта е бе- 
трите на външните работи и сарабските българи, 
па икономиката Ивайло Кал- донците, българите от Сър- 
фин и Петър Димитров. бия и други наши сънародни

це оповестиха проекта на ци да останат в България, а не 
правителството за издаване да се преориентират към За- 
Иа Документи, аналогични на падна Европа", обясни той. 
личната карта, па българи от Т. Петров

маке-
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Днес в Босилеград по^лучаЩня на общината

Тържествена сесия на ОС 

и фолклорен фестивал Солидно представяно 

на младите
^о™Рафо-о; На състезанието участваха екипи от 19 общин- 
рен фесгивал "Кра- ски организации на ЧК
ището пее и таицу- Младежкият екип по ва, Мария Петрова, Ши- 
ва". Освеи таицо- 5-ьрза помощ при боси- вера Илиева, Мая Иене- 
вия състав към Цеи- леградския Червен ва, Марина Стоянова и
гьра за култура, във Р. оставен от уче- Аница Арсова спечели 7 
фестивала ще учас- от втори гимнази- място. Победител в със-
ЙХ: алеи клас, у,асг,а в маж-
дил, Перник, Вар- дуокръжното сьсгеза- на ЧК от Алексинац,
па, Лесковац, Сме- 
деревска паланка, 
както и духовият 
оркестър "Златна

.......* ябълка" от Сурду-
- а. дица, участвал тази година 
Д на известния фестивал за 

*-"3>г*яЦ духови оркестри в Гуча.
Покрай концертите на от- 

&ЩЩ/М критата сцеиа в училищ- 
пия двор и в голямата зала 
на Центъра за култура, 

гД планирано е и дефиле на 
-АД всички участници във фес

тивала по централните 
I градски улици.

По случай праз
ника Центърът за 
култура за пръв път

За четвърта поредна година ..............................
днес в Босилеград ще бъде ознаме- ; Общинската 
пуван Денят на общината. По този ; скупщина
повод в залата в Центъра за култу- : в Босилеград 
ра ще се проведе тържествена се
сия на Общинската скупщина, ма 
която ще бъдат връчени призна- ; нд всички 
ния на лица, ведомства и фирми, • ГПаждани 
дали особен принос в развитието | " 14
на общината през 2006 и 2007 го- : Деня НЗ общината -

' 21 септември

честити

дина.
и им пожелава 
крепко здраве, 
щастие, много 
любов и успех 
в живота 
и в работата.

л-—— =“* ' ,/ -т.

П.Л.Р.

У й 1 у у а аОбщината полага усилия за икономическо развитие Босилеградският екип на състезанието 
в Куршумлийска баня

Дайте проекти за НИП
ние по бърза помощ, ко- който се класира за ре- 

Проектите се подават в трябва да се обърнат към ето през миналата сед- публиканското състеза-
нето за реализация на проек- общинското управление, къ- службите в общинското уп- мица се проведе В Кур- ние тази есен В Крагуе-
ти, които ще се финансират дето лицензирани специа- равление, за да могат те нав- ШУмлийска баня На катт “ 3
със средства от Националния листи допълнително ще ги реме да подготвят проектите ■У ‘ гу
инвестиционен план през обработват и ще ги пращат и да ги проследят в Белград. Състезанието участваха Ьдин ОТ СЬДИИТе на
2008 година, общинското ръ- до канцеларията на НИП или В дописката се посочва, че екипи ОТ 19 общински състезанието беше И Д-р
ководство в Босилеград пуб- до някое от ресорните минис- общината вече е подготвила организации на ЧК ОТ Васил Захариев, специа-
лично призова всички общес- терсгва. петнадесетина проекта отПчински, Ябланишки, ЛИСТ ПО епидемиология
твени организации и ведом- В поканата се изтъква, че различни области, а общин- тт -с А
ства, неправителствени орга- крайният срок за подаване на ското ръководство вече лоби- * оплишки/ НИШКИ И ОТ Босилеград И акти-
низации, сдружения на граж- проектите е 1 октомври 2007 ра в определени министер- Пиротски окръг. Боси- ВИСТ на ЧК.
дани и други да подават про- година, заради което всички ства те да бъдат одобрени,
екти. заинтересовани

Във връзка с кандидатства-

леградският екип в със
тав: Александра Стойне- П.Л.Р.П.Л.Р.спешно

Посредством Министер- нистерсгво на Сърбия. Този ха" децата им да се учат на 
ството на ооразованието и път са осигурени 50 ком- сръбски език. От НС на бъл- 
науката на Република Бълга- плекта учебници, работни гарите съобщиха че на тези 
рия Националният съвет на тетрадки, наръчници, сбор- две деца, както и на двамата 
оългарите в Съроия в края ници от задачи и пр„ а в да- техни връстници в полве- 
на миналата седмица осшу- рението е включена и книга домственото училище в Рай- 
ри безплатни учебници за за учителя. НС от свои сред- чиловци, чиито родители 
второкласниците в българ- ства осигури карти и табел- също се бяха определили де 
ската паралелка в централ- ки, които ще се ползват в у А
ното училище в Босилеград, обучението по математика,
Единствената причина за за- български език, околен свят 
късняването на учебниците и други предмети, 
е, че в Сърбия учебната го
дина започва с 15 дни по-ра- 
но отколкото в България и
Издателство "Просвета", ко- на просветата на Република „
ето печата учебниците, не ги Сърбия не разреши откри- Р ^ осилеград-
е подготвило по-рано. ване «а българска паралелка на “Г“

Както и миналата, и тази в подведомственото учили- з п нп не бе_
година вноса и ползването в БиствР' Р°Дителите на “X,™ А Н3

учебниците от България единствените двама първо- маи™н език. 
разреши просветното ми- Дачи в това село се съгласи-

$

ишзщЙЩ
цата им да се учат на майчин 
език, съветът ще плати учеб
ниците на сръбски и ще им 
осигури безплатни учебни 
помагала. М миналата

V,
Ш81

*** годи-
Тъй като Министерството на °СИ1Ури безплатно 

- г учебни помагала за 6-те ь
\рс

българската паралелка във в тор и клас 
сучителя Милан Миланов.на П.Л.Р.
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Тържествена сесия на ОС
:................ ................... .

Анкета

Как да избираме отборнщи и кметове? По повод празника на об
щина Димитровград - 21 сеп
тември, днес ще се проведе 
тържествено заседание 
Общинската скупщина.

Общинската 
скупщина 

на ! в ДимитровградОтговор на този въпрос потърсихме от ли- тните избори ще се проведат по мажоритар- 
дерите на по-значителните политически пар- ния, пропорционалния или по смесен прин- заседанието ще бъдат връче- 
тии в Димитровградска община. цип на избиране. Що се отнася до кмета на ни традиционните награди

ДПБ е за пропорционална избирателна общината, на мнение сме, че е по-добре да го на отделни лица, организа- 
система. Председателят на партията д-р избират отборниците." ции и ведомства. Очаква се на

■_ щц_--| Ангел Йосифов заяви: Зоран Иванов, ОО на СРС: "СРС е съгласна заседанието да присъстват
' Пропорционалната изби- с пропорционалния принцип за избиране на бройни гости и приятели на 

|Нд рателна система е много отборници. Нашият Общински отбор все община Димитровград. По 
по-справедлива когато става още не е заел становище как да се избира тържествен начин ще бъде 

ЩГ въпрос за малцинствените кмета на общината." пуснато движението по глав-
№ партии. Мажоритарната изби- Деян Цолев, ОО на ЛДП: "Становището на пата улица, на която бе нап- 

рателна система в никой слу- ; - . ОО на ЛДП е да се приложи равена цялостна реконструк-
чай не отразява интересите на пропорционалният принцип ция.
малцинството, не само на на- ^ за избиране на отборниците.
шето, но изобщо. Тя няма ре- / , Свидетели сме, че някои пар- посетят и традиционния па-
алност за малцинствените пар- тии, които преди години наир на агробиодиверзитета.

тии и е лоша за тях. Затова ние се застъпваме усърдно се бореха за демокра- А. Т.
тичиата кауза, междувремен- 

Кл.'- ■. Д но се отказаха от пропорцио-
I палната система. Кметт.т на

честити 
на всички свои 

граждани

Денят на 
общината 

- 21 септември.
Пожелава им 

крепко здраве, 
щастие и успех във 
всички начинания.

Ь-ф Ангел 
Йосифов

Гостите и домакините ще

на местните избори да бъде приложена про
порционалната избирателна система.

За кмет трябва да се гласува непосредстве
но, да бъде избиран от всички, добави Носи- Деян Цолев 
фов. Помири» а ши 

иригатори парти
общината също трябва непос
редствено да се избира от 
гражданите, а не от отборни
ците."

щ Йордан Петров, ОО на 
Я СПС: "На нас повече ни под- 
$ хожда мажоритарната система 
“ за избиране на отборници, а 

все едно ни е дали кметовете на 
общините ще се избират не- 

1 ' 2 посредствено от гражданите 
1 или от отборниците на ОС.
8 Най-важното за нас е изборите 
е да се проведат час по-скоро."

Синиша Ранджелов, ОО па Аалибор 
ДСС: "Все едно ни е дали мес- Николов

[ 1 - —
Далибор Николов, ОО на Г 

17 плюс: "Настояваме да се 
приложи пропорционалният 
принцип за избиране на от
борници и избирането на митровград уважи иска на 
кмета на общината да става на Общинския отбор на Либе- 
непосредствени избори". рално-демократичната пар

тия (ЛДП) да й бъдат осигу- Общинския съвет ще се отра- 
рени средства за наемане на зи благополучно и на ОО на 
помещение в града и по този Нова Сърбия в Димитров- 
начин отмени предишното град, който също няма отбор

ен решение, според което от ници в Общинската скупщи- 
общинския бюджет могат да на, но има представители в 

ТЪ ^ се отделят средства за пла- републиканския парламент.
1 ОТЗИРТ КЛ\ГП клуба в Пирот, сдружението на фотографите щане на наемите само за по- Преди известно време 

Г ■*" в този град и Фото-съюзът на Сърбия устрои- мещения на партии, които Общинският съвет отправи
В Димитровград бе проведено заседание *а изложба на фотографии в Градската гале- имат отброници. иска на лидера на този отбор

на Инициативния комитет за формиране на рия в Димитровград, която носеше атрибут ЛДП е млада партия, която Зоран Николов Джони за 
клон на Ротари клуб в общината На заседа- международна. Досега не е имала възможност средства за наемане на поме-
нието присъстваха представители на Ротари ПРЪВ Ротари клуб в света е сформиран в да участва в местни избори, щение. Да отоележим, че от 
клубовете от Пирот и Ниш и представители началото на миналия век в Чикаго от Пол Ха- така че тя няма отборници в общинската хазна месечно се 
на Инициативния комитет за формиране на рис. Днес организацията на ротариаиците е Общинската скупщина в Ди- отпускат по 40 евро, разоира 
такъв в Бабушница. Инициатор за начинани- най-масовата неправителствена организация митровград, но пък има пред- се, в динари, за плащане на 
ето в Димитровград е местният театрален де- в света- Члеи ||а Ротари клуб може да стане ставители в Народната скуп- наемите на всяка една от пар- 
ец Слоболан Алексич К човек, който се е изявил в професията си и гцина на Сърбия. тпите.

По този повод, организирани от Ротари който е готов да проявява хуманност. Основен мотив да се про- Свои представители в ди-
«/ ^у у н /; д мени първоначалното реше- митровградския парламент

ние па Общинския съзет бе имат партиите: ДС, ДСС, Г17 
надеждата, че чрез контакти с плюс, ДСБ, ДХСС, СРС, СПС, 
народните представители от СГЦ, ПСС и СПО. 
тази партия членовете па ОО

Г
:\ Общинският съвет в Ди на ЛДП в Димитровград мо

гат да лобират за решаване на 
проблеми в общината.

решение

•1!
Новото на

Йордан
Петров Б.Д.

