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Деня на двете общиниБосилеград отбелязаха Малка БогородицаДимитровград и V

голина в Боси- същия повод, за почетен гражданин на 
отбе- Босилеград бе провъзгласен премис- 

Сърбия Воислав Кощунида,
^2 а четвърта поредна 
\2леград Малка Богородица се
лязва като Ден на общината, ослу^ ^,’„еи иего за почетни граждани са
празника бе проведена търж провъзгласени и министрите: Млад
ени па Общинската скупщин,*'^ ЖРН Динкич, Радомир Наумов, Вели- 
бихаI провъзгласени: поче' Гми Илич, Александър Погювич и
на общината и присьде Драган Йочич, както и Велко Димит-
признания и благодарен! ф риевич, директор на Общественото
на лица, ведомства и фирми, дали осо Рие ' ^ "Сърби» води", Драшко
бС" П?пГи32а0Р073гПодТипГо вег.Ттбор- пГтро^ч - дирекГор ..а Телеком" Сър- 
през 2006 и 2007 година, и Р ЙИ;, зоран Пешович - председател на
циците на заседание р ^ поаи. сьвета на Републиканската дирекции

живот в общи- за пътища, и Владимир Джорджевич- 
дирекгор на Електростопапството на

в областта на здравеопазваие- 
по повод 21

областта на изобразителното изкуст но, 
и поетесата Елизабета I еоргиена за

па

на работа, в навечерието на празника 
приключи реконструкцията на главна-
та улица, така че градът получи ново, приноса й в областта па култура па. 
европейско лице. "Новата чаршия" Кметът на Димитровград д-р 13есе- 
привлече особено вниманието на гос- лин Величков каза па тържествената 
тите от Сърбия и България, както и па сесия па ОС, че второто поредно чес- 
димитровградчапи, които живеят нав- твапе па празника се провежда в 
ред из страната, а сега за празника бяха по-добра обстановка, че възста повява- 
дошли да видят какво ново се случва в пето па общината е тръгнало и в Оьде-

ще може да се очаква темпът да ссуско-
представители 
тическия и културнияродния им град. пата.

Ошборпнцише и гостите и а тържествената сесия на ОС в БосилеградУчастниците в тържественото заседание на ОС в Димитровград по време на 
интонирането на химна

Сърбия.* В рамките на празненството официал- 
ри. "През изминалия период акцентът но бяха открити и деловите помещения 
беше върху основните комунални ре- на ДОО “Босил-метал” в Босилеград. В 
сурси, понеже разчитахме, че по такъв "Р^съствието на отборниците и на 

у г г с- граждани наи-възрастният отоорник Ве-
начин ще създадем условия бъдещите Михайлов от Карал,атща постави
инвеститори да влагат средства. Така миньорското знаме пред входа на фирма- 
започна и реализацията на бъдещата та, а кметът Владимир Захариев и ди- 
индустриална зона в района на с. Гра- ректорът на “Босил-метал” Василие Бо- 
динье край граничния преход. Освен йович пресекоха червената лента. 
главната улица можем да се гордеем и 
с реконструкцията на спортния цен
тър, на вадата и със зелените площи.
Възобновяват производството и някои 
части'
предприятия,*а особено ни’радва фак- 
та, че се явяват и сьвсем нови фирми, 
които трябва да помогнат да се намали
броя на незаетите", подчерта Велич- от онези/ които по някакъв начин са 
ков. допринесли за развитието на нашата

Гостите и домакините посетиха и °бщина. Не ни беше лесно да се опре- трула Тпулоустпо 
традиционния вече панаир на агроби- •4е/1И1'1 на кого да присъдим призна- та политика ФК " 
одиверситета и селското стопанство в ния- Всички онези, които днес не са // р ' к 
спортния център, както и изложбата споменати, нека да знаят, че сме им Неппавителгтврнятя 
на картини на художника Новица Мла- благодарни за всичко, което са сторили «Хелп" ч ггнмтР гЬттх, 
денов. за подобряване на условията за живот !?аЕтни^ге уирм

в нашата община". 1.ал и Лобротекс , Ол;
И сега, както и през 2005 година по ЬосилегРаД/ класирала се на четвърто

място на репуоликанското състезание 
по руски език за ученици в средните 
училища, Станислав Тодоров, препо
давател по руски език в босилеградска- 
та гимназия, чиито ученици всяка го
дина печелят престижни отличия от 
републикански състезания, Драган Бо
жилов - носител на многобройни отли
чия на окръжни и републикански със
тезания по шахмат за деца, както и 
шампион на България по шахмат за. 
момчета до 10-годишна възраст, Сашо 
Димитров, вицешампион на Сърбия 
по хвърлане на копие за пионери, Сте
фан Стефанов, Игор Йовановски, и 
Блажа Воинович, които станаха шам
пиони на Сърбия по лека атлетика за 
ветерани, - и Марика Стойкова, вице- 
шампион на Сърбия по тласкане на по
ле за ветерани.

В залата бе монтирана видеостена, 
посредством която присъстващите на 
заседанието имаха възможност да ви
дят кадри от различни проекти и съби
тия, реализирани или случили се в об
щината през миналата и тази година^

обществени признания са награде; 
Георги Юруков - генерален консул 

на Република България в Ниш, Милан 
Маркович г министър за държавно уп
равление и местно самоупрвление, 36- 

ан Лончар - министър на просветата; 
омица Милосавлевич - министър на 

здравеопазването, Милко Торбов - 
кмет на Община Козлодуй, както й 
Предприятието за поддържане на пъ
тища от Враня.

С благдарствени писма са награде-

На тържественото заседание на 
Общинската скупщина в Димитров
град присъстваха държавният секре
тар в Министерството населеното, 
горско и водно стопанство Милан 
Петрович, генералният консул на Ре
публика България в Ниш Георги Юру
ков, началникът на Пиротски окръг 
Горан Стаменович, кметове на ня
колко общини от Сърбия и България, 
видни димитровградчани, които жи
веят в други градове, пред 
на местни институции и ведомства 
и други гости. Всички те бяха при
ветствани от председателя на 
Общинската скупщина д-р Ангел Йо
сифов

ни:

?
Преди да провъзгласи наградените, 

кметът Владимир Захариев изнесе

“Т.1™”Р“”1^,1М"ТР°.ВТа1СКИ дТуГоТзТкна™ 8 К°еТ° МеЖДУ ниГПредрагБубало - министър на^тър-

ще^аатна%ВаТни%аас^Гедн°ачаст бнв“ *и™сгч> н'а вероизповедания- 
к А та, Бранко Иоцич - директор на Репуб

ликанската дирекция за пътища, Сло- 
бодан Лалович - бивш министър на 

ояването и социална-
........Младост", АК "Мла-
Радио Босилеград, СНР, УНДП,
‘—~-------------- ‘ организация

и "Босил-ме- 
ля Стойнева от

ставители

В центъра на вниманието бяха и лау- 
на общинските признания, 

арична награда от 40 000 динар 
тържественото заседание на Ошцин- 
ската

Кеатите
а на

скупщина бе връчена на извес
тния димитровградски лекар д-р Ни- 
кифор Иованов за изключителни М.Т. -А.Т.ре-

Писмо на НС на българите в Сърбия до министър Ивайло Кал фин

Да се ускори 

процедурата 

за виза 44Д”
те са записани и настанени в общежития, т.е. към среда
та на септември. В момента студентите са подали мол
би за виза Д , но поради предвидения период на чака
не те не могат да посещават лекциите и курсовете за въ
веждане в редовно обучение, което ги притеснява и не 
им дава възможност качествено да участват в учебния

Председателят на Националния съвет на българите в титТГродител^теи те спрмо възртзяв^Ти ге^явГт 
Сърбия д-р Ангел Йосифов помоли министъра на вън- в искрените намерения България да приютява бъдгапи- 
шните работи на България Ивайло Калфии да заложи те от чужбина, тъй като им позволявГда следват' 
своя авторитет първокурсниците от нашите краища, ко- « позволява свободно да влизат в страната Товт впе 
и то ще следватв България, по спешна процедура да по- чатление засилва факта, че същото се повтаря вече „тГ 
лучатвиза Д . В писмото, изпратено до министър Кал- Ра година. Напомняме, че поради опита от минтлТт. 
фин, се припомня, че кандидат-студентите, които са година Министерството на образованието е поела п , 
приети на обучение в българските учебни заведения, МВцР списъка с приетите кандидат-студенти велнзгз 
след подаването. ..на документите трябва да чакат меА класирането им, с цел да се ускори процедурата зт 
най-малко 30 работни дни, за да получат виза. издаване на виза "Д", се казва в писмото изпоттено

"Документите за виза се подават след като студенти- външния министър на България ИвайлоКалфин
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Председателят на НС на унгарците Йожа Лаело за културните автономии на малцинствата

ИС да бъдат парламентиV 1

"1%ша
Щ *Не трябва да се връщаме назад, а да настояваме в Скупщината на Сърбия да се гласува 

нов закон за националните съвети и те да станат същински парламенти на културните 
[V автономии на националните малцинства
\| идеята и концепци- ~ 

ята за малцинстве-
на автономия и губи от предвид, че НС тряб

ва да е един политическо-ин
теграционен фактор, който се 
занимава с осъществяване на 
всички тези задачи, които са 
записани и в сегашния закон 
за малцинствата.
Необходима 
толерантност
*Колко успешно отстоява 
националната си идентич
ност унгарското малцин- 
сто във Войводина?

- Нашето малцинство ус
пешно и последователно раз
вива образователната си и 
културна дейност на майчин 
език и отстоява национална- 

- Това не бива, и този който та си самобитност. Има пове
че образователни и културни 
институции и заведения на 
свой език, а относително бо
гата е и информативната ни 
дейност. Нашият най-важен 
ежедневник е "Маджар со"
("Унгарска дума"), който из
лиза в Нови Сад, и седмични
кът "7 ИАР" ("7 дни"), който 
излиза в Суботица. С реше
ние на Скупщината на АП 
Войводина основател на тези 
два вестника през 2004 година 
стана нашият НС. Двете ме
дии получават финансова 
подкрепа от покрай! ншекия 

членове на бюджет, понеже органите па 
СВУ в НС наистина е видимо, АП имат задължение да под- 
но без оглед на това ние силно помагат излизането па попе 
желаем да разделим ролята един вестник на национални

те малцинства във Войводи- 
иа. Ние имаме и относително 
богата мрежа на електронни 
медии. Радио Нови Сад нап
ример на специален канал 
има 24-часова програма на 
унгарски език, Телевизия Но
ви Сад на своя втори канал, 
където излъчна програми на 
малцинствени езици, средно 
по един час дневно има прог
рама на унгарски. Освен това 
във Войводина съществуват 
повече местни електронни 
медии, които излъчват прог
рами на унгарски език, от ко
ито особено значение има Ра
дио Суботица, което на пър
вия си канал излъчва програ
ма на унгарски и германски, а 
на втория на сръбски и на 
хърватски език.
* Малцинставата в Сър
бия настояват да бъде при
ет нов закон за национал
ните съвети, който да де
финира избирането им, 
компетенциите и финанси
рането. Мислите ли, че 
той ще даде повече права 
на НС, т.е. на малцинства
та, ще укрепнат ли кул
турните автономии?

- Трябва да гледаме напред 
и затова нашата главна задача 
сега е да се направи един мно
го по-добър, много по-съдър- 
жателен закон за компетен
циите и правомощията на на
ционалните съвети, защото 
ние живеем с убеждението, 
че в 21 век всички въпроси,

които са в дъжавна компетен
ция, могат да се насочат към 
малцинствените национални 
общности, към местните са
моуправления, изобщо към 
нисшите нивои на властта. 
Затова ние унгарците твърдо 
настояваме за приемане на 
иов закон за националните 
съвети. Абсолютно съм убе
ден, че той трябва да отразява 
интересите на малцинствата 
и да даде повече компетен
ции и права на националните 
съвети. Пак подчертавам, до- 
колкото те наистина не станат 
същински парламенти на 
културните 
малцинстата, едва ли може 
да се говори за правата на 
малцинствата.
* Все пак и между малцин
ставата съществуват 
разногласия във връзка с 
проектозакона. Как те да 
се съгласуват'?

- Трябва ни повече толе
рантност. Покрай останалото 
в новия закон трябва да се да
де възможност за формиране 
и на общински национални 
съвети, разбира се, да се уточ
нят и компетенциите им. Ка
то се има предвид, че някои 
малцинства не са съгласни те 
да се формират, аз мисля, че 
трябва да се даде алтернатива 
- да ги формират онези мал
цинства, които смятат, че ще

на политическата партия от 
ролята на НС. Не трябва да се

<1 малцинствена са- 
моуправа. В това 
отношение Съюзът 

осъществяват правата на на- на войводинските унгарци 
ционалнцте малцинствата в израстна в един от най-значи- 
Сърбия, какви правомощия 
трябва да имат националните 
им съвети, как те ще бъдат ор- на унгарската общност н бе- 
ганизирани и как ще се раз- ше съвсем разбираемо той да 
внват културните ни автоно- поеме водещата роля при 
ми и, които ще водят сметка формирането на Национал- 
за образованието, езика, кул- ния ни съвет, 
турата, информирането и *Представители на някои 
изобщо за идентичността на малцинства смятат, че 
малцинствата, не зависи само от НС трябва да се изпъди 
от външните фактори и от политиката, т.е. влияние- 
държавата, в която живеем, то на политическите пар
но и от самите нас - малцин
ствата. Затова трябва да пол
зваме колективните си права се опита да изпъди политика- 
и националните ни съвети да та от работата на НС не може 
бъдат същински парламенти да направи почти нищо. В на- 
в културните ни автономии, щата досегашна практика 
Освен това председателят на ние на дело показахме, че НС 
Националния съвет на унгар- не е прост полигон за дей
ците в Сърбия Йожа Лаело егване на политическите пар- 
подчертава, че осъществява- тии, но че е една организа- 
нето на малцинствените пра- ция, едно тяло, което в себе си 
ва у нас доста зависи от носи нещо ново. НС няма за 
по-многобройните малцин- цел да превзима власт, НС е 
ства, гласът на които се чуе парламент на малцинствена- 
по-далече и мнението на кои- та общност, в който всяка 
то се уважава повече. Това структура може и трябва да 
обаче никак не означава, че манифестира влиянието си. В 
малобройните малцинства нашия случай доминантното 
трябва да чакат готови реше- присъствие на 
ния. 1

Как и до коя степен ще се

телните участници в общес
твения и политически живот

автономии на

тии.

и мат нужда от тях, които пре
ценят че с тях ще укрепва кул
турната им автономия.Богат опит

това отношение особен 
тласък даваше унгарското 
малцинство и неговият 
Национален съвет със седа
лище в Суботица. От него
вите опити се учат и ос
таналите НС, как се нало
жихте?

В.Б.

