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п
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Смира^умешше
открива граничен
преход
*Мииистерството па вътрешните работи на Сър- !
"РАЛОСТТЛ НА ЕВРОПА" II1-1ИШ- Кметът на нишка община I \алилула
Мирослав Лжорджевич с деца от Китай, България, Беларус...

Лидерът на ПУПС д-р Й. Къркобабич в Димитровград:

"Пенсионерите
се намират
на маргините
на обществото"

Съюзът на пенсионерите и
Димитровград тези дни се
прояви като успешен дома
кин на "26-ите срещи на
пенсионерите" от 16 общи
ни, предимно от Пиротски,
Топлишки и Нишки окръг.

: ' ';ЙШ
Интервю с поетесата Кристин
Димитрова, участничка
в Сичевския пленер__ _

Ио обичам
фа ннишне и
чуждите* чувства

.-а бия е изготвило споразумение, което ще бъде предоставено на македонското външно министерство, |
чия го цел е да не се чака изграждането на гранич- а
ио-пропускателеи пункт, а да се позволи на хората В
да преминават границата.
В

Българското
гражданство
като повод

Продължава спорът
за рейсовите линии
в Димитровградско

нерсТп^игае Пян (е нямешя

с визи и
тригодишно
чакане
за паспорт
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Б ос и л е гр адскао буди на ка нАИдатствас 14 проекта пред НИП
#

финансират от Националния
инвестиционен план, през
2008 година в общината да бъдат вложени 704 361 712 динара или 8 804 521 евро. На конкурса, който приключи на 1
октомври, общината е кандидатствала с 14 проекта, по-голяма част от които са от областта на инфраструктурата.
Кметът Владимир Захариев
изтъква, че всички проекти са
подготвени навреме от компетентни специалисти в общинското управление, а общинското ръководство вече е започнало да лобира при съответните републикански министерства проектите да бъдат
включени в НИП. "Целта ни е
с реализацията на новите проекти да продължим да разви
ваме инфраструктурата, което
е основно условие за по-нататъшното развитие на общината", подчерта той.
_
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03 КЗКВО ИСКЗТ ПЗрИ .
Най-годяма част от очакваните средства - 333 милиона
динара, са планирани за уреждане и асфалтиране на отсечки
на регионалните пътища: 175
милиона за асфалтиране на
отсечката Четвърто километро - Две реки с дължина от 5,8
километра, а 158 милиона за
отсечката Бранковци - Стрея с
дължина от 5 километра на ретоналния път Босилеград Караманица. Освен за асфал-
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ектодокументи за продължаване на асфалтирането на ретоналните пътища към Търговище и Караманица, както и
за изготвяне на проектодокументи за реконструкция на ретоналния път Босилеград Власииа. Общата стойност па
проектите възлиза на 21,7 милиона динара.
За доизграждане па двете
жилищни сгради в Босилеград, чийто строеж започна
още през 1999 година със средства ма тогавашната Републиканска дирекция за възобновяване на страната, са предвидени 34 милиона динара, 56,1
милиона динара са планирани за изграждане па колектор
за пречистване на канализационнмте води, докато 29 милиона динара се предвиждат за
изграждане на бетонен мост
през Драговищица при спортния център "Пескара". 10 милиона динара е стойността на
проекта за реконструкция на
църквата "Света Троица" в село Извор - най-известния православен храм в Босилеградско.
Общината е кандидатствала
и с два проекта от областта на
спорта: 8,9 милиона се очакват
за ремонт на физкултурната
зала в основното училище, а
5,1 милиона за изграждане и
уреждане на спортни терени в
селата, както и за реконструкция на терените в рамките на

и изграждане и уреждане ца
спортни терени в Долна и Гор
на Дюбата, Горна Дисина,
е включено и
Долно Тлъмино, Бистър и
Райчидовци (53,8 хидяди ев
изФа^а‘^™
^и.
ро). В ход е и реадизацията на
во^ “°^0%^егра1
проекта за прокарване на път
девска планина,до Бос
р А
от Босидеград до извора "Ро
с което ще се подобр
А
да" в Мидевска планина сдълпабдяваието в г?,ада “ “ 3
жина от окодо 10,5 кидометра
Райчидовци и Ра4ичевци
и изграждане на резервоари
реализацията на този проек ,
на Рисовица и в Добри дод
с които о щ
Т,,Л-, ' ,
(450 хидяди евро).
ства за срсдств<
Р
"От съответните министер
миналата година,
Р‘
ни 46,2 милиона динара,
ства подучих уверявания, че
И тази година общината
реконструкцията на стария
кандидатства за средства
обект на болницата, в който да
не
реконструкция и асфалтира
се открие Дом за стари и соципа улици в града и село \ аичиадно сдаби хора (282,9 хидяди
ловци и па пекатегоризирани Владимир Захариев
евро) и изграждането на нов
пътища към околните села.
водопровод от Рода до Боси
Стойността па гози проекг ръководство и изготвените деград (над 500 хидяди евро),
възлиза на 154 милиона Дииа- навреме проекти, беше ни от- са проекти, които вече са
ра, а предвидено е около 40 /о пусната далеч по-голяма су вкдючени в републиканския
от общата сума да подсигури ма", изтъкна той.
бюджет за 2008 година и ще
общината.
бъдат реализирани през след
Захариев подчерта, че въз Какво е реализирано? ващата година , казва Захариоснова решение на републиПо-голяма част от проекти
канското правителство за реа- те за 2007 година са реализира ев. "Въпреки че бяха вкдючени
лизация на проекти посред- ни или ще бъдат реализирани
ством НИП за 2007 година е през следващата година. Кме в плана на НИП за 2007 годи
на, все още нямаме информа
било определено на общината
тът казва, че освен прокарва
да бъдат отпуснати 3,7 милио нето на съвременна телефонна ция дали и кога ще се реализи
на евро. Той посочи, че въз ос- мрежа до граничния преход рат проектите за реставрация
на манастира "Свети Илия" в
нова на тогавашното решение
на правителството за реализа- "Рибарци" (1,5 милиона евро), Бресница (34 хиляди евро), нареконструкцията
на
Здравния
бавка на 19 компютъра за ос
ция на проекти от НИП всяка
община е трябвало да получи дом (383 хиляди евро) и асфал новното училище (7,9), набавтирането
и
реконструкцията
ка на 14 компютъра за гимна
по 110 евро по жител. "Въз основа на този критерий ние на улици и пътища (357,9 хи зията (5,8), както и за набавка
трябваше да получим около 1 ляди евро), вече е приключила на компютри и други съоръ
милион евро, понеже в наша- и реализацията на проектите жения за Центъра за социални
та община живеят около 9000 за изграждане на канализаци грижи (26,2 хиляди евро)",
жители. Но благодарение на онна мрежа в Райчидовци подчертава той.
лобирането на общинското (60,2), изграждане на нов во
ПЛ.Р.
допровод към Добри дол (31,4)

„ро.

Идват ди по-добри дни за населението на тримеждието Сърбия, България и Македония

Споразумение открива граничен преход
■^Министерството на външните работи на Сърбия е изготвило споразумение, което ще бъде предоста
вено на македонското външно министерство, чиято цел е да не се чака изграждане на гранично-пропускателен пункт, а граничната полиция да позволява на хората да минават през границата
Жителите на селата в Боси- та, понеже не можаха да мина- тримеждието, който изкарал без оглед на факта че преход и
леградска община край сръб- ват границата като по времето, пенсия в Македония, сега от- останалата инфраструктура
ско-македонската граница и когатос Македония бяхме една борник в Общинската скупщи- този край още не са изградени
роднините им в македонската държава и когато животът на на в Босилеград, казва, че за Той казва, че службата е изготобщина Крива паланка не се планинците в босилеградските жителите край границата по- вила едно проектоспооазумеотказват от изискванията си села, разпръснати в триъгъл- ложението драстично се вло- ние, което е доставила на МиТ“С-%ЛеШ' 0Т нашата стРа' ии.ка между Сърбия, България шило през април тази година, нистерството на вътрешните
на, т.е. Църцория, от македон- и Македония - Жеравино, Го- Тогава македонските гра- работи на Сърбия и^че тези
ската, час по-скоро да бъде от- леш, Караманица, Горно и лични власти спряха минава- дни ще го г. прати до- нашето
™^ТНИЧеН гРТ4' Прави- Долно Тлъмино, беше по-по- нето през границата и все още посолство в Македония което
телството на Сърбия преди носим. Понеже от Босилеград не позволяват пре, нея "ни да го предостави'на
три години взело решение за са отдалечени над 45 километ- пиле да мине". Сега животът скотомшюминГ™™
откриване на прехода, а от вън- ра, а от Крива паланка само край границата е много по-те- Целта на споштарт е
шното министерство оповес- двадесетина, децата на тези жък, понеже децата не могат да не с^чака изгп^ж
тяват възможността, докато не планици се учили в това маке- да идват при остарелите си ро- преход а
На
се изградят обекти за гранич- донско градче хооата там пя.
Р° ПРехоА а полицаите от едната
«^пропускателен пункТ и не- иЩЖ %че пради ме™и„ГиГ ра^вТ/танХ"3' К°ИТ° °Х‘
обходима
инфраструктура, си, пазарували, строили къ- седмици в Македонгш с пол
гРаниЧата/ Да позвограничните полиции на двете щи... Децата сетне не се воъша- пмгкЛпмг.пЛМД!т
А’
3 Х0Вата Да минават
държави, които охраняват гра- ли, таИ се жеГли ГоГжГ с" правителство "да“ Г™ ^
СърбиЯ —
цицата, да пускат гражданите ли, така че там останала мла- бавя откриването г°а прехода"
“ С Разп°Редбите в
през нея. За целта е изготвено достта, а в босилеградските сеР
прехода . споразумението и очаквам
наскоро да започнат полити
проектоспоразумение, което ла край границата - старостта. Ще ПОСЯеДВаТ
чески консултации с македон
ще бъде предоставено на Ма- След като се изпречи граница- МеЖДУДЪПЖаВНИ
ските ни колеги, казва Станко
кедония'
та' жив°™ на хората стана КОНСУЛТАЦИИ
вич.
още по-тежък. Наистина от
Г У
4
„
Границата им
време на време минаването
След като македонските грана въпроса ни какъв хараксъздаде нови
през границата им улесняваха нични влъстн спряха минава- теР ще има преходът, Станкопроблеми
нашите и македонските гра- пето пр тз тази част на граница- вич отговаря: - Ние смятаме, че
Хората от двете страни на нични власти, които им "гле- та' с решаването на проблема яРехоДът трябва да има местен
границата, с подкрепата на об- даха пРез ПРЪС™" и им позво- зап°чна по-агтпзно да се зани- хаРактеР и да го ползва само
щинските власти в Босилеград ляваха Да я минават с лична мава Службата за. гранични населението край границата. С
и Крива паланка, подновяват каРта' но само пеша. Често въпР°сн към Министерството макеД°нските колет трябва да
исковете за откриване на пре- обаче ™ спираха и ги връщаха “а ^ннчште работи на Сър- уточним селищата, чиито жиход още от разпадането на назад- ..
.
бия. Шефът на тази служба Са- тели
го ползват, както и попредишна Югославия. На това
Вене Михаиаов от Карама- ва Станкович казва, че минис- яса' Д°където ще могат да отиват.
ги принуждаваше обстановка- ница' еДин от мнозината на терството полага усилия хораКога ще бъде подписано
г >
та да минават през границата,

В. Михайлов - Тежък е
животът край границата
споразумението не е известно,
макар че Станкович се надява,
че това може да стане "твърде
скоро". Дотогава границата
край Годеш, т.е. Църцория е
непроходима. За да дойдат де
цата при родителите си или да
се посещават роднини Ше
трябва да заобикалят, и вмес
то двадесетината километра/
колкото има от босилеграД"
ските села на тримеждието д°
Крива паланка, да минават
към 300 километра в една посо
ка през официалната митница
Чукарка край Прешево. Втората им възможност е през Бъл
гария, за което са им необходи
ми визи и трябва да минава1
през две граници,
В. Божи1°1
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Становище: Българското
гражданство като повол

;■
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Приобщаване
не се постига
с визи и с тригодишно
чакане за гражданство

я | роз последните години няколко хиляди българи от
С-Л V- Сърбия са подали в упълномощените български
институции документи за получаване на българско граж
данство.
Това^е един много сериозен проблем и България трябва
да му обърне по-голямо внимание и да овъзможи граждан
ството да се дава чрез една значително по-ефикасна проце
дура. Не да се чака по три години, а всички онези българи
от Сърбия, които са заявили своето желание да придобият
българско гражданство - да го получат по най-бързия на
чин.
За голямо съжаление, към настоящия момент вместо да
направят необходимото да се ускори максимално проце
сът за предоставяне на гражданство, българските власти
все още продължават да се бавят. В същото време българи
те, живеещи в Сърбия, се редят на опашки пред българско
то посолство в Белград и консулство в Ниш и чакат да им се
издаде входна виза, за да могат да посетят България!?
На обикновените хора - българи от Сърбия, които искат
да получат българско гражданство, трябва да се даде въз
можността и те спокойно да ходят в Европейския съюз. То
ва ще бъде от българска страна и подкрепа на свободата на
човека, на неговите чувства и принадлежност към българ
ската нация и на неговите потребности.
Аз и моите сънародници в Сърбия искрено се надяваме
този въпрос скоро да се реши от едни по-разумни млади
хора, които ще са с по-перспективно мислене, освободени
от предразсъдъци и ще гледат на света по един съвсем нов
начин. Защото България вече не е същата като преди.
Като средностатистически българин от Сърбия, смятам,
че трябва да се възприеме гръцкият принцип за издаване
на визи. Достатъчно е да отидеш в гръцкото консулство
(или посолство) и получаваш виза - не се иска нито покана,
нито гаранции от роднини. И Гърция, и България са в
НАТО и в ЕС. Следователно режимът за издаване на визи
от двете държави трябва да бъде един и същ. И няма никак
во основание българската държава, независимо дали това
са изисквания на Брюксел, да създава изкуствени пречки
пред контактите ни и да спъва нормалните връзки между
хората.
Нека да се пусне народа свободно да комуницира! Не е
нормално хората без проблеми да ходят в Гърция, Слове
ния или Черна гора, а в България едва. На българите в Сър
бия (и не само на тях) им е нужно отново да им се даде она
зи възможност за свободна комуникация с България, която
съществуваше до въвеждането на визите. Нека да ходят на
лекари, на минерални бани, на Черно море, да се учат, да се
срещат с роднини... Основното е да се създаде пак такава
атмосфера, която ще сложи край на делението помежду
ни.
Затова всички проблеми, които спъват връзките между
България и Сърбия и обратно, трябва час по-скоро да бъ
дат решени на едно по-високо ниво, за да може да се разви
ва сътрудничеството между хората в България и Сърбия.
Тъй като за съжаление отново е затворена онази, открита
доскоро за всички, врата, която през последните години
позволяваше на гражданите на двете държави да общуват
нормално. И именно поради това не бива да се забравя, че
решаването на проблема ще позволи не само да се преодо
лее основната пречка за общуването с наши роднини в
България, каквато остава границата между двете съседни
държави. То ще предостави една нова и силна възможност
за засилване на българското влияние в Западните покрай
нини. Защото в нашите краища, както е известно, българ
ска литература се предлага съвсем, съвсем малко; българ
ски весгници не се продават; българска телевизия гледат
малко хора... Как тогава да запазим основното нещо - май
чиния си български език.
Затова, ако има добра воля и в двете страни, е добре да се
разшири културното сътрудничество помежду им чрез
по-засилено гостуване на ансамбли, театри, журналисти,
туристи, които да могат взаимно да се опознаят. А, всичко
това не се постига с визи...
Тодор Петров
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Разговор с Никифор Йованов
леуреат на награда по случай
Деня на община Димитровград

Л-р Никифор Йосифов е роден
през 1942 г. в димитровград
ското село Трапа. В родното
си село и в Поганово е завър
шил основно училище, а гимна
зия в Лимитровград. Медицин
ски факултет завършва в Ско
пие през 1967 г., след което ед
на година работи в Прии/ина.
Завръща се в Лимитровград,
където продължава да практи
кува професията си. Специали
зира хирургия през 1974 г. в
Белград. Оттогава работи в
Медицинския център в Пирот
и в Зравния дом в Лимитров
град. Пенсионира се преди ня
колко месеца. Сега получи
общинско признание.
* Г-н Йованов, за трети
път станахте леуреат на
общинско признание. Кое
от тях Ви е най-драго?
- Да, два пъти получавах
Септемврийска награда, и
етотази година ми бе връчена
парична награда. Мога да кажа, че това признание ми е
кай-драго, тъй като видях, че
и след пенсионирането ми не
са ме забравили. Челните хора на общината проявиха из-

Пак да се родя,
пак бих бил лекар
ключително уважение към
мен и за това съм им много
благодарен.
* Вярно ли е, че едно време
сте били единственият ле
кар в Димитровградско'?
- Да, вярно е. В началото на
70-те години на миналия век в
Здравния дом работиха 6 ле
кари, но 5-има от тях след известно време напуснаха ведомството. Някои се отселиха, други заминаха на специализация и така в продълже
ние на девет месеца работих
сам. Работих на три места - в
амбулаторията в града, в стационара, който тогава бе в
рамките на Здравния дом, в
помещенията, където сега са
стоматологическите кабинети, и в многото селски амбулгтории.
Работих понякога и по 20
часа дневно. Да отбележа, че
общината тогава имаше много повече жители.
* Специализирали сте хиРУргия. Правили ли сте някога статистика, колко
Х0Ра сте оперирали?
- Зная, че годишно съм
имал средно по 500 хирургични намеси.