Наскоро в Димитровград

Реагиране .
Б.Д.

Дали не се изложи Цариброд?!
Учредителна скупщина 

на ДПБ
Обръщаме се към гражданите, защото пи купувахме оттам, а па морето бяхме приети 

мъчи случилото се на 10 септември в малка- като братя.
та зала на Центъра за култура в Цариброд, Сега дойдоха хора при иас какго при 
при представянето на 35-ия том от мопу- братя, донесоха пи подаръци, написани и 
менталната историческа поредица "Архи- издадени в книга документи, с които можем 
вите говорят". да се гордеем, по пие бяхме толкова малко в

Царибродчапи би трябвало да осъзнават залата, че им сгапа тъжно, 
каква е цената па съхранените и запазените За случилото се няма никакви оправда- 
документи за периода от 1878 до 1975 годи- пия при съществуване па Национален съвет,

КИП, местно самоуправление с "български 
Голяма част от жителите трябва да знаят белег", което навярно кръсти площада с 

колко труд се влага да се подредят докумеп- името па Джипджич, а не на Христо Ботев, 
ти в архива по години и по значение, Тази но се пише загрижело за традиция и оби- 
голяма работа за пас свършиха професори чай, а нашият обичай е поне гостите да бъ- 
от Софийския университет, историци от дат посрещнати както трябва.
БАН, специалисти от Главното управление Смятам, че тези учени хора много пи оби- 
иа архива при Министерския съвет и от чат1 и ще ни простят, по дали пие изобщо 
Агенцията за българите в чужбина. залеужаваме направеното от тези хора за

Някои наши хора неопранадано казват, че нас? 
уж България нищо не прави за нас. Излиза, че ние само знаем да кри гикува-

България пи е учила безплатно, лекувала, ме, да обвиняваме, да искаме, да сме бълга- 
водила деца на море, по време на ембаргото ри само когато ми трябват паспорти, визи 
давала хуманитарна помощ, представяла или други изгоди, а да отделим един час за 
свои видни кутлурни дейци чрез фолколор, царибродското минало, донесено от българ- 
концерти и тетралапи представления, да не ските архиви, нямаме интерес, 
говорим за още много други мероприятия. Това лицемерие ли е или страх?
„ Акосе върнем с годините назад, България От ръководството на ПБС
оеше по-евтина и много битови продукти

•На 29 септември т.г. в Димитровград ще се проведе учреди
телна скупщина па Демократическа апартия па българите.

На скупщината ще бъдат приети Правилник за работа, по
литическа Програма и Статут на партията и ще бъдат избра
ни председател и Главен съвет.

на. А. Т.

ГГенсионерска среща
На 4 октомври в Димитровград ще се проведе традицион

ната среща на пенсионери от 15 общини от Пиротски, Топ- 
лишки и Нишки окръг.

По думите па Павле Тодоров, председател на Съюза на 
пенсионерите в Димитровград, би трябвало да им гостуват 
около 300 души. Очаква се на събитието да присъства и лиде
рът па Съюза на пенсионерите иа Сърбия д-р Йован Кърко- 
бабич. Покапа за участие в срещата ще бъде отправена и към 
министъра па труда и социалната политика Расим Лянч.

По повод пепсиоперската среща в Центъра за култура ще 
бъде изнесена специална културно-забавна програма. 1 ости- 
те ще посетят местната художествена галерия и спортно-му
зикалната зала "Плен Хюз".

Б.Д.
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Временноуправляващият орган в Бабушница прие ребаланс 

на общинския бюджет^-----------------------------------------------
Пирот
Раденкович нов 

окръжен прокурор
г-иитРплепкович, юрист от Пирот, неотдавна е назна- 
Саш" Г окот жест прокурор в Окръжната прокуратура а 

Шрот На ХпосгТо Л С&одан Радоваиович, 
републикански прокурор.

Дебпокада но ии* ши
И И I, .1. дпия 000 динара ще бъдат дадени

'Яж за деблокада па банковата 
; сметка на Центъра за култу- 
. ра, който трябва да издължи 

*> | и сумите за обещетепие на
к з ", върнатите от съда работници 
Цшя ' ц местното радио. "Надяваме 
'«?■» се занапред Центърът да ра- 
|С" с боти нормално и заетите да 

' заплати" -

Б.Д.
и. д.■ .........................Временноуправляващият 

орган в Община Бабушница 
неотдавна прие дългоочаква- _______

ребаланс на бюджета, с | 
бяха деблокирани бан- 

сметки на обществе-
ните ведомства и институции I
в общината.

- Никога повече не трябва ^ННЯЯНЦ 
да се случва еди кой си да ос- 
тави без ток Центъра за кул- 
тура, да закрие местната ра-
диостанция, да изпъди пре- гтиД'---- -
дишните работници и да Ранко Янкович 
приема нови на тяхното мяс
то, заяви бабушнишкият 
кмет Миролюб Иовановнч. С 27 СбПТбМЕфИ ■ Д6Н

на Бабушница

ШИК ■у)

ния 
което 
ковите

Й.
имат редовни 
уточни тя.

‘ «3» -Очакваме по-усилена дей-
чл- пост в Дирекцията за строи

телни площи и комунално 
развитие, която трябва да из
готви проекти за реконструк
ция на местните пътища и 
градски улици, и за купуване
то на камион за почистваненачинание напоследното 

временния орган ще бъдат 
решени проблемите в Центъ
ра за култура, в Дирекцията

на улиците.
От ребаланса на общин

ския бюджет ще има полза и 
Звопски край, тъй като 1,5
млн. динара са предиазначе- Дд р|0 06 ЗЗОрЗВИ 
ни за изготвяне на елаборат
за развитието на Звонска ба- Миналата седмица пред паметника на жертвите, пострадали 
ня, каза Негица Костич. войните в Масуришки край, цветя поднесоха представители

С ребаланса на общинския СУБНОР от Сурдулица, Браня и Босилеград, делегация на Войска- 
бюджет в Бабушница са съз- та на Сърбия, председателката на Общинската скупщина в Сурду- 
дадени възможности и за ^и1)а ^ая Митич и ученици в масуришкото основно училище. 
оказване на парична помощ 
на остарелите и изнемощели 
граждани, както и за ремонт 
на електромоторите в помпе
ните станции за водоснабдя
ване. За тези две програми се 
очаква помощ и от различни 
донори, посочи шефката за 
финанси в Бабушница.

- Занапред 27 септември - 
Кръстовдеп, в Бабушница ще 

за комунално строителство и се ,1ества катоДен па общи- 
развнтие и в предучилищно- пата, заяви председателят 
то ведомство "Наша радост". „а Общинския временнен уп- 

По думите на началника на равителеи орган Ранко Янко- 
Отдела за финанси, нестопан- вич.
ски дейности и на общинска- - Тази година за първи път 
та управа Негица Костич су- 
фицитът в бюджета е 9,2 млн. 
динара. Тя добави, че 4 мили
она динара от тях са от мес
тното самооблагане, около 3

във
на

ще честваме новоустанове- 
ния празник. Тържествата 
ще продълз/сат няколко дни, 
тъй като са запланувани 
спортни състезания и се 
готви богата културно-ли- 

милиона за наваксване на ще- тературна програма. Очак- 
тите от природни бедствия, ваме да ни гостуват и пред- 
получени от републиканския ставители на съседните об- 
бюджет, а останалото са сред- щипи, както и на общините 
ства за развитие на селското и градовете, с които сме се

побратимили, уточни Янко
вич.стопанство и за солидарно 

жилищно строителство. Кос
тич каза още, че около 1 500

полицаите в звонския участък трябва да се 
увеличи, както и да се въведе практика поли
цаите да патрулират нощно в_реме, Янкович
каза: "Много добре познавам Йосифов и доб- ВЛЗСИНСКИЯТ М6Д - ЗЗПЗЗбНЗ МЗрКЗ 
ре си сътрудничим с него, но мисля, че в кон
кретния случай не е прав. Все пак полицей- Пчеларите от дрдулшикото сдружение “Матица ” за първи път 
ските органи са тези, които преценяват си- тази година отбелягаха Черковна Нова година - 14 септември, ка- 
гурността във всеки един район и решават за то свой патронен празник. Всичко мина както си му е редът - със 
броя на полицаите, които ще се грижат за свеи/еник и сечене на обредния хляб, поднесен от домакина на тър- 
нея. Нека да оставим на полицията тя да си 
решава тези въпроси. Трябва да се отбележи,

Председателят на временния орган в Ба- че Звонци е единственото село в Бабушнишка 
бушница Ранко Янкович смята, че за броя на община, в което има полицейски участък." 
полицаите в полицейския участък в с. Звон- Нека да припомним, че въпросът за увели- 
ци решават компетентните полицейски орга- чаване броя на полицаите в полицейския тази година е сертификатът запазена марка за власинския мед, 
ни и че общинските органи не могат да влия- участък в с. Звонци бе повдигнат преди ия- получен в а,действие с бюрата на [ЛйГдР и програма А4Р1Р 2 и

Звонци

За броя на 

полицаите 

решава МВР жеството - пчеларя Вуйо Стаменкович.
Сдружението “Матица ” наброява около 450 членове, които ак
тивно спомагат всички хуманитарни акции в този край и се гри
жи за пласмента на своите изделия. Най-големият им успех през

ят върху този въпрос. колко месеца, след тежък побой в хотел
Коментирайки становището на кмета на с. "Мир" в Звонска бамя, когато бяха повредени 

Звонци Милан Йосифов, който преди извее- двама младежи от този край. 
тно време за вестника ни заяви, че броят на

местните власти.

Б.Д.

Зз сигнзла нз РТС в Звонския крзй

Телевизия гледат като през решето
Жители- макинствата, които не плащат село Ракита казват, че програми

те на селата таксата. А нейната стойност, как- те на РТС гледат като през реше-
Звонски то знаем, не е малка - 350 динара то. Кметът на Ракита Деян Цвет-

край отдав- месечно. До пари в Звонския ков съобщи, че МО реагирала и
на се оплак- край трудно се стига. Освен час- изпратила писмо до ръковод-
ват по въп- тни магазини в няколко села, ня- ството на РТС, в което ги инфор-

- роса за ка- колкото малки производствени мирала за състоянието на тере-
чеството на фирми в с. Звонци, които не сто- на, но до ден днешен отговор не е
сигналите панисват както трябва, амбула- пристигнал. Не могат да не гле-

■ на Нацио- торията, училището ц преду- дат, а да плащат! Защо?
■ налния ин- чилщното заведение в това село, Селяните казват, че въпросът п х

§3 формацио- други колективи за изкарване на трябва да се потенцира, за да не В Ф. в ЧУРчУМЦа ветераните на Радник” от Сурдулица от
ненсврвнз- доходи няма. Да хвърлят по 350 се мъкнат утре по съдилищата. губйха с 0 : 1 от гостите си от България - ветерани на ЦСК от
РТС, но ня- динара всеки месец за 'негледа- Истината трябва да се знае. София, “Велбъжд" от Кюстендил и ‘Балкан” от Банище, Бра-
ма кои да не на РТС напрано е абсурд. Проблема нека да си решава нишка.

ги чуе. Няма кои, освен Брат- Кметът на село Берин извор Дра- РТС. Да инсталира по-силни рет- 
ство". Проблемът не бил толкова гиша Миялков ни осведоми, че ранслатори в този край, ако иска 
остър преди години, но сега е, за- сигналите на държавната теле- пари! 
щото РТС заплашва с тъжби до- визия там въобще не се хващат. В

А

шЯ*- В'> 'у • . ■НШ :

Българските ветерани по-добри

Деян Цветков

Това е възвратна среща, тъй като към края на юни сурдуличачи 
гостуваха на традиционния турнир на ветераните, който се иро 
вежда в брезнишкото село Банище пълни тест десетилетия.Б.Д д.И-
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Началникът на Пиротски окръг Горан Стаменович

Сърбите и българите еа два близки народа
* Договорихме група специалисти от България да дойдат тук и да проведат обучение за изготвяне на стопански, турис
тически, културни и други съвместни проекти, за чието реализиране ще се търсят средства от ЕС.