Малцинствените национални съвети и РТС подписаха спогодба

Псдучашн предавани! на шии език
- Нашият Национален съ

вет е доста добре оргамизи- Представители па 14-те на- другите ценности па Сърбия. За реа- те и стереотипите от минало-
рап. Не трябва да се губи от ционални съвета и па Съюза на националните лизацията па спо- то и предпоставка за създава-
предвид, че въпросът във на еврейските общини в Сър- малцинства. За годбата, която ще ие па по-добри междунацио-
връзка с функционирането па бия миналия петък в Белград реализация па та- важи през следва- пални отношения, базирани
културната ни автономия е подписаха спогодба с генера- зи цел пационал- щите 5 години, па толерантността и взаимно-
свързан с политическото дей- пия директор па РТС Алек- пите съвети тряб- РТС ще определи то разбирателство,
ствапе на партиите. Откакто в сапдър Тияпич за сътрудпи- ва да предоставят и постоянен екип, Изтъкнато бе, че предава-
Сърбия беше дадена възмож- честно в подготовката и из- подходягци ма ге- който временно нията, конто ще се излъчват
ностза многопартийна систе- лъчването па предавания по риали и докумеи- ще бъде допълван по Втората програма на РТС,
ма и организиране, па поли- Явния медиен сервиз па Сър- ти, да определят с професионално- трябва да се предават и по
тическата сцена се появиха бия, които да бъдат посвете- лицата, които ще ти, предложени от малцинствените електронни
политически партии на ум- пи на националните малцин- оказват професи- Воислав Божилов националните съ- медии. В Медна центъра в
гарците във Войводина. След ства, живеещи в Сърбия, опална подкрепа вети, които ще бъ- Белград за днес е насрочена
това тези партии, които по Спогодбата подписа и Петър па екипите па РТС, да подси- дат ангажирани върху подго- среща, па която да се разне-
време па Милошевич бяха Ладжевич, директор па гуряват компетентни събе- топката на определени преда- ква по въпросите, свързани с
осъдени да бъдат опозиция, Службата за човешки и мал- седмици и пр. РТС пък поема вания. приватизацията на малцин-
се организираха, каляваха се ципетвени права в Сърбия, задължението да следи и ос- Поздравявайки инициати- стаените електронни медии,
и настояваха да търсят пъти- От името па НС па българите ведомява обществеността за вата за реализация на преда- По думите па Божилов, по
'Да и начини за осъществява- документа подписа Воислав събитията, свързани с живота вапията, Воислав Божилов иск на Отбора за ннформп-
"е правата на националните Божилов, член на НС па бъл- па малцинствата, и най-мал- изтъкна, че по този начин ще ране в републиканския пар-
малцинства. Всъщност пър- гарите и председател ма Ко- ко по два пъти годишно да сесъздадатусловия по-широ- ламент, Държавната агенция
вите концепции за подобря- мисията по информиране. организира кръгли маси, на ката общественост в републи- за приватизация е спряла
ва"е положението па мал- Спогодбата предвижда които да се разисква по акту- ката да се запознае с култура- временно приватизирането
Динствата се родиха тъкмо предаванията да бъдат поду- алпите теми, засягащи поло- та, езика, традицията, исто- на малцинствените електрон-
Дри унгарската национална часови, да се изл ъчват па ези- жепието па малцинставата в рията и останалите отличи- ни медии, докато не се изна-
°б(Циост. През 90-те години ците на малцинствата и да съ- Сърбия, както и. положение- телпи белези на българите, мери подходящо решение за
Унгарският политически държат теми за културата, то па сръбското малцинство, Това е крачка напред в пре- по-нататъшното им същес-
1-лиг във Войводина излезе с езика, обичаите, историята и което живее извън границите махиането на предразсъдъци- твуваие. П.Л.Р.
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10 години от учредяването на
Културно-информационния център в БосилеградИнтервю с Ивайло 

Трифонов, бивш посланик 
на България в Белград Будната обществена

съвест на б■ _
(Щ началото па октомври се навършва ед- ’

С/9 но десетилетие от учредяването на Кул- пое '« себе си р 
турно-информациоипия център в Босилеград. Д'<'а "а 
По този повод разговаряхме с председателя "аитика към 
му Ивап Николов. малцинството, а
* Г-н Николов, как оценявате оосегаш- не носите/1 ма ме
лата работа на КИЦ? говата политичес-

- По-важно е как я оценява обществеността- ка воля; с ДСБЮ,
истинските резултати, който, навлизай-

Българските власти 

са в ркъм българското
провод- 

държавна- г;Т1 Ивайло Трифонов е 
роден през 1941 годи
на в село Горни /\ъб- 
иик, Плевенско. Ом 
1953 година живее в 
София, къдемо свър- 

Слсд

Твърде радушно г-н Трифонов 
ни прие, тези дни в дома си в 
центъра на София, за да даде 
тервю за нашия вестник.
* Г-н Трифонов, преди да бъдете назначен за 
посланик на Република България през 1997 
година, бяхте ли посещавали тогавашна 
Югославия?

- Да, само веднъж. Това беше през 1967 година, 
след като вече бях станал студент, и с група мои 
колеги от тогавашния Съветски съюз посетихме 
Белград и Скопие. Знаех, че в Сърбия съществува 
българско малцинство, но едва ли съм могьл до
ри и да си помисля тогава, че един ден ще стана 
посланик и ще защищавам правата му.
* Да, но 30 години по-късно станахте посла
ник и според мнението на мнозинство бълга
ри от Сърбия тъкмо Вие много помагахте на 
тамошния народ. По какъв начин?

- По този въпрос можем да говорим с часове, но основното беше да по
могна на българското малцинство в Сърбия в създаването на българските 
културно-информационни центрове, най-напред в Димитровград, а 
по-късно и в Босилеград. Тогава сръбските власти много се противопоставя
ха, включително и чрез медиите.
* Изпълниха ли КИЦ-овете ролите си, за които бяха предназначени?

- В първите години КИЦ-овете играха добра роля и изпълниха това, за 
което и бяха предназначени. Не е тайна, че България всячески ги подпома
гаше. На по-късен етап, аз лично смятам, че не използваха всички възмож
ности, които имаха и все още имат.
* Продължават ли Вашите колеги - посланици в Сърбия, да поддър
жат Вашата кауза?

- Всички мои, така да кажа наследници, продължават постигнатото. Не 
зная дали например още съществува частното училище с преподаваме на 
български език в Бело Блато (Войводина). Дано още съществува, ако ли не 
наиситна е жалко...
* Както разбрахме, от 4 години сте пенсионер. С какво се занимавате 
и поддържате ли връзки с някои нашенци?

- Откакто съм пенсионер, два пъти посетих Димитровград, където се 
срещнах с моя стар приятел художника Слободан Сотиров. С него се сре
щаме и тук, в София, тъй като дъщеря му учи в Художествената академия. В 
Цариброд се стрещах и с доктор Цветков, за когото о г вас научавам, че е по
чинал. Моите съболезнования! Той беше велик човек. Съжалявам, че не ме 
информираха - щях да отида на погребението му. Иначе свободното си вре
ме най-често посвещавам на семейството си.
* Интересувате ли се и по-нататък от нас българите в Сърбия?

- Естествено, непрекъснато. Онзи ден си купих още една книга. Нарича се 
“Цариброд, Западните покрайнини и по на запад“. Много е хубава. Препо
ръчвам ви я. Авторът се казва Владимир Русков. Веднага ви казвам - искам 
да стана абонат на “Братство“.
* Кажете ни икскрено къде според Вас грешим ние българите от Сър
бия?

се оглеждаттам ,
Обществената оценка е многопластова, в зави- ки в оезпригщип- 

гдедните точки. За едни ние про- ,,и коалиции със 
дължа па ме да сме "чуждестранни агенти ' и сръбски партии, ииК0Я0в
"порултаджии", а за други-вестители на ново се отклони от Г7в*аж'я
време. Винаги сме се стремили да утвърждава- прокламираните
ме ония духовни, национални и граждански цели и задачи; с акгуалната ДСС-овска 
предпоставки, върху които са изградени съв- Вдаст, чието управление може да се сравнява 
ремеппите европейски държави. Разбира се, само с катастрофално природно оедствие^На 
никак ме е лесно със скромните средства, с ко- моменти КИЦ влизаше в разправии и с оъл- 
ито разполагаме, отведнъж да променим сь- гарската държава - някои неща просто не мо- 
щесгвуващия културен модел, създаван сдесе- жеше да бъдат премълчани. По този начин 
тилетия върху страха, насилието, манипула- КИЦ в Босилеград се превърна в изразител на 
циите и пропагандата. Въпреки че този модел будната обществена сьвесг на българите в 
е исторически изчерпан, той продължава да се Оьрбия и всичко казано през него досега не 
съпротивлява и дори да се налага. С много можа да бъде оспорено, 
труд и постоянство ние и по-нататък създава- *^ои държавни институции и неправи
те алтернативния културен модел на демок- телстдени организации в България 
ратичиото гражданско общество и на истин- яац.мкого Ви подкрепят? 
ските национални и духовни ценности. Някои 
наши заклети врагове копират нашите кул- 
турни мероприятия, което е знак, че и те ни 
оценяват, въпреки помията, която продължа
ват да изсипват върху нас.
*Кои са най-големите успехи на Центъра 
през изтеклите 10 години?

мои гимназия. 
среднотоучилите за
минава да следва слек-

ии- .симост от

тропика в Москва. 
Ом 1968 до 1990 го
дина, камо доктор на 
науките, във факул
тета но физика към 
Соф ниския универси
тет преподава науче
ното на студентите. 
От 1997 до 2001 го
дина бе български пос
ланик в Белград.

- Първо, КИЦ бе създаден с подкрепата на 
българската държава по време на правител
ството на Иван Костов. Сегашният КИЦ “Бо
силеград“ продължава да има широка дър
жавна и обществена подкрепа от България. 
Без нея нямаше да ги има нито КИЦ, нито Ве
ликденският

- Мисля, че най-големият ни успех е сваля- Левски, нито 
нето на оковите на страха, който сковаваше хо- соки оценки, поздравления и отличия КИЦ е 
рата, когато се споменеше България и българ- получавал от най-високите държавни органи 
щината. Успяхме да разклатим представата за на България, политически партии и неправи- 
България като изостанала, примитивна, кому- телствени организации, а имаме добри отно- 
нистическа, фашистка, татарска и пр., която шения и с университетите и училищата. Друг 
“прогресивната“ сръбска пропаганда ни беше 
втълпила в главите до такава степен, че започ
нахме да се срамуваме и дори да се отричаме 
от майчиния си език. Успяхме да представим 
най-ценното от българската култура и се ока
за, че думата българин изобщо не е мръсна ду
ма. Напротив. Оттук нататък се отприщи ин
тересът за придооиване на българско граж- ДаДе съгласието си за изграждане 
данство, за следване в България, за съпрнчас- ка на Левски в Босилеград. На два пъти под- 
тност към собствената си история и култура... крепи провеждането на Великденския фести- 
Успяхме да създадем "Бюлетина", първото не- вал 11 това бе почти всичко. С последните си 
зависимо списание на български език в исто- изявления във “Вечерне Новости" той ни ата- 
рията на Босилеград (което бе забранено от кУва с аргументите на бившата СПС-овска 
милошевич, но успя да го надживее), да из- власт, обвинявайки ни в какво ли не. Това бе 
дигнем Международния детски Великденски причината да отбиваме удар: 
фестивал на изключително високо равнище, си продължи по старому. КИЦ има принципи 
да построим паметник на Левски, да дадем и не може да прави компромиси с една власт, 
свой принос за създаването на КТ “Кодал", за която няма ясни становища по въпросите за 
Петицията за обучение на български език, Ме- образованието на майчин български език и 
морандума, Декларацията отправена до сръб- служебната му употреба, свободата на слово- 
ския, българския и европейския парламенти, т°/ развитието на демокрацията, културата и 
възстановяването на Долнолюбатската черква пазарното стопанство, 
и пр. Разбира се, всичко това бе постигнато *От какво в момента КИЦ се нуждае 
благодарение на подкрепата на многобройни- най-много? 
те ни приятели в България и Сърбия.
*До каква степен КИЦ е бил подложен 
натисци по време на режима на Милоше
вич и дали те са налице и след 5-октом- 
врийските промени?

*естивал, нито паметникът на 
юлетинът" и т.н. Помощ и ви-

е въпросът дали всичко това е достатъчно и да
ли българската външна политика прави това, 
от което малцинство има нужда...
*Имате ли подкрепа от община Босилег
рад?

- Кметът на Босилеград Владимир Захариев
на паметни-

ите и така всичко

- На първо място - не успяхте да сьздадете една сериозна политическа 
партия, организация, наречете я какго искате. Междуличностните борби и 
отношения са големият ви враг. Борбата за лидерство също.
* Л знаете ли, че не една, не две, а вече три партии имаме?

- Не, ме ми казвайте, озадачихте ме. Опечален съм. Без съмнение разног
ласията там са довели до това да имате, както казахте, три партии, което оз
начава, че нямате нито една с влияние. Жалко!
* Следите ли какво се слиучва с изучаването на български език?

- С голяма болка и тъга. Причините, че ме се решава този проблем 
плексни. В интерес на истината, за неговото нерешаване допринасят и са
мите оългари от Западните покрайнини. Просто казано Димитровград 
I ряова да последва това, което правят в Босилеград. Езикът е основното не
що за запазване на самобитността на

- Изправени сме пред много нови предиз
викателства и нужди. С влизането на България 
в ЕС ние все повече трябва да се доближаваме 
до модела на европейските неправителствени 
организации, които са изградени върху т.нар. 

- На страниците на сръбските и нашите проектна система на работа. Нуждаем се от 
малцинствени медии, в протоколите и съоб- стабилно финансиране, разширяване на мате- 
щенията на ОС иа СПС в Босилеград, в изказ- риалната база и привличане на нови хора. 
ванията на някои журналисти и политици *Как оценявате сегашното положение на 
има достатъчно доказателства за тия натисци българите в Сърбия?
оДбитмт/Д Г,б”™рам' За ТЯХ ГОВОрЯТ и - Процесите на стопански и политически 

жесток л и, ОТпЮС/ КОИТО Пла~ Упад™ продължават. Ние сме убедително
койебил цена. Времето отсъди най-изостаналото малцинство в Сърбия по
вз което ниРппмп;сеоказавяр,1°отоио- всички показатели. За това допринаЬгт и за- 
ха. И обратна всички наДи°оценки° фа^ и литанията на еДва прохождащата демокрация

- Не е добее. Българските власти са в дълг към българското малцинство в ' прогнози се оказаха вер™ Въпреки мооаш.а ~ някогашният еднопартиен монопол сега е за-
Сърбия. Тряова да се намери начин да се облекчи идването на българите от та сатисфакция, искрено ^жалявам зЗжито С моиопола на партийната държава
Западните покрайнини в България. За мен българите в Сърбия са болна те- и страданията ктпптДм МЪКИТе Има обаче известни промени в духовните наг-
ма. България е вече член „а Европейския съюз. йай-добреР би било и Сър- лоГ" ,^^Дс1™ Р нГДГДеГя' Ла™ И бългаРите "ол^ка « освобождават от 
бия да стане такава. Смятам, че трябва да се открият колкото е възможно сръбски народ ' 4 систематично насаждания им антибългари-
повече гранично-пропускателни пунктове между нашите две страни След 5 октомипм кчлп - зъм, като изходна точка към тяхната асимила-

а“■ *«“•»«*-™и
- С най-го,, мо удоволствие. Нали вече ви кавал, че Западните покрайни- а™увак отви къде и водеше наи-толвиитт "и д™е°1^рТ,^ар«о

ни са моя голяма болка... г и решаващи битки: сМатицата на българите „ ” роин ,,акъДето духне вятъра . Ьългар
Накрая искам да използвам възможността, чрез вестник "Братство1' да СъРбия' която се обяви за "коректив" наКИЦ- АНеС 6 иа,пРавен.° пР®АЛВ^ва-'

поздравя всички мои приятели в Сърбия, а те хич не са малко и да им поже- сьс ^бските политически партии, които в и ,з стТ" 'ТаЗИ “ паРт,1и“ата 
лая, преди всичко, здраве и успехи. решаващия момент и не случайно се развъди пбп ™ ЩИЯ Я чалгаджиискн *У*ЪР

И. Босилеград; е НС .Льаварек^ „2, ПЛ>-

на

са ком-

всяко едно малцинство.
А Имахте ли проблеми със сръбските власти дока?по бяхте посланик 
заради това, че ни помагахте във вяско едно отношение?