* Какво бихте казали за
професията си?
- Това е специфична, отго
ворна и трудна работа. В ка
риерата ми е имало много
щастливи мигове, но са изпъквали и проблеми. Слава
Боту щастливите моменти са
много повече.
* Ако бихте могли да се родите отново, бихте ли пак
избрали медицината и хирургията?
- Абсолютно!
* Имате две дъщери.
По-малката Ангелина е лекарка, а по-възрастната
Олгица - фармацевтка. До
каква степен Вие сте повлияли да изберат именно
тези професии?
. Аз и покойната ми сьпруга АнисиЯ/ кояхо също беше
лекарКа/ им внушавахме да
следВах или медицина, или
фарМация и бяхме щастливи,
когато ни послушаха,
* Какво послание бихте отпрацили към младите лекари?
- Да работят повече.
Разговора води: Б. Димитров

Отбелязана 10-годишнината на босилеградския КИЦ

Фолклорен спектакъл
Ъа е България"
По повод ознаменуването на 10-годишиипата от учредяването на Културно-информационния център в Босилеград, па 7 октомври в голямата зала па Центъра за култура Националният фолклор.
(Ьолклооен ансамбъл
"Българе" изнесе фолклорен спектакъл под
название
"Това е България".
1Г
.
Членовеге па известния ансамбъл по ве-

През фотообектива

Пуснаха шадра
на площада
След като засадиха иглолистни
дръвчета от дясната страна на рекон
струираната главна улица, в началоте на седмицата бе пуснат и
шадраванът пред Културния дом в
Димитровград. Така лека-полека
центърът на града получава оконча
телния си вид. Осгава само в големи
те жардинери да се засадят дръвче та
и трева.
А.Т.

ликолепен начин представиха различните
фолклорни области в България - Родопите,
Македония, Шоплъка, Северна България,
Странджа, Тракия и пр. Сценарист, хереограф и режисьор на спектакъла беше Христо
Димитров, а музиката подготви професор
Милчо Василев. На тържеството присъства
ха представители на държавни институции
и неправителствени организации от Бълга
рия, на Посолството на Република България в Белград, на българския консулат в
Ниш, представители на обществения и политическия живот в Босилеград и др. Гости
ма тържеството бяха и представители на
Издателство "Братство".
Повече информации за ознаменуването
на 10-годишнината на КИЦ четете в следващия брой па "Братство"
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гГш,и ип гиа отново пред работниците Разговор със Сергей Миланов, изпълнителен директор
синд ---------------на Центъра за ученически отдих и спорт към

Няма пари ОТ Русия българското Министерство на обрдзовднието и науката
* Мартинович отказа да съобщи за колко пари е прода-

уку^Н §1ЧСОКИПГО «ЛЯГОрИ ВИНЯЩ

Д Синдикът на фалиралото нерството губи смисъл. Фа- |||(Ъ ЩВЯ 1ИЮСТЛ ЗЯ. бПЬЛГЯрЧС ГЯТЯ
димитровградско предприяТИС гад Зоран Мартинович
през средата на миналата
седмица се срещна очи в очи
с бившите работници на
фирмата, за да им отговори
на няколко важни за тях въпроса. Срещата стана благода-

литен поверител не се появя- "Л
___
пЛжтаи1ЛП111
ва автоматично и като акцио- лпр ' -С 5|ЖЖ5| ГМИИТ© ПОЯжНЛМИтжЖМЖИшнеп.
” * 9^Лшмл.шт^щ1
щ.
огато става дума за това
* Малцина са учениците от нашите криаща, които
кой е дал съгласие ГИД да се
продаде, отговорът бе, че то
вали в
ва е Съветът на поверителитова - господин Сергей Миланоп, разговаряхме тези
те. Синдикът добави, че при
дии в София.

Рк

г„тщ;;г»^=зг дайьгжгк:

Най-интересният въпрос
то време са и акционери, са га започнаха учении,
се отнасяше до парите от Рузащитавани от органите на Западните покрашшни^^
ена, които уж пристигнали
фалита, а това са Съветът па летуват, и зимува
на сметката на фирмата ГИД
поверителите, Скупщината гария организирано чрез в във фалит от някогашните й на поверителите и други.
шия Център.
длъжници.
МартиновичМартинович отказа да сь- Спомням си, като че ли беобясни, че дължимата сума
общи за колко пари е прода- ше вчера, когато при нас дойде
на стойност неколкостотин
дена фирмата с обосиование, най-напред Тодор Петров, коихиляди щатски долара дати- че законът не го задължава да
п жЗлисгира от 1991 година и че фирма- обяви публично сведението, ™вАХфРиГкГ^ер“
та, посредством която ГИД а е длъжен за това да инфор Между другото от него научих,
изнасял изделията си в Ру- мира компетените органи на че бъдгарите „ Западните поксия, вече не съществува. На фалитната процедура.
райпипи са създали собствена
въпроса постпъват ли във фаПовечето от събралите се партия, която нарекли Демоклитната маса и финансовите около 200 бивши работници ратически съюз па българите в
изисквания Мартинович от- на ГИД, от които голям брой Югославия, което, разбира се,
говори, че постъпват само пенсионери па тази фирма, много ме зарадва. Всъщност
средствата от реализираните изразиха недоволство от от- целта на идването на господин
(наплатените)
финансови говорите на синдика. Той ка- Петров при нас в Центъра бе да
изисквания, а тези от Русия за, че, ако някой има забе- У3™ХХ?шпи от^пал^ите
не се квалифицират като та- лежки върху неговата работа, ^окрАай^„и, които ще почиват
може да се обърне към Тьр- десетииадни в някой от нашите
кива.
По повод въпроса защо не говския или някой друг съд. многобройни ученически лагее изготвена социална програКметът на Димитровград- рИ на Черно море. Тъй като в
ма за работниците, синдикът ска община д-р Веселин Ве- тогавашна Югославия все още
обясни, че социална програ- личков сподели, че органите бушуваше война, а икономима се приема преди въвежда- на местното самоуправление ческого положение поради ем
нето на фалит и посъветва ра- ще осъществят контакти с баргото бе изключително трудботниците да търсят отговор представители на Мипистер- но, ние от центъра решихме да
на този въпрос от бившите ството за икономически осигурим безплатно летуване
пъковолства на сЬиомата.
връзки с чужбина от които за 50-ина ученици от ЗападниР За съдбата на акциите на ще търсят информации "да- те покРаинини. Това го съобЗа съдОата на акциите на ще търсят гакрормац
д щихме на Тодор Петров, които
зетите Мартинович каза, че в ли някои длъжник на ГИД от сдедващИЯ път Дойде с госпослучай, когато пасивът на ед- чужбина не е платил някакви дин Ангел Голомеев от Димитно предприятие е по-голям пари на предприятието",
ровград. За наша голяма изнеБ.Д. нада и учудване, въпреки че
от актива му, тогава акциобяхме обезпечили 50 безплат-

Продължава спорът
за рейсовите линии
в Димитровградско

Пак се намесиха
инспектори но транс
Инспектори от Мииисгерството на инфраструктурата тези торията на
дни пак попречиха' на рейсовете общината, които не донасят прона "Бленда турс" да се движат от фит. Републиканската инспекПирот до гоаничния преход Ция неотдавна реши да отнеме
"Градина" На спирката в с. Гоин на "Бленда-турс" всичките лидол където инспекторите се на- чии по маршрута Пирот - Ди-

ГГХХ,",
X“:
моуправление в Димитровград,
начело със заместник-кмета Баса
Алексов
които подкрепиха
"Бленда-турс". До сваляне на региеграционните номера от возилата какъвто случай бе миналия
път не ^ стигна. Собственикът
„а "Бленда турс" Милорад Костич съобщи, че фирмата до
кои ден ще пРвкРа™ " ^ Р
нетонапосоче
' сам0_
в Димитровград
управление в а
т' защоподкрепят “ И Л' '
та поддържа и линиите на тери

:
!
I.
.
I

1$

■
Бленда-турс регистрира общииските лииии Пирот - местностга Обреновачки анове и
граничният преход - Обреповачки анове. Тъй като в посочената

ягжвгяййг

Мо 7-8 деца По-късно узнахме,
,,е тамошните власти заплаш
вади родителите на децата, че
ако ГИР,ГуСпат да отидат в България на море МОгат да загубат
работата си, децата им ще пострадат в Б-ьлгария... и подобни .
иеща, за които ние в Б-ьлгария I
«ислехме' че са сг%Ивел“'%
^водГГйил™вем истинската война се водеше |
и сп,депата
СеЬгей Миланов
'[ака или иначе тези 7-8 деца,
у
които почиваха .в Равда на на- зВОНци и Димитровград в часши разН0СКИ/ когато са се вър- ,пш посещения, защото хората
„алИ/ естествено са разказвали, ме ка11ЯТ непрекъснато,
че иикой не им е вършил "вел- * о
ипгтни? Не Ви
кобугарска пропаганда", както
ъ„нят пгЬиииално?
им бяха казвади преди да тръгФ
- Вижте, мислех да го пре
иат'
мълча, обаче след като ме пита
* Следващата година доите ще ви кажа: Досега нито един
воха ли повече.
път не съм бил поканен на ня- Е, да. Но пак не можаха да кое тържество. Нито в Босилегнаберат 50, въпреки че този път раД/ Нито в Димитровград. Чета
бяха включени и деца от Боси- по вестниците, че се провеждат
леград. Дойдоха около 20-ина. разни годишнини я на училиПо-следващата година около
я на културните центрове,
40-ина... Даже и през зимната но пак ви повтарям - мен нико
ваканция имахме ученици от га не са ме канили... Освен това
Западните покраишшш Пак много ме е яд, когато прочета
безплатно. В организирането т>ъ вестниците, чуя по радиото
на летовници вече се включиха ,ми телевизията, че "българчеи други хора от ДСБЮ. Мисля,
от запалните покрайнини
че голяма роля на по-късен ЛРТта...
311Мували в сгогаетап изиграха хората като Не- низация
'
'
V на
и благодарение
бойша Иванов, Ангел Йосифов, Държавната агенция за бълга
Радко Стоянчов и други, рите в чужбина или някоя дру
Огромна подкрепа на всичко га институция която няма
това оказаха и вече съществува връзка с това. Почти никога не
щите български културно-ин- споменават Центъра за учени
формационни центрове в Ди- чески отдих и спорт. Дори и във
митровград и Босилеград.
вашия вестник ("Братство") съм
* Вероятно сте имали и
чел, че организатор е еди кой
проблеми заради това, че
си...
на .българчетата
от За,
* Уверявам Ви господин
падните покрайнини позво- Миланов, че това не се праляоате да летуват безви умишлено.
платно?
- Аз зная, че не се прави
- О, разбира се. Много крити- умишлено и заради това не се
ки търпях от представителите сърдя, но пренебрегването на
на друга общности в чужбина, Центъра за ученически отдих и
като например от Украйна, Ру- СПорт продължава и по-натамъния, Молдова. Те се оплаква- т-^ Ето ви още един пример:
ха, че само оългарите от Запад- Виждал съм "Бюлетин"-а, кон
ните покрайнини летуват без- то издава българският Културплатно, а те плащат... Реално но-информационен център в
Поради това^ститна^о^ще- БосиЛегРад'в които н5 Рядк?,^
нието и бългаоите от зССтя Х пише и за нашата дейност. Го
тр „п. ‘
л
'Западни‘ гатоказвам"виждалсьм,знапокрайнини да си плащат чи, че съм го и чел, но в най-разпочивките. 1 ака и стана. Въпре- Лични други институции в Бълки чуждите си паспорти, те ле- гария. Хората оттам не се сетизУваха и зимуваха у нас при ед- ха да ни абонират и нас.