Горан Стаменович бе наз
начен за началник на Пирот
ски окръг след отличните 
резултати на Демократична- 1 
та партия, осъществени на ] 
парламентарните избори 1 
през януари. • |

Поради факта, че набляга 1| 
на трансграничното сътруд- | 
ничество с български общи- Л 
ни, попитахме го най-напред ъ 
за възможностите да се изгот- 1 
вят повече съвместни проек- “ 
ти и да се облекчи визовият I

да превърнем в проекти. Ето 
това ще бъде основната ми 
амбиция - чрез местните са
моуправления да форсираме 
възможно повече идеи и про
екти, тъй като единствено по 
този начин републиканските 
органи могат да ни помогнат. 
* Как оценявате сътрудни
чеството с кметовете на 
общините в Пиротски 
окръг и в коя община поли
тическата обстановка е 
най-стабилна?

- С всички кметове на об
щините в Пиротски окръг 
имаме добро сътрудничес
тво, без оглед на политичес
ката им принадлежност. Що 
се отнася до политическата 
стабилност, лично мисля, че 
Димитровградска община 
може да се похвали с най-ста- 
билна политическа обстанов
ка. Смятам, че тази община 
има добра власт, която ние и 
по-нататък ще подкрепяме. В 
останалите общини са нали
це определени политически 
разногласия. В Бабушнишка 
община, в която парламентът 
е разпуснат и общината се 
управява от кмета и времен
ния орган, нещата вървят в 
положителна посока. Според 
информациите, които имам, 
временният орган работи 
добре и са преодоляни не
доразуменията, които из
пъкваха на старта.

Искам да подчератя, че 
ние, представителите на 
окръжните органи, ще 
сътрудничим с всички общи
ни, без оглед на политически
те опции, към които принад
лежат челните хора в тях. Ще 
подкрепим всички техни 
идеи и проекти, които са в 
интерес на гражданите.
Интервюто взе: Б. Димитров

Сливница,
Драгоман
отдавна в Брезник, Пернишка 
община, бе проведена среща 
на представители на сръбски- 

9 те и българските общини, на 
] която бе формирана работна 

._ -4 група, чиято основна задача е 
йЗгД до края на октомври т.г. да из- 
» . готви тригодишен план във

, - връзка с проектите, които се 
отнасят до двата региона, как- 
то и динамичен план за 2008 
г. във връзка с проектите, кои
то трябва да бъдат прио
ритетни. Договорено е през 
октомври в Пирот да бъде 
проведено заседание на пред
ставителите на еврорегиона, 
който е амбициран да стане 
пълноправен член на Асоци
ацията на европейскитетран- 
сгранични региони, която 
има представители в Евро
пейския парламент. Значи, 
става дума за една сериозна 
асоциация с добра перспек
тива.

Божурище, Годеч, 
и Перник. Не-

жат към различни национал- 
общности. Нашите 

съграждани от българското 
малцинство са добре дошли 
във всички институции. 
Сърбите и българите са два 
близки народа, които през 
историята са тясно сьтруни- 
чили помежду си. На споме
натото заседание в Брезник 
между другото казах, че 
границата между Сърбия и 
България трябва да бъде мяс
то за срещи, място, което ни 
свързва, а не място, което ни 
разделя.
* Като началник на окръга 
Вие имате свои компетен
ции, макар че те не са мно
го конкретни. Имате ли 
амбицич.да реализирате 
някоя цел, по която жите
лите на окръга ще Ви пом
нят и след като вече не бъ
дете на този пост?

- Постът началник на 
окръг, образно казано, е 
връзката между републикан
ските органи и местните са
моуправления и аз ще насто
явам за установяване на въз
можно по-силни връзки по
между им. Окръгът факти
чески е обособено отделение 
на правителството. Разбира 
се, и местните самоуправле
ния имат свои компетенции. 
Мисля, че много можем да 
помошем във връзка с прив
личането на средства от 
републиканския бюджет. От 
нашия окръг сравнително го
леми средства се вливат в то
зи бюджет, а относително 
малко се връщат обратно. Не 
мога обаче да обвиня репуб
ликанските органи за това. 
Вината е повече до нас, тъй 
като досега не сме търсили 
по-големи средства за реали
зиране на проекти. Имахме 
някои идеи, които не успяхме

ф -Г. м.

ни

, ш

.•Т;

режим.
- Неотдавана имах среща с Горан Стаменович е роден 

министъра на външните през 1963 г. в Пирот. Основно 
работи на Сърбия Бук училище и гимназия за- 
Йеремич, с когото обсъдихме вършил в родния град, а Елек- 
проектите за международно тронния факултет в Ниш. 
сътрудничество, за които ЕС Д‘»шомирал се на 23 години.

_ Две десетилетия раооти в отделя значителни средства. НГ „ „„ ра,1ш,фни ръково.
Установихме, че България дещи постове. Член е на ДС 
дори не може да използва 
всичките средства, които по
тенциално й принадлежат, партия. Бил е отборния в 
защото от сръбската страна 
не се предлагат достатъчно 
съвмесни проекти. Неотдавна 
бях гост на българския консул дината се очаква бройката да към жителите на Пирот- 
в Ниш Георги Вадев, с когото нарастне до50хиляди. Визата ска община от българска 
между другото говорихме и е безплатна и се получава по националност? Официално 
за такива проекти. Стигнахме един относително прост на- на територията на общи- 
до извода, че България със чин, но всички в Сърбия пата те са около 500, но е 
своите специалисти може да трябва да разберем, че Бъл- факт, че са много повече. 
ни помогне при изготвянето гария е част от ЕС и че, когато Бихте ли подкрепили евен- 
на проектите, имайки пред- влизаме в тази страна, ед- туалните им настоявания 
вил че съседката ни е много повременно влизаме и в ЕС. С ва се организират полити- 
по-далече от нас, когато става консула разисквахме и чески и да получат преда- 
дума за начините и техниките въпроса за либерализиране- валия на майчин език по 
в тази насока. Договорихме то на визовия режим, но за Радио Пирот или Телеви- 
група специалисти от Бъл- съжаление това не зависи са- зия Пирот? 
гария да дойдат тук и да мо от добрата воля на Бъл- 
проведат обучение за изгот- гария и Сърбия, но и от ком- крепил 
вяне на стопански, туристи- петентните органи на ЕС. 
чески, културни и други сьв- * Какви са перспективите Сърбия и на Демократичната 
местни проекти, за чието реа- на еврорегиона “Нишава"? 
лизиране ще се търсят сред
ства от ЕС.

Г-н Вадев ме информира, 
че досега около 30 хиляди

от 1993 г. и повечекратно е 
бил начело па ОО на тази

три състава на пиротския 
парламент.

* Какво е отношението Ви

- Във всеки случай бих под- 
такива настоявания. 

Вие знаете становището на

партия във връзка с таченето 
па мултикултурпа и мултие- 
зична политика. Застпъваме- Най-напред да кажа, че в 

него влизат общините от 
Пиротски окръг и български-

граждани на Сърбия са полу- Своге! Констиибро°д, простори, които принадле-
чили визи и че до края па го-

се за сътрудничество между 
хората, които живеят на тези

Е цшаради своеволието на един служител

За паспорт в Трън
гт п,„пт ти отидох в паспортния отдел търся паспорт, защото така върлиха в Сърбия, по точно в
р”‘щл.с™го,.: "::к,ГрТ-50
рягза това е страх ьг. пият паспорт. Както казват в Минах нелегално през гра- Така или иначе аз никога

Ьдин о I р р нашия край-да, ама не!?Слу- ничната бразда, криейки се и повече не заминах за Холан-
да сподели в р , жителят Вита Джурич, без да страхуайки се да не бъда ви- дия. Вита Джурич ми съсипа
преживяна р 'мла- МУ МИСАИ много, отсече: "За дяп от някой. След няколко живота. Вярно за наказание
е ЬО-шдишшя д < тебе задграничен паспорт тук часа се озовах в полицейското него го пенсионираха (ега ти
денов 01 А‘Р У няма!" При което аз зададох поделение б българския град "иакзанието", защо и мен не
1 акита, с ког р 4 логичния въпрос-къде тогава Трън! Естествено че бях целия ме "наказаха" така!?), а аз и

п 18 голини бях на да си извадя задграничен пас- изпокъсан и мръсен, а хората ден днешен съм безработен, 
- Преди какТо П0РТ? Въпросният Джурич там бяха, меко казано, изие- самотен и без пукната пара в

работа в А / ‘ заповеднически ми каза: "Ти мадами, особено след като мм джоба, "благодарение" нато-
впрочем и много1 ДРУ Р ще си вадиш паспорт в Бълга- разказах приказката и че ис- гава всемогъщия служител в 
от Сърбия, ь I А Р‘ рия, в Трън..." кам български задграничен бабушиишкото МВР и него-

гтоортя пплтюто Върнах се в родното си село паспорт. Паспорт неми дадо- вия "приятелски съвет" - да 
разични служители, кои- ше, реших да посе Р д Ракита. След дълго мислене и ха, а ми сложиха белезници, търся паспорт в Трън...

..... Д близкото минало си село и в ‘ У ( пепроспани нощи взех реше- транспортираха ме до Со-
; -безскрупулно нарушава- да си извадя нов < р . „ие: заминавам нелегално фия, където излежах 5 дни в

кпя»°8еШк?те пРава и бГ/ьр- И както си му р А > границата в Трън, за да затвора. След това ме прех-хваха съдбите на мнозина, всички необходими докумеи- г г 4 г г '

ме тези дпи:

Асми а Младенов

Едвам ли някога ще се уз- 
Чаят всичките своеволия на пичпият ми паспорт изтича- 
най -
то

Т. Петров
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Никола Стояичов 

дари компютър 

на българската 

паралелка 

в Босилеград

В основното училище в Божица се учат все по-малко ученици

Тежки последици ет миграцията
Рязката миграция, която

през последните няколко де
сетилетия просто опустоши 
Божица, сериозно се отрази и 
върху броя на учениците в 
Основното училище "Свети 
Сава" в селото. Сега в него се

Собственикът на хотел "Дукат" и на кабелната 
"Кодал" в Босилеград Никола Стоян-телевизия

чов подзри преносим комгпогьр нз пзрзлелкзта 
във втори клас, в която обучението изцяло се 
провежда на майчин български език.

Изразявайки голяма благодарност към дарите
ля, учителят Милан Миланов изтъкна, че компю
търът ще им бъде от голяма полза. Ще го пол
зваме в обучението по всички предмети, а особе- 

овладяванего на учебната програма по сво- 
бодпоизбираемия предмет "От играчака до ком
пютър", който учениците започнаха да изучават 
от тази учебна година", посочи той.

Тази паралелка и миналата година получи 
компютър, тогава като подарък от Националния

българите в Сърбия.
г П.Л.Р.

