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КИЦ “Босилеград” ознаменува първото см десетмлвтм®

еликолепен концерт на ансамбъл „Българе"по повод 
10-годншни- 

ната от учредява
нето си Култур- 
но-информацнон- 
ният център в 
Босилеград мина
лата седмица ор
ганизира тържес
твен концерт на 
Националния 
фолклорен ансам
бъл “Българе”, 
който бе изнесен
в голямата зала 
на Центъра 
за култура.

51 " Л- | НС, "Другарче" и ОУ в Босилеград 
; организираха екскурзия
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Националният съвет на българите в Сърбия,
/ детското списание "Другарче" и Основното 

училище "Георги Димитров" в Босилеград на 
12 и 13 октомври организираха безплатна ек
скурзия в Югозападна България за първоклас
ниците и второкласниците от централното ос-
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кът.
л новно училище в Босилеград, които изцяло се 
\ учат па майчин български език.шт7) ■Г "ЬТ 1
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"Братство" пита, директорът 
на Здравния дом в Босилеград 
отговаря

Интервю с
Иван
Аспарухов, 
кмет на 
българската 
община 
Мездра
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“Тайните" на 
черноризците в 
погановската 
обител

17 проекта от Димитровград кандидатстват 
за средства от НИП

Пътища^ водопровод, 

регулация §ш Нишава... Двоен убиец 

е укриван в 
ще помагам :Погановски
ма Звонския 
край

II И занапред
Краят на година та е време, кога- 
то се кроят планове за следваща
та. Всяка община настоява от На
ционалния инвестиционен план 
(НИП) да получи в ъзможно пове

че пари. За да стане така, 
необходими са добре подгот
вени и обосновани с факти 
проекти.

манастир?!?
■ 'гШШ



в центъра на вниманието

] 7 проекта от Димитровград 
кандидатстват за средства от НИП

2 октомври 2007 ___ ____ __________

КИЦ"Босилеград" ознаменува първото си десетилетие

Великолепен концерт 

на ансамбъл 44Българе Пшща, водопровод, 

регулация на Нишава...По повод Ю-годшшпшата от 
учредяването си Културио-ии- 
формационният център в Боси- 
леград миналата седмица орга
низира тържествен концерт на 
Националния фолклорен ансам
бъл "Българе" които бе изнесен в 
голямата зала на Центъра за кул
тура.

Председателят на КИЦ Боси
леград Иван Николов в словото 
си преди началото па концерта 
между другото изтъкна:

"Отбелязването па десетата

1|&мгам|1И
.

- Остават още четири. ДваКраят на годината е време,
кроят планове за са на Туристическата органи- 

следващата. При наличие на зация и то един озаглавен ка- 
I Гационалиия инвестицио- то "Стратегия на развитие на 
нен план (НИП), всяка общи- туризма в Димитровградска 
па настоява да получи въз- община и вторият е^издава- 
можио повече пари. Но те не не па публикацията Царио- 
се дават току-така, а въз осно- род - по следите на наел ед
ва па добре подготвени и ството", която ще бъде печа- 
обосновапи с факти проекти, тапа на три езика - сръоски, 

Димитровградска община български и английски.
Другите два проекта са на

когато се

годишнина от учредяването на 
българск! 1я Културно-пнформа- 
ционен център * в Босилеград 
правим не от желание за само- 
реклама, а за да уважим и отда- 
дем признания на всички вас, ко
ито през изтеклите 10 години пи 
вярвахте и бяхте заедно с нас. 
Благодарение на вас ние наджи
вяхме всичките ония зловещи 
предсказания и клевети, с които 
политиците и журналистите на 
Милошевич ни засипваха. Вре
мето произнесе своята тежка 
присъда в наша полза, въпреки 
цената, която всеки от 
нас трябваше да пла
ти. Казвам това не от

е подготвила 17 проекта, с ко
ито кандидатства за средства основното училище: с единия 
от НИП, казва кметът д-р Ве- е предвидена реконструкция 
седин Величков. на тоалетните в училището и 

вторият е "училище в приро
дата" - т.е. поправка на учи
лищната сграда в Трънски 
Одоровци, където определе
ни работи вече са завършени. 
* Колко “теЖат” тези 17 
проекта?

- Почти 600 милиона или

Кои са те?
- Това са: регулация на ко

ритото на река Нишава от 
града към границата, след то- 

стоково-траиспортният 
терминал на границата, из-

Гснерилнияш консул на Република България в Ниш I сорги 
Юруков (вторият отдясно) и служителите в КИЦ 
- Радко Сшоянчов, Иван Николов и Мая Николова

След речта си гостите бяха приветствани и от 
Николов връчи гра- Георги Юруков - генерал ери кон- граждане на пътя от моста на 

България в Ниш, Петя Йо- Каменишка река до село Се-
Столична нокос, реконструкция на мес- по-точно 591.502.396 динара, 

на благодарност за обшила, която прочете поздра- тния път от Поганово до Дра- * Кои според Вас са 
. подкрепата и дове- вителен адрес от кмета ма София 

рието към КИЦ: На- Бойко Борисов, както и Валери 
. родно събрание и Ненов, който от името на общи- 

Министерство на на Кюстендил връчи на Иван Ни- 
въишиите работи на колов и плакета на град Кюстен- 

; Република Бълга- дил. 
рия, Дръжавиата В продължението на програ-

* На тържеството по повод десетата годишни- 
па от учредяването па КИЦ присъстваха пред
ставители па Държавната агенция за българите 
в чужбина, Посолството на Република България 
в Белград и Консулството в Ниш, на Столична 
община, Община Кюстендил и други гости.

ва
,у -

4 га ; моти на ведомства и сул па 
отделни лица в знак това, представител на

чувство за отмъсти- 
телности триумфа ли- I/ 
зъм, а за да припомня 
на ония, които все още 
продължават да пле- 7 '' 
тат интриги около 
нас, че е излишно да 
продължават без- . 
смислената си борба 
срещу времето. Защо- * 
то това по същество е 
борба срещу прогре
са, не само на всички

И
V

/
нас, но и на самата 
Сърбия. Имаме всич
ки основания да се 
гордеем, че бяхме вес
тители на новите ду
ховни процеси сред 
българското малцин- Иван Николов 
ство, довели до проби
вите на демократич-
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Националният фолклорен 
ансамбъл "Българе" изнесе фол
клорния спектакъл "Това е Бъл
гария". Облечени в разкошни 
български народни носии, тан
цьорите по уникален начин 
представиха танци от различни 
фолклорни области на 
рия, всеки със своята специфич
ност и неповторим колорит - Ро- говита, пътя от Трънски Одо-
Тракия, СевертГ Йлгар^ аСфаЛ‘

Странджа и др. С прекрасните Ране на местния път от 
си изпълнения танцьорите пое- 1ъртопопинци до Мъзгош и 
тоянио възхищаваха публиката, Бребевница, пътя от Белеш 
кояго непрекъсното ги награж- Д° Петачинци (първа фаза), 
даваше с бурни аплодисменти. В което подразбира асфалти- 
програмата участваха и солис- ране ма участъка до с. Прача 
тката Албена Вескова, чиито из- Пътя от Зарини воденици до 
пълнения бяха съпровождани от к до
гайда, кавал и други народни ин- РНа ^евлЯ/ реконструкция 
струмепти. на уличното осветление в

Христо Димитров, главен ре- крайградските селища. В гра- 
жисьор, сценарист, продуцент и ла всичко отнасящо се до 
хореограф ма фолклорния спек- уличното осветление е разре- 
такъл, заяви, че неговият ансам- шено, намерението ни сега е
фесионалйТфолклорегГаиса^ъл ^щеГеГг УЛИЧН°Т° ^ 
в Европа. Самият той е и главен ветле,,ие от Гоин дол до гра- 
таицьор в някои хореографии. ницата- Също така един про- 
Димитроз подчерта, че на сцена- ект пРеДвижда реконструк- 
та в Босилеград е представена са- йия на уличното осветление в 
МО една трета част от великолеп- районите на Забърдие и Ви
нил спектакъл и много съжалява сок. Направили сме и проект
разрешили 'да мине^камионьт^с ГодГпрЗГГад™ 
останалата техника. Той обеща водопРов°л в града, тъй като 
че ще се постараят пак да дойдат една част е все още с азбесто- 
в Босилеград и да изнесат още ви тРъби- Необходимо е да се 
по-голям и по-разкошен 
церт.

матаагенция на българи- 
чужбина

ните промени у нас. КИЦ обеди- (ДАБЧ), Българското посолство 
няваше хората на новото мисле- в Белград и Консулството в Ниш, 
не, хората, които подготвят кул- Столична община София, общи- 
турен климат за свободно, де- ните - Босилеград, Банско, Кюс- 
мократично, гражданско общес- тендил, Дупница, Перник, Рад- 
тво. Това общество подразбира иево, Пловдив, Плевен и Разград 
усвояване на нов тип култура, "Мини Марица изток", ТЕЦ

те

Панорама па Димитровград - ще има ли пари за всички 
Бълга- запланувани обекти?

най-важните?
- За общината всичките са

важни, но регулацията на 
Нишава е приоритетна, за- 
щото трябва да защитим во
доизточника "Ивкови воде
ници", също така и обработ
ваемите земеделски площи, 
които реката залива при 
по-големи валежи. Важен е 
пътят към Сенокос, т.е. към 
Стара планина с оглед на пла
новете за развитие на този ра
йон, важен е и водопроводът 
в града, там където тръбите 
не са подменени. Всъщност 
всичко за нас е важно и прос

или
култура на ония духовни ценнос- "Марица изток", ЮЗУ "Неофит 
ти, върху които единствено може Рилски" в Благоевград, доц. Ло- 
да се гради демократично граж- заи Митев и д-р Валентин Янев 
дамско общество. от Национално движение "За-

Николов подчерта и следно- падни покрайнини", Никола 
Григоров - водещ ма телевизион
ното предаване "Сите българи 

длъжни да си направим днес, е в заедно", Ангел Джонев - историк 
полза на българската култура, на в Регионалния исторически му- 
българското самосъзнание, на зей в Кюстендил, Валери Ненов - 
демокрацията и свободата на собственик на ФК "Велбъжд" от 
словото в Западните покрайни- Кюстендил, и Димитър Димит- 
ни. КИЦ Босилеград винаги пре- ров Треперски от Босилеград 
дано е защитавал правата и ин- Стефан Николов, генерален 
тересите на българското мал- секретар на ДАБЧ, връчи почет- 
цинство и е работил за развитие- на грамота на КИЦ от ДАБЧ и 
то на демокрацията и европей- прочете поздравителен адрес от 
ския начин на мислене и поведе- председателката на агенцията 
ние у нас". Деница Христова. Домакините и

то няма по-важен
по-малко важен проект.
* Вашите очаквания какви 
са - колко от тях ще ми
нат?

то:
"Равносметката, която сме

- Бихме искали да минат 
всички, но сме наясно, че това 
е невъзможно. В крайна смет
ка бихме биди доволни, а*0 
бъдат приети поне една тре- 
та. Ние сме обосновали всич
ко необходимо, но дали тези. 
които решават, ще го при 
мат остава да се види, каз 

общината

довърши и спортната зала и 
Ла се направи външна и вът- 

члед края на програмата, на решна реконструкция на

на кръшно българско хоро к ' ~Т °бщо тРиналесет на
и • Орои, са проекти на община-

кон

те-

председателят на 
Веселин Величков.П.Л.Р. та- Д.г.

* А останалите?
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Директорът на Здравния дом в Босилеград прим. д-р Крум Накев_____________________

Трябва да се уважават нашите специфичност
Въз основа Закона за достъп 

до информации от обществен 
интерес нашата редакция се 
обърна с няколко въпроса към 
директора на Здравния дом в Бо
силеград прим. д-р Крум Накев.
Заглавието
оформление на статията са на 
редакцията. Нашият вестник е 
медийната система и нито иска
ме, нито сме в състояние да поп
речим на други медии да не пуб
ликуват този разговор или части 
от него, както изисква Накев.
*Съществуват различни мне
ния по Въпроса на кое равнище 
е здравната защита на насе
лението в Босилеградска об
щина след отделянето на 
Здравния дом от Здравния 
център във Враня. Докато 
бяхте управител на ЗД Вие се 
застъпвахте той да стане са
мостоятелно ведомство, как 
сега, като негов директор, пре
ценявате здравната защита - 
дали тя е по-близо или по-да
лече от гразкданите?

- Мисля, че е рано да се говори 
за нивото на здравната защита на 
населението след отделянето на 
Здравния дом от Здравния цен
тър във Враня, понеже по отно
шение на финансирането отде
лянето фактически не е завърше
но докрай. По-точно със 34 като 
самостоятелно ведомство не е 
сключен договор за 2007 година, 
понеже се отделя определен 
процент от целокупните предви
дени средства за ЗЦ Враня (заед
но с Буяновац, Прешево и Боси
леград). Този процент за нас не е 
достатъчен, защото се изчислява 
въз основа на броя на жителите.
И покрай това, част от средства
та за работа на ЗД (освен за лич
ните доходи) сега месечно са 
почти толкова, колкото от ЗЦ 
получавахме за три месеца. Па
циентите вече не купуват ампу- 
лирани лекарства, които са на 
положителната листа, винаги 
има достатъчно реагенси и друг 
санитарен материал, купони за 
гориво. През последните шест 
месеца са набавени повече апа
рати и съоръжения и са извър
шени повече дребни поправки, 
отколкото през последните се
дем години. Единствено което не 
е достатъчно са средствата за ма
териални разходи на стомато- 
логическата служба, но и те са 
повече отколкото по-рано, поне
же от години нищо не получа
вахме за нея.

Истина е, че настоявах за отде
ляне на ЗД понеже такава въз
можност е предвидена в Закона 
за здравна защита от 2005 годи
на. Така или иначе до 2010 годи
на трябваше да станем самостоя
телни, понеже се гасят здравните 
центрове в цяла Сърбия. А смя
там, че когато нещо трябва да се 
направи то трябва да стане въз
можно по-рано, понеже демог

рафските процеси са все по-ос
три. А и от казаното преди се 
вижда, че някой друг е харчил 
предвидените за нашето населе
ние

Лекарската комисия решава за матологическата защита на насе- 
лечение извън нашия филиал лението в общината, 

у (Враня). Това право е отнето със * ца изб0ри не кандидатства-
.ЩЖшЯ Закона за здравна защита от 2005 тв/ н0 почти винаги сте в ор- 

година. Отнети са и много друга гаии> й ьоито чест0 се решава
за съдбата на хората. Сега

ХН здравната защита. Когато този сте член на Общинския съвет, 
9 закон трябваше да бъде приет, почти над 20 години сте упра- 

ЦЗ задвижихме инициатива някои вител или директор на Здрав- 
пРава да ,,е се засягат, имаше и ния дом или член на лекарска

та гч | 1 амандмани на някои разпоредби та комисия. Не е ли това мно-
в проектозакона, но законът бе- г0 власт в лицето на един чо- 

| IV . >д * | /М ше приет в парламента на Сър- век?
Г ! И Щ'а/й бия. Сигурно е, че не съм съгла-
) ЗГ,- Ж сенстакива решения, но съм без-

* гт-. * , 1?1| , Т ШЧШ М силен да променям закони. Вие
Някои амбулатории не рабо- Д , V 4 Л журналистите се опитайте да

тят, как оказвате помощ на , _.Ш * Ъ „4..Л,,Ж-Л задвижите решаването на тази
пациентите в отдалечените проблематика. Аз ви давам пъл-
и оезпътни села, могат ли хо- ботниците изключително да съ- На подкрепа. 
рата винаги да разчитат на ответства на броя на жителите в * п У а а
съответна здравна помощ1? общината. Мисля, че това не е Разполагат ли съществува-■™’:г6угориб раб°- :тди,,еегректиакакто преди. Може би в ня- *Нямате лекари-специалисти ния или лекарите иматпроб- 

това не е достатъчно, но ще за отделни области, така че лем и в това отношение? 
се опитаме занапред да подоб- пациентите често негодуват. 
рим работата, като изпращаме Като се има предвид, че общи- 
по-често лекари в тях. Разбира ната е отдалечена от по-голе- 

Ми- мите здравни центрове и че

Т*

г-$Ж
\

| •
пари. Що се отнася до въпро

са дали здравната защита е 
по-близо или по-далече от насе
лението, мисля, че положението 
е същото, може би е малко 
по-добро, а съм убеден, че наско
ро ще бъде много по-добро.