- Непрекъснато...
* Г'н Трифонов, от януари България Въведе визи за Сърбия. Какво Ви 
е мнението по този въпрос?

Интервюто взе: Тодор Петров
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Премиерът Сергей Станишев откри Международния панаир в Пловдив Ш•Е

Пловдив - 
център за 
балканско
сътрудничество

Известният в Европейския 
съюз Велик регион, който 
включва областта Валония в* Стабилността на една икономика и пер-

|\/1б)}(ПУ(-|ЗПОПРН ПЯ ПЯ спективите Й за развитие винаги са свърза- Белгия, Великото херцогство 
ГГ |пЬт/нп„,| С,| т НИ С -„^три™ „ ГГ технологиите
ш II Не! I 1аС10Па| г31Г г 10\/ технологиите на Германия наир в Пловдив е важно ико- Германия, участват за пръв път

Хартмут Шауерте. комическо събитие и отразя- като общност в тазгодишното
_ Стабилността на една ико- ва състоянието на икономи- есенно издание на Междуна-
С-У^аиаме НОВи ВЪЗМОЖН И0МИка И перспективите за ката, стопанските субекти и родния панаир в Пловдив.

_ развитие на високотехноло- потенциала на държавата. Именно хората от т.нар. Ве-
№\Л/ ОРШЬШП ГИЧИ0 производство винаги Премиерът подчерта, че за ЛИК Реги°н лансираха идеята 

Щ ГГ*ШГ • са свързани с индустрията и първи път от 15 години всич- 43 се положат усилия Пловдив
1Т технологиите. По данни на ки площи в панаирния град ц°^”еНН°а ^ сътрудничество 
Евростат България е сиаи-ви- са запълнени, а броят на чуж- м Р различ„и РрУегИ0ни от 
сок индустриален растеж от дите компании, представя- блаканските страни. Със своя
14 /а от страните в ЕС за пър- щи продукцията си у нас, на- голям опит в тази насока Вели-
вото шестмесечие на т.г., каза раства с 20 процента. Всичко
министър-председателят това показва развитието на много съществена подкрепа, 
пред представителите на над българската икономика и ин- изтъкнаха компетентни хора.

[I 3600 фирми от 49 държави, тереса на международните РцгиП И
Той изтъкна, че есенният па- пртньори, каза той. А У ^ ^ ^на форум 

в България

кият регион може да окаже

1 Чешките инвестиции 

в България са над 

660 милиона долара
XI световен конгрес на Меж

дународната асоциация на 
преподавателите по руски 
език и литература събра във 
Варна над 1500 учени, препода
ватели, политици от 52 държа
ви. Специални гости на фору
ма бяха съпругата на президен
та на Руската федерация Люд
мила Путина и премиерът на 
България Сергей Станишев. 
Конгресът се проведе 40 годи
ни след създаването на непра
вителствената организация, 
която е към ЮНЕСКО и в която 
членуват около 300 колективни 
и индивидуални членове от 
над 70 страни.

Премиерът Станишев открива 63-я Д [еждуиародеи панаир

Министър-председателят Валония в Белгия, Саарланд и __
Сергей Станишев откри 63-я Райнланд-Пфалц в Герма- Чешките инвестиции в България са над 660милиона долара.

аир в Пловдив. Германия, цпя, Великото херцогство за срещата с медиите бе участието на Чешката република 
при чието председателство Люксемоург, френската и Международния технически панаир в Пловдив. Най-големи
на Европейския съюз Бълга- германската общности на те чешки инвеститори в България са фирмата ЧЕС, която 
рия ое приета за член на Белгия. Големият регион закупи част от електронреносната мрежа и най-големият 
Общноста, е страна-партньор произвежда 3% от брутния европейски производител на плодови дестилати чешкият 
на тазгодишното есенно из- вътрешен продукт в Общнос- “Рудолф Иелипек”, придобил виинромите в Троян и Тетевен. 
ложение. За първи път тта, има територия от 65 401 Компаниите от Чехия инвестират още в машиностроенето, 
най-представителният бъл- кв. км и население от 11,3 екологията и химическата промишленост. Само за минала-

За стаРтиРа1,е-
опни стоки и технологии има то на изложението у нас са ир в Пловдив чехите се представят със своя продукция в ма- 
и регион партньор - т.нар. Го- министър-председателят на ишиостроеисто, енергетиката, хранително-вкусовата про- 
лям регион, разположен в ис- Валония Руди Демот и дър- мншпеност и стоки за широко потребление. Според предста- 
торическото сърце на ЕС и жавният секретар на Минис- вителите па чешките компании България е много перспек- 
обединяващ провинциите терството на икономиката и тивеп пазар и те ще продължат да инвестират в пея.

България втора 
по ръст на 
жилища в света

България е страната с второ
то най-голямо повишение наБългарските учители стачкуват за недвижимите имоти в света, 
като през второто тримесечие 
цените ма жилищата са се по
вишили с 27,1% на годишна ба
за, сочи изследване на една от 
водещите агенции Кш§Ь1 
Ргапк.

Първото място се заема от 
Латвия п по-специално от сто- 

11равителството утвърди 18,5 милиона лева лицата Рига, където жилищата 
за подготовката и провеждането па изборите са се повишили с 37,7%. 
за общински съветници и кметове на 28 октом- ГоТСШ Р ЧЯКТГНТ.Т 
ври 2007 [., съобщи правителствената инфор- ^ с аилШ1Ъ1 
мациоипа служба. От тях 13,8 млн. лв. са за 33 СТуДбНТСКИТб 
първия, а 4,7 млн. лв. - за втория тур па избо
рите. Средствата ще бъдат осигурени по бюд
жетите на първостепенните разпоредители с Със следната информация, 
бюджетни кредити. Постановлението задъл- надяваме се, ще зарадваме 
жава първостепенните разпоредители да “сички наши студенти, които 
представят отчет до 15 декември 2007 г. и да следват в България.

Законопроектът за кредитн-

местните 

избори 

18,5 млн. лева
Българските учители започнаха Министерството па образованието и 

безсрочна ефективна стачка, която науката и трите учителски сипдика- 
заплашва да провали учебната годи- та приключиха без споразумение, 
на. По време на стачката учителите Синдикатите не отстъпиха от иска- 
ще стоят в класните стаи, но без да него си за стопроцептпо увеличение 
преподават. От най-големия българ- на заплатите па рабитещите в срсд- 
ски синдикат КНСБ заявиха, че 83 иа ното образование. Вицепремиерът 
сто от училищата в страната ще стач- и просветен министър Даниел Въл- 
куват ефективно, като при детските чев отново постави на масата пред- 
градини този процент е 75. По раз- ложението па правителството - 15% 
оираеми причини в стачката не се увеличение па заплатите от първи 
включиха частните училища и дег- януари догодина и 10-15% от първи 
ски градини, където заплащането е юли 2008-ма. Разликата между 
по-високо, но където се обучават ма- предлаганото от мипиегъра и иска- 
лък процент от бълга реките деца.

До ефективни стачни дейегвия се ловип милиард лева (250 млп.евро). 
егигна след като преговорите между

кредити

мото от синдикатите възлиза па по-
възста повят неусвоен иго средства (реализира- 
пите икономии) в централния бюджет, сьоб- Раие на студентите е готов и 
гцава БТА. В план-сметка са включени разхо- пРедстои да 1>ьде разгледан
Дите, необходими за оргапизациоппо-техии- ^КпуГшкГбългтшгя ТЪвт 
ческа подготовка и провеждането па избори- ™ 
те, в това число за осигуряване на работата па Сергей Станишев. 
областите и общинските администрации, за - Системата за кредитиране 
купуване и изработване па необходимите из- се прави в интерес на студенти- 
борпи книжа и материали - пликове за гласу- те и това предполага облекчен

форума, своята дума ще кажат 
най-важните участници във фести
вала - децата. Представители на Бъл
гарския детски и младежки парла
мент са организирали кръгла 
иа тема: "Екранът през очите на мла-

и ще 
латпа

Балкански 

фестивал за 

Детски филми маса
вапс, печати за секционните комисии, прото- режим при кандидатстване за 
коли иа избирателните комисии и др., за оси- съответните заеми и префе- 
гурявапе дейността и за възнаграждения па репцпалнн условия за връща- 
Цеитралпата, общинските и секционните из- |,е'както 11 възможностизачас_ 
бирателии комисии, за подготовка и отпечат- ТИЧ1Ю опростяване, каза пре-
вапе иа избирателните списъци и пр. Предай- “''^аУтските заеми не о°з.п- 
депи са средства за компютърна обработка па ;,‘аипУтказ ,|а дьржавата от ос- 
резул гп ги I е о I 1 лясувапето, както и за органи- рипалите форми иа подпомага- 
зирапе и провеждане па разяснителна кампа- щ» _ нан-вече чрез студентските 
пия за правата и зад ълженията па гражданите стипендии, 
в подготовка та и провеждането на избори те.

дите", а международното жур 
За осми пореден път Несебър ще присъди голямата награда %3,

&ьде домакин па Балканския фесги- Амфора в разделите игрални фил
иал за филми и телевизионни прог- ми и ИЗ драми, детски телевизионни 
рами за деца и юноши. В продълже- програми, документални и пауч- 
ние па 4 дни тук ще бъдат показани по-популярни филми и анимация. 
46 филма и ТВ програми, а специал- Кинофестивалът се провежда под 
нодегско жури ще направи своя кла- патронажа па г-жа .Зорка Първапо- 
сация, ва, а ЬНI е основем медиен нар-

И в настоящото издание за кино- ТШ’°Р- Т. Петров
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Сесия на Общинската скупщина

Приета Стратегия 

за развитие на общината
тро критикуваха предложения 

Стратегията, изтъквай
ки, ме в него актуалиата 061 цип- 
ска власг е иасгояла да покаже 
какво е направила досега, а ие е 
ясно определила приоритетните 
цели за развитие па общината. 
Д-р Мприяпа Цветанова изтък
на, че освен посочването па поп
равките на обекта на Здравния 
дом през 2006 и 2007 година и ку
пуването на едно ново возило, в 
документа не са включени про
екти, които ще имат за цел по
добряване па здравната защита. - 
Вместо конкретни проекти, в пея 
е написано "необходими са

На 19-ата сесия на Общинска- мери е намалена на 630 хиляди 
та скупщина в Босилеград, която динара, които ще бъдат израз- 
се проведе на 20 сеп тември, беше ходвани само за купуване I иа ко11- 
приет четвъртият ребаланс на тейнери и кошчета за боклук, 
бюджета за 2007 година. Въпре- Сумата от 2 милиона динара за 
км че с най-новите изменения не изработване и реализация 
се променя общата стойност на проекта за уреждане па центъра 
приходите и разходите в бюдже- на града е намалена па 1,2 мили- 
та, увеличени са или намалени она динара, 
сумите за отделни позиции на ОС прие и Стратегията за раз- 
разходите. Така например пред- внтне на общината в периода от 
видената сума от 2,6 милиона за 2006 до 2011 година, която е из- 
соцпални помощи е увеличена готвила канцеларията па УМ/ДП 
на 4,1 милиона динара, тъй като в Босилеград в съдействие с ра- 
е увеличена сумата за еднократ- ботннте групи, съставени 
на парична помощ от 300 хиляди ца с различни професии от Боси- 
на 800 хиляди динара, както и леград. По думите па Борис Зла- 
средствата за стипендии на уче- танов, представител па УНДП в 
ници и студенти без един или Босилеградска община, решени- 
двамата родители - от 450 хиля- ето за изготвяне па Стратегията 
ди на 1,3 милиона динара. Уве- ОС е приела в началото иа 2006 
личенп са и разходите за плаща- година, а след това УНДП е фор- 
не на данъци и такси върху пари- мпрал три работни групи, които 
те на 12-те работници в обициI- са работили върху пея - група за

текст па

па

1 >=5
тЗ

Дефиле па участниците

По случай Деня на общината Центърът за култура с 
_ Босилеград на 20 и 21 септември организира Между- 

03 народен фолклорен фестивал "Краището пее и танцу
вай ва . Покрай танцовия състав към Цент-ьра за култура 
I—- във фестивала участваха и танцовите ансамоли Грао- 
5г; во" от Перник, "Абрашевич" от Смедеревска паланка 

и "Леминд" от Лесковац, как- 
О то и певческата група към Чи- Скъп гост па фестивали 

„лт беше Игор Глигоров, спе-
__ талище Прооуда циалист по етномузико-
*ггг на Дългопол - Варненска оо- догия по потекло от бо- 
Чг ласт, и духовият оркесгър силеградското село Ри- 
«М— "Златна ябълка" от Сурдули- барци, а понастиящем

живее и раооти във Вие
наПридружаван от ор
кестъра към Центъра за 

септември със съвместен кон- култура, той изпълни ня
колко известни български

&
от ли- 3по-нататъшни влагания и подси- 

•уряиапе ма возила", посочи тя.
Шефът иа отбори и ческата 

група па ДС Глигор Григоров из
тъкна, че първоначалният текст 
па Стратегията, предложен от 
страна на УНДП в началото па 
миналата година, е бил много 
по-качесгвен и по-съдържателен 
от сегашния, който е пълен с 
хвалби за успехите на акгуг 
то общинско ръководство. "Смя
там, че е нужно Стратегията да 
съдържа приоритетни цели, ко
ито до 2011 година трябва да се 
осъществят във всички области, 
както и да се определят органи в 
общината, кои то ще имат задъл
жение да ги релизират", подчер
та той.

Отборниците приеха и трето
то изменение и допълнение на 
програмата за работа на общин
ската Дирекция за строителни 
площи и пътища, ценоразписа 
на услугите, които се вършат с 
нейни строителни машини, ре
шението за парична помощ иа 
семейства с повече деца, както и

ално-

^ ца.
< Фестивалът започна иа 20

< церт иа танцовите състави от 
Босилеград и Перник в Голя- и сръбски народни песни. } 

0“ мата зала на Центъра за кул
тура. На следващия ден бе организирано тържествено 
дефиле на всички участници в мероприятието по цен- 

(I) тралните градски улици. Тържеството продължи на 
откритата сцена в училищния двор, където пред боси- 
ле градската публика се представиха всички ансамбли. 

Р ■ Във вечерните часове в Голямата зала на Центъра бе из- 
О несен концерт, в който, освен танцовия състав от Пер- 

»-*-■ ник и духовия оркестър от Сурдулица, ансамблите 
^32имаха свои прояви отново.
^ Организаторите заявиха, че ще положат усилия 
Л фестивалът да стане традиционен и изразиха надежда 
03 следващата година да се включат повече ансамбли.

ското управление и в общински- инфраструктура; за социални 
те ведомства, които до края на въпроси, култура и образование 
годината ще приемат социална и група за икономическо разви- 
програма и доброволно ще на- тие и селско стопанство.

Кметът Владимир Захариев 
разходите за изпъкна, че приемането на стра- 

заплати на заетите в Дирекцията тегията е от изключително зна- 
за строителни площи и пътища, чение за по-нататъшното разви- 
понеже отскоро там са ангажи- тие на общината. "На 5 март та- 
рани на работа 5 нови работни- зи година проектопредложени- 
ци. Същевременно са намалени ето на Стратегията беше предос- 
парите за дирекцията, предназ- тавено ма всички политически 

купуване на коитейне- партии и неправителствени ор- 
ри и камион за изкарване на ганизацип в общината, които са 
смет. Общината вече е предоста
вила един трактор за изкарване предложения и сугестии", из- 
на боклук, така че предварител- тькна той.