са на заети в Автобусната стан- спиране на рейсовете (няма на цена. Всъщност така е и почия в Пирот, които я информи- спирка), те ползват спирката в с. настоящем. Радвам се, че босирали, че фирмата няколко дни Гоин дол,за което поегигааха до- леградчани и димитровградчане поддържала линията от Пи- говор и челните хора на общини- ни са се разбрали да прашат по
рот до границата и автобусите не те Пирот и Димитровград. Ре- 50 деца т.е. общо 10б, издървлизали в автогарата. От Блен- публиканската инспекция сега жката на които поема бългаода-гурс" отблъснаха това обвине- ооаче оспорва правото на "Блен- ският парламент еМЗ °ЪЛГаР
™
™^ ГсТошФГол?“дТкат^традиция босип0У.дългите ^м рейсове Да влизат спортното предприятие фред Л(егРаДчани дз летуват в Обзор,
в гарата. Междувременно фир- Върховния съд на Сърбия оспор4 т д”“итРовгРаДчани в Равда.
мата "Йеремич превоз" регис- ва отнемането му на линията Пиа беше и това лято.
тРиРа линията Пирот - Димит- рот - Димитровград - гранич- ' Вие самият посещавали
ровград - граничния преход пият преход "Градина".
ли сте Запандите покрай'Градина" и започна борбата си
Б п нини?
заНревъзходсгво
г
ь.д.
~
няколко пъти. Бил съм в

°™хВърлим тези забелеЖ
ки> какво е Вашето становище за по-нататък?
- Вече го казах. Знам, че ако
това, което ще кажа, прочетат
българите живеещи в^ ДРУ"1
държише ревнат но азнаист^^ГаГГключШ^и
чувства към блъгарите от 3
падните покрайнини и зат0® ■
в бъдеще ще им помагам
чески. В лагерите ни винаги
има място за тях. Чакаме
още тази зима
Р.&

Л'
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Ефективна стачка в училищата г дкжаагааи детските градини
Ще се внася работна
България подготвя стратегия
за миграционната политика

Трета седмица продължава стачката на оългарските
учители. Преговорите между
синдикатите в образованието
и Министерството на образованието и науката отново не
бяха резултатни. Бе взето
единствено решение за нови
преговори на експертно ниво
и без участието на медиите,
След като финансовият министър Пламен Орешарски
заяви, че преговорите за уве-

ма деца - няма учител.
Премиерът Станишев:
Готов съм да се ангажирам
Когато видя, че има добро
желание за действително
постигане на
каза минисгьр-председателят Сергей Станишев пред
журналисти в отговор на въпрос за продължаващите учителски протести. По думите
му правителството далеч

добре го разбират Някак си
странно звучи, богато се отказва да се говори за драгата
страна на нещата за^екЩ
есрек

ръка от диаспората

Надявам се че всички ставни
дей^вия ще протичаЛрам
ките на затонаР казГпремие
рът и изрази надежда спорът
да при^почи максимално
бързо. Трябва да има разум и

м Р г България Сергей Станишев и външният министър
Иваило Калфин. Документът е озаглавен Основни насоки на
мигРаЧионната политика на България . Той трябва да стане
?СН°Ва “ РазРаботваието на алоета стратегия, която от
св°^стРана тРябва Да стане Факт Д° пролетта следващата гоАтт
_

75/о от учителския състав, което на практика означава съкращаване на кадрите с 25%,
министър Даниел Вълчев бе
категоричен, че никой никого
не е тръгнал да съкращава,
Според просветния министър правилото е - където има
деца - има учител, където ня-

заплатите на учителите. Наред с това трябва да се дискутира заедно със синдикатите,
с бизнеса и с всички заинтересовани как образованието
да се напр. ви по-модерно и
ефективно, допълни премиерът. По думите му заплатите
са единият проблем и всички

ресува положението на медицинските сестри, на лекарите, на военните, на другите
хора, които са в публичния
сектор" Това са 500 000 души
които няма да иматувеличение на заплатите за да удовлетворим само на едно сьсловие, отбеляза премиерът
“
г •

ТТГЗПП/П ■тзмгттчгт/тгип
^ЬЛ1с1и1Ки ± Рс1>КДс111С1е5С1
„
А
Х,
впечатление прави лавинообразното нарастване на молби
за българско гражданство от граждани на Сърбия на основаНИ6 бългаРСК11 произход заради безвизовото придвижване в
Фа™Чите на Европейския съюз. Очакванията са тази тенденЦИЯ Д3 ПРОДЪЛЖИ с оглел бъдещото присъединяване на БълрИЯ *“* шенгенските споразумения. Това обстоятелство
стимулира допълнително кандидатите, които разчитат да
получат българско гражданство преди промените, които ще
настъпят във визовата ни политика 2010 година, заяви Една
Къндева, консултант в отдел "Имиграционно право".
Повишеният интерес към получаване на българско граж
данство и следователно на безценния европейски паспорт е
една от причините Министерският съвет на Република Бъл
гария да положи началото на обща стратегия в областта на
регулирането на миграционните потоци, които приенат за
крайна цел България или пък я разглеждат като трамплин
към държавите от ЕС. Част от бъдещата единна стратегия на
националната политика по миграцията е улесняване на про
цедените за получаване на българско гражданство на основа
ние български произход, като начин за консолидация на бъл
гарските малцинства зад границата и оформяне на общностното им самосъзнание, уточни Къндева.

Възвратна визита на президента Първанов в Швеция

Да се засили инвестиционният поток
Президентът Георги Пър
ванов и съпругата му Зорка
Първанова престояваха на
тридневно държавно посеще
ние в Кралство Швеция от 9
до 11 октомври. Визитата е по
покана на крал Карл XVI Густав. Посещението е в отговор
на официалното посещение у
нас на шведската кралска
двойка през 2000 година.
В делегацията, придружа
ваща президента, бяха вицеп
ремиерът и министър на вън
шните работи Ивайло Кал
фин, министърът на иконо
миката и енергетиката Петър
Димитров, министърът на от
браната Веселин Близнаков,
на
заместник-министърът
културата Иван Токаджиев, и
други сътрудници. Държав
ният глава бе придружен и от
бизнес делегация.
Разширяването на двус
транните отношения и засил
ване темпа на политическия
диалог бяха сред основните

Нарастват молбите за

90 евро за нов
български паспорт

Официална церемония в кралския дворец
цели на визитата па президента Първанов в Швеция,
Обсъдени са нови форми па
сътрудничество и обменени
мненията поактуалпи въпроси от европейския дневен
ред. Разговаряно е и за възр.Ь’г~~

можпоегите за активизиране
па търговско-икопомическите отношения и повишаване
на възможностите за засилване па инвестиционния поток
от Швеция към България,

Авуметрова икона на Са. Кли
мент Охридски, изработена в
Охрид бе осветена в храма "Св.
40-Мъченици" във Велико Търново от великотърновския митрополит Григорий. Иконата е
изработена от прочутия май
стор резбар Койчо Айновски но
поръчка на кмета на Велико
Търново Румен Рашео.

Около 90 евро ще струват новите български задгранични
паспорти, които ще започнат да се издават от догодина, съоб
щи министърът на вътрешните работи на Република Бълга
рия Румен Петков.
Документите ще имат специален чип, който ще се вгражда
в задната корица. На него ще се записват биометричните дан
ни на притежателя, като пръстови отпечатъци и специални
снимки на лицето, които съдържат уникални за всеки човек
белези.
Издаването на нови електронни паспорти ще започне през
юли 2008 г., стана ясно от изказването на министър Петков.
Притежателите на български задграничен паспорт няма
да са задължени веднага да сменят международния си пас
порт. Това ще се налага след като изтече срокът на досегаш
ния, който са имали.

Нови компютри
по границите
Българското министерство на държавната администрация
Ще предостави компютърна техника на службите, които осъ
ществяват граничния контрол. Това съобщиха от споменато
то министерство. Ще бъдат предоставени общо 146 броя тер
минални устройства на служба "Граничен контрол" и елек
тронни четци за документи, 11 сървери в комплект с архиви
ращи устройства, както и такива, които поддържат безжична
свързаност.
Т. Петров

Накратко
Антон Дончев чупи рекорди

Обучават митничари да

Новият роман на гоелмия български писател раЗПОЗНЗВаТ фаЛШИВИ ЦИГарИ
тегодипиторажотШ^иКЖй издателят
обУ>,е,1ие 110 идентификация на фалшиви циИоап Грапитски. Романът "Кракра Пернишки" е
Ж ;:^?;ГпТ0ГпоНТА0,п3Гл™к 13емет- фия и Варна. То бе предназначено за митнически

Икона Си. Климент Охридски
във Велико Търново

Р имттгЕ™ пя

публиката"

^ ЦЯ/1а"

СЛуЖИТеЛИ 113 ПОЛИЦИЯТЗ, КОИТО ПрЯКО ОСЬЩеСГВЯ-

съавтор па текста,
контрол върху китрабандата и търговията с
изкуство, когато се срещне с фалшИ1„Г цигари
Т.П.
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Глиганите са причинили огроллни
щети на земеделците_______ _

Общината дари кошюгьр
на основното училище
По повод Детската седми
ца кметът на община Боси
леград Владимир Захариев
подари компютър и принтер
на кабинета по информатика
в централното основно учи
лище в града. Дарението е
осигурено чрез проекта за пабавка на компютърна техни
ка за общинското управление
и за обществените ведомства
в общината, който сьвместио
реализираха ОС и СНЕ Стой
ността на проекта, в рамките
на който са подсигурени 27
компютъра и принтера, въз
лиза на около 1,3 милиона
динара. По 50% от тази сума
са осигурили ОС и СНЕ
П.Л.Р.

Ловджиите частично
компенсират щетите
п=="

лвияк:

сеца
ско

тата си от глиганите, които гюс- мирана тричленна комисия, коя
то шпо атакуват нивите с карто- то на място преценява щетите и
фии царевица. Дивите свине определя размера на обезщете
ните парцели
Досега около 80 земеделци са
силеград, Радичевци и в другите подали искове за компенсиране
по-низки села в обтипатаГпо не на щети, които им нанесли глиподминават и нивите с картофи гани, казва, председателят на
в планинските села.
дружеството Ефтим Митов и до- Диви свине напълно опусго- оавя, че вече 70 /о от гях са решеКме/яъм Захариев в кабинета но информатика в основното учи
лище

т®

Общинският съвет за съдбата на общинските
електронни медии

ШтшЯт

Искат изменения на закона
Кое ще бъде най-подходящо
то решение за бъдещия статус на
общинските електронни медии в
общината (радиото и телевизия
та), които са в състава на Центъра
за култура, беше тема на заседа
нието на Общинския съвет в Бо
силеград, което се проведе на 8
октомври. Покрай членовете на
съвета, на заседанието присъства
и Воислав Божилов, председател
на комисията по информиране
при Националния съвет на бъл
гарите в Сърбия, Славка Накева,
директор на Центъра за култура,
Дивна Велинова, главен редак
тор на радиото, Божидар Ива
нов, заместник-редактор на ра
диото, и Любен Глигоров, и.д.
главен редактор на все още неот
критата общинска телевизия.
Според чл. 96 от Закона за радиоразпръскване, след 31 декември 2007 година общинските
скупщини и скупщините на гра
довете няма да могат да бъдат ос
нователи на местни електронни
медии. Затова присъстващите се
съгласиха НС и Общинският съ
вет в Босилеград да изпратят
писма до Министерството на
културата и информирането, от
което да поискат съдействие за
изнамиране на решение, понеже
Радио Босилеград в момента
по-голяма част от програмата си
излъчва на български език. В то
зи смисъл е нужно министер
ството да поиска изменение на
спорните разпоредби в Закона
за радиоразпръскване.
На заседанието беше изтъкна
то, че според този закон освен

части лица п фирми, основател
на мести електронни медии мо
же да бъде и неправителствена
организация. Затова бе заключе
но, че може би най-подходящо
решение е основател на общин
ските електронни медии в Боси
леград да оъде някоя неправи
телствена
организация
или
гражданско сдружение, а общи
ната да отпуска пари за тяхното
финансиране, за което съществу
възможности.
ват законови
Присъстващите застанаха на ста
новище, че не трябва да се вземат
прибързани решения за бъде
щия статус на медиите, обаче
трябва да се спазва определени
ят срок за промяна на основате
ля, за да не се пропусне този за
получаване на честота, за която
радиото вече е кандидатствало
при Републиканската агенция за
радиоразпръскване. Доколкото
не получат честота, радиото и те
левизията няма да могат да из
лъчват програма след 31 декем
ври 2007 година.
Воислав Божилов заяви, че
НС е против каквато и да е при
ватизация на местните елек
тронни медии, които излъчват
програма на езиците на малцин
ствата, понеже това представява
реална заплаха да бъде застра
шено вече достигнатото ниво на
правата на малцинствата в об
ластта на информирането.
В своето изказване кметът
Владимир Захариев подчерта, че
общината няма да позволи заетите в радиото да останат без ра
бота. ^Доколкото не се намери

подходящо решение за бъдещия
статус на радиото, зает ите ще ос
танат да работят и Центъра за
култура и ще се занимават с ня
каква друга дейност от областта
на ин(формирането", изтъкна
ПА.?.
той.

Учениците
от българските
паралелки
на екскурзия
в България
12 второкласници и 11 пър
волачета от централното основно училище в Босилеград,
които изцяло се учат на май
чин български език, заедно с
родителите си и с учителите
Милан Миланов и Драган Пет
ков днес ще заминат на двудневна екскур зия в Югозападна
България. В рамките на ек
скурзията, която съвместно
организират Основното учи
лище "Георги Димитров" в Бо
силеград, Националният съ
вет на българите в Сърбия и
детското списание "Другар
че", екскурзиантите ще посе
тят основни училища, читали
ща, театри, зоологически гра
дини и др. учреждения в Бла
гоевград и Кюстендил, както и
Рилския манастир. За учени-'
ците ще бъдат организирани
и културни програми.
П.Л.Р.

Бладимир Миланов в опустошената нива в Райчиловско поле
шиха нивата ми с царевица, кар
тофи и фасул, оплаква се Влади
мир Миланов от Райчиловци.
Опитах се да защитя реколтата
си, но не успях. Тъй като вече ня
колко години глигани върлуват в
полето, през лятото си построих
ловджийска засада, от.която ня
колко вечери заред дебнах"неканените гости". Те обач^ ме из
превариха и ми събраха реколта
та. Затова съм принуден тази
есен да сложа телена ограда око
ло нивата, добави Миланов.
Подобна е и приказката на
Христо Спасов от същото село,
който вече сложил ограда около
нивата си с царевица. Огромни
щети глиганите нанесли и на зе
меделците в по-високите села. За
това свидетелстват примерите
на Славчо Илиев от Горна Лисина и на Васил Спасов от Милевци, на които диви свине напълно
унищожили ниви, засадени с
картофи.

От началото на годината
ловното дружество е изпла
тило и 86 хилади динара за
компенсиране на щетите на
животновъдите, на които
вълци удавили овце. Митов
подчерта, че за всяка удавена
овца дружеството плаща на
животновъдите по 2 000 ди
нара.
ни и земеделците са получили
определени пари. Той поясанява, че поради увеличаването на
размера на щетите през тази
есен ОС на последното заседание
решила да отпусне на сдружени
ето допълнителни средства, кои
то ще бъдат изразходвани за на
ваксване на загубите на земедел
ците. Вместо предварително
заплануваните 250 хиляди, за та
зи цел от общинския бюджет ще
бъдат отпуснати 400 хиляди ди
нара на "Сокол".
П.Л.Р.

Ш кета:ЯИмат ли младите възможности за развлечение?
те;
*И|д Горан Костадинов - студент: Културният
живот в Босилеград е напълно заглъхнал, ко
й*\ -Й&Ч&З И ет0 е последица от икономическата изостаиалост иа общината. Младите имат нужда
от концерти на някои известни роксгстави,
гостувания на театри от България и Сърбия
/

чу и пр.
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ЩЦ Миодраг Якимов - служител в общинското
управление: Надявам се с изграждането па
спортната зала и па язовира да се открият
Г >. Ч нови възможности за спортуване и развлечепие за младите. Очаквам и Центърът за
култура да организира повече и по-разнообразни културни програми.
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Сапдра Миленова -ученичка в гимназията:
Концерти, басейн, кръжоци към Центъра за
култура за талантливи артисти, певци, му
зиканти и пр. Това са само някои от актив
ностите, които могат да допринесат да се
подобри културният живот и да се създадат
] по-добри условия за развлечение на младите.
А

Стевица Миланов - безработен: Център ът
ЩгЛГТ] рН
култура и училищата трябва по-активно
! 1<И "" се вкя'0чат в организирането на различни
- * ДВ културни събития за младите. /\а се откриI
ят кръжоци, интернет-клуб и пр.
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тя Саня
й Аинова || ученичка в
Т гимназияВ та: Факт
В е, че лип^ сват пове| че кулпур-

нипР°Ш

---------------- в нашия
град. Бих
искала в Босилеград по-често
да има концерти, изложби и
пр., а съи/евременно да се зад
вижат и някои кръжоци към
Центъра за култура - за ар
тисти, декламатори, певци,
музиканти и пр.