Амбулаториите 
(не)работят като 
преди

I права в осъществяването наи техническото

1В

/
I.

- Пак въпрос, който няма 
връзка с организацията на здрав
ната служба. На последните три 
местни избори бях на листи за 
отборник на ОС, а партията ре
шава на кое място ще ме разпре
дели. Вероятно критериите на 
партията, чийто бях кандидат, са 
по-инакви от вашите.
*В Босилеградска община $си
веят по-малко от 10 000 оки- 
тели и според предписанията 

Апаратите и съоръженията на здравното министерство и 
са стари и изхабени. Знаем какво Ка здравната каса, които 
ни е най-необходимо, имаме изискват да се спазва принци- 
планове, отправяме искове, но не път «броят на здравните ра- 
достигат пари. Тежко е сами да Потници да съответства на 
набавиме съвременен рентген, броя на населението", този 
биохимически амалайзер или да здравен дом ложе да остане 
обзаведем зъболекарски кабинет някпи слчЖби Кое е
без помощ на министерството по-важно: предписанията или 
или донации. Няколко пъти из-

тят
кои

се, преди това е необходимо 
нистерството на здравеопазване- поради въведените визи грани- 
то да ни разреши да приемем но- цата с България е почти зат- 
ви работници. В това отношение ворена, този проблем засяга и 
съществува един абсурд - минис- лекарите, които са принудени 
терството даде съгласие на Ста- да бъдат “специалисти за 
тута на 3Д, в който са предвиде- всичко”. Как ще решавате 
ни всичките съществуващи ам- този проблем? 
булатории, но не разрешава
приемане на нови работници, шиха специализация и започна- 
които да работят в тези амбула- Ха да работят, докато други са на

здравето на хората в община-
тт пращахме искове на повече ад- та> която е икономически

- Някои наши лекари завър- реси. Надявам се някой да се се- изостанала и отдалечена от
ти и за нас. главни пътища и по-големи
*Няколко месеца на осем ра- здравни центрове. Няма ли да
ботници, от общо 10 в стома- се отнеме правото на хората 
тологичната слуокба, намаля- за достъп до здравна защита 
вате заплатите. За 1оли и ав- и не съществува ли опасност 
густ сте им дали по 11 000, българите в Босилеградско да 
т.е. 14 000 динара. Каква е Ва- станат граокдани втора сте- 
шата заплата, не са ли тези пен?
работници подценени и не е ли - Да, съгласен съм. Но ви зада- 
засегнато човешкото им и 
професионално достойнство?

- Точно е, че са им намалени,
но те получават заплати колкото ето? Аз мисля, че е трябвало да 
средства даде Републиканският бъде приет закон, който да задо- 
завод за здравна осигуровка и волява здравните нужди на хора- 
колкото те самите зараоотят от та. Този закон това не уважава, 
пациентите. Не съм доволен с та- защото е кроен въз основа обста- 
кова решение, но не мога нищо новката и потребностите на хо- 

тории. А без разрешение на ми- специализация. За съжаление да пРоменя без разрешение на рата в някои високоразвити сре- 
нистерството Републиканският преди няколко години останах- 3Дравното министерство. Наши- ди. Не съм съгласен с констата- 
завод за здравна осигуровка не ме без трима опитни лека- те апели, протести и дописките цията, че е засегнато само право- 
дава пари. Засега посредством ри-специалисти, което е голяма от Общината останаха безрезул- то на българското малцинство, 
бързата медицинска помощ ус- загуба и за по-големи ведомства татни. Сигурно е, че са засегнати понеже в същата позиция са и 
пяваме да оказваме помощ на от нашето. Наскоро по един път зиторитетът и достойнството на други граждани в Сърбия, жи- 
всички, па които тя е необходи- седмично ще идват лекари- спе- Ркотещите в стоматологията, веещи в подобни на нашата сре- 
ма, макар че над половината ис- циалисти от Сурдулица или 110 сьи1евРеме1П1° са засегнати и ди. Мисля, че трябва да бъде 
кове са "лъжливи". Враня правата на пациентите. Такъв приет нов закон или друго пред-

1 проблем имат много други ве- писание, което да уважава и спе-
Теиденциозни домства в Сърбия. Тези дни, не цифичностите на един край. Ние
ВЪППОСИ 3,,ая вече за ко" път поРеА» ИЗ- може би сме най-засегнати, за-

Н пратихме още един иск до ми- щото сме най-отдалечени от
нистерството, РЗЗО гг до кабиие- по-големи болници, а пък и въз- 
та па премиера па Сърбия с цел растовата структура 
да преизучат решенията си и да името е такава, че изисква здрав- 
промеият становищата си към на защита да бъде оказвана в 

служба в Бо- местожителството, което, трябва 
силеград, като имат предвид об- да си призная, е трудно да се реа- 
гмирната студия, която изготви лизира ( поради разпръснатата 
Регионалният завод за здравно територия) с такггва предпнса- 
дело, и в която е прецизирано на ния и без помощ гга република-

- Въпросът е тенденциозен, кой начин да се организира сто- та. В. Божилов

* Отборниците на Общинската скупщина в Босилеград са 
взели решение тази година от общинския бк>докет да отде
лят 1 500 000 динара за разноски на лекари-специалисти, 
каквито са интернист, невропсихиатър, офталмолог, ОРЛ 
и други, които тук да идват от вътрешността поне един 
път през семицата, понеоке според документи на здравното 
министерство и на РЗЗО “малки здравни домове не могат да 
имат такива специалисти". Защо не сте реализирали това 
решение и докога ще изпращате пациентите във вътреш
ността и ще ги подлагате на финансови разходи ?

- Чул съм, че съществува такова решение, но ЗД не го е получил 
в писмена форма. Решението ще бъде реализирано през този ме
сец. Доколкото си спомням, то е взето през средата на август.

вам въпроса и искам да ми отго
ворите кое е по-важно: законът 
или потребностите на населени-

* В ЗД работят пад 80 работ
ници, сред които 19 лекари и 
зъболекари. Малко ли са или 
много, от казаното произлиза, 
че трябват още лекари ?

- Ако искаме ам

* Вие сте и член па Първона
чалната лекарска комисия, 

була горииге 31Шете ли кой отне правото 
да работят постоянно, необходи- за наваксване на пътните 
ми са ни още три лекари и пет ра3ходи на пациентите от об- 
мед. сестри. Няколко пъти ис- щината, когато се налага те 
кахме разрешение от здравното отиват при специалист 
министерство, но ггрез ггослед- или на лечепие е Сурдулица и 
ните три години то не ни дава от- п п ппа1,я? 
говор. Сега изискват броят гга ра

на населе-

сгоматологическата

Загина Тоше Проески
Популярният македонски и балкански певец Тоше Проески (26) загина рано сутринта 

на 16 октомври в пътна катастрофа па автострадата недалеч от Нова Градишка в Хърватин. 
Неговият шофьор Георги Георгиевски е тежко повреден, а мениджърката Лиляна Петро- 
вич е с леки повреди.

Според данни от хърватски извори причината за катастофата е, това че шофьорът зас
пал при скорост на колата УУУ 1иаге§ над 150 км/ч. и ударил в камион с италиански регис
трационни номера. В момента ма произшествието Тоше Проески спал на предната седал
ка до шофьора и загинал па място.

Тленните останки на младия певец, обичан и уважавай пе само в Македония, по и па це
лия Балкан, бяха погребани в сряда на 17 октомври в родния му град Крушсво.

Сряда бе провъзгласена за траурен ден в цяла Македония, а Крушово бе в траур три дни.
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Иван Аспарухов, к^^а_бълга|^СI^д^жи^^^®3^^Интервю с

И занапрен ще помагам на Звонския край
* Преди повече от 2 години (на 17 септември 2005 година), след едного- д^е^гмчлен наУправи- 
дишна реставрация бе преосветена църква "Свети Илия в село звон- телния съвет на Нацио- 
ни Поекалеио дълъг щеше да е списъкът, ако искахме да изброим налното сдружение на об-
всйчки онези добродетели, които помогнаха почти рухналата черква щините в България и офи- 
днес да е една от най-красивите не само в този край, а и по-ширюко. ез ш то0а сдруже_
съмнение най-заслужилият за това е нашият събеседник - кметът на ;ше в ГрЬксел? 
българската община Мездра 51-годишният Иван Аспарухов. _ в това си качество аз взе_
изобщо? Доколко/по ми е из- ням. Почти всички: Ценко Ве- сблъсквахме пие. Имам пре- мам непсоредствено участие 
Оестно Вие лично нямате личков, Милча Игпягов, Иван дивид проблемите, които ни в работата на Комитета на ре- 
нищо общо с този край, а Таков, Стоян Миланов, Слав- създаваха на сръбската мит- гиоиа в Европейския съюз, а 
дадохте толкова много? чо Томов... Да редя ли още? пица тогава... щори си спом- той е вторият орган след Съ- 

- Повярвайте ми за мен Те по-рапо идваха често в ням (показаха ми го в бвон- вета „а Европа. Това ми даде 
материалното винаги е било Мездра, обаче сега, колкото ци), че за това бе писал и ва- ВЪЗМожност не само в нацио- 
второстепенпо нещо. Това че разбрах поради визовия ре- шият вестник Братство . „ален, но и чисто регионален 
в Звонци закарахме тухли, жим, от Нова година не са ид- Смятам, че това са отминали план общината, водена от 
арматурно желязо, вар, дър- вали. Всички те са винаги доб- времена, които трябва да зао- мен, да има пълна и предва- 
вен материал и друг строите- ре дошли в Мездра. Аз ги равим час по скоро. Важното рителпа информация по 
лен материал е благодарение смятам за истински прияте- е, че успяхме църквата в село 
на богатството на нашата об- ли. Не аз, а те и целият народ Звонци да стане една от
щина и благородсвото на биз- там реставрираха прекрасна- най-хубавите в целия този ре- та На регионите, а тези прог- 
несмените ни. Истината е, че та черква. От община Мездра гион. Та нали сме православ- рами и проекти се отнасят из- 
хората от Звонци и околните пай-редовно изпращаме в ни братя! ключително до населението и
села там свършиха същинска- Звонци и нашия общински * Знаем, че на 28 октомври неговото бъдеще. Значи аз ка
та работа. Иначе инициати- вестник, който се нраича § България ще бъдат про- то кмет имам визията за това, 
вата да помогна в реставрира- "Мездра 21 век". бедени кметски избори. Вие какво и как може да се прави,
пето на църквата тъкмо в * Имахте ли проблеми с хо- за трети път сте канди- още повече, че тенденцията 
Звонци дойде именно от рата от Мездра заради то- дат за кмет на община 
Сдружението на общините ва, че толкова много дадох- Мездра. Ако можеха да гла-
на Република България, чий- те на някои от чужда дър- суВат и хората отДереку- щината ни позволява да взи- 
то съм член на Управителния жаВа? ла - бъдете сигурни всички маме адекватни и самостоят-

до един щяха да гласуват 
за вас. Ще бъдете ли из
бран и за трети път?

всички прогрмаи и проекти, 
които се дебати рат в Комите-* Господин Аспарухов, това 

интервк) го взимаме по из
ричното и постоянно нас
тояване на благодарния Ви 
народ от Звонски район.
Българите оттам никога 
няма да забравят факта, 
че без Ваша помощ един
ствената черква в този 
край досега вероятно щеше 
да е рухнала.

- Искам веднага да подчер
тая, че това не е само моя, а е 
заслуга на целия Общински '■ 
съвет на община Мездра и * 
бизнесмените, живеещи в 
нея. Това че помогнахме въз- тръгнали на преосвещава-

нето на църквата в Звонци

на децентрализация и засил
ване на контактите с ЕС на об

лени решения. Благодарение 
на това аз още сега мога да 
обещая, че дано съм жив и 

- Колкото и нескромно да здрав, когато Сърбия влезе в 
звучи, сигурен съм в това, за- ЕС 
щото хората от община Мез- кмета на Бабушница. 
дра, като и тези то Звонци и * Господин Аспарухов, още 
околността, много ме оопчат. един път най-сърдечно Ви 
Аз вече осем години ръково- благодарим за всичко, кое- 
дя оощината и резултатите са то направихте за Дереку- 
налице. Нашата оощина пос-

- Напротив! Казвам ви 
най-честно - никакви пробле
ми, а тъкмо обратното. Хора
та ме срещаха по улиците и 
ме поздавяваха за това начи
нание. Целият Общински съ
вет, без изключение, тогава 
единодушно гласува да по- 
могирем реставерацията на 
църквата в село Звонци. Дори 
мога да кажа, че спечелих и 
лични дивиденти в полити
ческия смисяъл на думата.
* Госдподин кмете, знаете 
ли, че по Вашия почин и 
други кметове от Бълга
рия започнаха да помагат 
реставриране на други цър
кви в Запандите покрайни-

сьвет.
Споменяте ли си, когато 

преди две години бяхме

ще помагам с опита си настановяването на църквата 
"Свети Илия" в село Звонци пътьом Ви съобщиха по те
ме кара да съм още по-горд. лефонна, че се е родило пър- 
Тогава, преди 2-3 години, то- вото Ви внуче? 
ва беше не само въпрос на от- - Е, кажете ми вие сега - то- 
говорност, но и на самочув- ва не е ли най-прекрасната 
ствие и съпричастност към поличба. Да, тогава се роди 
българите в Западните пок- първото ми внуче, момичен- 
райнини. Наистина съм щас- Цето, което кръстихме с кра

сивото българско име Ния. 
Решил съм, идващата година, 
да я доведа в Звонци и отново

ла. От все сърце и от име- 
тига изключитлени успехи то на всички хора от този 
почти във всички оодасти. В край Ви пожелаваме успех 
крайна сметка, ако нямахме д борбата за трети кмет- 
успех в самата оощина то ед- ски мандат, в което изоб- 
ва ли щяхме да помогнем и 
на вас в Западните покрайни
ни.

тлив, че хората там, както каз
вате, все още ме помнят, кое-

що не се съмняваме.
- Мерси! Безброй искрени 

поздрави на всички в Дереку-

то ме кара още в самото нача
ло да обещая, че община Мез- Ще я кръстя в църквата "Све- 
дра и аз лично ще помагаме ти Илия" там. 
този край и в бъдеще - само * Поддържате ли контак

ти с хората от Звонци. Те 
постоянно Ви споменават с 
добро. Спомняте ли си ги?

- Разбира се, че си ги спом-

* В България вече се говори 
за пряката връзка на об
щината с Европейксия съ- 
к>з, с БрЬксел. На какъв 
етап е Вашата община в

ла.
ни.здраве да е.

* Кажете ни откъде и как 
се роди тази Ваша л/обов 
към Звонци и Дерекула

- Това може само да ме рад
ва! Надявам се, че те няма да 
имат проблеми с каквито се

Интервюто взе: 
Тодор Петров

“Тайните" на черноризците в погановската обител

Двоен убиец е укриван 

в Погановски манастир?!?
Бисерът на средновековното църковно строи- вановски". Известна е и преписката 

телство на територията на Димитровградска об- страниците на "Братство'^ с нишкия
Ириней. В нея освен за името 

ненадва хората. Този път не с красотата си и стено- на манастира бе засегнат и въпросът за- 
пиосите, но със събитията в него и около него.

щина - Погановски манастир, не престава да из- епископ

що не се разрешава на църковна служба 
След като с решение на църковните власти в Димитровград да се назначи свещено 

вместо монахини там бяха настанени монаси, хо- лице от Димитровград, завършило се- 
рата започнаха да обсъждат странното им поведе- минарията в София! 
ние, особено извън пределите на самия манастир Че опасенията на хората не са напраз- 
и манастирското имение. Подозренията ставаха ни, показа се тези дни. На страниците на 
още по-големи с идването на лъскави джипове, сайта на общината се появи текст с дата 
някои от които караха и монасите. 10 октоври със следното съдържание'

Тъй като районът около манастира и самото "МВР (МУП) на Сърбия предаде на руската 
ждрело на Ерма са доста привлекателни за има- ция Валерий Каначиев, убиец на две лица

на ЮНЕСКО, а лице от Димитровградско, позна
то почти на всички, легално следвало и завърши- 

няри, според сведения на хората в това са се вклга- нова на международен акт за издирване. Споме- ло общопризнатата семинария в София не може 
чили и обитателите на манастира. Някои дори натото лице се е укривало в редица манастири в Да се настани на църковна служба в църквата в Ди- 
приказваха, че разкопки са правени и в самата Сърбия, а най-много в Погановския манастир, къ- митровград?
цъРква' „„ „ дето се покалугерило." Аферим! Отговор на този въпрос трябва да даде управата

И от страниците на Братство е известно, че Не мога да не питам как цивилно лице от дру- на Нишката епархия, към която принадлежат По- 
след идването на монасите бе направен опит По- га държава и отгоре на всичко двоен убиец може гановски манастир и църквата "Рождество Бого- 
гановският манастира да бъде прекръстен на Ио- да стане монах в манастир, който е под защитата родично" в Димитровград.