сума от 3 милиона динара Г 
за купуване на камион и коптей- пата Демократична партия ос-

решението за парична помощ на 
деца, ученици и студенти без 
един или двамата родители.пуснат работа. 

Увеличени са и П.Л.Р. ПЛ.Р.

Миле Миленов по случай седем години от протестите 
срещу режима на Милошевич в Босилеград

И ние дадохме приносначени за

имали възможност да дават свои

След състоялите се 
на 24 септември 2000 го
дина президентски из
бори, когато Милоше
вич за пореден път спе
чели мнозинство в Бо
силеградска
тогавашната опозиция 
в Босилеград организи
ра протести срещу опи
та на актуалиата власт 
да фалшифицира из
борните резултати и по
бедата на кандидата на 
ДОС - д-р Воислав Ко- 
щуница. По този начин 
и босилеградчани се присъеди
ниха към останалите граждани 
на Сърбия, които след непризна- 
ването на изборните резултати и 
победата на Кощуница започна
ха масови протести. Протестите 
в града организира Демократич
ната партия на д-р Зоран Джин- 
джич с подкрепата на ДСБЮ. 
Освен тези две партии, на опози
ционната политическата сцена в 
Босилеград по това воеме същес
твуваше и СПО, чиито 
сьщо взеха активно участие в 
протестите. Не са малко и онези, 
които тогава за пръв път разкъ
саха оковите на страха и явно се 
ооявпха срещу режима на Мило- 
шевпч.

- Винаги се _ 
припомням за тези

Миле Миле
нов, един от 
главните вода
чи на протес
тите и тогава
шен
секретар 
ДС, а 
председател 
на общинска
та организа
ция. Спомням

на пашата партия. След обикол
ката по улиците, колоната спря 
пред къщата на Димитър Ди
митров 'Грсперски на кея край 
Добродолския поток, където 
бяхме монтирали микрофон и 
високоговорители. Хората бурно 
поздравяваха изказванията на 
членовете на ДС и на ДСБЮ. От 
тази вечер започнаха да ни прид
ружават все повече наши съг
раждани, така че следващите ве

ната Отборниците от опозицион-

Демократите искат, властвуващите 
не приемат

местен
община, на

сетне
Скупщината не прие предложението па Глигор Григоров иа 
заседанието да оъдат разисквани проектите, с които общи- 
пата да кандидатства за средства от Нациоиалнип инвес- 
тиционен план през 2008 година.
Не беше прието и предложението си, че преди 

първата вечер 
па протестите 
пред КИЦ се 

събрахме десетина души, пре
димно членове на Общинския 
съвет на ДС и на ДСБЮ. Макар 
че всичко беше подготвено, не ни 
беше съвсем

чери протестите станаха много 
по-масови. Дългите колони от 
хора, които недоволстваха срещу 
стария режим и подкрепяха 
ДОС и Кощуница, минаваха по 
улиците и спираха на кръстопъ- 
тището пред сегашната кръчма 
"Моника . Оттам чрез мегафон 
се редуваха говорителите: д-р 
Драган Андонов, пок. Арсо То
доров, Новица и Воислав Божи
лови и други.

Миленов каза, че искрено съ
жалява за днешната обстановка в 
Босилеград, където е на власт 
ДСС на д-р Воислав Кощуница.

- За съжаление днес Кощунп- 
ца и ДСС в нашата община вяр
ват на онези хора, повече го от ко
ито през деветдесетте години, 
както и по време на петооктом- 
врийските промени, явно се обя
вяваха срещу него и срещу всич
ки партии от коалицията на
дос.

-....—........ .«...

средства за техните заплати. Цветанова подчерта, че този 
иск заетите вече са предоставили и до председателя на ОС 
Въпреки нередовно и в пълен обем изпълняват работните си 
задължения, тези работници вече няколко месеца 
ват пълни заплати, каза тя.

на

не получа-

Представителката па финансовата служба при Общинския 
съвет Смилка Митова поясни, че въз основа па Закона за б од 
жетната система, общината няма право да отпуска субси
дии за заплати на заетите във ведомствата, които не се сби 
нансират директно от общинския бюджет. “Затова все още 
не е реализирано решението на ОС за отпускане на субсидии 
за заплати на заетите във Ветеринарната станция в Боси
леград. От Министерството на финансите поискахме ди 
разреши да отпуснем средства за заплати иа заетите 
станцията, същевременно поискахме и да ни бъде разрешено 
да отпуснем субсидии за заплати и на заети в Здравния дом. 
Доколкото получим положителен отговор, винаги ще има 
средства в бюджета за такива субсидии", подчерта

известно дали хора
та ще ни подкрепят, понеже до- 
тогава изглеждаше просто не- 

Боси леград .да се ор
ганизират протести срещу Ми
лошевич и властвуващата СПС. 
Опасенията ни обаче се оказаха

възможно II

неоснователни, 
кръстопътището започнаха да 
пристигат все повече хора. Спо
ред предварителния ни договор, 
оформихме колона и тръгнахме 
в протрестно шествие по цен
тралните улици. Начело на 
лоната, с високо повдигнато зна
ме на ДС, беше Милчо Костов, 
един от нлй-рсвпостните членове

след като на
членове

ни
в

котя.
гордея, когато си 

дни, казва
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Богат панаир Навършват се 7 години от свалянето на 
МилошевичАгробиодиверситет 

и селско наследство Избори 2000 г. • 

гласуване 

за помненеПо повод Деня на община- ъ 
та в СЦ "Парк" се проведе [ 
5-ят Панаир на агробиоди- I 
верситета и селкото наслед- I 
ство. Проявата откри дър- I 
жавният секретар в Минис- В 
терството на селското стопан- I 
ство, горското и водното дело 4 
Милан Петрович, което по
могна организирането на па
наира с 200 000 динара. Той Ц; 
между другото каза, че ми
нистерството и в бъдеще ще 
подпомага финансово про- Й 
веждането на това меропрня- Ш 
тие. М

На 24 септември 2000 г. се Любенов, Венко Владимиров, 
ШЩ проведоха президентски, Георги Първанов, Никола 
ЙЙ парламентарни и местни из- Стоянов, Синиша Станчев, 
йй бори в тогавашна СРЮ. Сло- Тома Николов, Асен Радои- 

бодан Милошевич "офици- цев, Денко Младенов, Цанко 
, -- , 'а§| ално" спечели 48,96 % от гла- Костов, Иван Станчев, Саша

Ш N1 совете, а неговият опонент Манчев, д-р Боян Давитков,
~ ' ' д-р Воислав Когцуница - Ангел Петров-Аджа и Миха-

38,62%. (Според данни на ил Иванов-Микаил.
ДОС Кощуница всъщност бе
спечелил 52,54 %, а Милоше- брани: Михаил Иванов, Зо- 
вич 35,01%). Случи се поред- ран Петров, Благоя Петров, 
мият опит на привърженици- Спасен Гогов, Синиша Панов, 
те на Милошевич да "кроят" д-р Симеон Васов, Виктор 
по своему волята на избира- Йосифов, д-р Алекса Радев, 
телите. Това предизвика въл- Анкица Басова, Димитар Ли
па от недоволствия в цялата лов, Славчо Алексов и Миле

!

От листата на ДОС бяха из-

Посетителите имаха въз- * 
можност да видят над 20 ав- I
тохтонни и екзотични поро
ди домашни животни: дома
шен нископланински кон, савски кон, балканско магаре, фолклорна програма.
кон от породата нониус, по- СБ1|ие от породите мангули- Проявата организираха страна, включително и в Ди- Митов.

ца, моравка и ресавка, както и Община Димитровград, при- митровград. 
пнротска, свър- родозащитмото дружество
лишка, крнвовмр- "Натура Балканика", Заводът митровград през 2000 г. за 33
ска и липска по- за селско стопанство от Пи- отборнически места се състе- Ангел Голомеев от ДОС, а 
рода овце прамен- рот, Съюзът на сдруженията заваха над 100 кандидати от след обжалване бяха повторе- 
ки, овце от поро- на овчарите и козарите от всички партии, повечето от ни и изборите в Изатовци, къ- 
дите каракачан- Белград и Регионалният цен- които имаха кандидати за дето тогавашният председа- 
ска, бардока и пи- тьр за жизнена среда за Цен- всяко отборническо място, тел на Общинската скупщина 
ротска облагоро- трална и Източна Европа. На първия тур бяха избрани Никола Стоянов от СПС загу- 
дена, кози от по- Един от водачите на "Нату- 32-ма одборници (18 от лис- би от Петър Петров кандидат 
родите балканска ра балканика" Сергей Иванов тата на Милошевич (СПС и на ДОС. Така в новоизбрана- 
и домашна бяла, каза, че броят на домашните ЮЛ), 12 -от листата на ДОС и та общинска скупщина, след 
домашни овчар- животни изложени тази го- двама от листата на СПО, а изборите от 24 септември 
ски кучета и др. дина е бил по-голям в сравне- само в 11-а избирателна коле- 2000 г., СПС-Ю/1 остана със 17 

По традиция на ние с панаирите, проведени гия кандидатите Чедомир одборнически места, ДОС - с 
панаира свои из- през изминалите четири го- Стойкович от СПС и Ангел 14, а СПО- с2. 
делия представи- дини. Иванов оцени, че тази Голомеев от ДОС отидоха на 

млекопрера- година и броят на посетите- балотаж, 
ботвателни фир- лите от вътрешността на Сър
ми и занаятчии, бия е по-голям.
Изнесена бе и

От СПО : Сергей Иванов и
На местните избори в Ди- Емил Петров.

На балотажаМилан Петрович посети 
фермата на Зоран Цветков
Придружаван от представители на мес
тното самоуправление в Димитровград, 
държавният секретар в Министерство
то на селското стопанство, водното и 
горското дело на Сърбия Милан Петро
вич миналия петък посети кравеферма
та на Зоран Цветков в района на Забър- 
дието, в която се отглеждат над 200 по- 
родисти крави. Петрович оцени, че от 
такава ферма не би се срамували и сел
скостопански производители в Западна 
Европа Той съобщи, че Цветков е изпъл
нил определените от министерството 
условия за получаване на субсидии, така 
че в най-скоро време ще му бъдат отпус
нати 30 хиляди евро за неотдавнашното 
внасяне на 30 юници сименталската по
рода от Австрия.

спечели

В следващия брой: Истори
ческа учредитезна сесия па 
Димитровградския парла-

ха
От листата наСПС-ЮЛот- 

борници станаха: Стоян То- 
Б.Д. доров, Димитър Гюров, Емил 

Соколов, Васил Велчев, Иван

мент.

А.Т.

Пак за името на градаНай-хубавият кът в Димитровградско

Цариброд - кога?Най-хубавият двор в Димитровградско се намира в с. Же- 
люша и е собственост на съпрузите Иван и Живка Димн гро- 

V ви. По-сериозно те започнали да го уреждат преди няколко 
РСТ години, когато Иван, дългогодишен ръководител на Димит
ри ровградския клон на електроразпределителното предприя- 

тие, се пенсионирал. Отглеждат няколко десетки 
^ и постоянно увеличават техния брой. Живка непрекъснато 
"Г събира нови видове и тази година от морето донесла пякол- 

^ ко. Тъй като дворът им е голям, в близко бъдеще планират да 
построят басейн, а в един ъгъл да поставят съоръжения за иг- 

■“ раене на внуците им, когато ги посетят в селото. Готвят се да 
: -р. правят и ремонт на къщата.
! • Семейството неотдавна спечели общинския конкурс за 

(УЗ най-хубаво уреден двор. Интересното е, че Живка и Иван ня- 
мали амбиция да участват, а от тяхно име иск подала ком- 

■ щ шийката им Зорица Василева, която работи в Отдела за ссл- 
\ ско стопанство към Община Димитровград, Разбира се, сега 

не й се сърдят заради този жест. Напротив, много се радват 
па признанието. Когато човек погледне техния двор, просто 

^ пожелае и собствения си да уреди по такъв или сходен па- 
I чин. А това вероятно беше и основната цел на акцията 

"Избираме най-хубавия двор и балкон в Димитровградско".

Според писани източници наименованието Ца- чено (или по директива), знаейки, че във втория 
риброд за пръв път се споменава от френския пъ- кръг, на конто и да е избори, излизат много 
теписец Бергран де ла Брокиер през 1443 г. Когато по-малко избиратели. След преброяването на тла- 
Сулейман Величествени предприел военния си совете се оказва, че липсват 99 гласа референдумът 
походна север през 1521 г., едно от почивните мес- да се регистрира като успешен, 
та па войскит е му бил Цариброд. В записите от то- Когато тези дни потърсихме в общината сведе-
зи поход селището е посочено като ТПКБУР пия за референдума, източник, пожелал анонпм- 
БИНАРИ (Царски извор), което всъщност е името пост, но добре запознат с нещата, ни каза, че цап
на Цариброд в превод па турски. И много други разно ги търсим, тъй като от референдума няма 
пътеписци отминалото споменават селището под почти никаква следа, дори няма ни протокол за 
това име. 14 то съществува под това название, под резултатите от него! Аферим! 
което се води до 1950 година, сиреч повече от 500 Но хората все пак не стоят със скръстени ръце 
години, когато па някой му хрумва "гениалната" И на 6 февруари 1997 година до Общинската скуп- 
идея на |радчею да даде ново име -Димитров- пиша е доставено предложение за пренмепова- 
град. Дали това е направено в духа па соцглобали- ние на града, подписано от трима нашенци- про- 
зацията или да се угодничи па тогавашната власт фесор д-р Слободан Василев, м-р Михаил Иванов 
или...кои знае защо? Както и да е, по никой не е и Стефан Николов, журналист Инициативата си 
питал населението съгласно ли е или не да се сме- остана някъде в някое чекмедже 
пи името па града му. Това става с декрет- "от горе"! След като дойдоха промените,'едно от първите 

И когато паи-иапред срамежливо, а после и решения па ДОС-овата власт- бе да се върне старо- 
официално се появиха мнения, че па града трябва то име на града, за което бе прието решение на 

върне исконпото му петвековно име, тота- Общинската скупщина. То бе изпратено на пот- 
нашите управляващи най-напред заплашиха па- върждепие мри съответния Съвет на реиубликаи- 
рода, че Iова ще ефува мпою скъпо - сменят се ската скупщина и там бе отхвърлено с мнозинство 
мпою докумеши... После заприказваха за рефе- на радикалите и с обосиоваиие, че “Цариброд зву- 
репдум, да се пита народа! чи прекалеио български!!?" А Димитровград като

Реферепдумят бе проведен по време на избори- че ли не! г г
те през 1992 година, когато председател па Общи и- Сегашният състав па Общинската скупщина
ска1а скупщина бе Никола Сгояиов. Посведения също получи иск за връщане на сгарото име на 
на Комисия 1а за провеждане на референдума града. Отправи го Коалицията на Демократичес- 
граждапите па Димитровград стъпко мнозинство, кия блок ДСБЮ-ДХСС на 26 януари 2006 г. ОС 
по все пак мнозинство, бяха решили да си върнат има решение да се върне името и то е изпратено 
старото име на града. Но какво се случва? до съответното министерство, от което до момента

В тогавашната избирателна колегия номер 15 няма никакъв отговор. Както е написано в спомс- 
едии студент бе откраднал бюлетините за избор натия иск "Димитровград и Цариброд пито са 
па президент. Съгласно законовите предписания двойници, пито са едноутробни братя, те са разно- 
президентските избори в тази колегия трябваше родна кръв и пл ът, различни но възраст и дух”, 
да се повторят след две седмици. От местата Сега вече е приет закона за новите лични доку- 
власг решават да повторят и референдума в тази мептн, така че и без това то трябва да се сменяват, 
колегия, което е необяснимо, но... Гогавашните Защо не и името па града? 
управляващи обаче очевадно го правят целепасо-