учат едвам 15 ученици - по
трима във втори и четвърти,
един в осмн и по двама в оста
налите класове. За съжаление > 
през тази учебна година в
първи клас няма мито едно

но ако може да бъде уте-дете,
ха, три деца се учат в преду
чилищния курс, които дого
дина би трябвало да постъпят

НО В:

, Училищната сграда в селото
съвет нз

леми в работата. "Далеч е 
; по-трудно да си учител ма ед-

отколкото нано или две деца.
У паралелка с двадесетина уче- УчИЛИЩвТО В ГООНО ТЛЪМИНО 

пици", сочат те и изтъкват, че 1 ^ 1още не работи ______ ___щ липсата ма конкуренция се
отразява и върху успеха на
учениците, които просто ня- Родителите искат 

друг учител
кого да премерят знанияма с

Въпреки учи-всичко вта си.
лището се стараят да поддър
жат качеството на обучението

и да включват учени
ците в общинските
състезания по опреде- *дИректорът на централното училище в Боси- 
лени предмети. леград подал заявка срещу родителите затова,

че "не изпращат децата си на училище". Роди-
% В училището насто

яват да решават и 
проблема с липсата на телите обаче всяко утро водят децата на учи- 
съвремении 
помагала. В тази насо-

Ж ,Аг\Част от учителите и учениците 
от горни??!е класове

учебни лище, но щом като ги посрещне учителят 
Христов, те ги връщат обратно

в първи клас. Колко голяма е пети, шести и “и 
трагедията показва и факта, седми - с по реЛ 
че през шестдесетте и седам- четири часа. I |ЯР[ 
десетте години на миналия Йорданова 
век в училището се учили и сочи, че в 
по 600 ученици, а обучението училището .-т.” 
било организирано в две сме- липсва 
ни. По това време Божица лифициран 
имала около 2 хиляди жите- преподава- Директорката

днес в селото живеят тел по бъл- Гордаиа Йорданова

0
ка имат пълна подкре
па от ръководството на
местната общност и от Тлъмино, което трябваше лището не може да скло- 

родители. да бъде отново открито и в ни глава пред такива на- 
1 През миналата учебна което в началото на тази тисци и подчертава, че 
■ година СНР им пода-

Училището в Горно Директорът казва, че учи-

самите

ШШква-
учебна година трябваше преди четири дни срещу 
да започнат да се учат две родителите е подал заявка 
деца, все още не работи, до съдията за нарушения 
Основната причина защо и очаква те да бъдат нака- 

ние, което ремонтирали и ва- първолаците не са в ска- зани "затова, че не пращат
мейките е тази, че родите- децата на училище". И ро- 

училището лите им не искат ги учи дителите обаче знаят за 
приключи и ремонта на тава- учителят Винко Христов. ядеца и не скланят глава 
ните в коридорите и в някои . Родителите не искат пред ръководството на
ГгГесшЛГсе направи°и ?е- ХРИСТ0В да учи Аецага им училището - те всяко утро 
моитиа подовата настилка на поРади частни причини, а идват с децата си на учи-

не по отношение на учи- лище, но щом като разбе- 
се монтират гъромоотводи и телската му дейност, казва рат, че не е пристигнал

рил три компютъра, а 
ръководството на мес
тната общност им пре
доставило

ли, а
към 250 души, предимно ста- гарски език и 
ри хора. добавя, че ще

- Тъй като младите семей- положат усилия да решат то-
помеще-

росали самите родители. 
Тези дни взи проблем. Тя изтъкна, че за

сега училището има квали
фициран преподавател по 
английски език и пояснява, 
че според новата учебна прог
рама, която изисква два чуж
ди езика, в тяхното училище, 
покрай руски, петокласници- 
те изучават и английски език.

Преподавателите казват, да се ИЗВЪРШИ частична поп- директорът на централно- друг учител, те връщат де- 
равка ма външната мазилка то училище в Босилеград цата си вкъщи, 
на обекта. Методи Чипев и пояснява,

че преди години се скара
ли учителят и един от ро- ПоСЛбДНЗ В6СТ 

В димитровградското ОУ “Моша Пияде” дителите. Той казва, че -------- —----------
Христов е бил учител в Директорът па учили- 
училището допреди две щето М. Чипев и роди- 
години, когато

За поправката на училищна
та сграда в селото ОС в Сур- 
дулица е запланувала да от
пусне 1,5 милиона динара. 
Йорданова изтъква, че през 
последните години са били 
позабравени от общинското 
ръководство, обаче сега то 
проявява далеч по-голямо 
разбирателство за решаване 
на проблемите им.

една част от помещенията, да

че липсата на ученици до го
ляма степен им създава проб- В.Б.

П.Л.Р.
ства се стремят да напуснат 
родното си село и да търсят 
по-добри условия за живот за 
децата си във вътрешността 
на Сърбия, съществува реал
на опасност училището да бъ
де закрито, казва директорка
та Гордаиа Йорданова.

Освен директорката, 
тава на учителския 
са още 10 преподаватели, 
вечето от които идват от Сур- 
дулица и Босилеград. Обуче
нието изцяло се провежда на 
сръбски 
български език се изучава с 
по три часа седмично в начал
ните и в осми клас, докато в

Школа по балет поради телите Лида Новкова и
меннозакрито^ а учителю- ДУ»*» Н.С* ршт-» 
разпределен за възпита
тел в ученическото обще
житие в Бистър. Кристина тази година

Сигурно е, че децата са ще се учат в училището 
най-голямата жертва, но в сеседпото село Долно
кои е виновен за 
лия проблем и как и кога 
той ще бъде разрешен в от къщите им

лометра.

В Основното училище "Моша Пияде" в Димитровград 
учениците занапред ще могат да посещават школа по ба
лет, която откри Танцовото студио "Фортуна" от Пирот. 
Освен балет, посещаващите я ученици ще могат да упраж
няват и джаз балет, модерен балет и модерен танц. Ана То- 
мович от "Фортуна" изтъкна, че танцът е важен за правил
ното психофизическо развитие на децата.

Обученията ще се провеждат два пъти седмично по един 
час. Родителите на желаещите да посещават школата деца 
ще трябва да отделят по 1000 динара месечно.

прекратят спора. Пър- 
вокласпичките Йована н

в със- 
колектив

по-

Майчиният настана- Тлъмино, отдалечено
4 до 5 ки-

език.

Б.Д.
момента не е известно.
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Приключи 17-ият литературен пленер “Сичево 2007" Радован Крагуль, участник 
в Сичевския художествен пленер
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В плеядата съвременни ху- пари рисуват в Монмартър, 
дожници, които живеят и съществуват и галерии, 
творят в Париж, е и световно- то художествените произве- 
известният живописец и гра- дения не са много скъпи, а, 
фик Радован Крагуль, когото разбира се има и такива, кои- 
срещнахме по време на тазго- то са най-прочути и са за 
дишния художествен пленер най-богатите клиенти. Така 
в Сичево. Питахме го защо че има картини за всеки джоб 
"световната столица" е маг- и вкус.
нит за художниците. Аз през 1989 г. за пръв път

- От много години Париж представих проекта си "Пъ- 
привлича хората на изкуство- туваща изложба" в Мивее сР 
то, а между тях сме и ние - Аг1 Мобегпе (МАМ) на Град 
живописците и графиците. Париж. Става дума за ком- 
Така е поради повече причи- плексна мултимедийна из
пи, а едната от тях е, че този ложба, която се видоизменя- 
многолюден и мултикултура- ше и допълваше с нови тру
ден град приютява всекиго от дове при преселването й от 
нас и ни предлага условия за един салон в друг. 
работа. Аз дойдох в Париж от *Какъв творчески път из- 
Англия през 1976 година и, вървяхте преди Лондон и 
както и много други колеги, Париж?

в кои-

* Тази година бяха присъдени и две признания "Микина чаша" - 
на поета Бранко Кукич от гр. Чачак и на семейството на Михай- 
ло Игнятович - основателя на единственото от рода си меропри
ятие в тази част на Европа

В понеделник се разотидо
ха участниците в литератур
ния пленер "Сичево 2007", 
удовлетвотрени от гостопри
емството на хората от "орло
вото гнездо”, както един от 
участвалите досега поети бе
ше назовал Сичево, и възхи
тени от прелестите на Сичев- 
ска клисура. Трите дни друга
рувате бяха изпълнени с куп 
активности, но никой не се 
оплака от пренатоварената 
програма. Напротив, тя ся
каш бе приспособена към хо
ра с неспокоен търсачески и 
любознателен дух, какъвто 
несъмнено имат литератур- тваха 
ните творци.

В петък на пладне 13-те по
ети и писатели, почти поло
вината от които бяха от чуж
бина, се представиха на лите
ратурно матине пред учени
ците в нишката гимназия 
"Светозар Маркович", а ве
черта и пред почитателите на 
художественото слово в град
ската къща, където поздрави
ха Светислав Басара с литера
турната награда "Рамонда 
Сербика", връчена му от 
зам.-председателя на скуп
щината на град Ниш Деян 
Цакич.

Обосновавайки решение
то, членът на журито Бранис- 
лав Мил гоевич каза, че те съ
щевременно били изправени 
и пред лесна, и пред трудна 
задача. Лесна, защото всеки 
един от тримата предложени 
романиописци от средното 
поколение - Светислав Баса- 
ра, Драган Великич и Радос- 

Петкович

Светислав Басара. чай връчването на традици-
В събота литературният онното признание "Микина 

керван гостува на Народната чаша". Тази година бяха връ- 
библиотека в Бела паланка, чени две такива признания - 
където се състоя литературна на поета Бранко Кукич, осно- 
вечер. Пред любителите на вател и директор на Издател- 
речевото изкуство беше пред- ската къща "Градац" в Чачак, 
ставена и дейността на и на семейството на проф. 
най-известната черногорска Михайло Игнятович, основал 
издателска къща "Октоих", за международния пленер пре- 
което говори нейният дирек- ди 17 години. През деня те бя- 
тор и главен редактор - пое- ха главните герои и в доку- 
тът Радомир Уляревич. В не- менгалния филм за литера- 
деля участниците в тазго- турния пленер в Сичево - 
дишния литературен пленер най-старото и единствено по 
в Сичево обмениха опит с ко- рода си мероприятие на Бал- 
легите си от Ниш и присьс- каните, който бе заснет за 

на тържеството до слу- мрежата "Екополи.с".
Радован Крагуль в Сичевския художествен пленер

най-напред бях в така нарече
ния град на изкуството, а сет- та академия в Белград и вече 
не от Град Париж получих като оформен художник ста- 
ателие, в което и сега творя.
*Как се чувстват духовни
те братя на Ван Гог, Гоген, ликобритания главно съм ра- 
Сезап, Пикасо..., когато ми- ботил върху проекти, донесе

ни от Белград. Особено изу
чавах и изследвах техниката 
мецотинто за гравиране от 
тъмни към светли тонове.

Около 9 години се занима
вах и с педагогическа дей-

- Завърших Художествена-СИЛВАНО ГАЛОН ■ Италия
мах стипендиант на британ
ското правителство. Във Бе-СПОМЕНИ

Спомняйки си старите приятели 
и за онова, що изчезна безвъзвратно 

разбираме, че времето изтича, 
а тамо горе, годините ни 

вече не се броят 
Угасва звездата 

под която сме родени 
само денят на “страшния съд” 

но този ден
е само миг във вечността 

и ще дойде когато ти е отсъдено.

Изживей го,
защото толкова е кратък 

а толкова могъщ.
И едвам тогава ще бъдеш предопределен 

за вечната радост.
(От Сичевския литературен пленер)

нават по същите улици и 
булеварди, където преди 
много години те са се раз
хождали?

- Духът ма тези, но и на 
много други по-съвременни 
художници се чувства па вся- иост< преподавах в академии- 
ка крачка. Чудесни са тези те в Кембриж и Брайтън. Съ- 
емоции, които лично изжи- що така с група английски ху- 
вява всеки един от нас. Въз- дожници бях ангажиран и 
ползваме се и от факта, че в върху проекти в една изда

телска кг,ща за графика.
чака ни

музеите и галериите могат да 
се видят техни дела, много от *Вили ли сте в България и

познавате ли българската 
живопис и графика?

които са вечни.
*Не е ли “тясно" за толко
ва много художници, имат 
ли те възможност да под
готвят изложби, да прода
ват картините си в гале-

- Не, в България никога не 
съм бил и за съжаление мал
ко познавам съвременната 
българска живопис. Извес
тни са ми само делата на ко- 

- Б Париж всеки от худож- леги от България, които са 
циците си има "свое място", имали изложби в Лондон и 
своя публика и цена. За обик- Париж.