поли- 
, въз ос-

А.Т.
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Министър Петър Мутафчиев: ;■
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До 2015 г. 4,7 милиарда евро Иде ли 'Фаят
за инфрасгруктурни проекти Н« (ТПЧКата?

България е изготвила стра- цент от източниците за фи- ните проекти на Европей- 
тегия за развитие на тран- нансиране са от държавния ския съюз до 2020 г които се Има сближаване на пози- 
спортната инфраструктура бюджет - 1,927 милиарда ев- отнасят за България, са мо- Чиите междУ правитедство- 
до лио г. с приблизителна ро. Освен това средства са дернизацията на жп-линия- то и синдикатите. Това се 
стойност, срок на изпълне- предвидени от присъедини- та Видин-София-Кулата, по- чуваше като реплика след 
ние и възможности за финан- телните и кохезионни фондо- добряване на навигацията по поредните преговори в сто- 
сиране на проектите. Това съ- ве на Европейския съюз. Ми- река Дунав 
общи министърът на тран- — ^

-

.............................. - ......................
министри на България, датедят Сергей Станишев. и К Л Г Л .]
ция, Македония, Алба- Премиерът дори подчерта, , ,<* . * » '•УДЦЦ—1Д

_ , - . и Черна гора, както и че е оптимист за скорошно
в София и др. Сред основ- представители на Хърватия,

■роителството лицата. Това казаха и пред- 
„ . , — —"Струма", ка- седателят на Синдиката на

спорта етър Мутафчиев по мента се изпълняват няколко за още министърът. Във фо- българските учители Янка 
време на срещата на минис- важни инфрасгруктурни рума участваха транспортни- Такева, и минисгър-предсе- 0

гъра общата стойност на пла- ните приоритети в стратеги- Словения, Словакия, Т 
нираните публични инвести- ята са изграждането на авто- и

и ст
нистърът каза още, че до мо- на магистрала /;Струма",

време на срещата на минис- важни 
трите на транспорта от Цен- проекта, сред които* нов

Малко по-рано, след края
циГд"оИ2ЬГ/г.ЛсТ4,71“и: ГгищраТи^^раГя"; ^Ги Х^Тдният^ ^Но^з^Го!^ ™

ардаевВрос?1аТжп!'а819725мш морели“ "Струма",'което™ ^""итоц^ативТ^ертГд *ЛИ° министьр-председате- бинетГис^ндакаТтеГко^- 
лиарда - за пътна инфрас- приоритетна и за Европей- Коейд лят деклаРиРа' че Ще ПР0' т° Да изготвят евентуалното
труктура. Най-голям про- ския съюз. Сред приоритет- ^ А' дължи да следи преговори- бъдещо стачно споразуме-

г г те и дори ще се включи в об- ние.
сьжданията, наравно с оста
налите представители . на де изготвено стачното спо

разумение - това заяви Янка 
Такева, председател на Син
диката на българските учи
тели, предаде репортер на 
Агенция "Фокус".

Двете работни групи про
дължават да работят, каза 
Такева. Тя подчерта, че пре
ди да се подпише споразу
мението, то ще бъде консул
тирано с националните 
стачни комитети и с учите
лите.

приключване на стачката и

Очакваме в неделя да бъ-

ЕС обеща да разреши въпроса 

с наименованието на еврото
правителството.

I
*Европейският съюз обеща нава 

да разреши бързо въпроса с "лингвистичен 
наименованието на

е достатъчен за София, за да 
позволи

за наличието на 
технически подписването на

еврото, проблем" и се ангажират да споразумението с Черна го- 
което в превода на български го разрешат колкото е въз- ра, отбелязва агенцията. Бъл- 
език на Споразумението за можно по-скоро в съответ- гарският премиер Сергей тТ 
стабилизиране и асоцииране ствие с решението от среща- Станишев обаче заяви, че ■:!»
между Европейския съюз и та на върха през 1995 г. за България няма да подпише 
Черна гора е записано като името на общата валута, новия европейски договор 
"еуро", предаде Ройтерс, на Агенцията цитира българска през декември, ако не бъде 
която се позовава БТА. На говорителка, според която удовлетворена по въпроса за 
среща в Люксембург поела- "декларацията е била приета еврото дотогава, посочват 
ниците от ЕС са одобрили без дискусии и резерви", още дипломатите, цитирани 
декларация, в която се приз- Дипломати казват, че текстът от Ройтерс.

1

Щгй&г
Президентът 

Първанов в Париж 

и Лисабон
Местни избори - пресконференции

Представителите на пар
ламентарните политически 
сили, ГЕРБ и Министерство
то на държавната админис
трация и административната 
реформа /МДААР/ са постиг
нали принципна договоре
ност относно реда, организа
цията и провеждането на 
пресконференциите 
края на изборния ден - 28 ок
томври. Това съобщиха на 
БТА от МДААР. Според до
говорката, първи ще говорят 
представителите на БСП или 
ГЕРБ, в зависимост от прог
нозните резултати от вота. 
При паритет или липса на яс
но изразено предимство, 
първа пресконференция ще 
даде БСП като най-голяма 
парламентарна сила. След 
второто място политически
те сили ще дават пресконфе
ренции, според парламен
тарната си предсгавеност: 
НДСВ, ДПС, СДС, ДСБ, "Ата
ка", БНС.

Очаква се няколко партии, 
представени в БНС, да имат 
отделни пресконференции 
по договорка помежду си. 
Поради това е бил постигнат 
компромис представителите 
па партия "Атака" да говорят 
преди БНС. Пресконферен
циите ще започнат в 21.30 ч. и 
всяка от тях може да продъл
жи не повече от 30 минути. 
По време на разговорите е би
ла постишата и договореност 
относно квотите за достъп до

Зона "А" (Зала 
6 на НДК), къ- 
дето ще се със
тоят прескон- По покана на генералния директор на ЮНЕСКО Коичи- 

ро Мацуура президентът Георги Първанов на 16 и 17 ок
томври пребивава в Париж, където участва в откриването 
на 34-та Генерална конференция на тази международна 
организация. В Париж президентът Първанов се срещна с 
председателите на Сената и на Националното събрание на 
Френската република Крпстиан Понсде и Бернар Акойе.

По време на визитата си държавният глава откри баре
леф на Васил Левски на сградата на българското посолство 
в Париж по случай 170-та годишнина от рождението на

ференциите.
Право на при
съствие в залата 
ще имат всички 
парламентарно 
представени 
партии, както и 
ГЕРБ. Те ще 
имат
представители 
в НДК, като 25 
от тях ще имат достъп до за-

за пресконференции. 110113 113 предварително пода- 
Представителите па полити- ден списък в МДААР. 
ческите сили ще получат ак-

след

45ДО

Апостола.
Вчера и днес президентът Георги Първанов участва в не

формалната Среща на високо равнище на държавните и 
правителствени ръководители на Европейския съюз в Ли
сабон.

редитация и пропуски въз ос-
лата

Това с първият подобен меж- ския подуосгров и стимулира чияго страна не е в ЕС. 
дупароден документ, кой то бъл- млади учени от региона да пре- Своеобразно пр 
гарското Министерство на вън- доставят свои изследвания и раз- обучението във Ш 
шиите работи подписва със стра- работки. 
па па Европейския съюз след *** 
присъединяването па страната 
към него па 1 януари т.г.

Кратки новини одължение на 
идин ще бъде 

учебното пътуване до град Алес- 
кинац.***

***
Унгарски посолства
заместват
българските

Предпиремачество 
отвъд границите А1ЕЗЕС приема нови

Всички онези, които имат '["рбТа бЗЛКЗНСКа ® българския крайдунавски 9Л6Н0В6
бългаски задграничен паспорт и ^пнгкрпрн| ,.,а пг> град Видин стартира проектът- България ще даде шанс на
по една или друга причина пре- .4 г Ч Алтернативните форми на про- още 150 студенти, които следват
бивават в някоя държава, в която ИНфОрМаТИКа фесиоиално обучение по пред- в българските висши учебни за-
България няма дипломатическо Слел първата пооведепа в Со- ириемчеспга - гаранция за тру- веления да се присъединят към 
представителство, в случаи па ( цтората състояла се в Д01)а реализация". най-голямата международна
възникване на извънредни ситу- ^ ' ^0(1)И'ЙСКИЯТ уцивепси- Проектът се осъществява в студентска организация. За цел- 
ации в бъдеще ще могат да се об- тот Кл имент Охридски" е партньорство с град Велмиера, та А1Е5ЕС организира презен га- 
ръщаг за помощ към Унгарско- домаки1', [|а третата поред Бал- Латвия и сръбския град Алек- цип в университетите в цяла

Имеинотова предвижда доку- ” “коЙСпщета“11 "латвийцитеучастват като пас- припомним Л1Е5ЕС е
ментьт за пряко сътрудничество фор'м за^ дискусии и К0Р° "Р‘“та страна 11 европей- най-голямата международна
™>Ж.ИПппеЛст^ителств^°па разрострапечше па научни нос- ския сьюз' и българите, като студентска организация, която

тижепия в областта па ипформа- представител на една от наи-но- предоставя възможност на мла-
Ьългария и Ушария в 1реги тиката подпомага сътрудиичес- вите членки на ЕС и, от трета дите да открият и развият потен-
страпи. твото между учени от Балкан- страна - партньорите от СърЕия, „пада си.

ТО.

Т. 11.
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Ще се намери ли решение за “Изг|еадня__?Продължава 

асфалтирането на пътя 

Риоарци - Караманица Останаха само надежди
От някогашната добре организирана строителна фирма 
"Изградия", чиито работници са строили обекти в различи 
краища на СФРЮ, днес не остана почти нищо.

Въпреки че Агенцията за при- кандидатствал един работник, Тъйга-
ватизация още преди 6 месеца който нямал десетгодишен • т* вече няма собствена управи-:ж=ж| звяделзвае
тави тази част от капитала на ™У™™я[ав"™ем камиона, ба- -РПо наш иск Общинския съд в 
Акционпия фонд па Сърбия, “а“е .воа|.ТОраР трите вибраци- Босилеград отложи за две гади- 
агонията все още продължава и гер , Р Р ' Ри дру- ни реализацията на присъдите 
1 ю се откроя на решение за бъде- опни машини за дуп ияигпАуу ; които оаботнините са п.мя гглтл/гпа (Ьиомата ги, които бившият собственик по дедата, които раоотниците са

МиклувремешкГа 1О1И0!шият Тасич откарал във Враня. Банко- спечелили срещу Изградия за 
вата сметка на предприятието е неизплатени заплати и други 

пжипео по Селскостопанска блокирана още от ноември 2006 принадлежности преди прива- 
икомомика от Босилеград, вре- година, когато собственик беше тизацияга на предприятието, 
мепно да управлява с капитала Тасич, а натоварени сме и с дъл- посочи Александров. Той споде- 
па фонда. изготвил социал- гове за ток, вода и пр„ една част ли, ^^"аМва наскорО Аа &ьле 
па програма за 16 от общо 17 ра- от които са натрупани и по вре- реализирана социална-та прог 
ботпици, колкото в момента са мето па Гасич. рама за рибстшщте а А Д
заети във фирмата, и я изпратил Няколко месеца преди Аген- ният фонд Да предложи свои 
в Министерството па икономи- цията да анулира договора с Та- те акции за продажоа на борса- 
ката и регионалното развитие. сич, Общинският съд в Ьосилег- та. По думите му Агенцията е

-Работниците, които конди- рад чрез публичен търг продаде разпределила , капитала на 
датстваха за социалната програ- управителната сграда на Изградия на оощо 7 586 акции, 
ма, трябва да получат по 10 сред- "Изградия", гаража, работилни- Със 70/о от тях разполага^Фон- 
ни заплати в стопанството в Сър- цата и парцела около тях. При- дът, а останалите ЗЦ А са соостве- 
бня, т.е. по 351 135 динара, каза нудителна га продажба беше ор- пост на сегашните и бившите ра- 
Алексаидров и добави, че всички ганизирапа, тъй като предприя- ботници на Изградня . 
кандидати имат по пад 10 годи- тието не платило около 4,4 ми
ни трудов стаж. Единствено не е лиона динара по делото, което

Раде
Александров

В ход е асфалтирането па средства и догодине да про- 
решоналння дължи асфалтирането на то-отсечката

път Рнбарци - Караманица зи регионален път.
- В разговорите с директо- 

за пътища

на

от Бранковци към Бистър с 
дължина от 2,7 километра, ра на дирекцията 
Стойността на проекта, в кой- Брапко Иоцич, ] 
то освен сдагането на два слоя дни проведох в Белград, по- 
асфалт на платно от 6 до 9 дучих уверявания, че дирек- 
метра, са включени и подгот- цията ще подсигури средства 
витедните работи върху раз- през следващата година да 
ширяването на старото трасе, бъде сложена асфалтова нас- 
минирането на скалите, из- тилка на още 5 километра от 
граждането на мост в Рикаче- този регионален път, заяви 
во и пр., възлиза на 81 мидио- кметът Владимир Захариев, 
на динара. Проекта изцяло се 
финансира от Републикан- ка започна през миналата го- 
ската дирекция за пътища, а дина, когато беше сложена 
планирано е работите да асфалтова настилка от гра- 
приключат до края на октом- ничния преход Рибарци до

Бранковци също с дължина 
Общината вече е поискала от 2,7 километра, 

от Републиканската дирек
ция за пътища да подсигури

които тези

ПЛ.Р.

ЧК помага на закъсалите
В рамките на акцията "Октомври - месец на ра за социални грижи списък с най-закъсалите 

старите" и по повод 17 октомври - Световния стари хора в общината на над 65-годишна въз- 
ден на борбата срещу глад, Червеният кръст в раст.
Босилеград през тази седмица даде по 2 хиляди През тази седмица ЧК организира и акция по 
динара за хранителни продукти на 15 социално раздаване на дрехи и обувки втора употреба на 
най-застрашени стари хора в селата в общината, социално слабите жители в общината, без оглед 
В организацията изтъкват, че тези лица не полу- на възрастта им. Дрехите и обувките са събира- 
чават пенсии и нямат никакви източници на ни от босилеградчани през изтеклите два месе- 
приходи. Предварително ЧК прибави от Центъ- ца.

Асфалтирането на участъ-

ври.

ПЛ.Р. П.Л.Р.

]Стимулациите за земеделците почти нямат ефекти в Босилеградска община

Когато има, няма кой да взима - Има. На 
споменатото 
събрание в 
Лесковац ка
захме, че тази 
политика 
трябва да бъ
де по-приго- 
дена към ус
ловията в изостаналите краища. 
Проблем са и уредбите на прави
телството, които регулират от
пускането на помощи, кредити и 
други стимулации. Те най-често 
закъсняват. Затова от представи
телите на земеделското минис
терство поискахме тези уредби 
да бъдат приемани през януа
ри-февруари, за да можем ние 
на терена навреме да информи
раме селяните - каза в края на 
разговора ни Васил Анастасов.

Мнозина селяни посочват 
още един остър проблем - изкуп
ването на добитъка. Тази есен 
например говедата са много ев
тини - за телците изкупвачите 
дават малко повече от 1 евро за 
килограм живо тегло. При така
ва цена едва ли нещо остава за се
мейния бюджет, а камо ли за 
връщане на кредити. Оплакват 
се и изкупвачите. Казват, че и те 
не намират лесно пазар за изку
пения добитък. Тази пролет 
един изкупвач бил принуден да 
храни цял месец стотина изкупе
ни агнета, докато намерил начин 
да ги (пре)продаде.