12 октомври 2007

Седем години след демократичните промени 2000 г.

Днес ще заседава
Общинската скупщина
Днес Общинската скупщина в Димитровград ще се проведе
заседание, на което между другото ще се разисква по ребаланса
на общинския бюджет, както и за проблемите във връзка с прево
за на пътници на територията на общината и линията от Пнрот
до границата. Между другото отборниците ще разискват и по
въпроса дали сградата на пазара да бъде преотстъпена за стопа
нисване на "Комуналац", както и за това дали на "Бленда- с"
да бъдат дадени на ползване още два автобуса.

Лидерът на ПУПС д-р Йован
Къркобабич в Димитровград:

"Пенсионерите са на маргините
на обществото"
Съюзът на пенсионерите в
Димитровград тези дни се
прояви като успешен домакин на "26-ите срещи на пенсионерите" от 16 общини,
предимно от Пиротски, Топлишки и Нишки окръг.
Участниците в срещата
приветстваха председателят
на Съюза Павле Тодоров и заместник-кмегът на общината
Баса Алексов.

-7

други няма да го направят за
нас. От празна чиния никой
не е ял. През 2006 г. в Сърбия
са починали 80 хиляди пен
сионери. Ще сътрудничим с
всички, които искат да сътрудничат с нас", каза между
другото д-р Къркобабич. Той
поздрави присъствието на заместник-кмета на Димитровградска община Баса Алексов
и добави, че едва ли има об-

Д-р Симеон кое зо грешките но ДОС
Седем години сдед историческите промени от 5 октомври 2000 г. първият демократичен по убеждение
председател на Общинската
скупщина в Димитровград
д-р Симеон Басов за тогавашните събития и грешки казва:
"Преди учредителната сесия на Общинската скупщина 2000 г. почти всички отборници на ДОС освен мен се бяха втурнали в надпревара да
спечелят отборниците на
СПС да гласуват за мен. От
днешна гледна точка мога да
кажа, че тъкмо тук сме направили най-голямата грешка,
Спомняте си, че тогава аз спечелих с един глас повече,
Лично и ден днешен не знам
кой от "противниците" е гласувал за мен, нито съм се интересувал, нито пък някой от
тях ми се е похвалил. Но стана каквото стана и на практика в общината бе избрана
местна власт от тези спо-малко отборници. Мисля, че такава власт можеше да сьществува да имаше тогава лоял-

ни партньори. Това, че "нещо
скърца в ДОС", както писахте
и вие, не се отнася до ДСБЮ,
които бяха исключително лоялни тогава, всъщност активниучастници, но се отнася до
СПО, което след всичко случило се накрая им се върна
така както го заслужаваха.
Ако ме питате за случилото се след това и за събитията
около и в "Комуналац",
спомняте си, че всичко тръгна
с моето предложение да се
формира фонд за стопанство
и селско стопанство, който
едва сега, шест години
по-късно, е създаден при общината. Значи закъсняваме с
цели шест години.
Някоя друга грешка на
ДОС аз не виждам. Имахме
голям шанс да направим нещо, но за съжаление го изпуснахме. Около месец и половина по-късно, след като аз
вече не бях кмет, на мое име
пристигна писмо от Италия,
от конференцията на общините на Северна Италия, които на мен (мислейки, че съм

още кмет) и на общината
предлагат
сътрудничество,
съвместни капиталовложения, с една дума напредък за
Цариброд. Разбира се, аз това
писмо го занесох в общината
на тогавашното ръководство,
но те не пожелаха дори да
разговарят с мен, нито да погледнат писмото",
Така, седем години после,
говори д-р Симеон Басов, екскмет на общината, признавайки грешките на ДОС, а и
това, че те въпреки всичко, освен добри намерения, нямаха
никакъв опит да се справят с
властта или по-точно с предишната власт, чиито останки и ден днешен в някои области не могат да бъдат премахнати. Но не бива да се забравя, че демокрацията не е
пиле, което щом се излюпи
веднага започва само да къл
ве. Демокрацията, особено
при нас, е като недоносено бебе, за което трябват много
грижи и то от цялото семейство.
А.Т.

Реагиране

гС.а,>^МИ/
От 1964 година съм редовен
читател на вестник Братство , но нито един брои досега не съм очаквал с такъв

На срещата присъства и
лидерът на пенсионерския
Съюз и на Партията на обединените пенсионери на
Сърбия (ПУПС) д-р Йован
Къркобабич, който каза, че
партията ще излезе на предстоящите местни избори в
Сърбия и ще се бори енергично за интересите на пенсионерската популация. "Ние се
намираме на маргините на
обществото и статуса си тряб
ва да променим. Сами трябва
да застъпваме интересите си,

щина в Сърбия, в която се
провежда подобна среща на
пенсионерите, на която да
присъства общински ръководител на толкова висок пост.
В Центъра за култура по
случай срещата бе изнесена
културна програма. Гостите
посетиха Градската галерия и
СЦ "Парк .
Домакин на следващите
срещи на пенсионерите ще
&ьде град Житораджа.
Ч-Д.

Минималните
пенсии - поне 30
хиляди динара
Размерът на пенсиите винаги е любима
тема за мисионерската популация. Ето
какво по въпроса мислят няколко допита
ни от "Братство" пенсионери от Димит
ровград:

ли Да напише солидна статия
за 5_ООКТОМВрИйските събития в нег0вия град.
Имам впечатление, че някои твърде бързо забравят
брНойР2ШоНтТоРГмТриТ0°7 мина°ло и ш^е бил положи°
г.
телен, кой отрицателен, а
Именно поради това, че то- приказваме за събития отзи брои излезе на годишни- Преди Ю0 и повече години, за
пата от демократическите коихо никой не си спомня,
промени в Сърбия, в които 11ИТО имат аКтуално значескромен принос дадоха и ди- ние
мигровградчапи. На тоя ден
Много от онези, които полма улиците в града се бяха зват благоденствието от тези
събрали повече от 3000 души, сбития, д0
„ямат поло.
дошли и от крайградските се- жително мнение за петооклища и Забърдието. За тези томврийските събития и
събития в Димитровград в главните им участници. Затоброй 2161 не е казана пито ду ва се и случва носителите на
ма, за разлика от дописника политиката на Мира Маркоот Босилеград, който се осме-

вич и Слободан Милошевич
и днес да са на най-важните
работни места в димитров
градския обществен живот, а
челните хора в петооктомврийските промени и сега да
бъдат тормозени и да се мък
нат по съдилищата.
За ваше щастие, а за общ
срам, не сте единствените щото и ТВ Цариброд не обърна
никакво внимание на тези събития.
ци^аЕ
така! Дали темите не са актуални щш няма кой да напише за динамичните дейности
в Димитровград?
Когато прочетох заглавията и някои цели статии в миналия брой, бях тъжен. При
помних си стиховете на Пеньо Пе„ев: "Поколение, едва
ли ще узнаеш ти когато се наливаха основите какъв живот
живяхме ний"?
Суважение Михаил Иванов,
Димитровград

Малка анкета - пенсионерите за размера на пенсиите
/■
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Нацко Миланов: “Имам
пенсия от 7500 динара. Живея при дъщерята ми и зет
тшвт. тг
ми, които ие работят, така че г
фактически и тримата живе- '\\ обИ' ^
'
"
{ \
ем от пенсията. Спорел мен
пенсионерите би трябвало
да получат най-малко по
1000 динара на ден."
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Ташко Гацев: “Пенсиите ни са
малки. Минималните пенсии трябва
да са поне 30 хиляди динара. Няма
логика пенсиите да намаляват, а запдатите да се увеличават. Когато преди години излязох в пенсия съотнощението между пенсиите и заплатите бе 85% : 100%, а сега?!”
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Васил Пецев:
“Кажете ми
■’4 как да живея
V нормално с 12
хиляди днпа-

1Ш ря?”
Разговаря: Б. Д.

Кг

Никола Станоев: “Имам 14 хиляди дина
ра, конто никак не ми стигат. Работил съм
40 години, 5 месеца и 9 дни. Трябва да
платя сметките за тока, телефона, водата,
комуналните услуги... Плащам и на жената, която идва да ми чисти и да ми помага,
защото имам сериозни здравословни
проблеми... Минималните пенсии не
трябва да са под 40 хиляди динара.”

Ангел Соколов: “Пенсиите увеличиха с 3,4
%, а някои заплати с 23 %. Може ли това та
ка? От пенсиите живеят и децата ни. Ние,
пенсионерите, се лишихме и от бани, и от
всякакви видове възстановителни дейности.
Няма пари за културни събития, няма за ни
що. Основната ин дейност е борбата да оце
леем. Спорел мен минималните пенсии тряб
ва да са между 30 и 40 хиляди динара.”
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Носии и от Су/од-улицо и Мшш

;2 октомври 20.0?

Ловното сдружение “Върла"
в Сурдулица____________ _____

Свети Еваатий
■закрилник на ловците
„

Ловното сдружение "Вър
ла" в Сурдулица наброява
около 450 членове и разполага словна територия от пад 62
000 квадратни километра. От
тази година освен управител
сдружението има и ловна
служба стрнма щатни работцици.

Борис Богоев - драинският
7 крал на скотовъдите"

„„ „у„„.
количество^ зайци, край * Скотовъдството е труден поминък

известно
чийто брой сега е пад 2200.
Вече няколко години възобповяваме фонда па яребиците и фазани те, така че сега
разполагаме соколо2400 яребици и с над 500 фазани. Забедежителпа е бройката па

един бик Борис Богоев
в Клисурския

- Допреди дпе-три години стадото ми иабршшаше пад 30 добичета, по бях принуден да
,.и цамядп, тьй като ни е трудно да ги гледаме
сами със съпругата ми Нада. Зимата при нас
продължава почти шест месеца, а това е дълъг период, през който пеедесмодасепахраняттолкова много уста, казва Богоев. През лятото е друга работа - главно са на паша. Мие
даваме па добитъка концентрати и
тук
друга изкуствена храна, така че месото и млякото са наистина екологично чисти.
Скотовъдството стана единаственият ми
поминък отпреди петнадесетина години, когато след закриването на Цеха за одеяла в
Клисура па Текстилната промишленост ог
Гърделица, останах без работа, добавя той. И
преди 1992 година си отглеждах по една две
крави, но когато цехът фалира, не ми остава
ше нищо друго освен животновъдството. Ня
мах пари да купя породист добитък, така че
стадото си увеличавах с по една-две бройки Борис Богоев е роден 1951 година в /Храинци. Основно
годишно от собствените си добичета. Сетне училище е завършил в Клисура, а гимназия в Бачка
^
^ започнах да отглеждам и бикове. И сега имам паланка. Следвал е социология и философия в
—
един страхотен хубавец от пад 600 килограма, 14овосадскияуниверситет. След смъртта на майка
..
^...Ллччй: !с гордост заявява Борис Богоев.
си напуска следването и се връща в /Храинци и
Миналата години сурдулишките ловциустановиха сътрудничество с ко
поспгьпва на работа в Цеха за одеяла в Клисура.
легите си от българските обн/ини Трън и Радомир. Тави години делега
Няколко мандата бил избиран за отборник в
ция от Сурдулица, водена от Араган Костадиновци присъства на тър
Общинската скупщина в Сурдулица.
жество но случай 110 години на Ловно-рибарското сдружение “Радо
мир На състезанията по стрелба срен/у подвижни мишени в Радомир
рЗ млякото главно се хранят телците. Далеч е от
Араган Костадинович спечели най-много точки.
Сурдулица и от по-големите потребителски
Л центрове, така че често пъти бил принужда
Преди няколко дни ЛС едрия дивеч-около 340 сърни
ва ван да ги продава на бесценица. Това ооикно"Върла" за първи път отбеля- и почти 200 глигани, каза
Щ вено се случва през зимата, когато някое от
за патронния си празник - Св. Костадинович и добави, че на
Щ добичетата се хлъзне по леда и си изкълчи
Евстатнй. Това бе удобен мо- основата на тези бройки за
% или счупи крак. Принуден е да го коли на
мент да се представи дейнос- новия ловен са уточнени и
С' място и да раздава месото на съседите си.
тта на сдружението през из- квотите за всеки вид дивеч
(А "Кой тогава да пита за цена?!?" - вайка се Боминалия период. Както под- поотделно. Вече падна и пърV рис.
черта председателят Драган вият глиган в новия сезон. КоНе бил доволен от Министерството на сел
Костадикович от началото на легата Христо Златанов - Пиското стопанство, защото както казва, то само
годината значително е увели- цан от Божица е гръмнал жи- Борис Богоев с любимеца си
обещавало някаква помощ, а не давало нищо.
чен фондът на дивеча.
вотно с тегло от около 85 киНа въпроса може ли да се живее добре от На въпооса регистрирал ли се е като скотоговедарството той върти глава отрицателно. въд, получаваме отрицателен отговор. А тази •
"Трудно, тъй като няма ошганизирано изку- РетастР?Ч11Я е основната предпоставка за попуване на млякото и на добитъка, а без стабн- лУчаваиа на каквато и да било помощ от дърлен пазар няма нито стабилни цени, поради жавата' Затова Богоев ооеща, че ще го напракоето се налага да продавам излишъка си на д11 ВЪЗМРЖН0 по-скоро и ще поиска помощ от
гешефтари", оплаква се той. Нямал сили да АгРоинФ°РмаЧионния център в Сурдулица.
купи машина за издояване, поради което с
Деян Мирчев
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ловното дружество “Върла”
се готви догодина да отбеле
жи голям юбилей -110 годи
ни съществуване, тъй като е
сформирано през 1898 година.
По този повод са започнали
разговори с представители
па “Сърбияшуме” за преот
стъпване па терени за два
ловни гатера - в единия лов
джийските кучета да се от
викват да преследват сърни,
а в другия да се тренират за
преследване на глигани.
В рамките па бъдещия спортно-турист и чески ц ентър
на Власина се правят и пла
нове за изграждане на Дом на
ловците.