вида цветя

О.
О да сеш

! Г-

соа

.4.7’.
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СурдулицаБабушница отбеляза новия 

си празник • Кръстовден
С тържествено събрание в хор "йовап Златоуст" от Пи-

ВН~= !==
,„м,птя Кт»гтовлен След пълниха музикално-сцеиич- дпе десетилетия сьщееп^

™” “РФ°Р““ '*«— “*>* —Га";
“ к?™ и» му.»» *-::

временен управителен орган ня на Бабушница започнаха в сувапи от самодейните ху 
Райко Янкович, Църковният понеделник - па 24 септем-

Ниш изпълни едно представ- ^Художни и ката Валентина 
Радивоева пред платната си ление за деца, а снощи и за 

възрастни. По повод празни- 
; ] ка в Бабушница гостува 
| самбълъг па Белградския 

драматичен театър с пред- 
— "Жал за мла-

и аи-

ш ставлепието
| дост" по мотиви от драмата 
| "Кощана" па Борислав Стан-I «I

Шт, кович.
| Тържествата по случай Де- 
• пя па Бабушница при ключ-

'«Й пстав^-ТционГлиГмГа1 Над 500 милиона динара ширяването на тази отсечка 
I ще изнесе концерт на откри- ще бъдат изразходвани до съществено ще се оолекчи 

11,1 то пред общинския Дом на края па годината за рекон- транспортът и към ГКПП 
културата. Доколкотозавали, струкция па пътната .мрежа в Стрезимировци, както и към 
концертът ще бъде изпълнен Сурдулишка оощина. Босилеград,
в залата. Най-голяма част от тях ( 420 Същевременно Пътното

д с млн. динара) са запланувани предприятие от Враня, което 
за реконструкция на 12-кило- е ангажирано и на отсечката 
метровата отсечка от Сурду- към Валявица, 
лица до Валявица на магис- работи върху разширяването 
тралния път М 13. До края на на пътя от Власина към Клн- 
строителния сезон ще бъде сура с дължина от около 5 ки- 
разширено трасето, тъй като лометра. За разширяването 
минималната широчина на му и за асфалтовата настилка 
пътя, който води към бъде- с дебелина от минимум 5 цм 
щия спортно-рекреационен са подсигурени 60 милиона 
център на Власина, трябва да динара.
е 6 метра. Работи се и върху Средствата за реконструк- 
изграждането на подпорни ция на тези пътища в Сурду- 
стени и на отводите за атмос- лишко са обезпечени от 
ферните води. През пролетта Общественото предприятие 
следващата година ще бъдат "Путеви Сърбийе". 
махнати паветата и сложена 
асфалтова настилка. С раз-

1и -• Н 1 "* “•

: Г I сI
■■и Л ляне

интензивно

В Съвета за междунационални отношения в Бабушница
:

Трима българи и двама сърби
В Бабушница неотдавна бе формиран предложенията давали партиите. Повечето 

Общински съвет за междунационални отно- от тях се определили да кандидатират свои 
шения, в чийто състав влязоха трима бълга- членове, които са българи по националност, 
ри и двама сърби. Председател на съвета е Янкович заяви, че отношенията между 
настоящият председател на временния ор- сръбското и българското население в Ба- 
ган в Бабушница Ранко Янкович, а членове бушница са изключително добри и че през 
са Зоран Петров, Драган Петров, Риста Ран- изминалите 50-ина години не са забелязани 
гелов и Ивана Славкович. инциденти на национална основа. Янкович

Ранко Янкович каза, че му е чест да се на- смята, че е направена грешка заради това, че 
мира начело на този общински съвет. На в съвета не е избран и един представител от 
въпроса как се е получило в състава на съве- ромски произход, 
та да бъдат трима българи той отговори, че

Д-М.

Съвместна акция 
на Червения кръст и МВРБ.Д.

През лятото в Бабушнишко лищни и други помощни обекти и превозни 
средства. През изминалите 9 месеца от годи
ната не са регистирани пожари в производ
ствени и други стопански обекти. По отноше
ние на причините за пожарите Видапович не 
пожела да дава информации, тъй като, както 
каза, това е задача на полицейските органи.

Бабушиишките огнеборци все пак имали 
доста работа през лятото, тъй като помагали 

За разлика от останалите общини в Пирот- на колегите си от Пирот и Бела паланка при 
ски окръг това лято на територията на Ба- по'1Ушаваието на пожари в тези общини, 
бушнишка община не са забелязани сериоз- Ш,° се касае 33 техническата оборуденост 
ни пожари. По думите на ръководителя на на слУжбата-тя разполага с по една авто и на- 
тамошния клон на пожарникарско-спасител- ливиа Цистерна и една джипка. Автоцистер
ната служба Родолюб Виданович това се дъл- ната е оти°сително нова и е в добро състоя- 

на навременните обаждания на гражда- ние' локато наливната и джипката би трябва- 
ните и мигновените намеси на огиеборците, ло ^а се подменят, 
които успявали да локализират пожарите в Единицата наброява 7 пожарникари, 
началната им фаза. то не е оптимален брой и се очаква да бъдат

От началото на годината до днес в Бабуш- пРие™ 01Че работници, 
регистрирани 55 пожара. Две трети 

от тях ставали на открито, а останалите в жи-

Показно обучение 

по движениеБез много 

пожари Общинската организация на Червения кръст и път
ната полиция в Сурдулица организираха показно обу
чение за първолаците по правилата на движениетието. 
Малките катаджии" спираха моторни превозни сред
ства и възнаграждаваха със сладкиши внимателните 
шофьори, а нарушителите на правилата "наказваха" с 
кора от лумон.

ДМ
жи 1 и 1*

.Щкое-

Б.Дмишко са

тС и.
’• у А,д{ /

Бере и силажира царевица
сиф Панчич" в Сурдулица представи сьвре- Агроинформационният център в Сурду- 
мененуред за бране на царевица и за правене лица е единствен от рода си в Пчински окшУг 
на силаж от царевичните стъбла. На демон- открит с помощта на Европейската агенция 
страцията на новата за тази среда прикачна за реконструкция. 1ЩИЯ
машина, проведена на една от нивите на учи
лището, освен възпитаниците, присъстваха и

- №Ч, щ I.'
&

УА
*' Xк-ното

Д.У
г.. ^Д.м.
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Босилегрод^^Диллитровград отбелязаха Малка Богородица - Деня на двете общини
И

Генералният консул на 
Република България 

Георги Юруков и препода
вателят по български 

език Властимир Вацев 
на изложбата 

на Новш/а Младенов

I

И

■

!
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Първият ансамбъл на КХД при Центъра за култура в Аимитровград

Представянето на Читалии/е “Пробуда” от Дългопол

Танцовият ансамбъл “Граово ” от Перник въодушеви публиката

Чон/ните инструменти иа оркестъра "Златна ябълки ' от Су. 7V най-много сс ридапш пи животните
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Просветното министерство оповестява нови закони

1 0 1Б»ДЧ^1л С~1 септември 200?

В ученическото общежитие в Босилеград

Повечешртиряити ориОЗНИ (Ъ?рб(6НИЯ
В съдей

ствие с про
фесионални 
лица
представи
тели ма син
дикатите 
Министер
ството 
просветата в 
Сърбия 
близко бъ
деще 
подготви 
стратегия за 
развитие на 
просветно
то дело в ре
публиката и 
четири про
ектозакона

II

па

в

ще

[Ц.С\ Въпреки че общежитието е
В ученическото общежи- регистрирано като Дом за 

тие в Босилеград, което от
миналата година съществува ,̂ св“"шта /1а Сърб11Я още 
като самостоятелно ведом- през миналата година разре- 
ство, в момента квартируват ши в него квартируват и 
28 ученици, двадесетина по
вече от миналата година. 18 
от тях са средношколци, а 10 - 
ученици в основното учили
ще. Качествените условия за 
живот и работа и изключи
телно изгодните цени за хра
ната и престоя решаващо са 
повлияли да се увеличи бро
ят на квартирантите. Преди 
началото на новата учебна го
дина петте заети във ведом
ството сами варосали и по
чистили всички помещения в 
обекта, а тази година е подси
гурено и ново спално бельо.

Въпреки че цената за нае
ма, храната, отоплението и за 
останалите потребности, оп-

- за преду
чилищното 
образова
ние, за учеб
ниците, които просветното дело в ния са в разрез с практиката 

Сърбия ще се развива в и времето. Същевременно 
студентите, а ще предложи ПО_ДЪЛЪГ пери0д и то без министерството възнамеря- 
и изменения и допълнения по_големи СьТресения, осо- ва през следващите няколко 
на Закона за основите на об- бе[ю когато дойде до смяна месеца да децентрализира

просветната система.
Министър Лончар още 

която няма място за подити- веднъж подчерта, че прави
телството на Сърбия ще 
спазва Протокола за пови-

стандарта на учениците и
ученици от основното учи
лище.

рантите трябва да спазват, разованието 
"Покрай времето, което им е то. 
определено за учене, учени
ците имат възможност да гле- ят министър Зоран Лончар 
дат телевизия и да слушат по случай първите 100 дни 
музика, както и да спортуват работа на новото правител- 

терените в училищния ств0 на Сърбия, съответно 
двор. Само с разрешение на 
възпитателя, те могат да се

и възпитание- на една с друга власт.
- Ако съществува област, вТова оповести просветни-

ка, това е просветата, каза 
министър Зоран Лончар.

Просветното министер- шаване на заплатите в обра
на просветното министер- ство планира да предложи зованието за 2007 година, а 
ство, и подчерта, че работа- няколко важни проекозако- всички висящи въпроси ще 

разходят до града и да посе- та върху развойната страте- на' необходими на сръбско- оъдатоосьдени, когатосеут- 
щават роднини и близки", со- шя ще започне веднага С то пРосветно Аело, а ще бъ- върждава протокола за зап-

този документ ще бъдат яс- Дат изменени и онези зако- лагите през идната година, 
но дефинирани насоките, по

на

чи тя.
Директорката добави и то

ва, че са изпратили иск до 
просветното министерство да 
им отпусне 650 хиляди дина-

ни, чиито някои предписа-

“Оптимист” преодолява предразсъдъците 
между децата от български и ромски произход

}! Децата да раснат заедно
„ В съдействие с белградска- р:’ ■——■■■»,—   ....... .....—-

-

та пеправителствена органи- * 
зация "Балкански форум за -ь. 
местна инициатива" босилег- 
радската иепревителствеиа 
организация "Оптимист" за
почна реализацията на про- 

ИНИ екта "Да растем заедно", в 
ЩЩвд който са включени учениците 

от четирикласното училище 
в Райчиловци и децата на 
предучилищна възраст от 
подведомствената паралелка 
на детската градина в това се
ло. Целта на проекта е създа
ване на по-качествени усло
вия за живот в местната об-

ределена от Министерството ра да се уреди една част от щност чрез преодоляване на
на просветата на Сърбия, въз- кухнята в основното учили- предразсъдъците между де- рисунки, спортни състезания рантносгта и преодоляването
лиза на 3000 динара на месец, ще, в която се хранят учени- цата от български и ромски по малък футбол и баскетбол на предразсъдъците между
учениците тук плащат само ците от общежитието. Пла- произход. и пр. Накрая в училището ще различнитеетнически ™
по 1500 динара, тъй като ОС в нирано е в бъдеще там да се В рамките на проекта, кой- бъде устроена изложена™- Р Коорд Паторът на проекта
Босилеград отпуска остана- приготвя само храна за уче- то ще продължи до 31 октом- сунките от конкурса, а плани- Сил^а КириловазаС, че
лите по 1500 динара за всеки ниците от общежитието. Тя ври т.г., "Оптимист" ще ре- рано е и организиране на кул- ще настояват чрез различни
от тях. подчерта, че се надява наско- монтира оградата около учи- турна ппогпямя „ ще настояват чрез разли

Обектът има парно отоп- ро начинанието да започне да лищния дВРоР и ще уреди юеРмат участие всички деца тГ понеже детството не поз-
ление, а уютните спални, ко- се реализира. спортните терени за багкет- К г>еяАЦ та, понеже детството не
ито са с по 4 легла, са обзаве- Заведението разполага с 56 бол и футбол докато децата са ангажирани и психолог очаквТпомощТото^ДИна- 
дени с качествени мебели, легла, така че може да прие- сами ще боядишат металната и педагогът от централното то кГято наПапред д^сло-
Директорката Зора Дойчино- ма още желаещи да кварти- различни цветове. В училище в Босилеградкоито жи ТфаГовГХил^а на

Л Р' органиТпап! ,^е планиРано миналата седмица изнесоха баскетболното игрище, 
организиране на конкурси за лекции, посветени на толе-

(*

В една от спалните стаи

ва изтъква, че в заведението е руват в него. 
установен ред, който кварти- плг-



Култура - изкуство К^жФтгФшгШЯ^. 1128 септември 2007

Мирослава Кортенска представи своя книга в Белград Женският хор от 

Пловдив въодушеви 

войводинци
На път за Западна Европа членките на женския хор от 

град Пловдив се отбиха в столицата на Войводина, където 
бяха посрещнати от ръководството на Дружеството за бъл
гарски език, литература и култура в Нови Сад. Придруже
ни от домакините си гостенките обиколиха културно-исто
рическите забележителности в този град, а вечерта заедно с 
женския хор "Дурмитор" изнесоха концерт в град Кула. Го
лямата зала на Центъра за култура беше недостатъчна да 
приеме всички любителите на хоровото пеене в този град, 
които не щадеха дланите си да ръкопляскат.

- Много сме доволни от гостоприемството, което ни оказа 
ръководството на Дружеството за български език и култура 
в Нови Сад, заяви художественият директор на хоровата 
школа "Млади гласове" в Пловдив Ганка Янкова. Радва ни 
фактът, че нашите сънародници и тук тачат българщината - 
езика и традицията си, добави тя.

Диригентката на женския хор от Пловдив Рада Славинска 
също е доволна от гостуването във Войводина и особено от 
контактите, установени с женския хор "Дурмитор" в град 
Кула. "Надявам се прекрасните певици от Кула да ни госту
ват в Пловдив" - добави тя.

Членовете на женския хор от Пловдив бяха приети и от 
кмета на Кула Светозар Буквич, където се срещнаха и с кул
турно-просветни дейци в този град.

На концерта в Кула присъства и вторият секретар на бъл
гарското посолство в Белград Методи Методиев.

От Нови Сад гостенките продължиха към Словения, а 
турнето им по Западна Европа обхваща и Австрия, Герма-

Ж. Евтимов

В рамките на "Битеф" в Народния театър 
Белград на 25 септември бе направена про
моция на книгата "Културен Компас" на Ми- 1 рН
рослава Кортенска от България, авторка, която Л 
се занимава с театрална критика и изследвания ' Ш

в
1

на съвременната култура и театър.
"Културен Компас" из- каните. За "Битеф" има напи- 

следва феномена на превръ- сани книги, но те не са много, 
щането на изкуството в култу- Тук доста страници са посве- 
ра както и ценностите и дина- тени на "Битеф" в най-драма- 
миката на процеса на създа- тичния период на неговото 
ване на нови традиции в кул- съществуване. Нашите прпя- К' 
турата. Това е опит за очерта- тели и гости наблюдават "Би- ЙЙИ 
ване на съвременната кудтур- теф" като чудо. Кортенска

У 717*и
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Аоц. д-р Мирослава Кор- 
)иеиска е родена в Плов
див в семейство на актьо
ри. Защитила е докто
рат “Кръгът "Мисъл" и 
новата българска култу
ра" .Мирослава Кортенска 
е автор па изследването 
“Културен вертикал"
(1998), посветено на про
цесите и лидерите в бъл
гарския театър и култура * Димитровградската библиотека ще печата 

последното десетилетие българско-английската версия

ния и Швейцария.