И така се затваря омагьосани
ят кръг на селското стопанство в 
бедния Босилеградски край. 
Или, както бе казал поетът, "като 
няма прокопсия, плюл съм в та
зи орисия"!

Държавата напоследък насърчава развитието на селското стопанство с редица мерки. Земеделското министер
ство дава на селскостопанските производители стимулативии средства, отпуска им краткосрочни и дългосрочни 
кредити, които се връщат при изгодни условия и пр. Достига ли тази политика до босилеградските земеделци - 

бе темата на разговора ни с агроном Васил Анастасов, който е задължен за земеделския ресор в общината.
- Тази политика е добра за кват комплектни проекти, нап- много - до десетина, но след като ръжаиец. който се преселил в Г.

Войводина и другите развити ра- равени от проектанти с лиценз, разбраха, че кредитите са "вър- Лисина. Той отглежда 75 овци и 
йони на Сърбия. Защото там След време инспектори от ми- зани за еврото, не решиха да 5 крави сименталки, за които е 
има селскостопански произво- нистерството идват да проверят конкурират. построил съвре*ченни обори Се-
дители в истинския смисъл на дали средствата се ползват по р лата са западнали, в тях живеят
думата. Те имат големи обработ- предназначение и ако оценят, че СларИТе Не МОГЗТ, предимно старчески семейства
ваеми площи, многобройни сга- това не се случва, налагат големи МЛаДИТв Нв ИСКаТ които отглеждат по една нлп две
^мГГ„Диа'о0бГтиИЛтИаСкГчее ле™о ^ *Но и в богатите краища Кди—ГсГхем^^кГхем
изпълняват условията за получа- ЕврОТО ПЛаШИ на Сърбия селското сто- 4 1Те хоРа са хем ма'1х°- хем
ване на стимулации и теглене на ЗвМедеЛЦИТе панство не може да се раз-
кредити, подчерта Анастасов. ВиВа без стимулативните
*Но за съжаление Босилег- вобшината кпитпгпвТ меРки■ “ кам0 ли 6 кРай> 
радска община е бизоста- Ли такива кари^ взе' какъвто е Босилеградска.
палата Южна Сърбия... г„д„о„ у .... Защо няма по-голяма ак-

- Неотдавна имаше събрание в ТоваСе Ботк4 хтивност в това отноше-
Регионалната стопанска камара „„Щ д ниег
?елете° нТ вНсичкиТ°обши™Вот Нара за овчаРств°- Тогава той - Затова, че тук нямаме истин- телите на всички общини от имаше 4 крави и 35 овци Тази ски селскостопански производи-

година никой не е взел такава ТеАИ> преди всичко животновъ- 
финансова помощ. ди. По-точно, в цялата община

имаме само двама, единият е ве- *-А има ли недостатъци и в 
че споменатият Ботко Христов, а стимулативната полити- 
другият е Славчо Илиев Такев, ка?

това
В-Лнастасов

не искат да се занимават със зе
меделие. Освен това в нашата об
щина стана почти невъзможно 
да се отглеждат овце, защото сто
паните им не могат да ги отбра- 

от вълци. Преди 2 години 
например вълци бяха влезли в 
обора на един земеделец от Цър- 
нощица и му бяха заклали 35 ов
це. В такива случаи ловното дру- 

= дава по 2000 динара за 
пострадала овца, но...

пят

Ябланишки и Пчински окръг 
единогласно оцениха, че в Южна 
Сърбия ефектите от стимулатив- 
ните мерки са абсолютно недос- *Д'ърокавата отпуска из- 
татъчни, а в най-неразвитите об- годни краткосрочни и дъл- 
щини, каквато е и нашата, те са госрочни кредити. Има ли 
почти никакви.

жество

хора, които са теглили та- у— . - : .
*0значава ли това, че в об- кива кредити? В уредбата за говедарството се казва, че в маргиналните области,
шината няма заинтересо- ~ Миналата година само два- бушИттС<гшп^И!.Ните БосилегРад> Димшпровград, Сурдулица и Ба-

«».р..доГГ™<^'т80.™

ЕЕ1—;•? * ™
“Няма яи ЙВДГ

Например за обектите се изис- меделци, навярно те не бяха К. Георгиев
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Заседание на Общинската скупщина ТОД на панаир в Нови Сал

Средствата в бюджета 

намалени < 4 милиона дин.
Представени 

туристическите 

потенциали на 

Димитровградско
Огборниците се съгласиха 

средствата в бюджета да се 
намалят с почти 4 милиона в 
сравнение със заплануваното 
и така вместо 258.227.000 ди
нара в общинската хазна с ре- 
баланса са предвидени 
254.266.937 динара.

Най-голямо е намалението 
в комунално-пътната област: 
предишните 108.830.000 са 
спаднали на 85.100.000 дина
ра. Все пак, както бе изтъкна
то на заседанието, това няма 
да се отрази на запланувани
те работи в тази област. Оста-

Заседанието па ОС започна 
сдребен “инцидент”. Сини- 
ша Ранджелов от ДСС пред
ложи дневния ред да се до
пълни с точка за назначаване 
на директори в явните пред
приятия и ведомства, тъй 
като те са с функция изпъл
няващ, длъжността и ман
датът им е изтекъл. Той не 
се задоволи с отговора, че 
това ще стане на следващо
то заседание и след като 
предложението му не бе при
ето, демонстративно напус
на заседанието. Останалите 
членове на ДСС и иначе не 
присъстваха на заседанието.

дори и малко повече, като об
разованието, местното ин
формиране, Съюзът на спор
товете и детската градина. С 
милион и повече са намалени 
средствата за сдружения и 
организации (от 3.464.000 на 
2.297.000), а в рамките на това 
и даванията на местните об
щности.

Приемане на изменения и 
допълнения в Решението за 
регулиране на движението 
по градските улици бе втора
та важна точка, на която от- 
борниците не обърнаха мно
го внимание, въпреки факта, 

реконструкцията 
главната улица стана едвам 
проходима за леки коли. 
Причината за това бе лошото 
решение да бъде позволено 
спиране от двете страни на 
улицата. Според новото ре
шение по главната улица е 
забранено паркиране от дяс
ната страна от гарата до кръс
товището с улица "Христо 
Ботев".

Отборниците решиха да 
преотстъпят на "Комуналац" 
сградата на зеления пазар, 
която е построена със сред
ства на общината, на СНР и 
най-вече със средства на "Ко
муналац".

На автопревозвача "Бленда 
турс" са преотстъпени на 
ползване още два рейса, кои-

: Случайно или нарочно 
Заседанието па Общинското 
събрание откри новоизбрани
ят председател д-р Ангел 
Йосифов на български език, а 
после продължи на сръбски. 
След една кратка пауза засе
данието продължи отново 
на български, което приеха и 
някои от разискващите. Но 
дали случайно или нарочно 
няколко отборпици от СРС 
и СПО веднага излязоха от

■Щ

— ; ?Ъ .
с ■

залата, което наложи пре
късване на заседанието пора
ди недостиг на кво 
жи се да ги викат 
пат, за да може да продъл
жи заседанието.

>рум1 Нало- 
да се вър-

че след

то общината е получила като 
дарение от хуманитарната 
организация "Повлеп" от 
Швейцария. Бе дадена и ин
формация за събитията око
ло отнемането на някои ли- _
нии на "Бленда турс", между 
които и на тази от Пирот до '' ' •'1-
Димитровград. Отборници
те разбраха, че са водени раз
говори с превозвачите "Блен
да турс" и "Йеремич превоз", Туристическата органи- ран Димитров заяви, че 
а отделно и в съответното ми- зация на Димитровград участието в ЛОРИСТ е го- 
нистерство и са намирани ре- (ТОД) се представи на лям плюс както за органи- 
щения, които най-често не са международния панаир на зацията, така и за обгцина- 
спазвани. Пътниците на лова риболова, спорта и та като цяло, поради 
Бленда сега сменят реисо- г г

вете при Обреновац и се кач
ват в други на Гоин дол. Раз
стоянието минават пеша или 
"Бленда" ги превозва с авто- Нови Сад. Скромният жители отделят най-много 
мобили или микробуси. Така щанд от 6 квадратни метра средства за туристически 
ще остане до следващия пе- бе достатъчен да бъдат цели. Тя е равна, докато 
риод за пререгистриране на представени туристичес- Димитровградският край 
рейсовите линии, а това е на- ките- потенциали на Ди- е нископланински район и 
чалото на май месец

Директорът Зоран Димитров с гостенка на щанда на ТОД

налите ползващи средства от 
общинската хазна остават го- 
ре-долу на същото равнище. 
Повечето от тях са получили

туризма (ЛОРИСТ), който най-малко две причини: 
от 9 до 12 октомври за 40-и "Войводина е най-развита- 
пореден път се проведе в та част на Сърбия, чиито

Народната библиотека 

дари книги на Звонци
митровградски край. като такъв е твърде интере-

идвагцата година. Раздадени са всички сей за войводинци", пояс-
Отоорниците приеха и пропага материалИ - ни той.

предложението на кмета ма г , -г
общината за назначаване на картички, афиши банери Туристическите деици 
Управителен и Надзорен съ- и плакати, които ТОД е пе- от Димитровград на пана- 

азвитие на чатал през изминалия пе- ира установили конктакти

В договор с Националния съвет на българското малцин
ство Народната библиотека "Детко Петров" в Димитров
град на 10 т.м. дари над 1000 книги на Основното училище 
"Братство" в село Звонци. Протоколът за това дарение бе 
подписан от директорите на библиотеката Иван Иванов и 
на училището Драган Иванов, както и от представителя 
НСНиколайча Манов.

1030-те книги, излишък по инвентаризацията за 2006 го
дина, ще обогатят училищната библиотека в с. Звонци, а 
една част от тях (литература за по-възрастните) щесенаме- 
рят и в библиотеката на селото, която е част от общинска
та библиотека в Бабушница. Така освен на училището, На
родната библиотека в Димитровград дарява част от книги
те и на библиотеката в Бабушница.

За училищната библиотека дарението е от особено зна
чение, тъй като нямат средства и начин за обогатяване на 
книжния фонд.

на вет на Фонда за
селското и дребно стопан- риод, както и пропаганден с много колеги от страната 
ство. За председател на УС на материали на стопанските и чужбина, с представите- 
Фонда е назначен Алексап- субекти от областта на гос- ли на печатници, картог- 
дар Игов, за заместник - тилиичарството и туризма рафски фирми и др. 
Джордже Димов, а за членове п общината - ГТП "Бад- 
- Ивица Матов, Ратко Манчев,
Саша Делчев, Йосип Глишич 
и Николайча Манов. В съста-

&

Б.Д.
кан", ресторанта "Хепи 
Старс" в граничната зона и 
етпо-ресторанта "Поганов- 
ски манастир", намиращ

Голям 

интерес за 

полицейската 

професия

ва па Надзорния сьвет са Бо
рис Адамов - председател, и 
Драган Голубов и Самя Аксич срещу манастира Св. 
членове. А.Т. Иоап Богослов".

Директорът па ТОД Зо-
А.Т.

ИСЦ по повод Деня на борбата срещу
бедността 19 млади хора от Димит

ровградско -12 младежи и 
7 девойки, подадоха молби 
за конкурса за обучение в 
първа класа в Центъра за 
основно полицейско обу
чение в Сремска Камени
ца, който бе обявен през 
средата на август.

Списъкът на приетите 
кандидати ще бъде обявен

Информационпо-сьпе- ломи, символизиращи ини- 
щателният център (ИСЦ) в циатива и акция. Дейности- 
сряда огбеляза Междупа- те започнаха в символичии- 
родния ден на борбата сре- те 11ч. и 55 мин. 
щу бедността. В помещени- Основните цели на ИСЦ 
ята на КИЦ "Цариброд", в са промовиране на Страте- 
които извършват своите гия за намаляване на бед- 
дейпости, представители на носгта на местно ниво и зад- 
ИСЦ проведоха анкета сред вижвапе па обучение сред

населението. През измина
лите няколко месеца центъ- 

борбата срещу нея. Гражда- рът помогнал па не малък 
пите на табло писаха поела- брой димитровградчани да 
иията си по темата. .Бяха си намерят работа, 
раздадени поучителни ма
териали и пуснати бели ба-

наскоро.
Компетентни в димит

ровградския полицейски 
участък оцениха, че инте
ресът па младите димит
ровградчани за конкурса 
бил голям.

гражданите по въпроса за 
бедността и начините за

БД. БД.
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Художникът Джордже Георгиев - Сурдулица-------------
Джордж е единственият наивист сред т> тгягтлппсТЛТе 
сънародниците ни_________________ 1Л1*ИШ-Кухх.^
* Всичко дължа на словенеца Антон Репник * ВОДОЦеНТрЯЛИ

преизпълниха плана
до Сурдулица -------* Тропическите горе

щини попречиха на 
ПАП Лисипа да изпъл
ни планаС панорамите на поща а душата

Въпреки обемния ремонт, 
четирите пласипски водоцен- 
•грали предсрочно изпълниха 
производствения си план за 
2007-а и до края па годината 
ще го надминат дори с 25 
процента. Това заяви дирек
торът на тази електро-енер-
гийпа система Радмило Ни- д р^рез отминалия период е 
колич, който добави, че един- извършена санация на тунела 
ственото звено, дало само 75/о за В0Дата и ремонтна носе- 
от плана, е Дисииското езеро. ите лагери Иа генератора А. 
Причина за това бяха атмос- По ^ време във ВОдо- 
ферпите условия - малкото це11тралата Върла 4 е напра- 
валежи и тропическите горе- вен ремонт на статора на един 
щини през отминалото лято, от г^нераторите.
добави той. По ДуМИхе на директора

В началото на лятото ниво- *
то на Власинското езеро беше 
спуснато, за да се подмени

Джордже Георгиев от Сурду
лица е един от малцината наи- 
вистични живописци в Южна 
Сърбия, и единствения сред бъл- 

в някогашна Югославия.гарите
Той е роден през 1951 г. в село Но
жица, където завършва основно 
училище. След средното техни
ческо училище в Сурдулица, къ
дето се преселват родителите му, 
Георгиев постъпва в полувисша
та техническа школа в Битола. 
Напуска следването и отива в 
Словения. Най-напред работи 
като строителен работник, а сет
не получава работа в конструк
торското бюро на фирмата *то- 
ренье - Мута .

Радмило Николич

Николич извършена е сана
ция на бента на Лисинската

Кога и как започнахте да 
исувате?
- Като средношколец разбрах, 

че добре рисувам, но не му пос
ветих дължимото внимание. 
Дарбата ми беше забелязана ня
колко години по-късно от пър
вия ми съсед в Словения - наи- 
виста Антон Репник, който ме 
подтикна към наивистичната 
живопис. Дори ми предложи 
първите си платна да експони
рам заедно с него. Той ми даде и 
псевдонима Джордж, с който за
почнах да подписвам произведе
нията си.

акумулация, подменен тра- 
фопостът и направен ремонт 
на помпите. Предстои да се 
довърши санацията на дале
копроводите, 
управление и свързване на 
всички обекти в системата с 
оптически кабел.

век защото, където и да ходех, в металната мрежа от входната
!* шЛттт2= “Г&ГЕ

инча именно със своята непод- вистите, както е известно, преоб- ремонт на генераторите 3 
правеност, с наивността си. В ладава именно пейзажът, пано- 
другите направления има голе- рамата, селският бит, които ме вършена антикорозионна за
ми майстори и аз там не бих мо- вдъхновяват. ' щита на тръбите и подменен
гъл да постигна нещо наистина Деян Мирчев корпусът на трансформатора
значително. Тук съм си свой чо- г

та ми самостоятелна изложба.

системата по

и 4, докато при Върла 2 е из-

Д.М.

В Бабушница се проведе IV изложба на расов добитък
* Така сте започнали. Как 
по-нататък се развива ка
риерата ви на худоЛник?