дограма.
- Възобновяването на фонда на дивеча е необходимост,
тъй като голям брой дребен
дипеч всяка година страда от
пожари, а и бракониерите ни
нанасят големи щети. Новоформираната ловна служба
оправда съществуването си,
защото бяха заловени ияколко бракониери с гръмнати
сърни, па които е иззето оръжието и срещу тях е задвижено дело пред общинския съд,
добави той.
Деян Мирчев

Малката тераса на семейната къща на Милутин Раденкович в бабушнишкото село
.
Извор е изпълнена с тикви, чието поединич- р ЛФйФ-ф
но тегло е между 30 и 40 килограма. Плодове
те па това градинско растение имат важна ро
ля за хората в този край, тъй като предимно
се използват за храна на добитъка, а освен за
развлечение, семките им се използват и в медицината, особено алтернативната,
Въпреки че е наченал осмото десетилетие
Милутин Раденкович продължава да обработва няколко хектара нивя, на които главно
отглежда царевица и картофи, докато тиквите са "междуредна" култура. Съпругата му
Коса казва, че след застоя по време на горещините от юни и юли тиквите усилено започнали да растат през ав1уст, след като прибрали картофите и за два месеца достигнали ?акива размери. Няколко тикви са с тегло между 30 и 40 килограма. Внукът им Маркю
най-малкият от осемте внучета, с гордост позира край тиквите от "тлиес и четелес кила".
Кой е по-тежък: Марко или ...?
ДС.
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В ДИМИТРОВГРАД
И В БОСИЛЕГРАД

ДЕТСКАТА СЕДМИЦА

ДЕТСКАТА
СЕДМИЦА
В
БОСИЛЕГРАД
- чудесните
детски маски
(снимки 4,5,6,7,8,9)
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Детската седмица в Димитровград

"Радостта на Европа" в Ниш

Награди за младите
литературни творци

Център на света поне един ден
н "Радостта иа Европа"

ЯНИ

-\Г

Мария , Александра и Таня
Детската седмица в Димптровград започна с акцията "Отиваме иа разходка" в организация
на Детската градина, Основното
училище, Народната библиотека и Гимназията, а в рамките на
програмата "Куфар за бъдещето". Тази програма се реализира
с помощта на групата "484" от
Белград и подкрепата на Европейската комисия.
С проекта “Куфар за бъдещето мой, твой, наш ” иа групата 484
са обхванати градовете Суботи
ча, Бела църква, Враня, Крагуевац
и Димитровград. Неправител
ствената организация вече някол
ко години съппрудничи с Гимназията “Се. се. Кирил и Методий”.
Тази година целта на проекта е
младите по най-подходящ начин
да представят своята среда и на
съгражданите си да подарят раз
лични акции и програми, а основ
ната задача е по креативен начин
да дадат белег на лятото. Мен
тор на проекта е Елизабета Геор
гиева и в момента младите от
Димитровград заедно с пея под
готвят подаръци за връстниците
си от останалите градове. Учас
тниците сами изработват пода
ръците, тъй като креативността е на преден план в проекта.
В началото иа следващия месец де
цата, които участват в проекта,
ще тръгнат да посещават остана
лите градове-участници и във всеки
от тях ще се представят с програ■ ма. Димитровград ще преде тавляват Мая Гюрова, Милано Виденова,
Таня Станоева и Ана Ангелова.

Идеята па акцията е след реконструкция на главната улица
да се върне някогашната цариброд ска разходка по пея. Затова
децата от основното училище и
детската градина бяха облечени
в костюми от началото и средата
на миналия век, за да напомнят
на царибродчани, че отново
имат възможност да се разхождат по главната улица. В рамките
на мероприятието бяха изложе
ни и фотографии иа Милена Ви
денова под название "Как виж
дам моя град".
Детската седмица бе удобен
момент да се връчат награди на
лауреатите - участници в 19-ия
конкурс на детския хумор в град
Лазаревац. Там членовете на По
етичната работилница, с която
ръководи Елизабета Георгиева,
обраха всичките награди - три
поотделни и три групови, или
всичките 19 участници са с някоя
награда, сиреч абсолютни побе
дители.
Поотделни награди в Лазаре
вац са спечелили Мария Петро
ва (по време на конкурса осмокласничка, сега в първи гимназиа
лен клас), Александра Василева
и Таня Илич. Наградите им връ
чи директорката на основното
училище Катарина Симеонова.
Останалите 16 участници по
лучиха награди за отборни побеДИ.

и родители
По случай Седмицата на детето в Детската градина
или както бе наречено на английски РатПу с!ау. Организатори
проявата бяха Соколското дружество "Сокол", детската градина и
ганизацията "Приятели на децата".
Децата и родителите им заедно упражняваха възстановите/
дейности окрайна цел - запазваме на здравето на подрастващото
коление. Дейностите бяха назвапи "Майка и татко упражнява
мен", "Семейна щафета" и "Спортио-въстановителеи съвещате.
център".
Меероприятието бе ръководено от секретаря на
кол" Небойша Йотов.
ДС.
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ците и на връстниците

I

- това са децата
/ЦПк И!
им, които ще присъстват
На 6 октомври град Ниш
‘\ Р'1оС!'Ш ,,а мероприятието, сжупосрещпа 1есетРки участници ШШЖМЖЖкШ Рен™' че УСИА“ята ни'
мероприятие да
в тазгодишното мероприятие е® I
това
продължи да се провеж
"Радостта па Европа", което
•V?
да в нашия град, са били
по случай Дет ската седмица се
резултатни, добави той и
в.
йй
провежда в Белград от 1969 г
посочи, че ще бъде нап
Тазгодишни домакини иа Ьдо
равено всичко, което е по
връстниците си от Беларус, ^.7
силите им, гостите да по
България, Гърция, Македония
несат хубави спомени от
и Китайската народна Рспуб- 1
нашия град и когато след
лика, както и па 80 ученици в ^ >.■
‘1
години станат успешни
белградските основни училикултурни и спортни дея
ща, бяха учениците в ОсиовЬй!Щ
тели, научни работници
иото училище "Цар Копстап- ^ • ^,(
или бизнесмени да поже
тип" и членовете па църков- Ь^дГЗк
лаят отново да дойдат
дружество
но-таицовото
тук.
"Бранко" в Ниш. Преди тър
На приема при кмета
жественото дефиле из цен
на Палилула бяха и Катралните улици на град Ниш Илика Тодорова с момичета от
ролина и Пламена, член
до Клуба на Войската, в който България
ки на вокалната група
бе изнесена програма, представители иа участниците бяха приети от "Радиодеца" към Българското национално
кмета на нишката градска община Палилула радио от София с диригентката си Илина ТоМирослав Джорджевич.
дорова.
- миналата година град Ниш и Градска об- Моите впечатления започват от миналата
щина Палилула поне за един ден бяха център година, когато заедно с една от солистките ни
иа Европа, а благодарение на децата от Ки- гостувахме на детския фестивал на Бемус в
тайската народна Република днес се чувства- Белград и получихме личната покана на г-жа
ме като център на света, подчерта кметът Снежана Станкович тази година да участваме
Джорджевич, поздравявайки гостите си. Ако в "Радостта на Европа", заяви Тодорова. Бяхднес успеем да измамим поне по една усмив- ме много щастливи, подготвяхме се сериозно
и дълго и се завърщаме наистина удовлетвоПламена Колева, ученичка в IV клас в ОУ
рени. Аз съм от това поколение, което е могло
“Академик Арнаудов ” в София:
да види Детската ансамбея "Знаме на мира" в
- Беше много хубаво и хората бяха много учБългария преди години, но и тази идея е чуТшТесачудесн^ "Р“ 0Л113~те Уна и
десна, защото смятам, че организаторите от
Каролина Кръстева, уч. в III клас в ОУ
сръоската столица допринасят в Европа да
“Антим I” в София:
няма граници.' Радостта на Европа" - това са
-Моята домакиня беше Александра. Размедецата, а ние да бъдем тяхната подкрепа, да
пихме си адресите и ще си пишем, а може и
можем по някакъв начин да направим нещо
да се видим, у тях или у пас - все едно.
хубаво за тях, сподели Илина Тодорова.
Най-добре през ваканцията иа морето.
В. Богоев

ъ

Детската седмица в Босилеград____________

Маскарад по
централните улици
И тази година главна проява в рамките на Детската седми
ца в Босилеградско беше маскарадът, който миналия петък
съвместно организираха централното основно училище в гра
да, подведомственото училище в Райчиловци и детската гра
дина.
г
Под ръководство на учителите си и на възпитателите, деца
та, маскирани по най-различен начин, дефилираха по цен
тралните градски улици. В дългата колона имаше герои от
детските приказки и анимационни филми, невести, дами, по
лицаи, войници, пирати, стари баби и дядовци и пр. Своеоб
разното начинание предизвика особен интерес и сред по-въз
растните босилеградчани, които въодушевлено поздравяваха
малчуганите.
г
П.Л.Р.

В рамките на ознаменуването на 10-годишнината от учредяването

на КИЦ в Босилеград

Курс за защита правата на децата

Сцена от театралните представления арщя

гарския национален комитет"ЗаеднТзаУевдта^вБоси- ташщтепроеетГизнегоха ^воеЖтзни^театр5"1“'

РуПцията'тРаФикана

,

Ш
Г

ще "Децата също имат права", което за поредна година проблеми на дец™семе“^^
организира тази неправителствена организация.
дие цпоегитлшията
' с Домашното насиПод ръководството на Емилия Велинова, председател Младите артасти отправиха
Та' аДкох°Дизма И пр.
на организацията, и на служителите в КИЦ за ученициг
а и остри послания срещу коте от България и за двадесетина момичета и момчета от
*г
Босилеград, предимно ученици в гимназията, в продълбългарският национален комитет “Заедно за децата”
жение на три дни беше организиран курс, на който бяха
осигУРя™ безплатни почивки в Турция или
разисквани въпросите за правата на децата и актуалните
участници в
проблеми, пред които е изправено подрастващото по- БоСи^град.}
“У"е"е "" яГщ“ в

На собствеи изб°Р «
др.
По време на пребиваването си в Боси
леград гостите от Бъл
гария посетиха из
ворската църква и
фермата-музей
на
Здравко Георгиев в
Белут.
П.Л.Р. г
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Срещи:
Новица Младенов, художник

Гордея се,
че съм българин
Тези дни в Градската галерия в Димитровград е открита изложба на известния димитровградски
художник
Новица Младенов. Изподзвахме случая към художника
да отправим няколко въпроса:
ШШ
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Новица Младенов е роден през
1938 година във Враня. Основно
училищеучи в Цариброд, а средно
художествено в Ниш. Записва се в
Художествената академия за при
ложни изкуства в Белград, но след
една година напуска следването и
започва да работи като худож
ник-изпълнител в Народния теа
тър в Ниш. След няколко години
заминава за Белград и работи ка
то художник в тамошния Наро
ден театър и в Белградския дра
матичен театър, откъдето изли
за в пенсия.
Илюстрирал е читанки и хрис
томатии заученици от българ
ското малцинство в Сърбия.
Участвал е в много колективни
изложби, а самостоятелни е орга
низирал в Цариброд, Босилеград,
Белград, Ниш, Земун и Косовска
Митровица.
* Г-н Младенов, за кой път
организирате излозкба в
Цариброд?
- Това е третата ми по ред
изложба в Цариброд. Първата бе организирана през 1982
година в Центъра за култура
та, а втората през 1998 г. вв
КИЦ "Цариброд".
* Коя от трите изложби е
най-качествена?
- Мисля, че тази - третата, е
най-качествена. Експонирах
27 картини, които сътворявах
през изминалите две години.
Донеотдава нямах ателие в
Белград и това до голяма степен ме смущаваше, тъй като
художник без ателие е като
майстор без инструменти.
Междувременно се сдобих с
ателие и започнах да рисувам
интензивно.
* Кои са най-честите мотиви в творбите Ви?
о
- ба мен мотивите не са
много важни. Понякога мотивът се показва задочно. Появи се като идея, която някой
път на картината излезе така,
както съм замислил, докато
някой път се превърне в нещо
съвсем
противоположно.
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Интервю с поетесата Кристин Димитрова,
участничка в Сичевския литературен пленер
I

. ......
I

- ... • - •.

Не обичам
фалшивите и
чуждите чувства

“Чй Кристин Димитрова участва в тазгодишния

Обичам да рисувам птици. В
литературен пленер в Сичево, заедно с поети и
родното ми село Сливница
писатели от няколко европейски страни.
имам вила, в която прекарИзползвахме удобния момент да поговорим с
вам почти цялото лято. По
цял ден наблюдавам птици■ признатата поетеса за съдбата на книгата в
те. Случва се в къщата ми
България и за личното й творчество.
влезне лястовичка, повърти Кристин Димитрова е родена
трябва да сме радостни..." Аз
общение...
се наоколо и отлети. Ето, това през 1963 г. в София. Досега е
съм сигурна, че на всеки праз
*Купуват ли се книги в
*™/ааа инспирация.
публикувала 7 стихосбирки в
ник има хора, които не са ра
България, четат ли се?
Колко картини сте нариБългария и една в Ирландия,
- Не всичко се посреща ед достни, заради свои дични
су вали досега.
един роман и сборник с разкази накво, но се чете, ако книгата причини. За мен в поезията
- Мисля, че са около 500.
“Любов и смърт под кривите е хубава. Купув ат се и четат особено важно е да казвам ис
* Имате ли кумир сред
круши’. Творбите й са превезк- умни книги. Романът, разка- тината за себе си, щото ако се
по-известните художници? дани на 11 езика.
зът са с тираж около 1000 ек- плъзнеш по познатото и дру
- Дълги години ме е инспи- Бъвуниверситета Кристин
земпляра. Мисля, че много гите хора ще те разберат.
рирало творчеството на Сло- Димитрова преподава в катед- жанрове в България липсват, Много важен е собственият
бодан Сотиров. Той рисува ьата западни езици.
Иначе най-много се продават ъгъл, но и да бъдеш честен.
чушки, и аз започвам да рису- “
'
книги, които са документа- Читателите тогава реагират в
вам чушки. В един период от
диетика за мафията, за таки- смисъл "добре че го каза това
живота си просто исках да ви- *Какво е мнението Ви за
ва неща. Това е може би така, най-сетне някой трябва
дя мога ли да русувам като съвременната българска
най-близкото до криминален ше да го каже".
него.
художествена литература? роман, който имаме в момен- *Какво пишете в момента?
- Правя сценарии на два
- Мисля, че тя се подобрява та.
* Вероятно сте най-щас
филма, единия по Радичков
тлив, когато устроите из- от година на година. Преди *На мода ли са такива
ложба в родния си край?
промяната литературата ни книги или е въпрос на нещо заедно с Георги Дюлгеров, а
другия по един мой разказ.
- Ха, в Белград някои хора имаше една класичност, беше друго?
ме питаха защо именно в Ца- близка до държавното управ_ Хората искат да узнаят *А какво предпочитате да
риброд ще откривам излож- -ление и институциите. Пое- истината, макар че никой не четете?
- Чета всичко, което ме
ба. Казах им, че съм роден в ле, като че ли махалото от- знае къде ще я търси тая исЦарибродско и че тук ще бъ- хвърча в друга посока - едни тина. Тя е навсякъде разпиля- привлича. Последната книга,
де най-тържествено. Ще има станаха доста консервативни, на по вестниците, но ти ис- на която попаднах, е "Порто
повече народ, отколкото в а 4РУ™ започнаха нарочно да каш да знаеш какво са ти нап- калите не са единственият
Белград. Разбира се, обета- експериментират, за да пока- равили разни хора, понеже плод". Много ми харесва. Съ
новката е малко по-различна жат ние сме различни . Но не си знаел какво са правили в що така изключителната кни
в самия център, но там труд- хората, които първоначално хоямомент, но те са действа- га "Пътеществие до края на
но се намира зала за органи- се радваха на експеримента ли зад гърба ти. Всеки иска да нощта".
зиране на изложби.
постепенно разбраха, че научи връзките между един *Накрая един личен въпрос.
* Знаят ли в Белград, че
крайният експеримент озна- политик и криминалните Откъде името Кристин?
сте българин по националчава виУе ме мен' не се ин‘ сфери, какво наистина се е
- Въпроса верно е много ли
ност?
тересуваите какво ви казвам, случило.
чен, но ще кажа. Аз съм кръс
- Разбира се1 Аз обичам че а
пог_леДнете как го *Вие пишете и проза, но
теца на един немски филм,
съм“аРрин Има нашенци!
кТк"поаТи Сшо Т*“*"0 П°еШЯ‘ ИГ “
който не съм гледала. Родите
които
гр
спямллтт
от
това
че
5.а
АРУГИЯ
как
1тРави
неЩ°впечатление,
че
някои
от
лите ми гледали филма и ха
които се срамуват от това, че Хой иска
бъде разказа. стихотВппр’та Ви
са
с
са българи по националност, „я
Мг^ лт гпплрлм стихотворенията пи
ресали главната героиня - мо
но
поврлр- На истоРия' иска да сподели тъокен оттенък!
мичето Кристин. А ако майка
но тока
това еппимитивно
е примитивно поведе
чувството си за смисъл в жи- Не обичам патоса, фал ми беше гледала Рамбо...?!
ниевота, така че в момента има
Интервюто взе
* Усещате ли носталгия по връщане към историята, към шивия патос, фалшивите
Момир Тодоров
родния си край, когато сте качеството на разказаното, чувства. Не обичам чуждите
в Белград?
към интересното и важно съ- чувства, когато някой ти казва
"всички ние на този празник
Не толкова, защото
два-три пъти годишно идвам
1|»1,|1;л Iщ]I г1П711; 1ШИ1ТМгщтщштрпр|НШ1И111ММГ|ИШГг'
ви тТк НОВО ПОвТИЧвСКа ПЪПКО
лятото главно прекарвам тук,
а след като и съпругата ми се
пенсионира възнамеряваме
постоянно да живеем в с.
Сливница. Жалко е обаче, че //
в Царибродско се завръщат
само пенсионери. Бих обичал
Неотдавна изпод печатар- та стихосбирка па младата породеи младите да вземат да се връ
щат в родния край, да започ ските преси излезе дебютна- поетеса Ивана Цветанова - ни от сиЦветка от Пирот. Дарбата си дата на
не да се увеличава броят на
да пише стихове Ивана проя- любовжителите в общината, селата
вила още като ученичка в ос- та, треда се възстановят...
^
новиото училище, узнаваме петите
Общувате ли с художни
о г нейния дядо даскал Иор- на сърцето, от мечтите и стреците от нашето малцин
дан Миланов от Звонска баня, межите, изкушенията и разство?
където момичето отраснало, каянията... Това подсказват и
- Освен със Слободан СотиПървото си стихотворение тя заглавията на някои от творРов с останалите не контактуе написала с непълни девет бите й, като - "Ти", "Обичам
вам много често. Мен и Слогодини и то в Звонска баня.
те", "Мечтател", "Да имах
б°Дап ™ свързва едно нещо За стихотворенията на криле", "Благословия", "Със
голямата любов към родния
Ивана поетесата Вера Цвета- сьрце в ръката"..., подчертава
край. Говорим си по нашеннович казва, че "се отличават в рецензията си Вера ЦгветаР Той
е голям приятел
с оригинален поетичен израз нович.
ми помогаа при организии подчертано стилово разноПоради материални при[ет0
^ изкложба в
образие, подсказващо годе- чини първата стихосбирка на
Гт.,пмс'1Г)п, '
мия й талант, който несъмне Ивана Цветанова е отпечатаА ” Р А'
но ще й разтвори широко па със скромен тираж от 150
Разговора води: Б. Димитров
дверите на поезията". Стихо- екземпляра,
вете па Ивана Цветанова са