Завършена монографията 

на Слободан Сотиров
в■ ] на XX век. Книгата е 
преведена на английски, 
немски и френски език.

От известния димитров
градски художник Слободан ро-английската версия, тя ще
Сотиров узнахме, че е отпеча- бъде издадена от Народната
тапа монографията му, в коя- библиотека "Детко Петров" в
то са залегнали над 400 потре- Димитровград. Издаването
та на личности от страната и ще подпомогнат финансово

на история, в която се седек- пише за онова, което е видя- - Тук на Балканите се гово- чужбина, както и текстове на семейството на художника,
ционират ценностите, посо- ла, идвайки като гост в Бел- рят много езици, познават се реномирани изобразителни Община Димитровград и На
китена развитие и личности- град. Тя говори и за други други култури, по не винаги е критици за творчеството му. ционалният съвет на българ- 
те от последните десетилетия фестивали и автори, изигра- познато какво правят съседи-
на XX век. Компасът тук не е ли важна роля в развитието те- Книгата е имала дваиаде-
използван само за географско на театралното изкуство, от сет премиери по света, ио аз
ориентиране, той е преди които някои не са сред живи- настоявах да я направя и тук.
всичко селекционер на зна- те-каза Йован Чирилов,дъл- Баба ми е играла първата

пиете 
ка с

Що се отнася до бълга-

Д-Р ИВАН
Б0Г0Р0В

Сръбско-английската вер- ското малцинство.
Българо-английското изда-сия ма монографията е отпе

чатана от белградската изда- ние на книгата ще бъде пред- 
телска къща "Полиграф". сгавеио в Димитровград и в 
Финансови средства за нейно- София. На 14 март следваща
та подготвяне и печатане е от- та година в Библиотеката на 

тук, пред делило семейството на ху- град Белград ще бъде пред- 
Народпия театър в Белград, дожиика, както и негови при- ставено сръбско-английското 

- Книгата е изпълнена с За мен това не е случайно ятели от Швайцария и издание на монографията.
Англия и хора, чиито портре
ти се намират в книгата.

м и- 
е сним-ерша, направила 

Нушич именно тчимото в тенденциите на яр- гогодишеи художествен ди- 
ките творци: Стоян Камбе- ректор и селекционер па фес- 
ров, Любен Гройс, Любиша тивала.
Георгиевски, Горан Стефа- 
новски, Йован Чирилов, Ду- наблюдения върху театъра и място - изтъкна Кортенска. 
шан Ковачевич, Дитеро Аго- литературни произведения и 
ли, Семюел Бекет, Апатолий има прекрасни социологи- 
Ефрос, Литър Брук, Харолд чески и полиголожки вижда

ния, свързани с театъра. Тя 
говори за авторитети в бъл
гарския театър, културни

Б.Д.
М. И.

Изложба в Димитровградската галерияПинтър...
За книгата "К 

пас" говориха
лов, Новица Антич и авторка- точки в нашия регион и за па
та. На промоцията приет,с- шия "Битеф". Започва с 
тваха и посланикът на Репуб- 2000-та година, котата са ор- 
лика България в Белград Ге- гапизирани решаващите 
орги Димитров и Ивайло Ки- бори за Сърбия - посочи Но- 
ров, аташе по културата в по- вица Антич, секретар в Ми- 
солегвото. Киров благодари иисгерството на културата, 
па Народния театър, че създа- Самата авторка изтъкна, че
де условия за тази прекрасна "Битеф" има огромно зиаче- 
среща с Мирослава Кортеп- ние за нейната кариера и за 
ска и отправи топли поздрав- нейната съдба, 
ления към участниците и гос
тите.

-ултурен ком- 
Йован Чири- Свободните 

композиции 

на Младеновиз-

Внапечерието па Деня на общината в Градска
та галерия бе открита изложба от картини на ху

дожника по потекло от Димитровградския край 
Новица Младенов. Представени бяха 30-ина не
гови творби, изработени в маслена техника. 
Освен един портрет, останалите картини бяха, 
както ги оцени самият художник, свободни ком
позиции. На откриването говориха местният те
атрален деец и приятел на художника Слободан 
Алексич и кметът па Димитровградска община 
Веселин Величков. Броят на посетителите бе за 
респект.

Изложбата на Младенов ще бъде открита до 
17 октомври.

- Тази книга нямаше да я 
има, ако го нямаше "Битеф".

- Произведението па Ми- Тя говори за погледа ма един 
рослава Кортенска ни помага човек от страни, как гой виж
да научим нещо за пашите да диалога па Балканите, диа- 
сьседи. Заглавието пи помага дога между културите па бал- 
Да се ориентираме когато се каните и Европа. "Битеф" ре- 
залутаме, става дума за теат- алио осъществява този диа- 
рален компас и той сочи Бал- лог - каза тя.

А. Т.-Б.Д.
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Към групата лекари от Боси- 
леградско, които със своите 
добродетели и изключителни 
професионални кариери си за
воюваха място сред иай-видни- 
те нашенци в Македония се 
числи и проф. Д-р Зорка Нико- 
лова-Тодорова. Тя е родена 1952 
г. в Босилеград. Баща й Зайко 
беше дългогодишен директор 
на босилеградската гимназия, а 
майка й Юла домакиня.

т Босилеградчанка
‘ “ X. - — Л1Л111 Т Г\Ч

го
сао
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го полага изпит за субспециа- председател па сдружението, 
една ОТ първите гюла ична УфарМако- Д-Р Зорица Николова-То-
В своята генерация. От няколко години е дорова с пламенна ооич гово-

Поофесиоиалпата кариера и директор на Клиниката за ри за родния си край. Казва,йЬжгу&г гггяггяггто""“ ■ Ског,“к- йгетклг
С професор Зорки Николова-Тодорова се срещнах о нейния 0тдеда за аиестезия^към Хи- ИЗКЛЮЧИТеЛвН 
директорски кабинет. По време на сърдечния ни разговор рургическата клиника па СПеЦИЗЛИСТ
тя радушно разказа за своя житейски нът, както и за рабо- ^‘рЖаШ1аха болница п Ско- в областта 
тата си в клиниката и факултета. По като шиха и пие, сдед кахо е приета па на меДИЦИИЗТа
скромна жена, изцяло отдадена на своята професията и на обявения от клиниката коп- 
науката, не обича да говори за признанията, с които еудос- Курс за специализанти. От 
нгоена. .Л те наистина са многобройни. Само каза, че й е първия си трудов ден работи 
най-скъпо признанието от Световната асоциация на лекар- усърдно и съзнателно, като 

| ските сдружения, която по предложение на Македонското 
- лекарско сдружение я е обявила за лекар с най-висок профе- 
[ сионален, етичен и научен подход към лекуването

Ойо
с;о *

[{7го
а. Ь. ' тавят време за тези пътешес

твия, а освен това всички ней
ни най-близки живеят в Ско
пие. Нейната къща, както и 
къщата на нейните родители, 
винаги е била отворена за на
шенци, в нея те всякога са

О
ГО
о.
ч:

проф. д-р Зорка Николо- 
ва-Тодорова е чела свои тру--&

О могли да намерят готовност 
дове па световни конгреси и за ПОМОщ Професорката ни- 
симпозиуми в Париж, Виена, кога ие се е срамувала да ка- 
Рим, Братислава, Брюксел, же^ че е българка от Босилег- 
Сараево, Велико Търново и радСКО и е готова да помогне 
други градове. Македонски, развитието на родния си 
югославски и чуждестранни кра^ особено в областта на 

гия и става асистент в Меди- специализирани списания здравеопазването. 
цииския факултет в Скопие, досега са пуоликували над /и Проф. д-р Зорица Николо-

нейни научни труда. Тя е ав- ва /0^ъж^на за прим. д-р
и в клиниката, тя готви док- тоР и съавтор на няколко ме- ^хефан Тодоров, специалист 

В родното си градче Зорка випуска 1969/70. Сетне се за- ТОрска дисертация. Защитава дицински книги: „Перноопе по труДОВа медицина. Имат 
Николова учи само първи писва в Медицинския, факул- я през 1994 г. и придобива ративна терапия ,, Анесте- две деца - син Ристо и дъщеря
клас, а останалите седем кла- тет на Университета "Кирил званието доктор на медицин- зия с реанимация , Акутна Юлия, които също са завър-
са на основното училище, и Методий" и още в първи СКиХе науки. От 2000 г. е из- оолка и др. По нейна иници- [Ш1л и медицински факултет,
както и средно училище за- курс се проявява като отли- въиреден, а от 2006 г. редовен атива е формирано Сдруже- Така че семейство Тодорови
вършва в Скопие, където се чен студент. До края на след- професор в Медицинския ние на лекари за критично [13ЦЯДО е семейство на лека-
преселва нейното семейство, ването си полага изпитите с факултет към Скопския уни- болни пациенти в Македо-
В шмназията "Орце Нико- високи оценки и се дипломи- верситет. Междувременно ния. В знак на признание ней-
лов" е обявена за ученик на ра през май 1975 г. като ните колеги са я избрали за

О.
непрекъснато полага грижи 
за професионалното си усъ
вършенстване. След три го
дини полага специализан- 
тския изпит по аиестезиоло-

3гг на паци
ентите! Това признание е залегнало в книгата 'Трижливи- 

3 ше доктори на света ", в която името на авторитетната 
нашенка се намира сред имената на 58 най-изтъкнати ле
кари от цял свят!

X
О)

го
Докато работи със студентите

ри.
Богослов ЯНЕВ

егендии предания

Как София получила рииго я ши —
• В 1Столицата на България е известна в древността с няколко имена: Сер

дика, Сердакия, Триядица, Средец. За сегашното й име София има ня
колко предания.

1 пI
Р»1§

Някой си гръцки цар имал името на църквата, която се пат църквата в джамия, както 
за покровителка св. София. В прочула в околността, 
нейна чест той построил го
ляма и богата църква в Кон
стантинопол

..За-яага . $•*,г

правели навсякъде, но и не I 
Според други предания, позволявали на българите да | 

някога много отдавна, когато се молят в нея. При входа й §
(Цариград) - София била малко селце, в устроили място, където да се 

днешния Истанбул. И жена него имало много
му издигнала голяма и хубава църква "Света София", която дани, а главната част на цър-
църква "Света София" в едно приличала досущ на прочу- квата стояла празна. Но мно-
селище, разположено в поли- тата царска църква "Света го често турците виждали в сичали небосвода, страхотни си. Не стигнало това, но се
те на Витоша планина. София" в Цариград. Хората църквата да горят свещи. Чу- гръмотевици разтърсвали зе- разчула и друга тъжна вест - в
11о-късно селището приело от цялата област идвали да се дели се кой ги пали, като мята, заизливал се едър като домовете на единайсет от на-

черкуват имали много строга стража яйца град, а после пороен падателите на църквата има-
в тази на входа. Но каквото и да пра- дъжд. Ужасени и разтърсени ло тежко болни хора.
църква и вели, колкото и охрана да от страх, нападателите по- За дълго турците забрави- 
праз- поставяли пред църквата, пак бързали да се разотидат по ли църквата и оставили оъл-
ничните не могли да опазят как се па- домовете си. Но триж по-го- гарите свободно да се черку-
дни се лят свещите при олтара и лям
превръ- пред иконите.

Веднъж един турски голе
мец, някакъв паша, посетил

, у
Т

красива молят завоевателите мохаме-
11

ужас изживял предводи- ват в нея. След време дръзки 
телят им, когато заварил в къ- и жестоки турски управници 
щата си умряло цялото му се- правели още няколко опита 
мейство! Побързал да отиде да разрушат църквата, но все- 

тър- София. Видял църквата, чул при пашата, който издал за- ки път умирали по единайсет 
жества. за тайнственото палене на поведта за разрушаване на турски семейства. Накрая 

огато свещи в нея й заповядал на църквата, но го заварил да се- турците оставили църквата 
град Со- правоверните да не се плашат ди като гръмнат с блуждаещ да стои празна и сама да се 
Фия пад- от гяурката-светица, а да се поглед на миндерлъка - него- разпадне. За своя сшурпосТ
нал под вдигнат и разрушат този вият любим арабски кон, оставили вътре топчийска ко-
ластта дом на дявола . Събрали се оседлан за път, паднал мър- ла с няколко топа. Понякога, 

1ТИ_ Тур' ХУРците и нападнали сграда- тъв в двора на конака. Тоя кон срещу големи християнски 
'„т,е та' но Успели да разрушат са- бил радост и гордост на па- празници, тЬповете гьрмел» 

МЗ/1ко неЩ°отвх°Да, кога- шата, обичал го повече от де- сами и всявали ужас у поро-
поеГъо 1пмии егТ° ПРИТЪМИЯЛ°, ог- чата си, от любимата си же- бителите. 

ревър- ромни светкавици вече про- на, от властта и богатството - Край в следващия брои -

Щали
във весе
ли

на

Църквама “Сеема София” в София
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ттПисма на читатели 2Хаегадша™р”я ^членка,«нВрЗ На 22 септември се проведе граничен
ския съюз. Не съм сигурен обаче дали е пор- СЪбОР НЗ БоббШИНО
мално гражданите на Сърбия, включително ---------- с----------------------------
и българите от Босилеградско и Цариброд- 
ско, да чакат с часове пред Генералното кон
сулство на Република България в Ниш, за да 
предадат документите си и след няколко дни 
пак да чакат с часове, за да си вземат визира- 

паспорт. Знам хора, които в разгара на 
Няколко години летувах със семейството летния туристически сезон са отивали пред 

си в български курорти на Черно море и мога коисУлството в 1 или 2 часа през нощта, за да 
да кажа, че всичко беше изключително добре ®ъдат в началото на опашката 
- така, както трябва да бъде в съвременния ту- пъРвата вълна на навалицата, а консулството 
ризъм. Това мнение споделят и мнозина мои започва Да работи с гражданите от 9 часа!? 
познати и приятели, които също прекарваха Чест° се случва хора от нашите краища да ид- 
част от лятната си почивка край Черно море. ват напРазно и да чакат безнадеждно, защото,
Това лято не отидох на черноморското край- докато те пристигнат в Ниш, дошлите преди 
брежие, но вярвам, че и този път нещата са тях ™шлии и хоРа от околните места вече са 
били на същото, може би и на по-високо ни- попълнили капацитета на консулството в

рамките на тези 3 часа, в които се приемат до- 
Предишките години от Сърбия към бъл- кументите и се дават визираните паспорти.

Ясно е, че това иритира хората и създава

Може л и без 

опашки и 

дълго чакане?
Среща на братя 

от две държавипия

гили поне в

во.

гарските курорти на черноморския бряг 
тръгваха дълги колони автобуси и леки коли, 5дно лошо впечатление за България. Като 

с хора. През изтеклия летен сезон оба- бългаРии от Босмлеградския край, който жи
чен 1е беше така. Една от причините за това вес в Ниш, дълбоко се тревожа от тога нелепо 
безспорно е въвеждането на визи, без които явление- Затова моля работещите в койсул- 
не може да се мине сръбско-българската гра- ството, начело с генералния консул Георги 
НИца. Юруков, да вземат мерки за по-ефикасно из-

Въвеждането на визите беше очаквано, раз- лава11е иа внзи и по този начин да махнат

пълни

опашките, навалиците и другите
явления, които тревожат хората. 
Според мен проблемът може да бъ
де решем чрез удължаване на ра
ботното време с гражданите или По повод 99-ата годишни- Съборяните от сръбска стра- 
въвеждането на следобеден термин, на от независимостта на Бъл- на на този ден безпрепятстве- 
Ако това изисква големи финансо- гария и селската служба в Бо- но минаваха границата само с 
ви средства, ефикасността може да бешино, в местността Руди- лична карта.