- И за това заслуга има съседът
ми Репник. Благодарение на не- в понеделник на 15 октомври в Ба- от село Сурачево, второ място зае - 
ха “?ГоженеиМв “ужСа^Тша бушница за четвърти път бяха предста- на Мирослав Виданович от Камбе- 
стана със съвместната ни излож- вени наи-добрите глави едър и дребен левац, а трето - на Дооросав Костич 
бата в една галерия в Швейца- добитък и проведена Вурдияда - из- от Горчинци. Юницата на неговия 
рия. Отзивите в швейцарския ложба на мляко и млечни изделия. съселянин Лазар Стоя нов ич зае пър- 
печат бяха наистина прекрасни. Откривайки мероприятието, бабуш- во, а на Братислав Живкович от Гор- 
Едно от заглавията беше "Натур нишкият кмет Миролюб Йованович ка- ни Стрижевац - второ място, 
талент аус Югославия" ("Приро- 33/ че неговата цел е да се покаже пое- За най-добър овцевъд бе провъз- 
ден талант от Югославия ). Нас- ТИГНатото ниво в скотовъдството, да бъ- гласен Славолюб Стефанович от Ка-

дат наградени най-добрите животновъ- л

Тласък за развитие на животновъдството

коро след това получих покана 
от една любителка на наивистич
ната живопис от град Люцерн. С <^И/ което Да е допълнителна мотивиров- 
нейна помощ беше организира- ка 33 още по-високи постижения в този да - като собственик на най-добрия I 
на продажбена експозиция на стопански отрасъл. Мероприятието по- овен. За най-добър козел е провъз- - 
мои рисунки в този град. Про- лучи и обучителеи характер, тъй 
вървя ми - продадох всичките си тази година беше изнесена и лекция за 
30 експонирани платна. След то
зи успех напуснах работата в 
"Горенье" и се отдадох на живо
писта.

лугерево. Мирослав Виданович от 
Камбелевац получи още една награ-

като гласен красавецът на Андра Иовано- 
вич от Драгинац, а Сърджан Попо- 

при издояване, вич е най-добрият козевъд.
Ратко Филипович е

хигиената на млякото 
каза той. печелил наг-

На изложбата се представиха петде- ради за своите животни и преди 
За съжаление, настъпиха раз- сетина животновъди и почти тридесет една първа и една втора за най-доб- 

мирни, военни дни - Словения се производители на мляко и млечни из- ра юница. Най-скъпа според него е 
отцепи от тогавашна Югославия, делия, които сериозно озадачиха жури- тазгодишната, тъй като неговата Злата кРа^' тъй като дълго време работи във 
Смутните години прекратиха то от експерти, водено от РадивоеДжор- притежава всички най-добри качества Ветеринарната станция в Бабушница.
хаот^Тмейсгвотоми О^стоятел- джевич' Доктор на селскостопанските на расата си и ежедневно дава по 20-25 Според него в Бабушнишко има наиеги- ха отсемеис1вохо ми. еддгшягел наукИ/ които рабОТи в Института за ве- дитара мляко. па висококачествен добитък, чиито соб-

теринарство и животновъдство във Ве- За разлика от Филипович, който е ствениЧи не са участвали в мероприяти- 
лика плана. _ пенсионер, Мирослав Виданович е от- ето- Необходимо е да се положат допъл

ва най-добра дойна крава беше про- носително млад човек. Имал е, казва нителни усилия не само за попудяриза- 
възгласена кравата на Ратко Филипович възможност да намери работа в индус- Чията на изложбата, с което да привле-

трията или в дребното кат животновъдите, но и за организира- 
стопанство, но избрал сел- ното изкупуване на пазарните излингь- 
ското стопанство и живот- ци в тоя отрасъл, 
новъдството, тъй като оби- След раздаването на наградите на
ча тази работа и вярва, че най-добрите животновъди в ресторанта 
може сравнително добре "Лужничкият бисер" се проведе "Вур- 
да се живее и на село. Дияда" - изложба на традиционните 
Признанията, присъдени млечии изделия - лужнишко сирене 
от истински специалисти, (кРаве и овчо) и вурдата (извара). Истин- 
са допълнителен тласък за ски специалитет на този край е вурдата 
бъдещата му работа, казва с пиперки. Умението си показаха 28 
той. преработватели на мляко.

Членът на журито, вете- Организаторите изкупиха от собстве- 
. ринарният лекар Алек- ниците всички млечни изделия, показа-
Ж' ^ сандър Илич добре знае ни иа изложбата.

всички проблеми на жи- Извън официалната програма на таз-
вотновъдите в Лужнишки г°Дишната изложба в Бабушница бяха 

показани и коне. ДС-

Специалитет па Лужница е вурда 
с пиперки

таи то

ствата ме накараха да се завърна 
в бащината си къща в Сурдули
ца, а съпругата и децата останаха 
в Словения. Пълни четири годи
ни не бях взимал четка в ръка.
I* Сега отново рисувате.
\Мозке ли да се окивее от 
IЛивописта?

- Съдбата е жестока и всеки Щ 
сам трябва да носи своя кръст. 
Животът продължава и аз отно- кот* 
во започнах да рисувам. Имал Еи&а 
съм изложби, самостоятелни и
групови, в почти всички градове 
на юг от Ниш. Но тук стандартът Ц; | 
е много по-нисък и от рисуване Цй: 
трудно се живее. По покана на 
Дирекцията за култура от Плов
див през 2003 година за първи 
път експонирах в България. И 

отзивите бяха твърде поло
жителни. Наскоро последва още 

изложба в галерията "Ром- 
фея" в Пловдив. Това е последна-

И
вв&‘ ■-*там

една Трите победителки
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Местната общност Драинци - Сурдулишка община

Сто километра път за едно хапче
Закриването на цеха помещенията в някогашното 

за одеяла В Клисура за- училище. Най-близката здра 
СИЛИ миграционния амбулатория е в село Клисура,
поток; Проекти за во- /^^32 
доснабдяване И рекон- аптеката в Клисура голям проб-
струкция на местния Лем сега са лекарствата, тъй като

за няколко хапчета и други ме- 
11 ьт дикаменти хората са принудени
тели също допълват семейния си 1а изминат наД сто километра до 

Шгшата - л бюджет като берат ядивни гъби, ЧФДуДИца и назад.
Местната общност Драинци, лечебни билки и горски плодо- Упадъкът на Клисурски край

обхваща три села в Кли- ве, най-доходни от които са бо- започиа много отдавна. За да бъ-
сурски край - Грознатовци, Стре- ровинките. Тази есен актуални де спряно обезлюдяването на то-
зимировци и Драинци, споделя са дивите ябълки, които се изку- зи Район пРеДи повече от дваде-
съдбата на всички полупланин- пуват по 8 динара килограм сет Г°ДИНИ Текстилната про-
ски крайгранични села у нас. . г мишленост от Гърделица беше
Най-големият проблем е обез- УЧИЛИЩеТО Збб открила цех за одеяла в Клисура,
людяването. Броят на жителите ПР83НО За сьжаление след десетина го-
в тези села е 150, което е по-мал- ^ дими той беше закрит и мигра-
ко от половината в сравнение с Училище в село Драинци не е ционният поток отново се заси- 
преди само двадесетина години, имало, а децата са се учили в съ- ли.
В центъра на Драинци има три- седното село Грознатовци, отда-
десетина къщи, към десет от тях лечено два километра. Това учи- те, природата тук е наистина 
са относително нови. лище е построено през 1964 го- прекрасна, но няма хора - по ня-

Основният поминък на хората Дина/ когато са се учели около кой старец и бабичка във всяка 
в най-отдалечената от обгцин- стотина ученици. Сега няма нито втора къща, казва председателят
ския център местна общност в един. Поща е идвала в селото три на Съвета на местната общност
Сурдулишко са животновъд- пъти седмично, а сега само в по- Стоянча Димитров - Манце.
ството, земеделието и отчасти неделник. В три семейни къщи По-млади хора могат да се срещ- писах писмо лоРТС но оттам не
дюлгерството. Младите хора, нма стационарни телефони, но нат през летните месеци, когато удостоиха с отговоо Оплаках
чийто брой постоянно намалява, главните връзки с вътрешността децата дойдат да помопгат на се Министеоството на култу
допълват семейния си бюджет на страната са мобилните теле- родителите си около коситбата и " а те ме пиепоатиха до^РРА
като строители. След като завър- фони. Проблеми им предизвик- прибирането на храна за добить- ГрРГТуй..,к,нгД,яр 
шат кърската работа преди ко- ват обаче българските С5М мре- ка. Други пък идват да берат гь- ( у ‘ радиораз
сптба и след жетвата, те отиват жи' чиито сигаали често са би и боровинки, но всичко това 
във вътрешността на Сърбия, къ- по-силни от сръбските. продължава седмица-две. Сетне
дето работят като строителни В селото няма амбулатория, - пак пустелия, вайка се селският 
работници. По-възрастните жи- макаР че има условия за това - кмет.

При вода - без вода
- Странно на първи поглед, но 

голям проблем за нашия край е 
водата. Подготвили сме проект 
за водоснабдяване не само на 
Драинци, но и на Стрезимиров- 
ци и на целия пояс покрай дър
жавната граница. Проблемът 
идва оттам, че над нашите резер
воари са направени каптажи, ко
ито чувствително намалиха при
лива на питейна вода в нашия во
доем. Реални са опасенията ни 
един ден да пресъхнат водохра
нилищата, тъй като главната 
струя се експлоатира безразбор
но от хора от съседната община 
Църиа трава, посочва Димитров.
Имаме решения ма съдебните :_ 
правораздаващи органи и ин
ституции, но водата все още се 
източна вПреслап, казва-Манце пРез зимата' въпРеки че °т 
и посочва още една трудност: две-три години пътната служба

- Голям проблем за малкото Редовно почиства снега, тъй като 
жители в нашите села е телеви- има много АУП™' които се из’ 
зионната програма. РТС ежеме- ггьлват с атмосферни води и се 
сечно ни задължава да плащаме заледяват. Голям проблем беше 
абонамент, въпреки че не можем когато босилеградското автот- 
да гледаме нито един канал. На- ранспортно предприятие спря

рейсовата линията до Сурдули- 
ца. Дълго време нямахме ника
къв превоз. Отпреди една година 
и половина Общинската турис
тическа организация

пръсквателна агенция), която ни ежедневен микробус до 
обещава, че ще бъдем освободе- с~тРези

тока, ни режат квитанции и за 
РТС.вна

Сигналът на българските те
левизии е по-качествен, но има
ме трудности със звука - снимка 
има, а звук не. Или обратно! Тех
ниците казват, че трябва да си 
вградим адаптери в телевизори
те си, за да получаваме и качес
твен звуков сигнал.

С общинската скупщина в 
Сурдулицз сме изготвили и про
ект за реконтрукция на пътя в 
дължина от 1500 метра от магис
тралния, който води към гранич
ния преход на Стрезимировци, 
до селото. До средата на следва
щата година трябва да бъде раз- 

и ширен пътят до Драинци и да се 
сложи нова асфалтова настилка. 
Сега особени трудности имаме

Стоянча Лимитров - Манце

която

- Както сами можете да види-

пусна 
ГКПП

мировци, казва председа
телят на Съвета на МО в Драин-

Д. Мирчев

ни от тези задължения. Всичко 
това са само обещания, тъй като 
все още, заедно със сметките за

ци.

“Братство" в село Власи и

Село без бъдеще
В село Власи не живеят власи, а бълга

ри. За съжаление останали са само 50-ина 
от някогашните около 300, колкото село
то най-много е имало в историята си. 
Присъединено е към Пиротска община 
по административен начин през 1960 го
дина. Разположено е край рагионалния 
асфалтов път Пирот-Звонци. Отдалечено

пожелал да го замени. Той е единствени
ят лозар във Власи. Тази година очаква ре
колта от 2000 килограма грозде. Оплаква 
се, че няма къде да продаде. Прави качес
твена ракия, която от време на време про
дава за само 200 динара. Докато пием ка
фето и гроздовата в старата му, но спрет
ната къща, търсим отговор на въпроса: 
има ли селото бъдеще. "Власи няма бъде
ще", заявява кметът категорично и се ше
гува на въпроса ми колко ученици има в 
училището. "Училището е закрито преди 
30-ина години. Не само, че няма деца, но 
няма и млади хора. Лилко е най-младият, 
а след това съм аз". Огромна част от жите
лите са на над 70-годишна възраст.

Във Власи няма и магазин. П

т■ >

Цона Михайлов

е около 7 километра от село Суково, а от 
Погановския манастир - 3-4. От асфалта РТС",хваща 

коментира ядо
сано Стоимен. 
Той обаче е 
добре инфор
миран за съби
тията в Димит
ровградска об
щина, защото

до подстъпа на селото води чакълов път с 
дължина около 600 метра. Жителите каз
ват, че десетилетия наред не е ремонти
ран. Мечтата им е някога да се асфалтира.

Под скалите на Влашка планина, по 
която е получило името си, покрай река 
Ерма, която шумоли край него, в "антре
то" на нейното прекрасно дефиле, пог
леднато отдалеч селото изглежда обая
телно. Между асфалтовия път и реката е 
плодородно поле, в което от година на го
дина се увеличава броят на неизораните 
ниви. Гледката е била чест мотив в карти
ни на живописците, участвали в художес
твения пленер "Погановски манастир". 
Но, колкото е хубаво, когато се наблюдава 
отдалече, толкова е жалко, когато се влезе 
в него. Жалко, поради големия брой нек
ролози по стълбовете и дуварите па ста
рите къщи и факта, че по селските му со
каци едва ли може да се срещне човек.

росто не е
рентабилно. Часгници докарват хляб, но 
не и други изделия, защото се страхуват български телевизионни канали. Мобил- 
от данъчните.

През летните месеци селото става

вероятно
единственият жител на селото, който ре
довно получава "Братство".

Миряна има едно предложение как 
животът на селяните би можал да стане 
по-добър: "Рейсовете би можали да вли
зат в селото. Широко е, има къде да се 
обърнат." Стоимен добавя: "Когато бих
ме имали навес пред спирката..."

Може ли мост да се построи 
за един ден?

Обиколката завършвам с горчиво чув- 
Село с толкова хубаво природно об- 

кържеиие, но изпуснато!? А толкова се го
вори за селския туризъм.... Кметът ме 
придружава до бетонния мост, откъдето 
продължава към лозето си, което и тази 
нощ ще пази от крадците, които минала
та година няколко дни преди беритбата 
дебело го прецакали. Пред моста забеляз
вам плоча с надпис: "Построен на 25 май 
1983 години от жители на селото и прода
деното имущество на Цона Л. Рангелов..." 
От един влашанин, кой го тъкмо стъпва на 
мосга научавам, че Цона Л. Рангелов бил 
заможен, но нямал деца и... Влашаишгът 
дава и коментар за надписа: "Този надпис 
трябва да се промени, защото мост не се 
строи за един ден".

В нито едно село не видях повече оре
хови дървета, отколкото във Власи. Ако 
селата бяха имали знамена, върху флага 
ба Власи непременно щеше да бъде оре
хът. Б.Д.

е
пата телефония също е без сигнал, докато 
стационарната функционира добре. В 

по-многолюдно. Завърнат се чадата му, местната амбулатория, която преди годи- 
отишли в по-големите градове в Сърбия, пи със собствени средства ремонтирали 
Власи винаги е гравитирало към[Пирот. В селяните, лекар идва веднъж на 15 дни. 
Димитровград има малък брой хора по Облекчаващо е, че лекарите със себе си

носят и лекарства. Добра информация е и 
тази, че селото има добро улично осветле
ние, ае напоследък зук често минават и 
рейсове.

потекло от това село.

Вода има,
помпите са проблем

Всички домакинства във Власи имат 
вода. Каптираните мести резервоари 
нямат хлорииати, но Цона е уверен, че во
дата е годна за пиене. Водоснабдяването

При Миряна 
и Стоимен Митови сгво.

“Добър ден” 
или “Добар дан”?