Ивана Цветанова - Цветка:
Очи обагрени с тъга"
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Рекордите в българската природа
г*
^Ууай-дъл гата планина е Стара лено място е регистрирана през зиС/ Суплаиина, наричана още Бал- мата на 1947 г. в град Трън, западно
кан - 530 км. Тя дава името на целия от София - минус 38,3 градуса по
полуостров.
___
Целзий.
Най-високата темпеНай-високата пла
. ратура е измерена
нина е Рила, чий- /
Стара плашиш
през лятото на
то връх Мусала /
1916 г. в Садово
се издига на /
край Пловдив 2925 м над /
плюс 45,2 гра
морското /
дуса по Цел
авнище.
зий.
ова
е
Най-обил
най-висо
Ь I пият дъжд е
ката точ
отбелязан па
ка на Бал
ав1уст
21
каните.
1951 г. в ра
Първото
па
йона
писмено
пристанище
свидетел
Варпа, къдество за из
то само за 24
качването
часа са падна
на върха се
ли 342 мм валеотнася за цар
дърво е един дъб в се 111 хил. кв. км в центъра на Балкан
Филип II, ба
ло Гранит край град ския полуостров, южно от Долния
щата на Алек
Стара Загора. Възрас- Дунав. Четири сезона в равнините и
сандър Велики.
Едно от седемте езера па Рила
, тта му се изчислява на планините на Мизия, Тракия и Маке
Най-обширната ни
допия. Европейският растителен и
зина в страната и на Балканите
, около 1650 години. животински свят на едно място, за
е Горнотракийската (с център град
Короната на дъба е едно с българските ендемити. Земя,
Пловдив). Тя е дълга около 180 и ши
Н 1017 кв. м, обиколката обработвана още от зората на чо
рока към 50 км. Общата й площ е 6032
на стъблото - 7,45 м, а
вешката цивилизация. България кв. км.
височината - 23,40 м.
благословена територия между Сре
Най-големият залив е Бургаският
Най-високото дър диземно море и руските степи, меж
на Черно море. Той е вдаден 31 км на
во е 62-метровата Бай- ду Алпите и Анадола.
вътре в сушата. Най-голямата му ши
кушева мура в Пирин
рина е 41 км, а най-голямата дълбо
планина. Тя е на окоНай-едрото земноводно е една кос
чина - 25 м.
ло 360 години.
тенурка, уловена и после отново пус
Най-голямото крайморско езеро е
Най-високият как ната на свобода край град КрумовВарненското - 18 кв. км. То е и
тус се намира в бота
най-дълбокото -19 м.
ническата градина на
Най-голямото ледниково езеро е
град Балчик на Черно
Смрадливото в Рила планина. Него
море. Височината на
вата площ е 21,2 ха.
"бодливеца" е 7 м.
Най-високото ледниково езеро е
Последният лъв в
Поповото в Пирин планина, разпо
българските земи е
ложено на 2715 м над морското рав
убит по време на по
нище.
хода на персийския
Най-дългата река, която протича
цар Ксеркс (според
изцяло в границите
свидетелството
на
България, е Искър жи (за сравнение: сред- Ксенофонт).
368 км.
м
ният годишен валеж
Последният рис е застрелян през
Най-високият
'. за страната е 650 1941 г. в планината Рила.
водопад е Рай
Най-голямата мечка в Европа до
ското пръс
Най-про1936 г. пада жертва в околностите на
кало -124 м.
дължителна- курорта Боровец в Рила
планина .
Той се на- к
та мъгла е
"Рекордът" е признат на междуна
мира не- I
била
през родна ловна изложба в Берлин.
далеч от I
декември
Последното сведение за ухапване
връх Ботев I
1948 г. в Соот змия, завършило със смъртта на
в
Стара Е
фия - 29 дечовек,
е регистрирано през 1936 г.
планина.
*
нонощия.
Бизоните в българските земи изОбщият
,
По същото
брой на I
време мъг чезват още пред средновековието.
водопади- I
лите в Плов През 1961 г. ловното стопанство в ра
те в Бълга- 1
див и Лом са йона на град Разград се снабдява с 2
рия е към
продължили двойки бизони, които заселва във Во300, от кои
28 дни. Сто деиската гора. Сега в различни бъл- гРаД през 1987 г. Тя е тежка 5 кг, дълга
гарски резервати има няколко десет- ^5 см, висока също 35 и широка 29 см,
то 70 се на
ки бизони.
на възраст около 100-120 г. - пределна
мират
под
та възраст за животно от
държавна охраевропейската
фауна.
на.
Друга костенурка с по
Най-мощният кар
добни размери е била
стов извор е Глава Панега, в
уловена преди около 80
района на град Ловеч. Средният му наи-мъгливият
г. край гр. Котел, Цен
дебит е 4178 литра в секунда.
град в страната трална България.
Най-много минерални извори има средно 33 дни го
Най-редкият живо
в градчето Велинград - над 70.
дишно.
тински вид е черномор
Единственият български вудка н,
С най-висока
ският тюлен, от който са
при това отдавна загаснал, е К ожух температура
останали само 5-6 ек
(281 м над морското равнище). Той се минералната воземпляра. Те обитават
намира недалеч от югозападния град да в село Сапарепещерите при носовете
Петрич.
ва бамя край град
Калиакра и Маслен на
Най-дългата пещера е при село Дупница - 103,8
Боснек, в планината Витоша край Со градуса по Цел
Черно море.
Най-дълга е мигра
фия - над 15 км. Лабиринтите на ней зий. Според ня
цията на рибите-змиорните галерии са издълбани от 6 под кои източници
земни реки. В България са изследва това е най-горе•тя-даев-чйвяаяиа КИ/ които живеят в българските реки, а хвърлят
ни и картографирани около 4000 пе щият извор в
Европа.
хайвера си чак в Саргащери.
«•I
. ’
сово море, източно от
Най-ниската температура в насеНай-старото
Флорида, САЩ.
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Издателство “Братство"
Издателство "Братство” и Националният
и Националният съвет на
съвет на българите в Сърбия обявяват
българите в Сърбия обявяват
КОНКУРС за

журналистически
текст
в следните области:
1. Политика (новинарски жанрове - коментар, фейлетон, интервю)
2. Обществен живот (новинарски жан
рове - коментар, репортаж, пътепис).
Текстове на автори от българското малцин
ство в Сърбия, написани на български език в
три екземпляра и подписани с шифър, се изпра
щат до Издателство "Братство" на адрес: Кей 29
декември 8,18000 Ниш, най-късно до 30 ноем
ври 2007 г. с обозначение "За конкурса за журна
листически текст".
Заедно с текстовете в отделен плик трябва да
бъде сложено решението на шифъра: името и
фамилията на участника, както и точният му
адрес.
В двете области поотделно ще бъдат присъде
ни следните награди:
I награда
8000 дин.
П награда
4000
ГО награда
3000
За присъждането на наградите ще решава
тричленно жури.
Наградите ще връчат председателят на На
ционалния съвет на българите в Сърбия и ди
ректорът на Издателство "Братство" на тържес
тво по повод коледните празници.
Наградените творби ще бъдат публикувани
във вестник "Братство".
Работещите в Издателството нямат правото
да участват в конкурса.
Издателство “Братство”

конкурс за
ДЕТСКИ ТВОРБИ

■МНННМНННННН!
( стихотворения, прозаични съчинения и рисунки)
Право на участие имат всички
деца от предучилищните заведе
ния и ученици от основните учи
лища.
Творбите (поезия или проза)
трябва да бъдат написани на
български език и подписани с
шифър.
Заедно с творбите в отделен
плик трябва да бъде изпратено
и решението на шифъра: името и фамилията на автора, класът и паралелката, адресът на
училището.
Всеки малък художник тряб
ва да "зпрати не по-малко от
две рисунки, без значение в
коя техника са изработени: акварел, темперни бои, пастели,
графика, флумастер, молив,
колаж.
На гърба на всяка рисунка
трябва да се напише шифър, а
в отделен плик трябва да се из
прати решението на шифъра:
името и фамилията на автора,
класът и паралелката, адресът
на училището.
Конкурсът се организира за
всеки месец поотделно, а твор
бите се изпращат до края на
месеца. Първи ще бъдат наг
радени творби, пристигнали
през месец ноември.

Ще бъдат раздадени по една
награда за поезия, прозаично съ
чинение и рисунка (за възрасто
ва група - предучилшцна и от
първи до четвърти клас и за възрастова група от пети до осми
клас) тоест общо 6 награди за
всеки месец.
Всички изпратени творби ще
бъдат включени и в конкуренцията за получаване на годиш101 награди за всяка област поот
делно (общо 6).
Наградите са парични: месечните 1000 и годишните 5000
динара.
Класирането ще се извършва
от жури.
Резултатите от класирането и
наградите за победителите ще
бъдат обявени в списание "Дру
гарче" и вестник "Братство".
Годишните награди ще бъдат
връчени на тържество по повод
Детската седмица.

Република
Сърбия
Община
Диллитровград
Отдел за
коллунално
-жилищна

дейност

Бр. 501/50-09-2007
08.10. 2007 година
Димитровград

: Рт пКтТТРтТР
:
Ь(ЛЛДСх1ИС
■
:
Отделът за комунал
но-жилищна дейност
към Община Димитров
град като компетентен
орган за защита на
околната среда съобща
ва на обществеността,
че за проекта изкупва
телно-събирателен
център за вторични су
ровини на кадастрал
ния парцел бр. 135Д
КО Димитровград, ул.
"Иво Андрич" бб в Ди
митровград, носител
на проекта СТР "Сани"
от Димитровград с
офис на ул. "Иво
Андрич" бб, е необхо
Очакваме вашите творби на
дима изработка на Стуадрес:
дия за преценка на влиИздателство “Братство”
Редакция “Другарче”(за конкурса за ■ янието върху околната
детски творби)
среда.
29 декември 8,18 000 Ниш
Началник на отдела
За контакт 018 246 845
м-р Михаил Иванов

Селлеен юбилей

Кръстословица 345

“Златна сватба”

Съставил: Драган Петров
ВОДОРАВНО: 1. Комуто
здравето е разклатено. 6.
Средновисок мъжки певчес
ки глас. 13. Който има сила.
15. Футболен отбор от Дупни
ца. 16. Мярка за площ. 18.
Гръцка оперна певица. 20.
Южен плод. 22. Електричес
тво. 24. Страна в Азия. 26.
Връх (фр.). 27. Завършък на
молитва. 29. Недостатък в ха
рактера. 31. Течение в съвре
менната музика. 32. Силно
спиртно питие от Южна
Азия. 34. Противници. 37.
Италианска фабрика за хра
нителни изделия. 39. Втората
нота. 40. Шампион. 41. Лично
местоимение. 43. Скотовъдец
в Монголия. 45. Положителен
отговор. 46. Името на хърватската актриса Бегович. 47.
Приятел (фр.). 49. Името на
сръбската актриса Добра. 51.
Хърватски крайморски градец. 52. Незатворена крива
линия. 53. Музей в Мадрид.
ОТВЕСНО- 2
Общинска
скупщина (съкр.). 3. Лице, об
раз. 4. Марка ски от Слове
ния. 5. Който не се допуска от
здравия разум. 7. Александър
Марков. 8. Хърватски остро».
■ Страна в Азия. 10. Най-висок мъжки певчески глас. 11.
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В дома на семейство Михаилови в Ниш тези дни цари
тържествена атмосфера. Чества се 50-годншнината на бра
ка на Миланка и Никола, най-възрастната брачна двойка в
това сега вече голямо семейство.

1

Която вижда, не е сляпа. 12.
Латинка (гал.). 14. Напрежение (сръб.). 17. Италиански
футболен гранд. 19. Отровен
газ. 21. Отбелязано на хартия,
23. Името на американския
актьор Дъглас. 25. Ловене на
дивеч. 28. Роман на Емил Зола. 30. Карта за играе червени
четириъгълни знаци. 33. Го-

лям плавателен съд. 35.12 и 6
буква. 36. Степен в развитието на нещо. 38. Сутрин преди
началото на деня. 40. Положителен полюс на батерия,
42. Притежава. 44. Задна част
на шията. 45. Положителен
отговор. 46. Гръцка буква. 48.
Мярка за площ. 50. Цанко
Алексов 51.18 и 17 буква,

|Решение на кръстословица 344 - Водоравно:
х г
5 Бивол. 9 По п. Имам. 12. "Милан". 13. Пит. 14. Гас.
15 пг0
16 Перо. 17. Ар. 18. Барок. 19. Поток. 20. Салам. 21.
Колет 22 Тротил. 24. долар. 26. Илич. 27. "Дарик". 28. Ам. 30.
дч д-р колач. 32. Ино. 33. Итн. 35. Локал. 36. Атол. 37. Алавес.
38 Кикинда.