мата край бобешннеката цър- В рамките на официалната 
приемането на документи от изда- ква "Свети Йоан Кръстител", част на събора делегации па 
ваието на визираните паспорти, дп- недалеч от граничната бразда общините Кюстендил и Бо- 
ректно договаряне с клиента по те- между България и Сърбия, силеград, както и па Бобеши- 
лефона или по електронната поща па 22 септември за четвърта но и Долно Тлъмино, поло- 
за точния термин и т. и. За всеки поредна година се проведе жиха цветя пред паметника, 
проблем има решение, потрябва граничен събор. Освен жнге- който преди три години беше

ли и преселници от Бобешп- построен пред самата църква

се повиши и чрез раздвояване па

да се намери, казва нашият народ.
Искрели привети и пожелания но и Долно Тлъмино, както и

хора от крайграничните села, бойци от този край през трп- 
Драгап Михайлов иа братската среща па бълга- те войни от 1912 до 1945 годи

на 82-мата запишив чест
за успех!

рпте от двете страни па гра- на.
иицата бяха дошли п жители ПЛ.Р.
на Босилеград и Кюстендил.

Кръстословица^^
Съставил: Драган Петров През фотообектива .*: * V;

Влак за романтициВОДОРАВНО: 1. Един плод. 6.
Продълговато помещение в жи
лище. 12. Писта за “Формула 1”

ив Сан Марино. 14. Заострено па
едпия кран тънко дърво. 15. Сол
(сръб.). 16. Положителен от го
вор. 18. Парична сума, дадена
предварително. 20. Вдлъбнато
място между брегове, където е
текла или тече вода. 22. Ариян
(гал.). 24. Тояжка с тънък желе
зен бод за подкарвапе па едър
добитък. 26. Килограм. 28.
Страна в Африка. 30. Султан
ски указ. 32. Нечистотия от пот
и прах. 33. Обичай, навик. 35.
Ена Николова. 36. Третата и
първата гласна. 38. Марка теле- Щ
визори. 40. Слободан Сотиров. 1 Общинска скупщина. 11. част иа окото. 41. Река в Сър- I’
42. Начин па поведение, обли- Въртящата се част на елек- бия. 43. Лично местоимсиие. '
чанс и под. 45. Костадин Овча- тромотор. 13. Вход, пруст. 17. 44. Вещество, което се из- '
ров 47 Женско име 49 Кон Град и Румъния. 19. Занима- хвърля от вулкан. 46. Песен К
(поет.). 51. Италия (съкр.). 52. ние "РИ спортист. 21. Лице, за възхвала. 48 Легендарен Ъмпт па гарата в ЛймшиШфиЬ
Остров. 54. Единица мярка за °бРаз. 23. Женско име. 25. американски боксьор. 50.
мощност на електрическия гок. Ненад Димитров. 27. Пре- Бивш световен шампион но Докато някои се стремят да направят кодкото е възможно
57. Името на френски артист и Дел'ограничение. 29. Кора- шахмат. 53. Първите две бук- по.бързи влакове, все още
певец 58 М^ржа камиони от лов остров. 31. Нишка фаб- ви.55.14 и 15 буква. 56.19 и 11 романтичното гп
Унгария. 59. Марка сокове от Рика- 34' Мо,,ах' ка"УгсР- 37- бУк|,а- 
Сърбия. - Първенец. 39. Оцветената

има привърженици на 
лувапе с влак, теглен от парен локомотив. 

Такъв влак иа 25 септември, мина през Димитровград, 
завръщайки се от Истанбул. Около 240 любители па

,    Д Р°ма]ггпката от цял спят, най-много от Германия, пътуват е
ОТВЕСНО: 1. Остров в аМшИяИШЯДМ плака, чиито рагопм са от миналия век, а гн теглят парии
Африка. 2. Името на амери- ■ , . „ .... п „ ...... ,,,,,, п__ .|с локомотиви. До Димитровград влакът дойде с две български,
кански артист.3. Притежава, Г-Номери. 6. Скода, 11. Емииа.1_. Кална. 13. Кр. 14. Дата 15. а към Ниш-потегли с локомотив Па сръбските железници, 
4. Което е скоро купено. 5. Мотор. 16. Ира. 17. Оро. 18. КаленЛА Срив, ДЛ Са. 21. Пи- произведен в Германия през 1922 година. Пътешествието 
Рибари. 7 15 и 11 буркч Й рои.22. Алиса. 23. Харис. 24. Атина. 25. Оток. 27. "Плива", 2.9. започнало иа 15 септември от Германия п ще приключи след 
Роднина 9 Град в Хърватин Йод. 31. Ела. 32. Ра. 33.11С. 34. Атака. 37. М-г.п.ЗЗ. Италия. 39. някой ден. Билетът за пътуване стози влак струва 2950 евро.

.р« . рар0ВМК ,4.7’.

■.' СйРешение ма кръстословица 342'- Водоравно:



Спорт
14 2037•й2$ септември

Уличен пробег “Димитровград 2007” " “Ба/штски” - ОФК “Ниш” 1 : 0 (1:0)

Успешно празнично мероприятие Заслужена победа
В ТбЖЪК мзч
*Във второто полувреме С. Басов се контузи, 
по след мача се оказа, че повредата не е много 
опасна и той наскоро ще се завърне в титуляр
ния състав.

Димитровград, 22.09.2007г.
СЦ “Парк, зрители 1000, съ
дия Младен Ни 
Крушевац - 7.5. Голмайстор:
Алексов в 22 минута. Жълти 
картони: Джорджевич, С.
Носов от “Балкански”, а Ша- 
ин, Милошевич, Стошич и И.
Йованович от “Ниш”.
“Балкански ”: Петрович 7,
Чирич 7.5, Джорджевич 7, С.
Часов 7.5 (Г/оров 7), Е. Часов 
7.5, Марков 7 (М. Георгиев 7),
Живкович 7 (Зекович 7), И.
Георгиев 7.5, Иванов 7, Алек- 
сов 7.5, Ставрич 7.5.

колич от

По повод Деня па Димят- зултати в женската конкурси- мичетата заеха Ирина I 1упа- 
ровградска община миналия ция отбелязаха Йоваиа Ди- вац от Ниш, Теодора Кръсте- 
петък в града бе организиран мова от Димитровград, Йова- ва от Димитровград и Свето- 
уличен пробег. Учениците на Миочин от Ниш и Алек- мирка Георгиева от Луковит, 
бягаха по улица "Балканска", сандра Андонова от Димят- а при момчетата - Непад Ки- 
а сениорите - по "Балканска" ровград, а в мъжката - Лазар танович от Ниш и димитров- 
п "Нишава". Пистата с дъл- Гошпч от Пирот, Душан То- градчаните Милош Бранко- 
жнна 3000 м при сениорите дорович ог Ниш и Немаия вич и Здравко Златанов. една победа - минимална, но
пръв изтича Велимир Бойо- Новакович отДимитровград. Третокласниците и четвър- напълно заслужена. Домаки-
вич от отбора "Косово поле", Учениците от седми и ос- токласпиците се надбягваха ните изиграха най-доорото
пред съотборника си Горан ми клас трябваше да изтичат на 350 м. Най-добри резулта- полувреме от началото на се- 
Миличич. Последваха ги Ра- 450 м. Най-добри сред моми- ти в тази категория при мо- зона. В И минута Ставрич от- 

Тодоров от българ- четата бяха Сашка Йовано- мичетата регистрираха мла- прави остър шут, но вратарят 
ския отбор "Луковит", Сло- вич от Ниш, Мина Милади- днте състезателки от Ниш Миленкович успя от втори 
бодан Максимович от "Косо- нович също от Ниш и Саня Николия Петрович, Мария 
во поле", Владимир Живко- Станкович от Димитровград, Джорджевич и Яна Петро- Експлозия от въодушевление 
вич от нишкия отбор "Цар а при момчетата - Душан вич, докато при момчетата избухна в 22 минута. След 
Константин", Мартин Мар- Илич от Ниш, Иван Благоев първи пристигнаха тримата добро подаване отдясно Ива- 
ков от "Луковит", Милан Кос- от Луковит и Марио Марин- дпмитровградчани Никола нов скочи и спусна топката 
тов от Димитровград и т.н. ков от Димитровград. Станосв, Филип Воинович и на 2-3 метра пред вратата на

Пистата за учениците от Петокласниците и шесток- Давид Николов. противника, където най-на-
средннте училища бе с дъл- ласниците изтичаха 400 м. Разстоянието, което тряб- ходчив бе Алексов, който я за-
жина 500 м. Най-добри ре- Първите три места при мо- ваше да изтичат първоклас- би под гредата. В 33 минута С.

циците и второкласниците бе Басов улучи мястото, където
300 м. При момичетата с се събират двете греди, а в 38
най-добри резултати бяха ди- минута върнатата топка
митровградчаиките Йелена Ставрич изпрати над напреч-
Тодорова, Тамара Петрова и ната греда.
Весна Алексова, а при момче- През второто полувреме 

димитровградчаните гостите се опитаха да "умър-
Дарко Гъргов, Джордже Ма- твят" играта и чрез контраа-
ринков п Деннс Петров. таки да спечелят поне точка,

Най-успешните получиха но не успяха. В 57 минута С.
медали, купи, спортни ски- Басов шутира отлично, но
пировки и парични награди, вратарят успя да изхвърли

Промотор на пробега бе топката в корна. В 70 минута
пропуснаха

сапдър Ракович от Ниш, а ор- най-добрия си шанс: Алексов 
ганизатори АК "Балкан" н и Ставрич отлично подаваха 
Община Димитровград.

"Балкански" спечели още

дослав

път да овладее топката. Голмайспюрът Алексов

же" вратаря на гостите. Ми
нута преди това Саша Басов 
се контузи и напу'сна шратп. 
След мача се оказа, че повре
дата не е много опасна и тон 
наскоро ще се завърне в отбо
ра.

Саша Марков, който преди 
година-две игра за нишките 
отбори "Раднички" и "Же
лезничар", след мача заяви: 
"Много тежък мач, по ние по
казахме, че сме по-добри. Тс 
дойдоха да вземат една точ
ка, обаче ние не им позволих
ме. Вкарахме един гол и сме 
доволни от това."

В следващия кръг "Балкан
ски" е гост на "Динамо" във 
Враня. Мачът се играе на 30 
септември.

Пиротска общинска лига: “Желюша” - 
“Падеж” 4 : 2 (2:1)____________

Паднаха и падежите гага

Димитровград, 23.09.2007 г„ СЦ "Парк", зрители 50, 
съдия Саша Ристич от Пирот - 8. Голмайстори: Дончев в 6 и 
84, Соколов в 44 и Гпгов в 53 минута за "Желюша", а 
Петрович в 42 и Савпч в 89 минута за "Падеж". Червен 
картон: Петров от "Желюша" в 88 минута.

"Желюша": Гогов 7, Марипков 7 (Димитров 7), 
Миладинов 7.5, Николов 7, Крумов 7.5,11ешев 7.5, Георгиев 
7, Дончев 8, Соколов 7.5, Петров 7.5, Иванов 7 (Денков 7) 
Играч на мача: Дончев от "Желюша".

Въпреки слабата игра, "Желюша" успя да спечели още 
три точки и така да потвърди кандидатурата си за бързо 
завръщане в окръжната лига.

В третия кръг желюшани ще гостуват на "Победа" в 
Държина.

известният лекоатлет Алек- домакините

ДС.помежду си, по Ставрич от 
Д. С. 7-8 метра не у'спя да "излъ-

"Балкански" победиха връс- вкараха Кирков в 79 н Петров 
- тпиците си от Владичин хан. в 80 минута. Това бе най-доб- 

Пионерч: "Балкански'' - Голмайстори бяха: Стояноз в рата игра на пионерския от- 
“Морава" (Владичин хан) 2:0 46, Тодоров в 15 и Йова- бор досега.
(0:0). На 19 септември пионе- н°вич в 33 минута за "Балкан-
рите па "Балкански" с скп"' а Величкович във 2 и "Топличаиин" 1 : 4 (1:3). Пет- 
по-добра игра през второто Петрович в 66 минута за "Мо- летата на "Балкански" пре- 
полувреме победиха солид- Рава ’■ търпяха поражение от връс-
ния отбор на "Морава" и така БалканскиМитов 7, тпиците си от Прокушие. Ма- 
продължиха успешната си Петров 7 (Йосифов 7), Велков чът бе решен още в началото, 
серия тази есен. Голмайстори 7, Вучков 7, Д. Иванов 7.5, Па- когато домакините направн- 
бяха Ботев в 48 и Петров в 70 вич 7.5, Н. Иванов 8, Тодоров ха няколко грешки, от които 

По повод празника на община Димитровград - 21 септем- ми!’Ута- Играч па мача: Нема- 7.5 (Златанов 7), Йованович 8 получиха головете. Едннстве- 
врн, приятелска среща изиграха ветераните на "Балкански" пяИвановот Балкански"-8. (Ангелов 7), Нсделькович 7 и ното попадение за Димитров- 
и па гр. Годеч. Гостите бяха по-добри и заслужено побелиха Балкански": Манов 7, Го- Стоянов 8.5. градчанн отбеляза Станосв.
Особено добре играха някогашните членове на "Левски" Г°в 7 (Живкович 7), Митов 7, ~ “Топлина- В следващия кръг "Балкан-
Павлов и Буцов. Павлов даде два гола, а третият гол белело па йвегков 7 (Ангелов-), Ботев ,8, '‘"н 2 ■ 0 (0:0). Пионерите па ски" гостува в Лесковац 
Цветанов. дело Димитров 7(Ьасич-),Коцег. 7, Балкански" продължиха *Кадепш: "Младост" (№;

За "Балкански" играха: Соколов, Таков, Стоянов, Крумов х ешич Иванов 8, Петров 8, блестящата си серия и в шес- рошина) - "Балкански" 8 : - ■ 
Ллексов, Димитров, Манолов, Марков, Кирков, Йозанозпч и ' „г ™я кръг, в който след ожесто- Головете за "Балкански"
Рапгелов, какго и Йовичич, Стефанов и Георгиев. "ЛЛо,,,/ ^'Ь}к^1ски'' ~ 16113 . °Рба пооедиха отлнч- бслязаха Коцсв, Велкоз и Бо-

морава 4 : 2 Пред сто- иия отоор па "Топличаннн" 
типа зрители и петлетата на от Прокуппе с 2:0. Головете

>
АС.