С Цона посещаваме семейството Ми- 
обаче до няколко години може да стане тови. Съпружииците Миряна и Стоимен 
голям проблем, защото двете селски пом- преди няколко години излезли в пенсия и 
пи са много стари и е въпрос докога ще решили посгояпио да живеят във Власи, 
работят. Селото няма пари за нови. Вече е Стоимен е бил инспектор в дими гров- 
тьрсило помощ от Община Пирот за тази градския полицейски участък, а Миряна- 
цел. Според Цона общината помогнала готвачка в мотел "Балкан". Къщата, в коя- 
на съседното село Суково да купи помпи, то живеят е наследсгво па Миряна, докато 
така че се надява да дойде редът и на Вла- потеклото па Стоимен е от с. Търиски

Одоровци. На инициатива на Миряна ус- 
Друг по значение комунален проблем таиовяваме правило да не говорим за но

са неуредените сокаци и пътищата към литика. Питам Стоимен как живее 
горите. Научавам, че кметът неотдавна зет във Власи и той ми дава следния отго" 
настоявал при общинските органи да вор: "Да не живея добре, нямаше да съм 
уредят пътищата «съм горите, но не стана- Тук". Въпрос имам и за Миряна: "Препо- 
ло нищо. Проблем са и сигналите па РТС. ръчила ли би на хора, които финансово са 
Преди години по инициатива на отбор- осигурени, но се нуджаят от спокойствие 
иик от този район жителите събрали сто- чист въздух и зеленина да си -купят къща 
тима хиляди динара за ретланслатор, но във Власи." Отговорът й е положителен. В 
не станало нищо. А парите пропаднали! дц0ра пред къщата им съзирам специал- 
С домашни антени в селото хващат само па телевизионна антана. "Е-е, и с нея не се

Първо правило, когато човек отстрани 
влезе в селото и срещне местен жител, е 
да му каже "добар дан", защото ако каже 
"добър ден" най-вероятно ще бъде пог
леднат чудно. Един от най-младите жите
ли е 60-годишният пенсионер Цона Ми
хайлов. Тъкмо той трябваше да ми е до
макин. Работил е 33 години като кантонер 
в Предприятието за п ътища ог Ниш, като 
се грижил за регионалния път Пи
рот-Звонци. Блъснала го кола и преждев
ременно се пенсионирал. Наследникът 
му на тази работа, кой го също бил от с. 
Власи, но и той пострадал от кола. Днес 
пътя поддържа влашапииът Лилко, кой
го допреди няколко години живял в Ди
митровград. Цона е кмет на Власи от мно
го години. Искал да се отегли, но никой не

си.

като
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Б о с и ле гр ало ргани зир ахаекскурзия
10
НС, “Другарче" и ОУ в

Югозападна България
срещнат с учениците, понеже на ЮЗУ "Неофит Рилски» в 
по топа време в България все местността Бачиново им бе- 
оше продвлжаваше стачката ше организирана нощувка, 
паучителите и не се провеж- На утерешпия ден, след за- 
ляха учебните занятия Боси- куската и късата разходка из 

-- летоадчани разгледаха клас- центъра па Благоевград, бо- 
пито стаи кабинети, посгоян- силеградчани отидоха на тез

ата изложба на картини и тър в Младежкия информа- 
лоугите ст,временно оборуде- ционно-консултантски цен-
пиУпо1Гещения в училището. -^е^з^сеТдГкГтГек- 
Особен интерес у децата пре- беше изнесен детският спек
° кабинетът по инфор- такъл "Четири приказки за

един змеи". Децата особено 
внимателно следиха изпъл
ненията на костюмираните

ва дни в
Националният съвет 

арите в Сърбия, детското 
списание "Другарче" и 
Основното училище "Георги 
Димитров" в Босилеград 
12 и 13 октомври организира
ха безплатна екскурзия в 
Югозападна България за пър
вокласниците и второкласни
ците от централното основно 
училище в Босилеград, които 
изцяло се учат на майчин 
български език. От общо 23- 
ма в двете паралелки на ек
скурзия заминаха 21 ученици 
и толкова техни родители.

Дъждът, който в петък сут
ринта валеше в Босилеград, 
не развали веселото настрое
ние на учениците и на роди
телите им, които тази сутрин 
се събраха на автогарата и с 
нетърпение чакаха да тръг
нат. Точно в 8 часа учениците, 
родителите им, учителите 
Милан Миланов и Драган 
Петков, както и представите
лите на НС - Воислав Божи
лов и Пене Димитров потег
лиха на екскурзия.

Първата им спирка беше 
Кюстендил, където специал
но за тях бяха организирани 
най-различни мероприятия. 
Най-напред в Народното 
талище "Братство" беше ор
ганизирана културна програ
ма, когато ученици от Кюс
тендил изпълниха редица 
детски песни и модерни тан

ца

Оврлзцово 0|' »0в. св. Кирил и Меч оди ибълг

па

дизвика
матика и компютърна техни
ка, където па малчуганите им 
бе позволено да си поиграят 
па компютрите. Директорка- актьори и щедро ги възнаг- 
та Ризова запозна гостите с раждаваха с аплодисменти, 
историята на училището, След това те посетиха старата 

, ' формирано още през 1820 го- част на Благоевград, където
5 дина, което е най-старото в разгледаха уникалните стари 
РЗ Кюстендилското краище. На къщи, откритата сцена, град- 

всички деца тя подари по ед- ската черква, художественото 
на стихосбирка с творби на ателие, в което се рисуват 
ученици от това училище по икони и пр. Преди да тръгнат 
повод 185-годишнината от за Рилския манастир, ооси- 
откривапето му, знамена на леградчани се разходиха из 
Република България и на центъра на града, където на

прекрасните площади имаха 
1 възможност да видят голе

мия паметник на Гоце Дел
чев, Американския универси
тет, градския театър, операта

* Собственикът па хлебо
пекарницата “Бамби” от 
Босилеград Стефан Стои
менов подсигури закуска за 
всички екскурзианти пре

ди. Във втората част на прог- сетиха образцовото Основно Лп тръгването им от Бо- В следобедните часове гру-
рамата участваха и ученици- училище "Св. св. Кирил и Ме- силеград. пата потегли към Рилския
те от Босилеград, които из- тодий", където ги посрещна- [_^манастир. Във вътрешната
пълниха стихотворения и ха директорката Детелина част на този уникален памет-
песнички на майчин българ- Ризова и учителите. За съжа- Европейския съюз и пр. Ди- ник на православието и на
ски език. След културната ление, децата от Босилеград лекторката и учителите от българската култура екскур-
програма екскурзиантите по- нямаха възможност да се

ГС’У-
и др.

чи-

двете училища си размениха зиантите влязоха в църквата, 
опит и задвижиха инициати- намираща се в централната 
ва в бъдеще да си органнзи- част на манастира, музея, ста- 
рат взаимни посещения и да рата кухня, килиите на све- 
укрепват сътрудничеството щениците и пр. Босилеград- 
между двете ведомства, а Пе- чани бяха придружавани от 
не Димитров подари на ди- екскурзоводка, която по свое- 
ректорката книгата на Алек- образен начин им разказваше 
сандър Младенов "Народни- за светеца Иван Рилски и за 
те просветители от Босилег- историята на музея. Учени- 
радско крайще". ците любопитно слушаха

В Кюстендил малчуганите нейните изказвания и се въз- 
посетиха и зоологическата хшцаваха от видяното там.

■ ■АЙРеагиране

Кой отнема правата на 

учениците от Горно Тлъмино?
септември. Междувременно ректора децата им да учат в 
идваха директорът и секрета- Д.Тлъмино, но ма учителката 
рът на училището от Босилег- не е позволено да подпише 
рад и разговаряха с родите- решението, така че поради градина и къщата на баба Ята Накрая си купиха по една бу
лите. Родителите казват, че нечия вина и това споразуме- на Хисарлъка, където беше тилка осветена вода и 
училищните ръководители ние не се реализира, 
им предлагали Христов да

Обаждаме се по случай 
статиите за училището в на
шето село, които бяха публи
кувани в "Братство", с жела
ние да посочим нашите ста
новища във връзка с пробле
ма.

Понеже миналата година 
нямаше ученици четирик- 
ласното училище в Горно 
Тлъмино беше временно зак
рито, а двете деца от селото 
отиваха на предучилищно 
обучение в съседното село 
Долно Тлъмино. Преди нача
лото на тази учебна година 
родителите им няколко пъти 
търсеха от ръководството на 
училището в Босилеград те 
да се учат в селото ни, но учи- 

да не им бъде Винко 
Христов, който учителствува- 
ше тук до закриването на учи
лището. Те това поискаха по
неже родителите на едното 
дете не са в добри отношения 
с учителя, докато родителите 
на второто, на които той учил 
по-възрастното им дете, смя
тат, че то не е получило съот
ветно образование и че Хрис
тов не му е посвещавал доста
тъчно Енимание.

Когато започна учебната 
година родителите идваха с 
децата си до училището в се
лото ни и щом като узнаваха, 
че в училището е учителят 
Христов, връщаха децата си 
вкъщи. Така беше все до 18

икони
организиран и обяд. Инте- за спомен. 

От 24 септември двете пър- ресни за тях бяха всичките На връщане учениците и
учи децата им една седмица, волачета от нашето село оти- животни в ЗОО парка особе- родителите ни разказаха, че 
а те да го контролират и при ват на училище в село Бистър, но маймунките, мечките, лъ- са доволни от всичко, което са 
условие, че не работи добре - Минават край две училища и ва и вълците, както и дърве- видяли през изтеклите два 
да го оттеглят. Родителите не вървят по осем километра, ното влакче, малките къщур- дни, и изразиха надежда, до- 
се съгласиха, понеже така бя- Сутрин идват с автобус и ча- ки, люлки и пързалки на дет- колкото има възможност, в 
ха измамени преди пет годи- кат един час докато започне ската площадка. бъдеще да бъде организирана
ни, когато имаше подобен обучението, а се връщат пе- Във вечерните часове ек- подобна екскурзия в някои 
спор. ша. От 17 септември учителят скурзиантите пристигнаха в

Родителите няколко пъти Христов в училището в Г. Благоевград, където в базата 
отиваха в Босилеград и гьрсе- Тлъмино учи само едно дете, 
ха да дойде друг учител. Каз- което доведе от с. Райчилов- 
ват, че на една среща дирек- ци, което е сираче и което е 
торът на училището им обе- настанено при него. 
щал, че ще стане така. Узнава- След всичко задаваме въп- 
ме, че за възникналия проб- росите: кой не позволява да се 

разговаряли директорът реализират споразуменията, 
и кметът на общината, когато дали сегашният ученик в Г. 
взели решение в селото да бъ- Тлъмино не служи за пости- 
де назначен друг учител. Оба- гане на нечии лични интере- 
че по нечия вина това не ста-

други части на България.

Г1.Л.Р.

Тържество в клона на Висшето 
бизнес училище в Димитровград

тел

лем

Връчени книжки на 

първокурсницитеси и дали сирачетата трябва 
да се ползват за такива цели? 

среща между ро- Накрая, на кого трябва да се 
дителите и директора е дого- обърне внимание: на учите- 
ворено децата да учат в съсед- лите, които да имат работни 
ното село Долно Тлъмино и места близо до домовете им, 
на 19, 20 и 21 септември те или на учениците. Нима при 
отиваха в това училище, но училище двете деца от наше

то село трябва да пътуват 
осем километра в трето село!?

Съветът на МО 
в Горно Тлъмино, 

председател Милачко
Йованчов

на.
В клона на Висшето бизнес училище за отраслово обуче

ние в Димитровград преди няколко дни тържествено бяха 
връчени студентските книжки на 89-те първокурсници. 
Към тях се обърна директорката на училището, чието седа
лище е в град Блаце, Ружица Станкович. Успех на първо
курсниците пожела и народният представител от Димит
ровградско и председател на парламентарния съвет за 
просвета Донка Банович.

В клона на учебното заведение в Димитровград през из
миналите четири години са се записали около 380 студен
ти, няколко десетки от които вече са се дипломирали.

На нова

учителката не ги приемаше. 
По-рано й било забранено да 
направи това, а не й пристиг
нала и нова дописка от дирек
тора. На 21 септември роди
телите приеха дописка от ди- Б.Д-
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Днес в Димитровград започва 
“Балкан театър фест” В галерията “Средец" в София

Открита 

изложба на 

Димитър 

Илиев

Участват 10 театри 

от Сърбия и България
Днес в Димитровград започва 

третият "Балкан театър фест", в 
който публиката ще може да 
следи 10 представления на теат
ри от Сърбия и България. Първи 
на сцената тази вечер излизат ар
тистите на местния театър 
"Христо Ботев", които ще изпъл
нят "Д-р" от Бранислав Нушич. 
На 24 октомври идва 
Народния театър от 
представлението му "Др 
те" от Милена Бойович. Н 
томври ще се представи Народ
ният театър от Ниш с "Едмунд 
Кин" от Хади Курич. Ден след 
това на сцената ще излязат ар
тистите от читалище "Просвета" 
от българския град Поморие, ко
ито

подин Балкански" по пиеса на 
Алеко Константинов.

Последни на фестивала ще се
"■4Раматичният теа- в галерията "Средец" на Ми- 

нието С пЕед9'авле' нистерството на културата на Ре-
Лиша“ от Сърбислав публика Българи^ в™ вторник 

Минкович и Театърът зад ка- бе открита изложба на цариб-
тгЛ'ПТ СосР11Я с пРеАставление- родския скулптор-художник Ди- 
то Охрана от Джон Годбър. митър Илик 
Пазарджиклии най-вероятно из- в присъствие на посланика на 
лизат на сцената ма 14 ноември, Република Сърбия в София Да- 
докато датата на гостуването на мило Вучетич, представители на 
столичния театър още не е уточ- Министерството на културата на 

,/г, България, почитатели на изобра-
Но време на Балкан театър зителиото изкуство, царибродча- 

фест-а ще бъдат изпълнени и ни, намиращи се в София, и при- 
няколко детски представления и ятели на скулптора, изложбата 
ще се проведе литературна вечер откри заместник-министърът на
с участието на творци от и по по- културата на България Явор Милушев. За творчес- културата на България и е осъществена със сьдей- 
текло от Димитровградския твото на Илиев говори заместник-директорката на ствие на община Димитровград, а е по повод 30 го-

Националната художествена галерия Бисера Йо- Дини от дипломирането на Илиев в Софийската 
’ художествена академия.

йедът на 
ирот и 
аги та- 
а 30 ок-

Откриване па изложбата

ще изнесат представлението 
"Рейс" от Стефан Стратиев. Теа
търът "Янко Чмелник" от град 
Стара пазова на 2 ноември ще 
изпълни "Сборен център" от Ду- 
шан Ковачевич, а Белградският 
драматичен театър на 8 ноември 
ще гостува с драмата "Изроди" 
от Лук Хибнер. Театърът към чи
талището "Св. св. Кирил и Мето
дий" от Тополовград на 9 ноем
ври ще се представи с "Двубой" 
от Иван Вазов, а театърът към чи
талището "Съединение 1888" от 
Драганово на 10 ноември - с "Гос-

край.
Организатори на мероприя

тието са Центърът за култура и 
театърът "Христо Ботев . Покро
вител е Община Димитровград.

Разговор с Явор Милушев, заместник-министър
на Сърбия, Министерството на НО КУЛТУРОТО НО БЪЛГОРИЯ
културата на България, Дирек- ' ' 1 1
цията за театър от София, от На
ционалния съвет на нашето мал
цинство и от местното основно 
училище.

сис|юва.
Л.Т.зложбата е по покана на Министерството на

Културата ммнава 

граници безмълвноБ.Д.

100 години от рождението на 
Истатко Станулов__________ С Явор Милушев се срещнахме в галерията "Средец" в 

София. Той заедно с посланика на Сърбия в София от
кри изложбата на скулпури и чертежи на цариброд- 
ския скулптор-художник Димитър Илиев.
* Това е театърът “Христо 
Ботев”...

-...да, това е театърът и моля 
да им предадете най-топли поз
драви, поза съжаление огромна
та ми заетост тогава не позволи 
да приема поканата и да им гос
тувам в Цариброд и до тоя мо
мент ме съм намерил време, въп- 

ат в На-

Майстор на 

театралното изкуство по-бедни,някога
по-богати, понякога много бога
ти и без значение на социалния

понякога

си статус те преодоляват прос
транствата и стигат до своята 
публика. Така че цялата връзка 
на културата с икономическите 
условия на даден район и цяла 
държава, колкото и да е зависи
ма, тя не може да се окаже тежко 
препятствие. Понякога става 
причина да не се насладим на 
това, от което духът ни се нуж
дае. Въпреки това икономиката 
не може да бъде препятствие 
пред пътя на културата до 
най-широка публика и нейната 
социализация.
* Споменахте, че към Цариб
род изпитвате лични емоцио
нални чувства. Защо?