14
лак *4е достоен да 
стане лауреат на тази прес
тижна 
Трудна,

риите;4
литературна награда, 

защото все пак е 
трябвало да бъде посочен 
еЛин. С

'л

&
М. Тодоровмнозинство гласове 

*Урито решило това да бъде
повените хора същесгвунат 
художници, които за евтинио
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♦Късметлии са И родените на^празник, ^^"^ворна “сила и благодат. Затова само бли,- 
пъшзепчетата И близнаците. ЦрЪИ цици изпълнявали обредно заореапе па бразда около , 
тооник" е ВИНОВНИКЪТ за липсата на селото, която да го предпазва от болести. И само
късмст в живота.

Всеки чопек се ражда с късмета си. И какпото ти е ^ ’сицки домашни огнища. За късмета на братя- 
писано, топа ще стане. Тези традиционни българ- та.блишаци едпа българска народна приказка раз- 

изрази показват народното вярване, че съдбите казва ,,е преди да ги роди, майка им дълго била без-
хората са предопределени. чсдна”, а мъжът и бил беден рибар. За късмет вео- |
Най-големи късметлии са хората, родени в съ- пъж той уловил “царя ни рибите , отпъсъл пео-

________ бота или неделя, твърди народното поверие. Ро- бикновената риба у дома, жена му я изяла и скоро
дила ме мама на добър ден - бела събота'-хвалят родила двама сина-близнака. Оттук нататък жи- \ 
се доволните от съдбата си. Ако нечий живот върви вотьт им преминал през различни перипетии, пос- 
все наопаки! казват: "Родила те майка ти у црън „швящи на изпитания тяхната сила, преданост 
торпик" И за родените в сряда или четвъртък жи- еди н към друг и късмет, за да заживеят накрая

:Г* Ж ВОТЪТ Iю е лесен. Повече късмет в живота очаква ро- щастливо в царския дворец.______________________ I
уУ ,^'Й дените в понеделник или петък.

„ МЙК& ^ ^ На личен ден съм Родена Късметлии с магически способности
МР, и? Но най-голям късмет е да се родиш на най-по- в многодетните някога семейства голям късмет

тЬ 'ч ■ МтМ ?Я читания от българите празник, твърдят народните билода се родиш "първенче" - първото дете. Вярва-
песни. "На личен ден съм родена/ па личен ден Ве- ДО се> че ^кмо то донася щастие и благополучие в 

ЛЖ -*,Ч ликдеи/ па още по-личен кръстена/иа личен ден семейството, може би защото пай-нетърпеливо е
’1Н СЖ/ШШ: Гергьовден" - така една мома обяснява своята пео- чака1Ю н0 народното вярване приписва и специ-

• .1 бикиопепа хубост-дар от Бога. Нейната кръстница алпИ/ магически способности на първородените 
^Кл V й предрича, че ще стане хубавица, но все пак за- деца заТОва навремето търсели първенче за глав- 

П I ръчва па майката да добави и споите грижи към иата рИТуа/Ша роля в много обреди, в календарни 
< Г рождения късмет на дъщерята: да я къпе в мляко, ПразницИ/ в сватби и кръщавки... Някога най-мно- 
’ за да има бяла кожа, да я повива в дюлеви листа, за

Народни поверия за късмета

Роди ме, майко, 

в събота или неделя СКИ
ма

и

,ф.\,

1 ЩЯ ривилегии имал именно първороденият син: в 
1\ да поеме техния аромат, да изпише тънки черни семейната йерархия се нареждал веднага след ба- 

кнжмП: вежди - както се изписва великденско яйце, а с па- щата и наследявал бащината роля да управлява се- 
ричка да извае нежни устни на моминото лице. Мейното стопанство и родовите отношения. Макар 
Други варианти на този популярен сюжет добавят и ие холкова значимо, но все пак специално поло- 

.Лс-!, още, че момата има стройна снага, защото майка й жеиие ИМало и последното дете - "изтърсак", "ис- 
' Ч се държала за тънка топола, когато я раждала. И е ХрИШ0К". Още от малко то изпълнявало главна ро- 

Ш-.' ^ V) гледала в ясното небе, затова са така сини очите на ля в Някои обреди, а това означавало и по-значима 
■гтм момата или пък е яла череши - ако момичето е П03Иция в селската общност, отколкото останалите 
* 5] чернооко; с руйно вино я къпала или в червено ве- 

['у'\ ликденско яйце е гледала, затова са румени стра- 
1 * ните й...

го пI

Ч'
ип' ■)

! . Е..,1У V.

деца.. Р. ПанайотоваА

Нашите села: Зли дол (5) яяшшшш

Много проблеми, все по-малко хора
*В селото има ергени, а няма моми, няма продавница със стоки от пър
ва необходимост, изкупването на добитъка е оставено на произвола на 
търговците и матрапазите, слабо или никак не се хващат телевизион
ните програми, в голяма част от селската мера липсва сигналът на мо
билната телефонна мрежа...

Както и в цялата община, ученик, Ставре Миланов (85) и ко със съпругата си Рада и 4
така и в Зли дол през послед- четиричленното семейство деца и Наке и Цветанка Сте
ните няколко десетилетия на Николинка Ангелова (78). ванови със синовете си Винко и
непрекъснато намалява бро- Чулавска махала: Лиляна То- Миле, снаха и внуче. Гумни-
ят на жителите и домакин- дорова (70). Коруба: Стоян ще: Иванка Захариева (75), Бор-
ствата. Най-много хора в това Петков (75), Кирил и Милица ка Милкова (76), Крана Милко- „ ,,, ,,,,,,,, „
село са регистрирани през Петкови. Лисичанье: Станка ва (80) и Добра Милкова (75). ПО-ИЗВЕСТНИ ЗЛИДОЛЧАНИ: Винко Андонов, дългогодишен
1961 година-495 жители в 125 Пекова и нейният син Зоран Чурчиииа махала: Виолета ”Р'п°д“°ат™ >“> ■‘•тшшатика в босияеградската гимназия, Дариика
домакинства. За четири десе- със съпругата си Марина и две Миткова (80), Иван и Стоянка ^—а-Кръшич, гимназиална преподавателка но руски език и иоете-
тилетия, както показа офи- малки деца. Стари Зли дол: Митеви с римата си сина, Ся- " (живее в .Лесковац) и Любен Е. Мишо,, горски
циалното преброяване на на- Ратка Миланова (55) и синът й ве и Савка и семейството на гиев, съпругата му Мицка и живот в Зли дол са много
селението през 2002 г., селото Стоичко със съпругата си Мо- Асен и Венетка Стаменови с синът им Асен, Верка Гелева по-добри от някогашните,
е намалело чак с 300 човека: равка и 4 деца, Крум и Савка и двама сина и две снахи. Езе- (80), Еленка Димитрова (60), обаче голям проблем е това,
195 души в 60 домакинства, синът им Йован, Круна Симео- рина: Тимчо и Станка Ста- синът й Винко със съпругата че в селото има към 15 ергени,
Според непълни и неофици- нова (75) и синът й Станиша менови и синът им Ванче, Мир- си Нева и две деца и Анания а много малко моми. Някол-

сведения през 2007 г. със съпругата си Моравка и 2 чо Лятифин (80) и синът му със съпругата си и едно дете.
Зли дол има 133 жители в 53 деца, учителите Цоне и Сне- Винко със съпругата си Лиля- Пешинци: Тимко (78) и съп-
домакинства. жана и техният чичо Монко и на и 5 деца, Стоян Тасков (80) рузите Митко и Стоянка сед- имената, обаче твърдят, че

Следователно злидолското семейството на Михал и Ми- и синът му Георги със съпруга- но дете. Раскръсйе: ГерогиДе- Зли А°л има и много други
население и по-нататък нама- ля. Присое: Стамен Спасов та си Винка и сина си Сашо. янов (80). проблеми. В селото няма ма-
лява, въпреки че има и зли- (85), Минко и Драга Спасови Долииска махала: Асен Дес- Злидолчани казват, че газин със стоки от първа не-
долчани, които след закрива- със сина си Риете и Денчо потов (75), Борис и Патка Дес- миграцията на хора от тяхно- обходимост, изкупването на
пето на предприятията в Бо- Спасов (50). Прекорид: съп- потови (65) и Станка Милева то село е почти спряла поне- Добитъка е оставено на про-
силеград се връщат в родното рузите Кирил и Натка Илиеви (80). Рамняци: Славка Василе- же сега и в градовете неЧе жи- извода на търговците и мат-
си село. Преселници от Зли (75). Копотище: Минко Алек- ва (60), Стеван и Ратка Васил- вее лесно. А Зли дол еелктрп- рапазите, слабо или никак не 
дол има в голям брои места в сов със сина си Люпчо и Сава кови, Никулина Славчови (65) и фицирано село всяко дома- се хващат телевизионните 
Сърбия, Македония и други Георгиева. Блатска падитза: Ратка Цекова, която живее кинство има съвременни програми, в голяма част от 
бивши югорепублики, но Тимко н Райна Андонови (60), тук само през летния период, електроуреди до?сяка къша селската мера липсва сигна-
сХ™ГдГиРаГчилоИвВциТ ' Ч“ ^ “й Мит- С^угарчевица: СтоичгЛеор- е доведа вада^условия^ лът на мобилната телефонна

Ето имената на хората, ко- ППИМРПЖТ и а Рзтро I |л,лоо животновъдство са добри... мрежа, пътят до селото не *
пто живеят сега в злидолски- На РаТКа ЦвКОВа___________________ Затова все повече преселни- асфалтиран и т. н В решам
те махали. Шаркина махала: Зпидолчанката Ратка а ^ п пт»п ги Илп, п П д11 °Т ^ЛИ ДОЛ Се вРъЩат !!а нето на тези пробле* ,

ТлЛлп тл Пипета и,Ц11С1ИК^та гаткл със съпруга си Иван Цеков, служащ от бащините си отпиша стягат ват моите събеседници, 
съпрузите~ Тодор и Виолета Назърица, дълги години живееше в Куми.чосо. Когато синове- родните си ишии^я^ш щината би трябвало да окаже 
Ангелови (60-годишни), Олги те им завършиха училища и си създадоха собствени ггм*п къщи и се занима- фхшияид
Илиева (78) и Георги Арсов (86). ства тя се върна на бащинията си е махала Рсшняци, къде- въ^ствГи апч?”®0' ЖИВОТН?’ мГмГл^нГи то този на- 
Брезовец: съпрузите Цветан п,°> обработвайки имота и отгелждайки добитък, произвел ■- Дство 11 Други полезни деи- на злидол шни и по 
и Лалка Йовеви (65), Йордан и храна за цялата си фамилия в града. Цекова казва, че Н°!гТИ' _ чин да допринесе за о
Надежда Михайлови (65), Нико- благодарение на работата и хубавата природа винаги се е л„Моят събеседник Любен телното спиране на миграи 
линка Миланова (60), Драга И Сег“'когпто е 8 "“"Реднала въз- Митов, 76-годишен
Рангекова <701 Стоян и Маои- 1 ’ “ баи<“'‘ата си къща от пролетта до есен-
ка Рангелови и синът им иГр, ^ — се прибира нри децата си в Куманова.

ко злидолчани, които поже
лаха да не им споменавам

ални

об-

ята.пенсио
нер, който е изкарал трудо
вия си стаж като горски, каз
ва, че сегашните

- Край -
ЯНЕВБогословусловия за
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Незабрава: Така пишеше и рисуваше Богдан Николов (1924 - 2007) В нашата анкета поставих
ме на учениците 10 въпроса.
1. Старото име наДимит- 

| ровграо?
\ 2. Кога Димитровград получи

т ___ __ това название и според кого?учениците не познават 

добре историята на своя ...
роден край =д==ЕЕ

С„,лд,„р.,ер„мУ,,„- 1рлб„л,„„„™„л,«при- .........................
,р.т, и „ред «„ с= - Опитайте се д. си спои- ^ртдГаТай“™^* Грб,"™“тр,*бГ;ГрГ ~

“?Л7е“.°„™,ой. ^Н-^ГеТеср!” «гЬй=Ж^:Х?
Разбира се, госгоприем- живота, но може би някой МИТОовгоал МакагЗр тази См4”3 И °®ществото- Това метникът на Нешково? 