*Т1етлста: "Балкански" -П риятелска среща

“Балкански” - 

“Годеч” 0:3

тев.дс. Д.с
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ПФД - трети кръг: “Кондива” - “Младост” 1:6 Атлетика

Новоблестящо 

представяне на “зелените
Кадетите на 

“Младос г” се 

класираха за 

републиканско 

първенство
/л1^еЛИКОЛ/^ПНИТе си п°бсди в първите два мача в новото първенство 
Младост потвърди, че е най-сериозният кандидат за спечелване на 

шампионската титла в ПФД през този сезон. След като в стартовия си 
мач разгромиха Пчиня" със 7:1 на своя стадион, "зелените"
"Кондива" в Жбевац с 6:1. с дь,,_._ Мъжкият кадетски отбор на АК Младост завоюва трето

(Лще от самото начало на Ц ШИ "Младост": Г. Величкович, място в Пионерската атлетска дивизия на Централна Сърбия
двуооя Оосилеградчани осъ- И. Василев, С. Стойков, Й. и се класира за републиканското отборно първенство за леко-
ществиха териториален пре- Глигоров, Б. Воинович, Б. атлети до 15-годишна възраст, което на 6 и 7 октомври тази
вее и постоянно атакуваха Арсич, В. Тасич, М. Алексич, година ще се проведе в Белград. На състезанията през изтек-
вратата на домакините. В 15 ^I/у“ М. Георгиев (от 70 мин. Д.Ди- лите два уикенда на стадион "Чаир" в Нишучастваха общо14

,алица Тасич изведе иДмдЕй} митров), Л. Димов (от 80 мин. отбора. Първо място спечели АК "Железничар" от Ниш, а на
Младост напред в резулта- |» Щ И. Зарков) и С. Дамнянович. второ се класира АК "Вожд" отЯгодина. На републиканското

та, а в 44-та Мирослав Георги- р В останалите мачове от първенство ще участват 12 най-успешни отбора от сьстезани-
ев удвои аванса с чудесно воле ф третия кръг са постигнати ята, които през изтеклите два уикенда са организирани за от-
от почти 30 метра от вратата следните резултати: "Пчиня" борите от Централна Сърбия, Белград и Войводина.
на Кондива . |н§п11|ашияш ' |Й§е:^; - "Челик" 1:2, "Подет" - "Ле- На състезанието в Ниш женският състав на АК "Босидег-

През първите десетина ми- восое" 4:2 и "Алакинце" - рад" спечели 9 място от общо 14 отбора и не успя да се класи-
нути на второто полувреме - 0 ~Т "Напредък" 5:2. Свободен в ра за републиканско първенство.
Тасич и Георгиев записаха ПЕЩНМ.ОДНВЯ този кръг беше "Павловац", 
още по един гол и резултатът докато срещите между "Дже-

макините Давор Стошич в 73 
минута отбеляза почетното У " Ц. , 
попадение за своя отбор. В 75 Владш/а Тасич - трикратният 
минута Тасич отоеляза и тре- гоямайшор в отбора на 
тия си гол в този мач, а кран- 6осимграР 
ния резултат - 6:1 в полза на 
босилеградчани,

смазаха и

П.Л.Р.

су- В неделя в Сурдулицавойница и "Раднички" - 
"Трешневка" бяха отменени Регаонални РСИпо искове на гостите.

След три изиграни кръга 
начело на временното класи-„ В неделя в Сурдулица ще се състезават най-добрите спор-
ране е 11олет от Въртогош с тисти-работиици от всички седем общини в Пчински окръг. 
„ЛОЧКИ' а на ВТ0Р° място е Предвидени са състезания в 12 спортни дисциплини. На 

Дарко Димитров в 80 минута тонович^д"Тоианов^.ч^И м^чпо°малко Т°ЧК“ “ ^ ?,поРтните площадки към основните и средни училища в

М. Цветанови, (о, 70 Д“Р С’~ Ш

мъже, ще се проведат на Власинско езеро.

чини

Стартира първенството на Сдружената шахматна дивизия на 
Пчински и Ябланишки окръг

Д-м.

Тъжен помен
На 24 октомври 2007 г. се навършва ЕДНА 

ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща, свекър и дядо

_ _•
• оГТБосилеградчани сред 

фаворитите за титлата ХРИСТО КРУМОВ 
от Димитровград 11

Панихидата ще се състои на димитровградските гроби
ща ма 29 септември 2007 г. от 11 часа. Каним близки 
пати да ни придружат.

С любов, която смъртта прекъсна, с тъга, която времето 
не лекува, щете пазим от забрава в сърцата и мислите ни. 
По теб тъгуват твоите най-мили: съпругата Иванка, сино
вете Саша и Сипиша, снахите Александра и Драгана и вну

ците Миня и Никола

През изтеклия уикенд за- "Горна Ябланица" от Медвед- рио Ливая и Никола Остоич,
"Прешево",

и поз-
"Долиа за място в титулярния състав 

ство в Сдружената шахматна Яйна" и "Вранска баня". Спо- на "Младост" през този сезон 
дивизия на Пчински и Ябла- ред регламента всеки отбор кандидатстват и първокате- 
нишки окръг. ШК "Мдадост" ще изиграе по 5 срещи като горниците Митко Алексаи- 
не изигра първия си мач в но- домакин и гост. Мачовете ще дров и Драган Божилов, как- 
вото първенство, понеже гос- се играят па 8 дъски, една от то и третокатегорниците Зо- 
тите от отбора на "Брест" от които е предназначена за раи Костов, Драголюб Велич- 
Брестовац не дойдоха в Боси- шахматисти до 20-годишна ков, Васил Йосифов, Душко

Величков и Анапи Христов. В 
Покрай кандидат-майсто- отбора не скриват амбициите

почна тазгодишното първен- жа,

Тъжен помен
На 3 октомври 2007 г. се навършват ОСЕМ ТЪЖНИ 

IОДИНИ от смъртта па нашия мил съпруг, баща и дядо
ТОДОР СТАМЕНОВ -ТОША 
преподавател по математика 
от село Мъзгош

Тъгата и болката за теб са вечни 
сърца.

С много обич и признателност се прекланя
ме пред светлата ти памет.

леград. Срещата най-вероят- възраст, 
но ще бъде регистрирана със 
служебен резултат в полза па рите Новица Божилов, Ма- си за спечелване па първото 
босилеградчани. място в дивизията, което ще

В тазгодишното първен- В първия кръг са настигнати им даде възможност от след- 
ство ще се състезават общо 11 следнитерезултати: “Един- ващия сезон да играят отново 
отбора. Освен "Младост" и ство”- “Радпик” 1:7, “Подго- 
"Брест", в дивизията са и Ра’’- “Вранска баня”4,5:3,5;
"Радпик" от Сурдулица, "Ра- Ъ°Те “.г Гис ,
дай" от Лебаие, "Единство" от 45.35. Свободен бе
I ърделица, "Юг" от Буяио- ШК “Прешево”. 
вац, "Подгора" от Бойпик, ------------------------- ----------

в Сръбска дивизия - група юг. 
В рамките па втория кръг в нашитепрез следващия уикенд 

"Младост" ще гостува па 
"Радпик" в Сурдулица.

В :ь; ?

Г1.Л.Р.
Твоите: Райна, Драгана и Саня

Шахмат_______________________

Изпуснаха победа и загубиха
Възпоменание
На 29 септември 2007 г. се навършват 10 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
син

ШК "Икономист"- ШК дат-майсторът Небойша Са- кович (км) - Драгиша Йоиич 
"Цариброд" 3 5 • 2 5 ПИЧ от Ниш (партията завър- (пк) 0:1; пета дъска: Алексаи-

,, ‘ ' шие реми). дър Стаиоевич (км) - Владица
Ниш, 16.09.2007 г. Във вто- Първа дъска: Предраг Кра- Стоименов (пк) 1:0; шеста 

рия кръг от първенството па гу/1ЯЦ (км). Драган Илич (км) дъска: Дарко Стаикопич (пк) - 
гп^ГТ,а1/Шата /|ига ' гРУпа ЮГ> 1:0; втора дъска: Сърбодюб Младей Алексов (вк) 0:1. 
пК Цариброд" загуби ми- Маряиович (км) - Небойша В следващия кръг "Цариб- 
1имално от пишкия ШК Сапич (км) 1/2:1/2; трета дъс- род" е домакин па "Раднич-
-кономист . Царибродчани ка; Цемаия Живкович (км) - ки" от Трупаде. Мачът ще се

изпуснаха иооедата на втора- Иваи Стоименов (км) 1:0; 
а дъска, к-вдето игра канди- ВЪрТа дъска: Владимир Трич- часа.

РЪ ЛЮБИША МИЛЕВ 
(1973-1997)

\Ш от Райчиловци
Годините минават, а болката по теб остава. 

Много ми липсваш. Любовта ни към теб е вечна и никога 
няма да те забравим.

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир! 
Опечалени: родителите Павлина и Драган и многобройните

роднини и приятелииграе на 23 септември от 11чет-
Д- С.



ЗабаваКцм-ор Сатира
28 септември 2007 Манчин рабуш

ЩШ

шорено писмо 

до Мйнгуш М;,
*

обръщаме, първото нима да ни се размине.
Президентът вероятно мисли, че е 

по-добре Сърбия да влезе в НАТО, а не 
НАТО отново да влезе в Сърбия.

Макар че, доколкотоми е известно, 
изминаха осем години, ошкакшо не излиза.

че на те-

11ис сме малки, за да разберем, но които е 
учи. 1 философии в гимназията, ще си спомни 
за Кегел. Конто си спомни за Хегм, ще си 

• спомни за диалектиката на противоречията.
.1 косато си спомниш за диалектиката на 

;■ противоречията, първата ти ат/нация са 
Борис Тадич, Воислав Кощунш/а и НА 10! 

Премиерът не иска С.ъроия да влезе в
-Фнпт

Президентът предпочита противополож-
- ното.

Премиерът тълкува, че е нормално да бъ- 
, дем кандидати за НА 10, но да не влизаме 
: там. Ла!.Ла се.... както се казва, но да не ни 

Т.е., ние да не влезем. По както и да :о

весникарете. И по навик ка четим вее- 
никят почнем од смешкьете, пз> до куде стиг- 
нем Тека направи и съга. Чекай, реко си, пър
во да ислощуйем върсникатога, да видим кво 

л Манча. Убаво ие написал
Па оно тека и требе, нали

вече

Хората на преси пера казват,
Сърбия НАТО си прави йе написал наш

първо с унукатога.------
печата су ни свата радост, а особено унуците. 
Четим, четим и ко четим по-напред нещо ми 

кока йе поза,мутено писуваньето. Ка 
стиго до краят, кока съм загазил у мутульигу. 
Прекърсти се и пак га прочето. Три пути га 
прочето и три пути се прекърсти. Не -знам да
ли да веруйем на това кво йе Манча написал. 
Ма йок. Тука не йе чиста работата. Знам я 
Манчу оди дете. Това он не йе писувал! Ама
__й йе он?! А?! Мора некой да га йе излъгал,
или не дай Боже подмазал. Одека знам. У кво 
време живейемо вече нища, не йе чудно.

А бре Манчо, имаш ли ти срам и очи? Да те 
подсетим ко беше ка идеомо на, училище у Ка- 

Първо и първо беше молитвата, а пос
ле починяше ученьето. А помниш ли ко ни 
учеоше да уважавано даекальете затова що 
ни уче на добро. Даскал и поп беоше светин- 
ье. А ти бре замлато дърта, кво си се окомил 
на учительете. Не видиш ли дека гору меджу 
два огня. Йедни натискаш одозгоре, а друтьи 
одоздоле. Они су само чиновници кико сви 
друтьи и нораю да слушаш големците и да 
спроводе законат. А това що пишеш за фотел- 
ьете, тука си се малко зезнул. Оне су у Беог- 
рад и Софию, а по-нанечкьете су у общинуту. 
На ньи седу тия що се збираю, а нищо не ре
шаваш. Е, заплесу мой, да те подсетим ли ки
ко учеомо ние. Сви предмети учеомо на бъл
гарски. А книгье немаше па све писуйеомо. И 
моливи немаше. Па и са би требало не три или 
шест часа да уче децата на,шият език, а свите 
предмети да уче на майчиният си език. Ама 
кико видиш, не иде тека лъсно и преко ноч. И 
я би сакал да доживейем некой оди нашите 
големци да се испърси и да каже на народат: 
“Збирамо се у Ниш, у Београд, у Суботицу и 
куде ли йоще не и успеямо. Од съга па натам 
наща деца че уче на български език!"

Замалко да забоварим за чумете. Това що ка
жеш за ньи, алал ти вера. Сакаш ли да те под
сетим дека коджа чуме преживеямо, ко гьи ти 
окаш. Първо времето докара сибирскуту чу- 
му, па по ню дойде дойчланд чума, па вран- 
цуската чума и на край инглийската. Па са 
одека знайеш може да йе дошло време и за ис- 
панскуту. Ка бъцнеш телевизорат 
нал чуиеш ^олелию, кой кога бил, кой кога 
преебал, кой кога утепал, некой некому дете 
украдал или пак с чужду жену спал. Ама ис
панското несу само серийете!

Е брате мили, а с министцатога си га запър
жил докрай. Кво йе за тебе йедън министър. 
Само ко си узел залет може и над нъега неко- 
га да смоташ. И друто нещо да ти кажем - кой 
без причину кълне оно му се върча кико 
бум..., бум..., и йоще нещо имаше уз тия бум 
ама не могу да се сетим кико беше. А за уну
катога ми е много жал, да знаеш. Дърто, ло- 
ше учиш детето.

Лош пример му даваш.

рнторипта 
своя държава.

Хората па президента тогава се раз
сърдят и не искаш да говорят с хората 
премиера.

11 така с дни. АСС ковлади /16,, сетне 
АС ковлади АСС, ние ги гледаме и слуша- 

с отворена уста, побъркани и объркани, 
и се питаме ако ни е така па нас, как ли е 
на НАТО!

Хич не му е лесно! Цели седмици живее 
в неизвестност коя от тези две (фракции 
ще постигне надмощие и каква съдба ще го

на

на се чини

мевлезе.’ г

ако

микат.сполети.
Щом Кощуница спомене НАТО, Ян де 

Хоп Схефер веднага гълта хапче за успо
коение. Когато се огласи Тадич, в Брюксел 
готвят фойерверки. Разбира НАТО, че 
сега е неговото да бъде или да не бъде.

Ако Сърбия влезе в него, той ще има за 
съюзник силата, която го е победила, и то
гава за НАТО няма да има зима. Ако ли 
пък остане без нашите три хеликоптера, 
два самолета и един Щутановац, негова
та по-нататъшна сьбда е сериозно доведе
на под въпрос. Толкова се тресе от страх, 
че дрънка с оръжие.

Райко Пивпяпин

о в п

Куриоз
Орехи като портокали

Новинарска
предпазливост

Не видял 

от мъглата
Орех роди плодове с размерите па портокали! 
Дървото вие снага във фамилния имот на Тодор 

Горанов в село До иранци па 17 км северно от Ловеч. 
Ловчанлията сам боднал ореховата фиданка преди 
15 години. После той и майка му се грижили за дръвче
то. Починалият неотдавна новинар, 

карикатурист и художник Богдан 
Николов като бивш "голооточанин" 
беше смятан за неблагонадежден от 
комигетските

"Никога и през ум не ми е минавало, че един ден оре
хът ще даде такава огромна реколта", казва Гора
нов. на свак ка-номенклатурчици, 

които дълги години го дебнеха зад 
"всеки завой". Нашият колега обаче 
обезсилваше техните провокации с 
ловка

Навалица
Кантарионов чай 
вместо виагра

новинарска предпазливост, 
потвърждава и следната случ-коего

ка.
След едно негово посещение в Со

фия заедно работихме върху 
чатваието на в. "Братство" в печат
ница "Графика" в Пирот. В един 
мент някой от печатарските работ
ници го попита:

- Божо, ти си скоро бил у Софию, 
гради ли се и тамо социялизам?

- Брат ми, тегай у Софию 
густа мъгла, та ие видо нища! - отго
вори Бата Божа.

Масова психоза по жълтия кантарион избухнала в 
Перник. Хората си правели чай от билката с надеж
дата, че ще им подейства като виагра.

Слухът за предизвикващия сексуална мощ 
кантарион напълнил с мъже лавките за билки па ко
оперативните пазари в града. Дори и в специализира
йте магазини трудно можело да се намери жълт 
кантарион. Затова пък истинската виагра си стоя
ха непокътната по щандовете на аптеките.

отпе-

мо-
жълт

имаше

Айде са у здравйе! 
Твой АмигосМ. Андонов
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