- Имам емоции към този град. 
Аз обичам Цариброд по рожде
ние, без да съм го виждал! Това е 
защото по време на Втората све
товна война в този град се запоз
нали моята майка и моят баща, 
залюбили се и вследствие на тях
ната любов, която трая до края 
на техния житейски миг, тя се е 
материализирала чрез мен. И 
така споменът за Цариброд, къ- 
дето майка ми, по време на ева
куацията е била аптекар, а баща 
ми като подпредседател на Со
фийския съд бил също там, е 
внедрен в сърцето ми. Его ме мен 
пред вас, днес заместник-м инис- 
тьр на културата, откривам из
ложба на Димитър Илиев от Ца
риброд. Кажете ми това не са ли 
знамения на съдбата? Кажете 
ми, каква икономика, какви фор
мули, кой може да препятства 
това, което се случи тази вечер? 
И затова за мен беше огромно 
удоволствие точно аз да открия 
изложбата. Радвам се, че ми се 
падна тая чест, и г-н Илиев е мно
го доволен, а какго виждам всич
ки, разбирайки за това, изказват 
благодариосг към тези пътища 
па съдбата, които ни събират. 
Его това е културата.

На 17 октомври се навършиха 
100 години от рождението на до
айена на димитровградския теа
тър Истатко Станулов. Роден е в 
с. Драговита, а основно, прогим
назиално и гимназиално образо- 

Цариброд. 
г. се включва в само-

обичал артистите, които търси
ли възмездие за ангажирането 
си, ненавиждал лакомията за па
ри в самодейните театри.

По думите на негови роднини , г.„ Милушев_ поцодът е чу. 
десетилетия наред водил лето- ^есен: 30 години от дипломира- реки че докато бях депут 
писна книга за театъра, която из- нето на Илиев е художествена- родното събрание от Пернишки 

ККРЗЯ "а 7°'Те ГОАШШ На та академия в София. Ваши- регион, се разхождах по йдрело-
миналия век. те 0печатления от изложба- то и мечтаех да видя Погановски

та? манастир и Цариброд - град, към
- Безспорно е, че имаме среща който изпитвам лични емоцио- 

с един голям майсгор скулптор, пални чувства и носталгия, 
с неговите произведения, и ще се * През П0СЛедните години е на- 
наслаждаваме па неговото изкус- лице 3ближаването между две- 
■ГВО. Но има един факт, които е те съссдни дърокаВи, особено в 
знаменателен, койго аз, освен ес- културата. Мислите 
тетическага

вание получава 
През 1929
дейния димитровградски театър 
и работи като актьор, режисьор 
и организатор до края на живота 
си през 1982 г. Между двете све
товни войни работи заедно със 
Стоян Касалович. По това време 
изпълнява роли в "Съмнително 
лице", "Госпожа министерша", 
"Протекция", "Кощана" и др. 
След освобождението поставя на 
сцената "Нашествието"драми от 
Леонид Леонов - и на Алексан
дър Корнейчук - "Платон Кре- 
чет" и "мисията на мисгьр Пер- 
кинс в страната на болшевици
те", в които изпълнява главните 
роли. След откриването па мес
тния Дом на културата в края на 
40-те години на миналия век Ста
нулов е безкрайно радостен, тъй 
като театърът получава помеще
ния за работа. Проявява се в 
представленията "Свекърва", 
"Д-р", "Поп Кира и Поп Спира", 
"Жорж Данген", "Селският бо- 
хем'7 и редица други. За поста
новката и ролята си в "Свекърва" 
получава похвали на Срещите на 
самодейните театрални ансам
бли в Алексинац.

Станулов е характерен с това, 
че е участвал в представления ог 
най-различен жанр и че с една
къв успех се справял с най-раз
лични роли. Като постановчик е 
известен с това, че търпеливо и 
упорито работил с артистите и 
бил готов месеци наред да под
готвя едно представление. 
Артистите му викали "тате". От 
него можали да научат много за 
театралното майсторство. В теа
търа се чувсгвали като у дома си 
и със Ста»гулов можали да при
казват по най-различни теми. Не

Б.Д.

>: ’

ли, че
наслада от скулпту- културншпс връзки доприна- 

Ш рите и рисунките бих искал да сят мНОго повече за това от- 
спомена. А това е решението па колкото икономическите?

Щ автора по повод 30 години от 
Я своето дипломиране в България
Я да направи тази своя юбилейна иа ед1ШСГвеп посредник, един- 
тЗ изложба в София и ю в Минис- сгиеп фактор за всичко, какго на 
Ш терсвото на културата, така че и ЛИЧ1Ю‘0 ш/битие така и на 0б- 
ЧЯ пие сме домакини. Говаможеда

- За съжаление ние свикнахме 
да гледаме иа икономиката катошщ ществепото, на стандарта, а така 
и иа връзките между районите, 
държавите. Казвам за съжале
ние, защото културата не се ин- 

" тересува никога пито от икопо- 
с мическите формули на взаимо

отношения, мито от социал
но-икономическия сгатус иа хо
рата. Тя преминава границите 
безмълвно, тихо, без ние да забе
лежим, и дава своите плодове. 
Това го прави и музиката, и пи
саното слово. Виждате, че дори и 
на основата иа емоцията, па мо
ралната почит скулпурата мииа- 

шев като преподавател по ри- ва безпрепятствено граници и от 
суване в Цариброд... Цариброд стига в Миписгер-

- Известно ми е това и аз мно- ството иа културата. Кажете, то- 
го ценя родолюбието на всички ва не е ли явление? Вярно е, че 
българи от Западните покрай- културата се нуждае от средства, 
мини, много ценя тяхната иаро- от специална подкрепа. Но пре- 
дополезпа дейност. През годи- ди всичко е'моралният аигажи- 
ни ге съм имал възможност да се мент па авторите па произведе- 
срещам с деятели на културата пия иа искуството, на представи- 
от Цариброд. Преди 10-12 годи- телите иа културата, да преодо- 
ии в прекрасния морски град ляват сами препятствията и да 
Поморие се срещнах с една дра- стигат до публиката. И това го 
матичпа трупа от Цариброд... правят геройски, устоявайки по-

се разглежда като емоционален 
порив, но аз го разглеждам ка то 
неразривна връзка не само с ва
шата школа в изобразителното 
искуство, а неразривна връзка 
мястото и народа, от който си 
получил вдъхновение да тво
риш. Това заслужава нашата по
чит и уважение.
* То е така, понеже корените 
на културата в Цариброд-Ди- 
митровград са от времето на 
България, като започнем от 
библиотеката, театъра, Ма-

\К[I

ИV. 1V.
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хдшва&ШЩ
Истатко Станулов като 
Жорж Лаптоп о едноименна
та пиеса Разговора вода А. Ташков



'1 д октомври 200712 Народни традиции
нашенци: Цанко Н. Панев,Срещи с 

МАР>*пминчанин в Скопие

МицоГвН"Пела7ония" Стеф<,Н тъмнокоса
Дипломираният строителен инженер Цанко
Николов Панов е от средната генерация пре- блондинките в съвременния
селници от Босилеградско, които живеят и ра- ТРиУмФ^"^пбаЛ?ю^опитство дали те са били 
ботят в Скопие. С професионалните си качес- свят провокира лю питс « ще поть
тва и с човешките си добродетели той успя да така “"^^тоцветьт на косата^
се нареди сред най-добрите специалисти в сим отговор “епоха, кога Ц ^
своя бранш. Това е най-добрият отговор на се е определял само ог ир
въпроса защо именно той вече седма година е да открием русокоси ге-
технически директор на прочутото скопско рои „ нашия фолклор никак ва черноока^ и очи като
строително предприятие Пелагоиия . Угарите ' преобладават череши. Този песенен пор-

сдружепия труд "Пе- на това най-голямо строител- тъмн^-ге КОси. В приказни трет продължава с момината 
Г. През 2001 г. е иаз- но предприятие в Македо- и щаме 3/атокоси тънка снага като фиданка и

начен за технически дирек- пия, те казаха малко шегови- К0ИТГ0 са дар от самото бялото лице леоедово. Ако
тор на тази прочута строи- то, а повече сериозно: Ние и„и имгат царски съдим по фолклорните тек-
телна фирма, която междув- босилеградчаии, не си даваме _ ход в тези случаи ру. стове, това е най-привлека- 
ременно е трансформирана в това място. И ми напомни коси са [Ю.скоро СИМВОл телното съчетание, независи-
акционерно дружество за ха, че цели35т°Аштгех,т- ^ знатно потекло. Но има и мо дали става дума за руса 
градежничество. Тази длъж- чески директор, значи Р 1Ю.реалисТични примери от или тъмнокоса, 
ност изпълнява и сега. Под човек във фирмата, веД"ага „секидневния живот. "Де- Да видим сега какво се 
негово ръководство са пое- след генералния директор, е войка^руси КОСи плела"-така случва, когато се съберат 
троени редица значителни бил нашенецът Стефан заП0.,мУедна песен, а после "двеста-триста моми хоро да
пътища, мостове, хотели, жи- цов. На този изключително мп° »а еднапесек м%аят". Ькто се знае, хоро-
лищни блокове, фабрични отговорен пост Цанко Панев е иаи^ва^изааажтсео^ игр циоиното мяспГза
построяване на многс^обекти ве^ГземляТ единодушни та. В друг текст мома реше флиртове между моми и ер- 
в Македония и вън от нея е са нашенци, 
удостоен с голям брой приз
нания и награди.

Постиженията си в профе- тази фирма работят мнозина 
Панев обяснява със нашенци и добавя: Ако някой

- коя да взема?

текстовете често се възхваля- 
мома с гайтано-

ция на 
л агония

Панев е роден 1957 год. в боси- 
леградското село Млекоминци. 
'Родителите Никола и Павли
на се занимавали със земеделие 
и отглеждали добитък. Меч
таели синът им да завърши 
факултет и мечтата им се 
сбъднала. Цанко завършил ос
новно училище в родното си се
ло, а горните класове и гимна
зия в Босилеград. Всеки учебен 
ден в продължение на осем го
дини той изминавал пеш по 14 
км, но това затруднение още 
повече засилило голямото му 
желание да стане учен човек. 
След войниклъка се записал в 
Строителния факултет към 
Университета “Кирил и Ме
тодий” в Скопие. Изпитите 
полагал редовно и с високи 
оценки. /.Дипломирал се 1983 г. 
и веднага бил приет на работа 
в СОСТ ‘Пелагония>>.

Техническият директор на 
"Пелагоиия" казва, че и сега в

сията
следните думи: строителен инженер от на-

- В работата винаги съм шия край все още не си е на
бил редовен и отговорен, вся- мерил работа, свободно 
ка задача изпълнявам макси- же да я потърси в "Пелаго- 
мално професионално. В сво- мия" и ще я получи! Панев е 
ята специалност напредвах член на сдружението "Боси- 
единствено със знания и анга- леградско" и редовно участва 
жираност. Не членувам в ни- 
то една политическа партия.
Освен на работното си място край и е готов да подпомогне 
ангажирам се и в дейностите неговото развитие. През из- 
на Сдружението на строител- теклите години е отивал в 
ните конструктори на Маке- родното си село Млекомин- 
дония, както и в други сдру- ци по няколко пъти годишно,

но откакто починали родите- 
В "Пелагоиия" винаги е лите му, няма при кого да хо- 

имало много нашенци, които ди. Казва обаче, че и по-ната- 
са работили и като строител- тък милее за родния си кът и 
ни работници, и като инже- ще продължи да го посещава.

Цанко Панев и съпругата

мо-

в срещите на босилеградчаии 
в Скопие. Обича своя роден

жения и организации.професионално 
подготвен, трудолюбив 
говорен в работата, Цанко 
Панев бързо напредвал в про
фесионалната си кариера. 
Като главен инженер успеш
но реализирал няколко голе
ми проекта и пълноценно из
пълнявал отговорни фун
кции в сложната организа-

Млад,
и от-

своята "руса коса от рамо до гени. А щом са се събрали 
рамо, долу край пчелина", толкова много моми, вероят- 
Случайно я вижда един ер- но сред тях има и блондинки, 
ген и у него пламва силно же- и брюнетки... Но коя ще се 
лание да се ожени за нея, без окаже най-привлекателна? 
дори тя да подозира, че е Малко изненадващо самите 
пленила сърцето му от пръв моми признават коя от тях е 
поглед. Дали причината е в най-съблазнителна. Един ер- 
русите коси? Песента изрич- ген, "Недьо кавалджия, Нед- 
но ги изтъква заедно с краси- ьо шегаджия", наистина им 

премяна, която момата трябва, защото няма кой да 
I облича в този момент, без да свири за хорото и за да го мо- 
* знае, че някой я гледа от ви- тивират, момите правят об- 
Ц сочина край селото. Още лог с него. Ако той ги победи
I по-пламенни копнежи изга- със свирнята си, те ще му да-
| рят Друг ерген от друга пе- дат "най-крайната девойка с
Я сен: Ох, Димитро ле, русо- руса коса", а ако девойките
I косо момиче, изгори ме в го победят с песента си, "ще
I прах и пепел". Дословно съ- му вземат русата глава". Това

■ щата жалба обаче откриваме е един от редките случаи, ко-
С необикновеното име "Век и половина" се Ш И ?, песен 33 "моме Дърноо- гато в песен се появява русо-

е наричала групата младежи от тази снимка. ® ко ~ песента не уточнява как- кос ерген. Възможно е тази
Отляво надясно са Светозар Панов, Младен Снимката е от албума па семейство Панови ви са косите й. Но ако срав- песен да разкрива и оповес-
Китин, средният в бялото сако ни е непознат, ним и с други песни, ще от- тява пред всички на хорото,
Стефан Живков и Кирил Муин, почти всички- ни член на филхармонията в Пловдив, и:Гсср- крием, че най-възпяваната че между музиканта и точно
те обущари. Името всъщност е сбор от годините ги-Жорж Гайдаров. Интересна била и компанията комбинация е "момина руса тази мома вече припламва
на членовете на групата. Седемте непияни негри* -весела компания, чии- коса" и "чрпни л Ч

Преди няколко десетилетия царибродските то членове често консумирали алкохол, но никога ви" ^ и очи черешо- взаимен интерес. А русите
младежи се забавлявали и другарували по компа- не се напивали. В нея били Ангел Бабараката, Пе- лим коси само подчертават, че
нии. Едва ли е имало младеж, който да не е имал тьр Денков-Денкица, Кирил Брезнички-Меда, Ра- Много трудно е обаче да се двамата са си лика-прилика,
своя компания. От по-известните компании по то- ка Байкя, Борис Каплара, Васил Льигата и Любча открият текстове за тьмноко- Но със сигурност любовта 
ва време ще споменем "Червения джаз", чиито Ганкин. си хубавици. Дали затова, че не избира влюбените само
членове, освен че са другарували, имали и свои ор- Съществували и много други групи, които се тъмните коси са твърде пои- по цвета на косата лоои ако
кестьр, с който прикривали нелегалната си кому- определяли по образование, имуществено сьсто- вични за географските ни той е неполптвен лар от
нистическа дейност. В групата били Васил Ива- яние и, разбира се, по общ избор на определен ии- ширини м м Кшттт Т°И 6 неподпРавен Дар
иов-Циле, Истатко Станулов, Крум Пупин, Георги терес към нещо като музика, спорт, политика, из- Д->т? Д , “Р1™- природата.
Шукарев, Крум Симин, Пешко Танчев, след годи- куство и др. Срстен Игов ° възпявани • по е факт, че в

нери. И винаги са се ползвали 
с голям авторитет, защото са му Деса имат две деца: дъще- 
били добри майстори и ръко- рята Мери следва медицина, 
водители. Когато с някои от а синът Никола още е ученик.

Богослов Яневтях поведох разговор за се
гашния технически директор

От албума на наш 
читател вата

Компания 

"Век 

и половина

Р. Панайотова
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та®™ Ш На "Меднишките вечери на поезията" Българо-сръбски 

фестивал на хумора
я.#5я| Специална награда

ОН |Им НАММ ц ГАМА В Кюстендил бе домакин на Фестивала на българския и сръб-
ЯШШШГШ шI В#и |Ц | иЦ Ц ския хумор, традиции и обичаи. Участваха средношколци от

вИ п ® ® Кюстендил, Рила, Бобов дол, Сапарева баня и Кочериново
от Бегоал У"моРаД ГеРов ределяне на лауреатите, получих високи (България) и Лесковац, Враня, Ниш, Бор и Неготин (Сърбия).