сгвото ми не позволяваше да път сте ме забелязали по те- Гк?та Т,3 ппРР психологическо и 7. Яя кол дата е освободен
левизията. Навярно, аз нико- теиции да дава ■ 
га не разисквах на заседания- 

- Не! - отвърнах без колеба- та, но може би ме е "хванала"

Злободневна Анкета

Непознатият
След второто издание на те кой съм аз? 

Дневниктелевизионния

педагогическо Димитровград от фашизма и
значение. ’ кой го освободи?

кои сериозни науч- $ Ние нямаме 8. Как се е казвал Цариброд-
ни заключения и да възможност в ед- ският партизански отряд?

телевизионната камера, аз Прави педагогичес- ' ’>ЩЯ на статия да да- 9. Посочете поне четири
- Нищо чудно - каза непоз- винаги седя в третия ред в из все пак |В^. .1 дем изчерпате- по-важни места където се
Р»»» 'Р“с™га,-„рс„с„,„р,„. = —,™ Е“3=Нг
ЯЗДВЗВг — = « ■’!».. 12ЖГ, в:
ни се оорех с въпроси, които Непознатият судоволствие обърнем внимание 4 обаче, че учени- първото основно училище в
обременяваха твоето пред- показа златните си зъби. Бе- върД, значението ШГГ" 1 ците на познават Димитровград?
приятие и семейството ти. ше готов да ме разцелува, че На тази област в достатъчно ми- _______________
Активно се застъпвах да се все пак го открих. обучението на уче- ШШШ ' Д налото на своя
повиши жизненото равнище - И сега, другарю делегат, ш/ците в основ^Ите Л град. Както се
на семейството ти, създавах по каква случайност дойдохте а. Огром- ТЯЕ вижда, въпроси- Няй пълни птговопи ся ла

струменти на демократич- при мен? ните пппмрни кпи - Чгу*. I тр га съвгрм Наи-пълни отговори са да-
ната борба, борех се за спира- - На вас вече ви е известно, то тоХГла се нап 33^ / обикновен^ От дени на. следните въпроси,
не на инфлацията Сега мо- че се поеллага всички изби- то тРя°ва да се нап / ооикновени. ит ученИЦИхе повече знаят зане на инерлация1а... мо че се предлага всички изои равят Чрез рефор- В. Николов тях трябва да се ______ /|МЛ,Т/™ПП
же ли да си спомниш кои съм ратели да гласуват делегатите ^ ата на 1уЧИЛИи^атНа изхожда при раз- п пПо/Г кол ко пъти е ми'

в Репуоликанската скупщи- „..у,, Ш глежлането на ФаА (Ю0/о), колко пъти е ми-
- Не! - пак отвърнах, без да на, а не общинските скупщи- МНеНието, че основното учи- много въпроси из нашето ми- мггтпвгпТл^ла -* 43 ПЛ

се колебая. ни, както досега. И така... аз.... лище трябва да изхожда при нало. Анкетата показа, че Р Васил 14нянгж-ТТиЛР <3-
Непознатият ме погледна, ето дойдох да се запознаем... Изу11аваНе на природата и об- много ученици дори не знаят п

нали делегатът и избирате- щесгвохо от най-близкото - откъде идва името на града - '
- Аз не съм идвал в твоето лят тряова да се познават, да комуната. Чрез изучаване на Димитровград. В УЬ клас от 

предприятие, във вашата разменят мненията си, да се природата и обществото в 30 анкетирани, 19 ученика не 
местна оощност, дори не съм допитват... Дойдох да ме ви- най-близката околност, в коя- знаят защо градът носи име 
те виждал, но все мислех за диш... да ме имаш предвид и то Живее ученикът трябва да Димитровград, докато в па- 
теое. Аз съм твоята връзка с в предстоящите изоори.

Б. ВОЛОКИН

го върна.
- Нима не ме познавате?

ние.

I
ден града от фашистко роб
ство.

ин

аз?

усмихна се и продължи:
новано основното училище. 
Чествуването на 100-годиш- 
нината на училището сигур
но е оказало влияние.

Трябва да кажем, че отго
ворите в У1Ь са много по-доб-

„ _ ри. Докато в У1Ь има 132 по-само 7 ученика. Чуди обаче, ^ож"телни отговора/ в уЬ
че учениците не знаят, че дру- само 77 пол^жителни
гаря Моша Пияде, патрона 

минавал

се осъществи корелацията на ралелката У1Ь на този въпрос 
всички предмети. Оттук отрицателен отговор са далинай-висшите органи на стра

ната. Сега сигурно си спомня- (“Братство”, 27 ноември 1981

Кръстословица 342 6 7 8 9 10 отговора.
В заключение искаме да се 

послужим с мнението, изка
зано в методическия наръч
ник за Обучението за приро
дата и обществото в основно
то училище от Стефанович и 
Джукич. Там се казва, че ви
наги, когато преподавателя 
иска да знае дали децата вла
деят материята по този пред
мет, трябва да види дали де
цата знаят онова, което е 
най-близко на детското наб
людение и онова, което могат

на училището, е 
през Димитровград през 1922 
година. От 60 анкетирани 
ученици само 5 ученика са да
ли точен отговор.

Въпреки че тези дни се на
вършиха 25 години от осво
бождението на Димитров- 
град от фашизма и че това е 
било добър повод да се каже 
нещо повече на учениците за 
антифашисткото движение в 
техния родей край, все пак 
учениците не знаят па коя да-
та е освободен Димитровград дично почувствуват -
(!). От 60 анкетирани ученика иай.близките ^тия и явле- 
34 ученика са дали отрицате
лен отговор. Особено тр 
но е положението в УЬ 
Там от 30 ученика 27 ученика 
пе знаят на коя дата е освобо-

Съставил: Драган Петров п 1312

ВОДОРАВНО: 1. Размери на 
облекло. 6. Аржентински 
баскетболист. 11. Мюсюл
манско женско име. 12. Гра
дец в Източна Сърбия. 13.
Красимир Рангелов. 14. Вре
ме или обозначение на вре
мето. 15. Двигател. 16.
Ирландска републиканска 
армия (съкр.). 17. Черногор
ско хоро. 18. Направен от 
кал. 19. Разрушаване, уни
щожаване. 20. Авто-знак за 
Сараево. 21. Гвоздей. 22. 33 
Името на сръбската шахма
тистка Марич. 23. Мюсюл- за 
манско мъжко име. 24. Сто
лицата на Гърция. 25. Остров 
(хърв.). 27. Фармацевтичен но.
завод от Загреб. 29. Химичес- реждение. 8. Олга Николова поставяне. 26. Наздравица, 
ки елемент. 31. Вечнозелено Радкова. 9. Шестата нота. 10. реч на гощавка. 27. Град в 
Дърво. 32. Египетски бог на Млекодайиоживотно. 12. Ве- Черна гора. 28. Невежа. 30. 
слънцето. 33. Авто-знак за ликан, исполин. 13. Кристи- Защо, защото. 31. Ехо. 32. 
Нови Сад. 34. Политическа на (гал.). 15. Женско име. 16. Италианската държавна те- 
ларгия в България. 37. Дре- Руско женско име. 18. Нечие- левизия. 34. Химически знак 
вен южноамерикански на- тотия от пот и прах. 19. за един метал. 35. Първата и 
род. 38. Европейска страна. Овощно дърво. 21. Отново, последната буква. 36. 20 и 17 
39. Варовит камък. 22. Асен Тончев Иванов. 23. буква. 37. Марко Воденича-
ОТВЕСНО: 1. Които не са Движение, вървеж. 24. Съюз, ров.
Достойни за нещо. 2. Сут- 
Ринни и вечерни изпарения 
лри хубаво време. 3. Налози р р0лан. 6. Пирот. 11. Ос. 13. Миран. 15. Поток. 17. "Марек". 
върху стоки, които се внасят рол 20. НН. 21. Ас. 23. Демон. 25. Нация. 27. Рас. 29. Ди- 
°т чужбина. 4. Българско лась 31. рас. 32. Аман. 34. Рипат. 36. Раи. 38. Кил. 40. Низам. 
*»(ско име. 5. Радка Ангело- 42, НС. 43. Ар. 45. Сом. 47. Замах. 49. Ноа. 51. Мел. 53. Насита. 
Ва- 6. Гладко памучно плат- 54' дкра. 55. Давинич.

16

□ 19

22

24

2827

3231 3 ния от техния роден край.
Б. Николов

(“Братство”, 26 септември 
1969 година)

евож- 
2 клас.37363534 3

393
7. Филиал на голямо уч- означаващ слабо противо-

[Решение на кръстословица 341 - Водоравно^

'Братство”, бр. 1691, 5 юни 1998 г.



/Спорт-14 Б^НгС'-г&сЪГ^темвшгт!__________________
Сръбска л ига - група изток: “Балкански” - “Рудар-Аштос 2^ (1.0)

"Балкански”: Пстрович 7, 
Чирич 7.5,Джуиич 7.5, С. Ба
сов 7.5, Марков 7.5, Пейчев 
7.5, Нацков 7.5, Костчч 6.5 
(Гюлов 7), Ставрчч 7 (Иванов 
-), И. Георгиев 8, Жчвковчч 
6.5 (Алексов 7).
Играч на мача: Йордан Геор- 
гчев.

ПФД - втори кръг: “Младост” - “Пчиня” 7:1

Йордан Георгиев 

тушира алексинчани
Димитровград, 12.09.2007 се проби по дясната страна, 

г. СЦ "Парк", зрители около центрира в средата, където 
1000, съдия Саша Маркович най-находчив бе Йордан 1 е- удар на 
(Ниш) - 7,5. Голмайстори: оргиев и от 5-6 метра улучи метра.
Йордан Георгиев в 3 и 59 ми- вратата. Доволни от резулта- Резултатът е реален, а гос- 
нута за "Балкански", Йозич в та, домакините позастанаха тите от Алексииац, въпреки 
85 минута за "Рудар". Жълти и позволиха на гостите да загубата, се представиха доб- 
картони: Й. Георгиев и Алек- направят равновесие в игра-
сов от "Балкански", Николич та, дори и да имат хубав След мача Йордан Георги- 
и Стоилков от "Рудар". Чер- шанс в 20 минута. ев беше категоричен: "Щас-
вен картон: Алексов от "Бал- Във второто полувреме тлив съм, че вкарах два гола и 
кански" в 80 минута. "Балкански" отново взе ини- донесох победа па моя от-

Мачът започна с минута циативата в свои ръце, но бор. Вече почнах да губя тьр-
мълчание по повод смъртта Ставрич два пъти, Нацков и пение, защото през послед
на Васил Вацев, известен ди- Иванов не успяха да реализи- иите два мача не бях на тере-
мнтровградски спортист и рат шансовете си. Все пак в 59 на. След този мач мисля, че
треньор. Домакините от са- минута резултатът бе 2:0. си спечелих място в титуляр- *С великолепната си победа ' Младост" доказа, че е
мото начало тръгнаха с ата- Пак младият Георгиев на по- ния състав. Най-важното е, най-сериозният претендент за титлата в ПФД.
ки и вече във втората минута даване от Нацков от 20 метра че побеждаваме, дори и кога-
можеше да има гол. Но вече даде гол. Гостите стигнаха до то ме играем най-добре."
в следващата Чирич отлично почетния гол в 85 минута с Д.С.

Йозич от около 30

ФК "Младост"ре.

Шампионска игра 

на "зелените"
демон- рослав Васев.Босилеградчани 

стрираха убедителна игра и 
напълно заслужено спечелиха вото попълнение от Враня 17- 
първа победа в тазгодишното годишният защитник Милош 
първенство. Ако в някои мо- Алексич, който беше сред 
менти нападателите на "зеле- най-добрите футболисти на 
ните" бяха малко по-концен- терена.
трирани, крайният резултат "Младост"-. Г. Величкович, 
можеше да бъде много по-убе- М. Алексич, И. Василев, Й.