Щастливите съпрузи са от Босилеградско. Никола е ро
ден 1928 г. в село Божица, махала Драйчнпи. В Ниш и окол
ността е известен като добър майстор-паркетар. Миланка е
от село Барйе, Гелипа махала, родена е 1935 г. През целия
си досегашен "брачен стаж" се е грижила за дома, децата и
внуците си.
Юбилеят беше отбелязан скромно, защото, както казват,
"всичко в нашия брак беше скромно". Годили са двама си
па, имат две снахи, два внука, две впукн и една правнука,
която е кръстеца па своята прабаба ч се казва Мила. Нико
ла и Миланка казват, че всъщност има само една "рецепта"
за дълъг и щастлив брак: любов и трудолюбие, разбира
Честито за много години!
телство и сговор!
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Пионерско първенство на Сърбия
пишкия стадион “Чаир” те
по атлетика____ 1/а
зи дни се проаеде “1/естле купа

ЯРтмГУрТ

1»т#тдмв1и1 1:<«ияя:1я=1

I)

* Игор Йовановски ста
на балкански вицешампион по висок
скок, а Йордан Григо
ров спечели два брон
зови медала
Марика Стойкова, препода
вателка по физкултура в босилеградекта гимназия и член на
АК "Младост" от Босилеград,
спечели златен медал в дисцип
лината хвърляне на копие за
жени от 55 до 60-годишна въз
раст на XVII балканско първен
ство по лека атлетика, което се
преоведе в Пловдив на 6 и 7 октомври. На същото състезание
тя завоюва и 4 място в тласкането на гюле при жените от тази

йШ
1-4

мт..ш

4ШШ

Осееп Атлетическата асоциация на
Сърбия и ОС в Босиелград участие
то //а босилеградските ветерани на
Балканското първенство финансово
подкрепиха и редица частни пред
приятия от общината, както и ор
ганизацията на ВМРО от Пловдив,
която им подсигури безплатна вече
ря и нощувка.

■ —........
•
...
^ гГ
Игор Йовановски, Йордан 1 ригоров, Марика Стойкова, Стефан
Стефанов и Блажа Воинович

^-годишен служител в боси=еГра4К .
'
'
бронзови медала в дисципл ините тласкане на поле и хвърляне на копие при мъжете на възрасг от 35 до 40 години. Стефан
Стефанов, 48-годишен служи™ сьщ0 в босилетрадския
ОВР, спечели четвърто място в
състезанието по дълъг скок при
мъжете от 45 до 50-годишна
възраст. В същата дисциплина,
в категорията мъже на възраст
от 40 до 45 години, четвърто
място спечели 42-годишният
Блажа Воинович, служител в
граничната полиция в Босилеград.
Стефанов и Воинович бяха и

Сръбска дига - група изток, 9 кръг:
ФК “Балкански” - ФК “Свърлиг" 0 : 0

Добър мач непопулярен резултат
* Общо взето, резултатът е реален, въпреки че
домакините имаха повече шансове.
Домакините влязоха в мача
прекадено предпазливо, така че
първите 30-ина минути преминаха без голови положения. С
ЛеРи03ни шансове Балканв
минУта/ когато
1_.асов стреля отдалече, а врата-

рят Накич едва изхвърли топката в корнер. Първия удар към
вратата на домакините свърлижани отправиха в 36 минута чрез
Маркович. Най-добра възможност за откриване на резултата
имаше играчът на домакините
Ценич, който от 7-8 метра с глава
Пионерският състав на “Балкан
отправи топката над напречанаски" претърпя убедително пораже
та греда. До края на първото поние като домакин от съответния
лувреме "Балкански" :имаше
състав на пиротския “Раднички" с
още две изгодни положения
0:7. Това е първото поражение иа
чрез Б. Басов в 37 и С. Басов в 41
димитровградските пионери през
тази есен на домашен терен. Петле ми
_
тата на “Балкански"загубиха с 1:4
от връстниците си от пиротския
на "1аяк«ШСТ тРеиьоРът
~...бор “Раднички". За разлика от ди Алексов и Ставпий
ИГраТа
митровградските деца, гостите изпочна да игоаАо-офизи™*В
ползваха своите шансове.
Кадетите иа “Балкански"загубиха
59 минута Маркович насмалко
като гости от съответния състав
не наказа гаф на защитниците иа
//а “Младост" от Лалинац с 3:7. Б
отсрочения мач от 2 кръг кадетите "Балкански', но вратарят на дона димитровградския отбор играха
Маркович ^ 8?мш1ута от свобо-

като гости наравно със съответния
състав на ОФК “Прокупие" 3:3,
Мачът между младежките състави
на “Балкански" и “Пърчевиц" е от
срочен.

г/

иг-г--

та—*г»..ггя»

"Младост", които заедно със
Стойкова бяха включени в националния състав на Сърбия
отбелязаха високи резултати на
това престижно "състезание,
Игор Йовановски 40-годишен
журналист в Радио Босилеград,
сгана балкански вицешампион
в дисциплината скок на височи
на за мъже от 35 до 40-годишна

(!) Саня
Станкович
пета
в Сърбия

Пак "едва се збрамо"
ФК "Карло" (Темска) - ФК "Желюша" 4 :1 (2 :1)
зи7ът единадесетият итач постъпи вР състава
през второто полувреме. Единственото попадение

В Сремска Митровица неотлавна се проведе републиканско
първнетво по атлетика за пионери, на което участваха и лекоатлетки
от димитровградския АК "Балкан". Саня Станкович регистрира нов
личен рекорд - 28, 92 м в дисциплината хръляне на копие и се нареди на пето място.
„
Александра Андонова зае 11 мясго в дълъг скок с резултат 4,42! м.
Също на 11 мясго се нареди и Александра Петрова в бягане на 300 м
с резултат 57,08 секунди.
«4-

Босилеградчани десети

^
м
Мъжкият сьсгав на АК "Мла- град, Партизан от Канижа и
дОС,-" от Босилеград завоюва де- "САК от Сента. Първо място
сето място във финала на отбор- спечели "Нови Белград , на втоиото първенство на Сърбия по ро се класира оемун_, а трето

юва 8 място в щафетата
ври т.г. се проведе на стадиона на
г.Р първенството участваха ФК "Партизан" в Белград. На
Па първенството участваха
^ сьстезаваха 12-те отбора които осъществиха най-добрасготЮдрннадВОГОДИНИ от 12 Р'
8 двата кръга на
балкански страни. Наи-много
^7 пионерска дивизия, ор“елал“ зав°юв'а*а -Ъоюнапос' ганизирана поотделно за тери«отГръция..Въз основа на пое^ иа цеитрална Сърбия,
титнатите резултати босилег- Б/ЛП,аАиЪоЙВОД^на,
к
радските лекоатлети си осигуПокрай босилеградчани в съсриха участие на европейското тезани^т0 участваха „ отборите
първенство за ветерани, което на "Нови Белград", "Земун",
догодина ще се проведе в Сло- "цЪрВена звезда" от Белград,
вения, както и на следващото "вОЖд" от Ягодина, "Железнибалканско първенство, чиито чар" и "Маратон" от Ниш, "Мадомакин през 2008 година ще ратон" от Сомбор, "Войводина"
бъде албанската столица Тира- от Нови Сад, "Партизан" от Белна.
П.Л.Р.

"Младост" бяха: Далибор Николов (100 м), Сашо Димитров
(хвърляне на копие, дълъг скок и
ща/ега 4х100м), Милян Готов
(80(Гм), Бобан Михайлов (скок на
височина), Марко Симеонов
(тласкане на поле), Бобан Атанасов (300 м и щафета 4x100 м),
Александър Стешич (щафета
4x100 м) и Неманя Воинович
(4х100м). Най-добър резултат
сред лекоатлетите от Босилеград
за пореден път осъществи Сашо
Димитров, който завоюва трето
място в дисциплината хвърляне
на копие,
ПЛ.Р.

ПФД - 5 кръг

Жълти картони: С. Басов, Нацков и
Чирич от “Балкански", а Митич от
“Свърлиг". Червеи картон (втори
жълт) - Мирослав Чирич от “Бал
кански ” в 85 минута.
“Балкански": Петрович 7, Чирич 7,
Димитров 6.5 (Алексов 6.5), С. Басов
.
7.5, Б. Басов 7.5, Пейчев 7.5, Нацков
7.5, И. Георгиев 7 (Глигориевич 6.5,),
Живкович
7
ц п - 6.5 (Ставрич 7), Марков
-

“Свърлиг’’: Накич 7, Псшич 7.5, Гру
ич 7, Миятович 6, Цоич 7, Стояневич 6, Митич 6.5, Милойевич 7, Попович 7, Маркович 7.5 и Блажич 7.
1№ач срещата: Бобан Басов от
Балкански .
~-------нят резултата в своя полза.
Общо взето, резултатът е реален, въпреки че домакините
имаха повече шансове. Добрата
футболна среща до определена
степен развали реферът Ивица
Милойкович от Соко баня, който
през цялото време защитаваше
играчите на гостуващия отбор и
не позволи играта да се развие.
Статистиката сочи, че "Балкански" е П0бедил "Свърлиг"
ПреДИ “ Г°4-ИИИ- МежДУЧ*менно двата отбора са изиграли 8
мача, 6 от които "Свърлиг" е решил в своя полза, докато два са
завършени наравно
^
кръг "Балкан"Копаоник" в
БруС
се шраеав™бота

фе:
да.
ните изпълниха няколко свобод- “а 13 0КТ0МВРИ от 15-30 чаеа.
ДС.
ни удара, но не успяха да проме-

Пиротска общинска лига - 5 кръг

та" по атлетика за пионери.
Ученичката от димитровград
ското основно училище Теодора
Кръстева зае първо място в бя
гането на 600 метра с резултат
1:53,67. И съгражданинът й Тожиоир Еленков спечели първо
място в дисциплината скок на
височина с резултат 1, 30 м. И
двамата се класираха за финала
на купата, който ще се проведе
на 17 октомври в Белград.

33 м“Г,°Тбе4ЯМ Боян Гогов50-ина зоитрли
“ИНаЛИЯ Уике,М пред около
"РаХчки" кълето "Кап'™Я Т6реН На пиРот«ия
те о^ори
Д
арЯ° посреща гостуващиг,
‘
//л_.

"Младост" спечели
дербито
"Младост" срази с 5:2 '"Челик"
от Вело поле в дербито на 5 кръг
от тазгодишното първенство на
Пчин«а футболна дивизия, коет0 иа 7 октомври се изигра на
стадион "Пескара" в Босилеград,
До този мач и двата отбора бяха
без за1уба от началото на първенството.
К
Още от първия съдийски сигнал босилеградчани диктуваха
играта и постоянно застрашаваха противниковата врата, обаче
гостите успяха първи да вкарат
гол от контраатака, която
о реализира нападателят на "Челик"
Игор Нешич. Две минути
по-късно защитникът на "зелените" Игор Василев засече с глава центрирането от ъглов удар и
изравни резултата. В 34 минута
вече беше 2:1 в полза за "Младос!"■ Централният нападател на
босилеградския отбор Владица
Тасич, който беше най-добрият в
този мач, направи пробив по ля
вата страна и влезе в наказателното поле на белополчани, където беше фаулиран и съдията на
пълно оправдано отсъди дузпа в
полза на домакините. И този път
точен реализатор на наказателния удар беше в ратарят на "зелените5" Горан Величкович. До
края на полУвремето Тасич отбеляза °че един гол с точен изстРел от около двадесетина метРаКартината на терена не се

ше териториален превес в игра
та и създаваше голови ;положеиг^аГв™ деля от м"а« в ш"&М№Т Щ6 “ ния. В 61 минута Тасич: отново
отправи великолепен изстрел
м 11е,Рк •
извън наказателното поле и уве
Д. с.
личи преднината на домакини-

те. В 62 минута сред годмайстортгте се разписа и другият напа
дател на "зелените'' Мирослав
Георгиев - 5:1 в полза на босилег
радчани, а крайния резултат 5:2
оформи полузащитникът на гос
тите Бобан Павлович в 87 минута.
"Младост": Г. Величкович, М.
Васев, И. Василев, Й. Глигоров,
Д. Димитров, Б. Арсич (от 85
мин. Б. Чипев), В. Тасич, М.
Алексич, М. Георгиев, Л. Динов и
С. Дамнянович (от 67 мин. Б. Воинович).
"Челик": С. Янкович, М. Анге
лов, М. Ристич, М. Вучкович, В.
Стаменкович, Б. Павдовггч, Д. Бабич (от 77 мин. Й. Джорджевич),
Марян Стоянович (от 60 мин. С.
Реджепович), Д. Илич, Милош
Стоянович (от 68 мин. 3. Тасич) и
И. Нешич.
В останалите мачове от 5 кръг
са поститати следните резудтати:
"Алакинце" - "Павловац" 4:1;
"Пчиня" - "Младост" (Сувойница) 2:0; "Джерекарце" - Мевосое" 3:0 и "Кондива7* - "Трешневка"
1:1. Срещата между "Напредък"
и "Раднички" е отменена, а свободен в този кръг беше "Подет".
След 5 изиграни кръга начело
на временната класация е босилеградска "Младост" с 9 точки от
три изиграни мача и убедителна
голова разл ика 18:3. На второ
място са "Полет" и "Алакинце ,
които имат също по 9 точки, оба
че от по 4 изиграни мача.
В следващия кръг на 14 октом
ври (неделя) от 15,30 часа боси
леградчани
играят
срещу
"Трешневка" в Лопардинце.

Спорт - ШШшт
Шах

12 октомври 2007

Карате
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Възпоменание: Васил Вацев

Човек и спортист
-"Свтаня" Сурдуличани
в националния отбор в превъзходна степен
4:2
Димитровградските

тахмя

таГСнишТйто в сьДава гй
има 5 каадидат-майсто^^Поб™
сре^Жрослав Ио^анов^Гна
тотата И^ан СтоименЙв гпе,,™
тл=^а1т',™™Т1?,ИМеНОВ срещУ
Иван Милосавлевич на третата,
Владица Стоянович срещу Милош Иованович на петата и Душан Димитриевич срещу Ненад
Джорджевич на шестата дъска.
Загубиха: Драгиша Йонич от
Драган Богданович на четвърта
та и Небойша Савич от Небойша
Лжукич на втппятя лъгуя
^ тУ глр 1иятптГст т-п-ъг "тт
р
пт" гпгп/кя Т4я л,пР
Цари ЛИДЖ «р Врб"
менното класиране ШК Власотинце . След 6 кръга лигата ще
продължи като турнир.
* м°мента шк Цариброд
заема / място на таблицата с 5
точки (15 мач-точки).
Ьто и останалите резултати от
5 кръг. Център^ - Ястребац" 3 :
7С1сКО?еМИ? ‘ таднички
псс С „сЬеса „ ",/т/Власотинце"
0,5:5,5; Враня
Кондива" 2:4 и
Алехин - Вучйе 5,5:0,5.
ДС.