Глигоров, Д. Димитров, Б.
В 15 минута централният Арсич, В. Тасич, С. Дамняно- 

нападател на "Младост" Ми- вич, М. Георгиев (от 70 мин. М. 
рослав Георгиев изведе отбора Васев), Л. Динов и Б. Чипев (от 
си напред в резултата, а 5 ми- 81 мин. И. Зарков), 
нути по-късно гостите успяха 
да изравнят чрез Сърджан Маркович, Б. Ячимович, Б. 
Алексич. До края на полувре- Джорджевич, Д. Ячимович, Н. 
мето Георгиев отбеляза още Трайкович, Д. Трайкович, Р. 
едно попадение и босилеград- Младенович, С. Алексич (от 82 
чани заминаха на почивка с мин. С. Тасич), Р. Радулович и

В тази среща дебютира но-

Сръбска лига - изток, 6 кръг: “Траял” (Крушевац) 
- “Балкански” 1 :1 (0:1)__________________

дителен в тяхна полза.Жал за две точки
"Балкански" продължи ус- рич, а една Костич. 

пешната си поредица като
кански"

Председателят на клуба поради съ- 
гост. На първото си гостуване Драган Йовичич сподели: щата при-
в Расински окръг Димитров- "През първата част напълно чина
градчани спечелиха важна надиграхме домакините, до- стигнали в
точка, но с малко повече къс- като през второто полувреме Прокупие на мач.
мет можеше да се завърнат и спряхме. Ставрич на два пъти Да отбележим, че "Балкан-
с три точки. Разултата откри можеше да определи край- ски" игра без Георгиев (два преднина от 2:1. През втората М. Митич.
най-добрият футболист на ния победител на мача, но жълти картона), Ален Алек- част на мача на терена същес- В останалите мачове от вто-
терена Саша Басов от дузпа в след като не съумя, последва сов (червен картон), Джунич чуваше само един отбор. "Зе- рия кръг са постигнати след-
35 минута. Две идеални въз- наказание." (контузия) и Ценич (темпера- лените" диктуваха играта, съз- ните резултати: "Трешневка"-
можности за гол имаше Став- Йовичич ни информира, тура). даваха голови положения и "Джерекарце" 1:3; "Левосое" -

че поради авария на рейса от- В следващия кръг "Балкан- вкаРаха още в гола- Сред гол- "Павловац" 0:0 и "Напредък"- 
борът на "Балкански" прие- ски" домакинства на ОФК ма11сторите се разписаха и Бо- "Полет" 2:4. Мачът^ между
тигнал в Крушевац с много "Ниш" в събота от 16 часа Рис ,1пев' “ладица Тасич, Бо- "Младост" от Сувойница и
трудности. Кадетите на "Бал- п. С бан АРСИЧ' ИгоР Василев и "Алакпнце" е прекъснат в 65

м' ' влезналият като резерва Ми- минута при резултат 1:1, поне
же футболистите на гостите 
физически нападнали съдия
та, който отсъдил дузпа в пол
за на домакините. Свободен в 
този кръг беше отборът на 
"Кондива", а срещата между 
"Челик" и "Раднички" е отме
нена, тъй като гостите от Вра
ня все още не са си оправили 
документите във връзка с нова
та им регистрация.

"Пчиня": 3. Неделкович, И.

не Драган Йовичич

Крушевац, 16 септември 2007 
г. Игрището на “Траял ”, зри
тели - около 200. Съдия: 
Ясмина Зафирович от Враня 
(8). Голмайстори: С. Басов в 
35 от дузпа за “Балкански”, а 
Милованович в 71 за “Траял”. 
Жълти картони: Алексич и 
Ранкович от “Траял”, а Нац
ков от “Балкански ”.
“Траял”:Лазич 7.5, Милано- 
вич 6, Милованович 7, Вили- 
монович 6, Янкович 7.5, Алек
сич 6, С. Йованович 6 (Цвеич 
7), Джуркович 7, Миладино- 
вич 6 (Стойкович 6.5), Стан- 
кович 6 (Радивоевич) и Ранко
вич 6.
"Балкански”: Петрович 7, 
Чирич 7, Джорджевич 6.5 
(Зекович 6.5), С. Басов 8.5, Б. 
Басов 7, Пейчич 7.5, Нацков 
7, Костич 6.5, Ставрич 6 
(Иванов), Марков 7 и Живко- 
вич 6.5 (Гюров 7.5).

От Футболния съюз на 
Пчински окръг съобщиха, че 
през тази седмица ще прик
лючи процедурата за регис
триране на “Раднички” и от

Накратко ж
* Пионери: "Дубочица" - "Балкански" 2 : 0 (1:0). "Балкан

ски" загуби от "Дубочица", въпреки чудесните интервенции 
на вратаря Манов, който не позволи на домакините да реали- следващия кръг и този отбор

ще бъде включен в състеза
нието. Очаква се наскоро да 
се изиграе и отменената сре
ща от първия кръг между 
“Младост”и “Раднички”.

зират няколко сигурни голови положения. Но с два доста не
щастно получени гола и няколко неизполваии положения не 
успя да спаси поне една точка.

* Петлета: "Дубочица" - "Балкански" 9 : 2 (5:0). Стрелци 
за "Балкански" бяха Йованович и Златанов.

* Младите футболисти па “Балкански" спечелиха слу
жебна победа срещу "Младост" от Полска Ръжана. Футбо
листите на "Младост" нямаха валидни книжки и мачът не се 
игра.

* Кадетите на "Балкански" не пристигнаха в Прокупие за 
мача с едноименния отбор, понеже рейсът, с който пътуваха, 
се развали по пътя. Как ще бъде регистриран мачът ще реши 
състезателската комисия.

П./1.Р.

Първи кръг от Есенната пионерска 
дивизия по лека атлетика в Ниш

Босилеградчани солидни
През изтеклия уикенд на ста- та. Освен тях на състезанието в 

дион 1аир в Ниш се проведе Ниш солидно се представиха и 
първият кръг от Есенната диви- Кристина Йовановска (тласкане 
зия по лека атлетика за момчета на гюле и дълъг скок), Алексан- 
и момичета до 15-годишна въз- дра Григорова (тласкане на по- 
раст. Ь> състезанието участваха и ле), Бобан Анастасов (бягане на 

лекоатлети от АК "Младост". 300 метра), Александър Стеши4 
Рягитлтт* 1 ^ по 9ПП7 т* И този път сред босилеградчани (бягане на 100 метра и ДъЛЪаг

С ца' ,,А5'0?'200,? ' и “Жеп.п ”Г чел, се върнат там. Постигането на “аи"10лям успех отбеляза Сашо скок) и Бобан Михалов (бягане
рищетоиа Слобода , зрите- Желюша”:Гогов 7.5, Марин- та3и цел отборът оповести ■4имитРов' който убедително на 800 метра). АК "Младост
ли 100, съдия Сърджан По- к70вк7’М“™д5ш°в 7- Николов в първия мРач КОГато?а триумфира в хвърлянето на ко- имаше и отбор в щафетата
тич (Пирот) - 7. Голмайстори: : Ъ *Ч>Умов 7.5, Пешев 8, Гигов Р ' 7 ° ка пие и зае трето място в дисцип- 100 метра за момчета.
Гогов в би 90 минута, Гигов в гокИлоТ^ч 7‘и’ Донч™ 8-5’ "Желю,™"Г^°МИ Расничани- лииата Аълът скок. Съотборни- През? следващия уикенд®
39, Петров в 85 минута. Жъл- п1,повН’ Ива"ов 7-5 “ бе далеч п°'до~ ™ Дзлибор Николов спече- Ниш е насрочен вторият кръг“
ти картони- Гогов и Лончев от Петров 8.5. бър тим и можеше да победи ли второ място в хвърлянето на Есенната пионерска дивизия. Бо
"Желюша" А Играч на мача: Владимир още по-убедително. хапие, а Марко Симеонов беше силеградските Лекоатлети

Слел незаслуженото изпа ^ --------- —-------------- В следващия кръг желю- Я. ™СКаНеТ° На гюле' Саня Участват на държавното 1П>рвеа
След незаслуженото изпа шанп посрещат "Падеж" от КРУмоаа' която се състезава и в ство на Сърбия, което на 29 и -

дане от окръжната лига, Же- ска общинска, а основната Петровац. Мачът е в неделя ™плииата скок на височина, септемвРиРтази година ше/
люша се състезава в Пирот- цел на желюшани е отново да от 16 часа неделя завоюва четвърто място в хвър- проведе в Сремска Мптровн«а-

лянето на копие при момичета- к Ц.Л-1-

ДС.

Общинска лига Пирот: “Слобода” (Расница) - “Желюша” 0 : 4 ( 0:2)

Старт с лидерски амбиции
4 х
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Трети царибродски МТБ маратон Последен поздрав към нашия син и брат

Йованович пръв е 

3 секунди преднина
ЗЛАТКО ИСИЧ

От бащата Сеад, 
майката Найда и брата Ален

Много рядко се случва по- По същото трасе в катего- 
бедителят в състезанията с рията на хоби класата три- 
планински колела, така на- умфира Владимир Потрич 
речените монтибайкове, да от "Раднички" (Крагуевац) 
се определя със секунди раз- пред Деян Дойкич от Войво- 
лика. А именно това се случи дина и Павел Марич. В кон
на третия МТБ Царибродски куренцията на жените още 
маратон (80 км), когато чле- една победа на Ружица 
нът на отбора Баунти" от Шмелцерович от Църна тра- 
Кралево Иван Йованович с ва пред Мая Стоянова от Со

фия. Кметът Величков връчва иагра-
В малкия дата па победителя 

маратон на
К" \ *- - *1 34 км, в кой- бе Драгана Балевац от Бор,
КЦИЙВНЙдаЯМ^*-. ^1 1 то участваха следвана от Ина Пейвец и

кадети и хо- Мая Бойкова от Цариброд.
Третият МТБ маратон се 

3» най-добър в проведе под мотото "Мир, 
1 двете катего- толерантност и приятел- 
I рии и абсо- ство . Перфектен организа- 
| лютен побе- тор бе планинарското дру- 

бе жество "Цариброд" с по-

Скръбна вест
На 13 септември почина

ЗЛАТКО ИСИЧ

Последен поздрав към моя обичан и непре- 
жалим брат. Винаги ще живее в сърцето ми.

От сестрата Лела

бисти, Последен поздрав към нашия вуйчо, шурей и братж ЗЛАТКО ИСИЧ
№ I» '•ЯВ дител

:—-^>3 Алекса Ма- мощта на местната самоуп- 
от рава и многобройните спон

сори.
След маратона победите-

як От племенниците Аца и Неманя, 
вета Боян и сестрата Лела: рИЧ

> "Цървена 
звезда". Вто-

■Яшттжттт
км се състезаваха масгерси и у ПППЙРГ дойда, ако ме поканят. Тра- 
младежи. При първите УЛИЧеН ПрОвеГ  сето бе доста изискателно и

По повод Деня на общината -21 Добре обозначено, а самото 
Устнянинот Баунти пред септе-мври, в Димитровград ще състезание - за мен неповто- 
Слободан Златкович- от Цър- се проведе уличен пробег. Освен 
на трава и Драган Костич от ученици от местните учебни за- 
Лесковац. Златкович бе бедения, ще участват и отлети е- „ от няколко града в Сърбия инай-добър и сред младежи- България_ Стартът е в 18 часа. 
те, пред Иван Настасиевич ОТ Организатори са АК “Балкан ” и 
Крушевац и Йован Райкович община Димитровград. 
от Църна трава. ---------------------------------------

Навършва се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашия неп- 
режалим съпруг, баща и дядо

НИКОЛА БАСОВ 
от с. Бребевница

Каним роднини и приятели на панихидата, 
която ще отслужим на 23 септември от 11 часа 
на бребевничките гробища.

С много обич и благодарност ще пазим 
свидния спомен за теб. Почивай в мир!

римо преживяване."
Да напомним, че от дома

кините най-добре се пред
стави Ивица Костов, който бе 
четвърти в категорията хоби. Съпругата Петкана, синът Мартин, дъщерята Деса, снаха

та Вела, зетът Аспарух, внучките Санела и Александра, 
внукдт Саша и многобройните роднини

д.с.

Република Сърбия 
Община Димитровград

номер в Димитровград. Тъжен помен
В неделя на 23 септември 2007 г. се навър

шват 4 ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на на
шия мил и непрежалим съпруг, баща и дядо

Искът на посочения изпълнител на про- 
Отдел за комунално-жилищна дейност екта може да бъде разгледан в помещение

то на компетентия орган за защита на жиз
нената среда към Отдела за комунално-жи
лищна дейност, намиращо се на третия 
етаж в сградата на Община Димитровград, 
стая номер 5, в периода от 21 септември 
2007 г. до 30 септември 2007 г. от 11 до 13 
часа.

Брой: 501-50| 2007 г. 
Дата: 17 септември 2007 г. 
Димитровград СПАС ИЛИЕВ-СТОЯН

С тъга и любов, които времето не може да 
заличи, ти поръчваме, че вечно ще живееш в 
сърцата ни.

Съобщение
Компетентният орган за жизнена среда 

на Община Димитровград съобщава на об
ществеността, че е подаден иск за решава
не по необходимостта от преценка на влия- ние, да предоставят на компететния орган 
нието на проекти върху жизнената среда за на Община Димитровград мнението си във 
проекта изграждане на изкулвателно-съ- връзка с иска за решаване по пеобходимос- 
бирателен център за секундарни сурови- тта от преценка на влиянието на дадения 
ни, чийто изпълнител е СТР /Сани-94//, проект върху жизнената среда, 
на кадастралния парцел номер 135 11, КО
Димитровград, улица "Иво Андрич" без Началник на отдели м-р Михаил Иванов

Твоите най-мили - сънургата и децатаУмоляваме гражданите, в срок от 10 дни 
от деня на обнародването на това съобще-

Възпоменание
На 26 септември 2007 година се навършват 

ШЕСТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от трагичната смърт 
на нашия мил и непрежалим син, съпруг, ба
ща, брат, шурей и вуйчо

СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968-2001)

Времето без теб ми е изпълнено с дълбока тъга и тежка 
мъка. Не можем да те върнем, но винаги ще помним 
читаме твоя достоен живот!

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата ти па
мет! Почивай в мир!

Опечалени: майка Борка, баща Иван, съпруга Супчица, дъ
щеря Сапдра, син Йован, сестра Вера, зет Глигор и сестрин- 

пик Винко, както и многобройни роднини и приятели е
страшна и е чужбина

Възпоменание 
На 7 септември се навър

шиха ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
от смъртта па

Възпоменание
На 21 септември 2007 година се на

вършват 
ДВЕ

и за-

ГОДИНИ от погребването на 
тленните останки на ш \скТАСЕ

ГЕНОВ
(1943-2003)

■СТАМЕН ГЕНОВ 
офицер от Райчиловци, убит 
от албански терористи през 
1998 година Възпоменание

На 27 септември 2007 година се навършват 20 ГОДИНИ 
от смъртта на нашата мила майка

Вечно ще па
зим от забрава спомена за 
твоята обич и доброта. Почи
вай в мир!

Вечно ще живееш в нашите сърца. 
Времето е безсилно да заличи хубавите 
спомени за теб.

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

Опечалени: майката Надежда 
и сестрата Супчица 

със семейството си

ВЕРКА СЛАВОВА 
от Димитровград

Опечалени: съпругата Надеж
да и дъщерята Супчица със 

семейството си
Винаги ще те помним и обичаме! 

Дъщерите Славица и Ана със семействата си



X у мор Сатира Забава

Манчин рабуш
16 21 септември 2007

Симеон Костов м, ( ЙЕШ1Д и МРЕТендерска споменица
лед историческата победа па демокра- 

ч^тнчно ориентираните сили и успешна-
! \ жДгФ Стоим кво че стане съга-ааа?” я

тека на по питам: "Здърсала 
Павлион- гьи йе машината?” А она • 
чето и се “Ма йок! Само су малко 

даверим, чекам да мине светнуле!..." 
некой и да ме заорати, ега - Па щом су опране, оне 
ми дойде нещо у празнуту че светну! Ама я ми кажи 
тикву да ударим на рабу- ти Манчо, веруйеш 
шат. Ама никой не приоди туя прикаску? 
и тамън ка се стего да - В, това може да се слу- 
идем при Дода Цану, она чи на свакога. 
за све понещо държи у ма- - Това му и я кажем! - 
лият пъре, тети гьи чивто- окуражи се Кривогледов. - 

"ТЕНДЕРСКАТА сали се Кривогледов и А он запел, па запел: “Па- 
СПОМЕНИЦА" би била в ранга па Карад- Свезнайков. Расправляю ревем перу у машину,
................. Л/,Гп„гп'п Пттм-пчтт! » се дебело, мааю с рукье, Кривогледов, или нарук-жорджеваIа, Албанската, 11ар|и.»апска1а и показук) час натам час ье. За пранье требе чове-
другмте спомеиици ог близкото или далеч- навам°;., ци, койи че зажму кита се
потопи минало. ^ __ “Кико поручени!” - по- оне перу, требу некикве

1 Проектозаконът за "ТЕНДЕРСКАТА МИсли си я. “Са не за йе- сметкье, па банкье... А 
СПОМЕНИЦА" бе приет с гласовете па дън, а за десет рабуша че после тия що су прали, ни 
мнозинството. Опозицията се вт.здържа истресу...” лук яли, ни лук иериса-
при гласуването, мо заяви, че и нейните зае- - Де-де, поолз.бете малко! ли... Теквея ми гьи рас- 
лужили членове ще консумират правото на За койе се препирате тол- правля... 
споменица, понеже законът не смее да се кова, а.? - А не реко ли ти йоще

- За пранье на паре! - до- дека наи-добре се перу у 
нарушава. чекаше ме у йедън глас. мутно?

Гласуването тъкмо завърши, когатозвьн- . у не ли това голем " Рече ми, рече! Ама ми 
ма мобифоньI на Председателстващия. залък за ваща уста? - под- рече и това дека за туя ра- 
След малко, видимо развълнуван, Предсе- вачам м я отдалеко. боту требе да си йербап 
дагелстващият се обърна към присъства- | - ма кажем му я: ако и

има пранье на паре, оно се

Парламента, все едно дали са избрани или 
подбрани, купени иди подкупени, омаяни 
или замаяни; всички членове иа всички 
правителства, независимо дали правител
ствата са били временни или безвремеиии, 
идващи или отиващи, в сянка или сьс сян
ка, мпозипегвеии или малцинствени, тех
нически или политехнически, концентра
ционни или декоицеитрирапи, правител
ства па спасението или падението, па наци
оналното единение или коалиционното ра
зединение...

та трансформация във всички сектори 
стопанството и обществото, в дневния ред 
на Парламента бе включен проект на Зако
на за отличията. Най-сетне бе дошъл мо
ментът, косато заслужилите трябва да 
лучат отговарящи обществени признания.

Освен многобройните отличия, групира
ни по редове и степени, наредени по клоп
ки и колонки, с кръстове и венци, сьс златни 
и други ослепителни блясъци, отделно мяс
то в проектозакона получи орденът 
"ТЕН/ДЕРСКА СПОМЕНИЦА". В обоснова- 
нието на предложението между другото бе 
посочено, че ТЕ НЦ Е РЪТ като институция е 
изиграл ключовата роля в процеса на при
ватизацията на всички видове имущество - 
обществено н държавно, цивилно и военно, 
нечие п ничие, идентифицирано и аноним
но и т.н., като по този начин бе дадена въз
можност на нашите интуитивни и находчи
ви предприемачи в рекордно кратък срок 
да влезнат в света на най-способните сто- 
панственици на нашата планета.

Според проектозакона право на 
"ТЕНДЕРСКА СПОМЕНИЦА" ще имат: 
всички лица, оказали активистка, логистка, 
анархпетка, нихилистка, превратаджийска 
и други видове подкрепа при изготвянето и 
гласуването на Закона за тендерите; всички 
отговорници, подмолници и доносници, 
помагачи, посрещачи, пресрещачи и други 
познавачи на тендерската проблематика и 
на ефикасното й прилагане на практика; 
всички симпатизьори, воайори и дезертьо
ри, кожодерн, мародери и други носители 
на следтендерската активност. Специално 
право на "ТЕНДЕРСКА СПОМЕНИЦА" ще 
имат: всички депутати от всички състави на

ма

по ли у

По значение

щите:
"Дами и господа! Уважаеми народни прайи потайно, никой да 

; не види, никой да не зна-представители!
Имам честта да ви съобщя още една доб- йе...

- А, да не види, да не зна- 
йе! Па това и на кьоравога 
очи че избоде!...

- Айде Манчо, пресуди 
ти! Распрая ми, дека него-

баба чула за пранье 
на паре, събрала стоткье, 
петстодинаркье и неколхо човек!... 
илядаркье, що гьи он за- 
сълнул за недай боже, му- дър, та да не упърскатп! 
нула гьи у пералнуту ма- Демек сви да си оетану су-

ви и чисти...
- Чекайте, станете мал- 

гьи йе турила у джеп на ко! Я ми кажете, знайете 
панталонете!

ра новина, която потвърждава правилнос
тта на нашето днешно решение. Преди ня
колко мига Председателят на Агенцията за 
приватизация ми съобщи, че е реализиран 
и последният тендер. От днес нашият Пар
ламент е приватизиран и официално!

Нека да ни е честито!
вата

- И да имаш голем ча-

Тъиащжии м тнъмшджмм шину и после...
- Ете, грешиш! Реко ти да

ли некога кой прави това!
- ...е, опрала гьи, исуши- - реко да гьи стурим малко 

ла гьи...
- Ама она нейе знаяла, 

човек!

* Глупостта е безкрай
на, ако не се учреди на
чалство на умностга.

* Целунеш ли дупето 
на владетеля, ще разбе
реш душата на властта.

* Само душата богатее, 
лебът поскупее.

наземи.
Они се позакюташе, по- 

погледаше, поусминуше,
- ...после гьи дала и му па рекоше: 

рекла: "Постояло оратиш 
за пранье на паре, та и я оратимо, кико що си орати 
нашете съм опрала!”...

- Е, те това си ти прида
ваш! Не рече бъш тека! двоицата, ако сакате чис- 
Уцари се у главу и поче те паре, носете гьи при 
да лелече: “Ле-лее, кво мойту бабу, машината йе 
съм напрайила...” празна! - рече Кривогле-

- Па оно пранье на паре дов и шмугну преко Пав- 
нейе и некиво чудо!

“...опрала съм парете,

- Ма йок! Нийе си тека

народ...
- А я ви пай кажем и на

лиончето.
Манна

ва. Чадъри за милиони
О, фирмите фантоми 
източват милиони, 
ама чадърите на депутати 
ги предпазват от магистрати.
Родина-рай
Днес всеки знае, 
че това лъжа е, 
но си трае!
Стара история 

Докато ние викахме неволята, 
други отмъкнаха пържолата!

В Парадокс
Ето ти въпрос парадоксален 
- коментират по опашки бабите, 
кабинетът уж е социален, 
а множат се социално слабите.

* Карикатурата на министъра е 
иконата на атеиста в църквата 
на шовиниста... Ама па парла
мент!

* Добрата страна на тъпането е 
тъпанът, а лошата тъпанджията.

Вв
а
5Командировки, командировки... 

Моята месечна заплата 
директорът взема за ден, 
а безочно лъже тълпата, 
че бил работил и за мен.

&В* Тъпаджията има много числа и

Втри рода: мъжки, женски и рус
ки род (чети: родина).

Новина Младенов
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