т>
пп»?1»” зала

На 15 октомври се награндове "Дървена звезВраня “ пРоведе квалификационен турнир вършват
40 скръбни
дни Я Да"
"Партизан", "Ботелния^чове^
и спортист
^оЪр»=

в Аържавния шампионат на 1 декември в Белград, а по- Васил Вацев, оставил не'^1-, който от 1 до 3 декември заличима следа в спорСъ^езателите "а ^РДулишкия клуб "Танден" се представиха
АОСТОИНО и на тоз« ТУкрнир, тъй като спечелиха общо седем медала
-по три златни и бронзови и един сребърен. Злата и правото да се
борят във Франция спечелиха пионерите Миня Стояиович и Алекса
Маринкович, както и сениорът Милош Митич
Д.М.
_ » __ _ Г?
, _ ,_ _
\^/ X XXО ОО I?3.0ОТГгХ
XухУ IIТТ
г*
/I
К К ** I I СЪ Т>Т/Г Г1О Тж*
ХХ.Хж
Х_ХСМ.
ЦV|/Д|
^
Ьчлуоът по карате Цариброд отново започна да работи на 10 октомври т.г. Тренировките се провеждат всяка сряда и петък от 18 до
19 часа в залата на гимназията "Св. св. Кирил и Методий" под ръководството на проф. Милош Тодосиевич, майстор по карате първи
ден, и Горан Кръстич, висш спортен треньор и майстор по кунг-фу
трети ранг. Могат да тренират всички заинтересовани без оглед на
възрастта.
Да припомним, че през изминалите 2-3 години дейностите на КК
Цариброд" напълно спряха предимно заради изселването на нягашния треньор Саша Ранджелович от Димитровград. Преди годитози
Работеше много добре и състезателите му донасяха в
Димитровград много медали от различни състезания.
Д-С.

Сдружена дивизия на Пчински и Яблаиишки окръг - 4 кръг

Втора победа за второ място
"Младост" надделя с 5:3
"Прешево" в срещата от 4 кръг
иа тазгодишното първенство и
се изкачи на второ място във
временното класиране в дивизията. Мачът се игра на 7 октомври в помещенията на клуба на
пенсионерите в Босилеград.
Въпреки че преди началото на
срещата босилетоадчани важеха за абсолютни фаворити, шахматистите от Прешево им оказаха силна съпротива.
Победи за босилеградския
отбор в този мач завоюваха Марио Ливая на първата, Никола
Остоич на втората, Новица Божилов на третата и Драголюб
Величков на седмата дъска, докато Зоран Костов на шестата и
Душко Величков на осмата дъска спечелиха по половин точка.

Миналия петък
в пътно
произшествие

Загина
Георги
Георгиев
На 5 октомври в гранична
та зона при пътно произшес
твие посграда 56-годишният
Георги Георгиев от крайгра
ничното димитровградско се
ло Бачево. Трагедията се слу
чи недалеч от бинзиностанцията ОМУ След като излязъл
от рейса, който спрял на мяс
то, където няма спирка, Геор
ги пресекал магистралното
шосе на непозволено за това
мясго. В този момент го блъс
нала кола марка "Пежо 806" с
български
регистрационни
номера, водач на която бил
българският гражданин Илия
Александров. Колата се дви
жила към граничния преход
"Градина". Георги загинал на
мясго.
Следствието е в ход.
Е.Д.

Резултатите: М. Ливая - Ф.
Имери 1:0; Н. Остоич - Ф. Фазлии 1:0; Н. Божилов-С.Демири
1:0; М. Александров - Р. Казими
0:1; Д. Божилов - А. Реджепи 0:1;
3. Костов - Н. Ахмеди 1/2:1/2;
Драголюб Величков - Ф. Сакипи
1:0 и Душко Величков - С. Муртези 1/2:1/2.
В останалите срещи от втория кръг са постигнати следните резултати: "Долна Яйна" "Брест7' 8:0; "Юг" - "Вранска башг 3:5; "Ябланица" - "Радан"
4:4. Мачът между "Подгора" и
"Радник" не е изигран, понеже
гостите от Сурдулица не допътували в Бойник, до като свободен в този кръг беше отборът на
"Единсгво".
След 4 изиграни кръга първо
място на таблицата заема 'Ра-

Съобщение
По решение на Упра
вителния съвет па
Издателството с 50% се
покачват цените на нек
ролозите. За стандартен
размер (5/10 цм) новата
цена е 300 динара, а за
двойно по-голям - 600
динара.

дан" от Лебане с5 точки отЗ мача, а следват "Младост" и "Рад
ник" с по 4 точки, също от по
три изиграни мача.
През следващия уикенд босилеградчани ще изиграят два
мача. В събота ще посрещнат
"Радан", а в неделя ще гостуват
на "Единство" в Гърделица.
П.Л.Р.

Благодарност
По повод смъртта на нашия
мил син ЗЛАТКО ИСИЧ изказваме дълбока и искрена
благодарност на всички поз
нати и непознати хора, които
ни помотаха в набирането на
средства за операцията, до ко
ято за съжаление той ме оцеля.
Отделна благодарност дъл
жим на Общинския съвет на
Димитровград и члена на този
орган Зоран Петров, на замес
тник-кмета на общината Баса
Алексов, па комуналното
предприятие "Комуналац",
РТВ Цариброд, вестник "Брат
ство" и всички осгапали, кои
то ни помогнаха в най-трудни
те моменти и показаха колко
много обичаи е бил нашият
син Златко.
Семейство Исич от Ди
митровград

Възпомеиие
На 12 октомври се навършват 10 ГОДИНИ
от смъртта па нашата мила майка

СТАНИКА КОЦЕВА
На 19 ноември ще се навършват
ГОДИНИ от смъртта ма милия пи татко

ЛУКА КОЦЕВ
от Димитровград
Времето минава, по не може да заличи ва
шите светли ликове от пашите спомени и сър
ца.
Вашите деца
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си Царибртд^В спор™- ”
те състезания Васко виждаше и воля и плам, и
рафинирана красота и утвърждаване на човешката сила и
личност. Неуморно сътворяваше
гимнастически упражнения за
местни и национални прегледифестивали, на които чрез плавни
движения и лебедова грациозносг тържествуваше младото
женско тяло, както и дързостта,
мъжеството и волево-емоционалните качества на момчетата,
3 атлетическите състезания
като треньор, този неуморим човек ^ 3„а„ИЯта си и подхода
ВДЪХваше воля и допълнителни
сили на състезателите да завоюват ПрИЗОВИ места. За Васко и
"кралицата на спортовете", и
баскетболът, и волейболът, и колоезденето, и футболът бяха виеша форМа на творческа изява,
вдъхновение, култ към човешката изобретателност.
Безапелационно Васко е сред
първенците и като състезател, и
като педагог. Работеше в захлас и
с магически внушения разкриваше у състезателите неподозирани сили. Имах честта да го гледам в баскетболния тим на "Асен
Балкански" срещу белградските

рия,
Като
човек Васко се
състезаваше за другите.
Този широкоскроен
човек беше и емоцио
Ш
нално раним. Болеше го
закриването на царибродската
болница. С всеотдаен ентусиазъм събираше подписи за запазването й, с горчивина и тъга говореше за изоставането на града.
Няма да изброяваме грамоти,
дипломи и купи за спечелени
призови места в спорта, ще споменем само присъдения му паметен медал "Иван Вазов" от
ДАБЧ за пламенно отстояване
на националната си идентичност, без оглед на изживените
неприятности, което го извисява
като мащабна етична личност,
Прякорът му Васко Мачора не
е случаен. Той е метафора на неговата гъвкавост, рефлекс, бързина, ловкост. Джордж Карлин
казва: "Животът не се мери с
броя вдишванията, а с моментите, които спират дъха!" А Васко
бешб призван да спира дъха ни и
като хуманист, и като спортист.
Този човек не живя, той горя,
заради което духът му ще се извиси и ще се нареди до избр аниците на боговете, защото Васко
беше знакова личност,
Властимир Вацев

Тъжен помен
На 15 октомври 2007 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от
смъртта на

Проф. ВАСИЛ ВАЦЕВ
от Димитровград
Панихидата ще се състои на 15 откомври от
10 часа на димитровградските гробища. Ка
ним роднини, близки и приятели да ни прид
ружат.
С непреходна обич и признателност се
прекланяме пред светлата ти памет. Почивай
в мир!
Опечалени: дъщерите Весна и Роза, зетовете Ратно и Влас
ти, внуците Вера, Вилма, Андрей и Стефани, сестрата Трояина и останали роднини и приятели
Скръбнавест
Съобщаваме на роднини, близки и приятели, че на 5 ок
томври загина

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
от с. Бачево
Погребението се състоя на 7 октомври.
Поклон пред паметта му!
От неговите роднийи, приятели и съученици

Тъжен помен
На 1 ноември 2007 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашата мида съпруга, майка, свекърва, дъ
щеря, сестра и баба

ВЕРИЦА БАСОВА
(1951 -2007)
от Димитровград
По този повод ще отслужим панихида на 20
октомври от 10 часа на гробището в село Пъртопопинци. Каним роднини и приятели да ни
придружат.
Дълбоко в сърцата си вечно ще носим спомените за доб
рините ти, с които ни даряваше. Винаги ще се гордеем с
теб. Благодарим ти за всичко, Много ни липсваш и вечно
ще те помним.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Съпругът Симеон, синовете Ненад и Саша, снахите Мая и
Мая, внуците, майната Параскева
и братята Милан и Павел

Кцмор
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Рай за дяволи
Година след година не премина
периодът преходен,
че за мнозина
той е приходен!

Следизборна
равносметка
Никъде не сте прочели
тези изчисления, макар и груби:
всяка партия при избори печели,
а народецът все губи!

Задача за политиците
Играйте си нечистите игри,
но чуйте тоз въпрос: у нас
властта ли носи повече пари
или парите носят по-голяма власт?

Политическо пространство
“Да запълним ляво, дясно...” - бълват
партийни лидерчета разни.
Но как пространство ще запълват,
като самите те са празни?!

От един дол дренки
Не гонели уж своята изгода,
слуги били уж на народа...
Ала са му жестоки господари те и господата, и другарите!

Депутатска орисия
Не е леко, вярвай ти,
но сега ии е момента:
бизнес, далавери да въртим,
да се мяркаме в парламента.

Орисията на народа
С тези депутати
има да се пати:
Заседават да си дават!

-\т

| Неразбрани човеци
д

еда ми, Бог да му даде место у
раят , ме йе подучувал на млого убаве работе.
“Човеците су, сине, бетер от стокуту. На стокуту
кажеш горе-доле и она те послуша. А човек - йок.
Све можеш да промениш: ижу, имот, другаре, при
ятелке, па и жену, ама човека не можеш да проме
ниш. Кикъв се йе истъркольил на тия бел свет, текъв че си остане довека...”
Тея дедине думе ми дойдоше на акълат онядан,
кита малечката деца на радос на, целият град ми^
нуту главну улицу! Д ецата се беоше маекьирала,
наизлезле майкъе и б,ащеве и гледаю с камере у
нъи. Незнам дали су уепеяли да си сниме децата,

Проблемите идват от големите
Проблемите ии стават триста,
надеждите остават все измамени...
Додето управляват ни кариеристи,
ще сме като на кариера каменна!

Организирана престъпност
Остава май една
от всички хипотези:
в изостаналата ни страна
престъпността не спира,
че борбата явна с нея водят тези,
дето тайно я организират!

Размисли за брака

Той: Ох, да! Най-сетне дочаках и това!
Тя: Искаш ли да си отида?
Той: Не! Въобще и не помислих за това!
Тя: Обичаш ли ме?
Той: Разбира се!
Тя: Изневерил ли си ми някога?
Той: Не! Как можеш да ме питаш такова
нещо?
Тя: Искаш ли да ме целунеш?
Той: Още как!
Тя: А дали би ме ударил?
Той: Няма шанс! Не съм такъв човек.
Тя: Мога ли да ти вярвам?

След венчавката
За да разберете какво се случва след веичавката, прочетете горния текст отдолу па
горе!

Дефиниции
Църковни: Бракът е религиозна общност,
която получаваме един разпят повече
една девственица по-мадко.
..
Правна: Бракът е доживотен затвор, от кой- |'/1ЪДРост
то осъденият може да бъде освободен само
Най-сладки са откраднатите удоволствия,
поради лошо поведение.
но е опасно човек да им робува.
Житейска: Нито една жена не получава
онова, на което се надява, нито пък мъжът се
Виц
надява на онова, което получава.
Математическа: Сума тормози, отвземане
Млада съпруга пита мъжа си:
на свобода, умножаване на отговорности и
- Скъпи, аз ли съм първата ти жена?
делене на пари.
- Газбира се, скъпа!
Философска: Бракът е общност, в която съв
- А Тинка, Минка, Бонка, Донка...
местно се трупат и решават проблемите, кои
- Те ли? Те бяха девствени.
то не бихме имали, ако не бяхме оженени.

Вестник на българите в Сърбия
Издава: Издателство "Братство"
Кей 29 декември, 8.
Е-поща: пшЬ@тесНат8.пе1

Забава

Маичии робуш

Кирил Назъров

М: адмогнахме уж трайно
Л^системата еднопартийна,
но изпаднахме пак в крайност:
колкото системата е
по-многопартийна,
толкова държавата е
по-многопатийна!

Сатира

оти делата улица от двете стране беше задърстена
с кола, със свакиква таксетия. Па си мислим: това
парада ли йе на децата, или йе салон за кола?!
Е, че речете: да су забранили улицуту за кола!?
Па забранили су по, има и знаци. Има и милицайци, ама кой може да надвийе на неразумни човеци.
_ Туя улицу еве праише комай целу годин, напрайише гю за приказ, от убаво по-убаво, нашарена с
плочкье и не знам кво йоще, с венерйе, по тротоа
рите пейкье и некиква борчетия и йеличкье, бъш
кико за Нову годин и стеше да буде млого убаво с
децата по ньу, ама не и с тая кола, купена на битпазар у Совию. Язък за дечицата, оти до йедно беоше цъвнула кико лалетия и стеоше да буду истинскьи букьети на улицуту.
И си мислим: а бре, човеци, не дотегну ли ви да
върндите из главнуту улицу навам-натам? Народ
орати за чиету природу, а вийе усмърдесте Цариб
род. Седате у колата и за било, и за не било, па айде у чаршиюту. А до чаршиюту може да дойдете
само за десетина минуте пеш. А кита спомену това
да кажем дека вечимка на неколко места сте уджвъркали убавуту улицу с колата, изтекло улъето, оти стара кола не може да стискаю...
Тува некня беоше надошли пензионери от целу
Сърбию и не знам иоще от куде. Гледам улицата
поиспразнена от кола, они се расодую, орате сси нещо^ ама колко мого да разберем, вале ни дека смо

поГ^ГоГс^»о^„клк^6гл““А

рекъл тая кола да се пораекараю, та човеци да може да се порасоде. И убаво йе напрайил, ако йе те^щ1а Нещо не ми 143:6 у главу: сакамо ли нийе да
На 5ензионеРи или град на младиню?
Или иоще по-добре - да будемо град на децата?
Пак че кажем кво деда ми оратеше.
тю
стоката милом а ти узни, дедин, остъСе Кара и с д°бРУ думу, и с остън! А за
неразбраните човеци, знайеш ли кво йе....?”
Тува деда ми закюта дълго, види я се потим и чешам куде ме не сърби, па рече:
С глобу, сине, с глобу. Щом не разбираш от ду
му, а ти гьи удари по джепат, там гьи най боли...”
Манча
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