------------------------ ална нагоада^поощрение °«енки- Особено ме зарадва фактът, че , Фестивалът е част от проекта "Младеж, култура и забава" -
за силен творчески захлас тРима от участниците в проявата са чле- Младежка доброволческа мрежа за културни и обществени 

и внушаващо вдъхновение в представените сти- нове на литературния клуб "Бранко Чо- иниЧиативи 8 рамките на програмата "Добросъседство" и 
хотворения на Меднишките вечери на поезията, пич" от Белград и сътоулнитти пя гпигя програмата ФАР. Партньори в изпълнението на проекта бяха 
приключили на 7 октомври. нието "Пролом", чийто съм главен и от- СДРУжение™ "Без граници 21 век" - Кюстендил и Ресурсният

За нашия вестник по този повод Геров твппонпо,™™ ви съм главен и от център от Лесковац. 
заяви следното: "Мисля, че наградата не ^ р. В Мелник се срещнах с В продължение на 9 месеца в рамките на проекта бяха про-
получих сучайно Една все пак очаквах литературни творци, с които под- ведени обучения на младежи от двете страни на границата в 2
имайки предвиХче от ценителите на по' АЪрЖЗМ пРиятелски ВРЪЗКИ- Особено бях тематични модула: Балкански културни традиции, обичаи и 
етичното слово ппел които впечатлеи от срещата с поетесата Нина фолклор и балкански хумор и сатира. Средношколците из-
твопби няттггг А , Р ^ их Заркова от Констинброд, чието потекло е дириха и събраха автентични местни традиции и обичаи, за-

' аНИ Га оългарски и от димитровградското село Драговита." бавления и игри, вещи, свързани със земеделието и бита на
р език, и преди официалното оп- ^ д населението. Част от материалите бяха показани на две из-
_____________________ _____________________________________________________ ________ ложби в читалище "Братство", а най-добрите бяха публику-

■ (

вани на интернет-страницата на проекта. В най-скоро време 
ще излезе от печат и хумористичен алманах на три езика: 
български, сръбски и английски.

Фестивалът завърши с карнавално шествие по улиците на 
Кюстендил.

Издателство “Братство" и Националният съвет 
на българите в Сърбия обявяват____________

Конкурс
за карикатура на свободна тема

Т. Петров

тЩ
*___От албума на наш читател

Безплатен курс 

за шивачки
Творбите, черно-бели или цветни се изпращат в 3 екземпляра до ре
дакцията на вестника (Кей 29 декември 8,18 000 Ниш) с обозначение 
"За конкурса за карикатура", най-късно до 30 ноември 2007 г.

ледните празници.
За присъждането на нагр; 

решава тричленно жури. На

Ще бъдат присъдени следните наг
ради:
I награда
II награда
III награда

5000 динара 
3000

тежават качество, а не са получили н 
рада, ще бъдат публикувани във вес
тник "Братство".

Работещите в Издателството няма 
правото да участват в конкурса.

2000
Наградите ще връчат пр 

на Националния съвет на б
едседателят 
ългарите в 

Сърбия и директорът на Издателство 
"Братство" на тържество по повод ко-

9Кръстословица 346
14Съставил: Драган Петров о

16ВОДОРАВНО: 1. Името на 
един черногорски политик. 
4. Дребни и сухи частици от 
пръст, въглища и др. 7. Теч
ност, без която не се може. 
11. Ономатопея за лай на ку
че. 12. Езеро край Суботица.
14. Английско мъжко име.
15. Бивши новинар на РТС, 
който информираше за вре
мето. 16. Долно женско об
лекло. 17. Гръцката социа
листическа партия. 18. Ком
шии. 20. Химически еле-

19

Така пише на афиша, сложен пред заснетата група млади девой
ки, които са се обучавали да шият па известните през тридесетте го
дини па миналия век шевни машини "Сиигер". Това същевременно 
е била и своеобразна промоция и реклама на тази известна фирма. 
Курсът бил ръководен от някой си Баса Вуксанович, а машините са 
продавани в "I инниото". С търговия на тези машини се занимавал 
и Михаил Копдурджнята, баща па известния Ангел Игов. Според 
най-старите царибродчанп курса за шивачки тогава посещавали 
Вера Цапниа, Гена Таратанципа, Милка Истаткова, Надка Андоно
ва, Пенка Стапулова, Евдокпя Гацнна и др.

Шевната машина "Сиигер" по онова време е представлявала ця
ло богатство. Затова момите, които имали такава машина, били 
особена "цена", косато ставала дума за омъжването им. Почти всеко

__________ ____ семейство в Цариброд и околните села мечтаело да купи шевна ма-
мент. 21. Отговарящ на [зб 1^^137 ниша за своето женско чадо, за да му обезпечи по-добър кандидат
изискванията. 22. Красимир I за бъдещ съпруг.
пви1„„„ ОЛ 1—1....................... ...1—1----- ... I --1-----1—1-----1—1 Преди няколко десетилетия подобни курсове за шивачки орга-Овчаров. 24. Бивш генера- визираше и Ьагат" от Задар, производител на еднопмените маши-
лен секретар на ООН. 25. на един български политик, ство. 20. Наталия (гал.). 21. ми. С дипломите от тези курсове много жени получаваха работа в
Управител на факултет. 26. 8. Някогашен баскетболист Изключително умен човек, някогашната конфекционна фабрика "Свобода".
Колектив от певци. 27. Мяр- На "Задар" (Ивица). 9. 5 и 9 23. Орис, сьдба. 25. Завод в Сретен Игов
ка за тегло и маса. 28. Произ- буква. 10. Женско име. 13. Ниш. 26. Английско женско
водител или търговец на ви- Коралов остров. 14. Българ- име. 28. Мотив. 29. Автомо-
но. 29. Английско мъжко Ско мъжко име. 15. Град в бил. 31. Задна част на шия-
име. 30. Александър Чавда-. Босна. 16. Пазач на ниви, ло- та. 32. Заострено на единия 
ров. 31. Безалкохолно питие. зя и др. 17. Бивш чилийски край тънко дърво. 34. Лично 
32. Великан. 33. Радикал от диктатор. 18. Уличка (тур.). местоимение.35.4и6буква.

спирт. 35. Едри, 19. управители на стопан- 
крупни. 36. Българско мъж
ко име. 37. Женско име.

22 23

260
29

32

35 на

Зарали контрабанла на цигари

Трима желюшани 

в предварителен арестетилов

Заради за подозрение, че са извършили углавно дело контра
банда по чл. 230 алинея 1 от Наказателния кодекс за жителите на 
димитровградското село Желюша Бобаи Марипков, Милан Став- 
ров и Зоран Станоев, както и за българския гражданин Кирил 
Кирилов бе определен предварителен арест.

На 3 октомври в с. Горна Невля посочената група опита
ла да пренесе в България над 1000 стека цигари.

|Решение на кръстословица 345 - Водоравно:
ОТВЕСНО: 1. Позиция в 
шахматната игра. 2. Френ
ско мъжко име. 3. Който но
си опасност. 4. Мехурче по 
кожата. 5. Английско мъжко 
име. 6.1 и 24 буква. 7. Името

1. Болен. 6. Баритогг. 13. Силен. 15. "Марек". 16. Ар. 18. Ка- 
лас. 20. Банан. 22. Ток. 24. Непал. 26. Кота. 27. Амин. 29. По
рок. 31. Рап. 32. Арак. 34. Ривали. 37. "Кнор". 39. Ре. 40. Ас. 
41. Ти. 43. Арат. 45. До. 46. Ена. 47. Ами. 49. Аница. 51. Стон. 
52. Парабола. 53. "Прадо".

Б-Д.
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2 4 9 октомври 21)0/

Есенен крос в Димитровград ПФД-_6кръ_г____

Пострада и "Трешневка"
И В останалите мачове от 6

са постигнати следните
I

& „ . минута. ^

първенството, силна игра и отбс- вац" - "Джерекарце4:0 и По-
побеждавайки с 5:0 дяза още две попа- лет" - "Алакинце 4.3. Срещата
като гост "Трсшнсв- ления Реализатори между "Напредък и Пчиня
ка" в Лопардинцс. 2 Мирослав Гс- е отложена и ще се изиграе
Резултатът доста- | оргиев в 70 и отново следващата сряда, а свободен
тьчпо говори за си- Синиша Дамияио- беше "Челик .В този кргпау-
лата на босилсград- „ич в 80 минута. за направи и Левосое , който
ския отбор, които от "Младост1'': Г. Ве- трябваше да играе срещу I ад-
началото па първен- ичкович И Баси- нички" от Враня. Тъй като
ството с лекота сне- Стойков (от междувременно вранянци на
чели победи срещу ^0 ми и м Васев), Д. пуснаха състезанието в диви-
всички съперници в Д имитров Й. Гри- зията, всички отбори, които до

На 4 октомври в спортния център "Парк" се проведе дивизията. торов, Ь. Арсич, В. края на есенната част трябва да
Ш есенен крос за учениците от основното училище в Димит- В 20 минута за- Тасич М Алексич, играят срещу Раднички , ще
Г1 ровград. Участваха около 80 на сго от учениците от всички щитиикът па зеле- Георгиев (от 85 бъдат свободни.
«А {отасове. Организатори на кроса под название Имаме цел, пито" Стефан Стои- ./й,, тТчяпкпн) Л След 5 изиграни кръга наче-
Р“ ела на старта" освен основното училище бяха Червеният Ков откри резултата д„„пп (от 80 мин Б ло на временната класация е
Ц кръст, Спортният съюз и АК "калкан". Ето „аи-добрите с точс„ изстрел от и С Дамня^ босилешадска "Младост" с 15
1аш трима по класове: самия ъгъл на мака- чвви;»ч.н м Пт 5 изиграни мача и
• Първи кдяе: Стефан Николов, Александър Соколов и Са- „то поле па нович. т°'“И ог 3 юигрл

Басов (момчета); Ива Александрова, Хелеиа Игова и вините До “Трешневка: М. убедителна гол разлик ..
м Александра Готова (момичета). тшптшотопо- тг .> Велинович, Д. Си- На второ място е Полет с
П Втори клас: Дарко Гигов, Джордже Марннков и Деиис края па първото Нападателят на мич, 3. Арсич, М. точки, също от 5 изиграни ма-
У. Петров; Йелена Тодорова, Весна Алексова и Тамара Петро- лувреме, което "Младост" Владш/а Тасич (от 46 мин. 3. ча.

Трети клас: Дарко Тодоров, Милош Стоянов и Андрия тат3:0 в полза иабо- Гас"4 ТошевиТс Д^ томврт^еделя^от'15,(М часа
Божилович; Миляна Гогова, Мария Димитрова и Сандра =дчан^ сред и джевич й Величкович й.

Четвърти клас: Никола Стоянов, Станислав Маринков и нападателите Владица Тасич в Костич, И. Станкович, Д. Стоя У8 ПЛ.Р.
Ч✓ Марко Цветков; Анджела Колева, Теодора Георгиева и Ио- 23 и Синиша Дамнянович в 30 нович и Б. Арсич. 

вана Иванова.
Пети клас: Дарко Иованович, Неманя Петров и Неманя 

Иванов; Емилия Кръстева, Милица Златкова и Кристина 
йгтд Димитрова.

IПести клас: Милош Бранкович, Здравко Златанов и Дра- 
Колев; Теодора Кръстева, Александра Ценкова и Ана 

Симова.
Седми клас: Марио Маринков, Владимир Велков и Нико

ла Станоев; Виолета Еленкова, Емина Джорджевич и Лидия 
Глигорова.

Ослш клас: Дарко Милев, Дар 
$ Илиев; Саня Станкович, Йована Да

Победителите получиха по две дипломи - от основното 
училище и от Червения кръст.

па

р“и
Г“
ф

0

ша

со -- .
Димитровградските 
баскетболисти загуби
ха иа старта от нова
ка в дивизията - отбо
ра на “Ролинг” от 
Ниш с 60 : 78. От 36 
стрелби от наказална- 
та линия те улучиха 
само 16, което сведе
ние красноречиво гово
ри за концентрацията 
им.
Мачът се игра по-м и-

Баскетбол
Ф Гостите с по-точен мерник

БК "Куршумлия" - БК "Димитровград" 65 : 69 (13 : 24;
ко Колев и Александър тз ; 21; 23 :16; 15 : 8). 

авиткова и Ана Яначкова.

ганю
0

Димитровградският баскетболен индекс-точки, 
отбор успя да регистрира победа на В димитровградския състав бяха: 

тт с първото си гостуване през този се- Апостолов 2, Еленков, Алексов, Ста- 
’ зон. Победителят бе решеи в първите нимирович 11, Мишев, Пендич 5,

две четвърти, когато "Димитров- Иванов, Андреев 7, Драгутинович 19, налия уикеновспор-
град" осъществи аванс от 19 точки. Радованович 16 и Кръстич 9. тнатазала Кей в
Всичките играчи на отбора се пред- Мачът се игра на 14 октомври в ^ритеп^В състава па

джич" в Прокупие 'пред' около 100 ‘Димитровград йяхо- 
ключитеден резултат - 78 %. Ретис- зрители. Рефери бяха Мудринич от /т^шиГллексо^Яове-
трираха и 33 борби в защитата. Сла- Ниш и Павлович от Лесковац. тич Станимирович
би се оказаха единствено в стрелбите В следващия кръг "Димитров- Мишев, Пендич (7 точ- 
от наказателната линия -от 36 реали- фад домакинства на ЬК гътан от . Иванов (5) Андрее- 
зираха само 15. Най-резултатни бяха Болевац. Мачът ще се играе този уи- ви^ (24), Драгутинович
Владан Драгутинович с 19 и Милан кенд в спортната зала "Кей" в Пирот. (10), Радованович (20) 
Радованович с 16 точки. МВП играч Д. С. \ и Кръстич (4).
на срещата бе Радованович с общо 28

с 5
Десети кръг от първенството на 
Сръбска дига - изток_________ Мачът се игра на 14 октомври в 

ставиха добре. В стрелбите от игра спортната_^зала "Д-р Зоран Джин- 
димитровградчани осъществиха из-

Трето поражение
"Копаоник" (Брус) - 
"Балкански" 3 :1 (1:0)

Димитровградските футбо- й и 56 и Мачуджич а'56 минута 
ги претърпяха третото си по- за “Копаоник", а Иванов в 86 за

Брус, 14.10.2007 г., зрители 300, съ
дия Микица Стоилкович от Ниш 
(7.5). Голмайстори: Пупошевац в

листи претърпяха третото си по- за Копаоник”, а Иванов в оЬ за 
ражение (второ на гости) в пър- Балкански”. Жълт картон: Б. 
венството, този път от "Копао- Васов (“Балкански").

Балкански : Петрович 7, Костич 
7, Джунич 7, С. Басов 7, Б. Басов 7, 

. Пейчев 6.5 (Младеиович 5), Иацков
улучи напречната греда) и затова 6 5> и Георгиев 6.5 (М. Георгиев 
бяха наказани от домакините с 6.5), Ставрич 6. Марков 6, Живко- 
три гола. Но това е футболът. вич 6 (Иванов 6).
Попаденията на домакините са 
резултат от грешки на защитата 
на гостите.

"Балкански" отсъстваха няколко Димитровград кадетите на "Бал- 
добри състезатели. кански7 за пръв път тази есен иг-

гредата. Наистина не ми е ясно мач в Лесковац и малко недости- срещу солидния отбор на Владимир Готов и Дарко Соко-
е*. и. ~~

’0:4

и занапред голям проблем ни е тз ^0,птт„п Петлета. ФК Морава - "Еялкянгьгм"
ж^ия 3Надва пъти се провалиха «и" е домакин на "Слога" от пгаа^за^ш^^ "Ясг|ебац-Поолетер" 0:5 (0:1).

Накратконик" в Брус. Гостите не използва
ха своите шансове (Саша Басов

*Младежи: "Провадия" - "Бал- 
(0:3). В Окръжната 

лига Пирот младежите на "Бал
кански" надиграха домакините с 
головете на Наков, Кирков, Вел-

ДС.
ДС.

Шах: Шести кръг от първенството на 
централна Сърбия - група ЮГ______Пиротска общинска лига - 5 кръг

Жеяюша" убедително - 4:1// Падна 27 и 28 октомври. Противници на ШК 
"Цариброд" ще бъдат "Вучйе", "Кон- 
дива", "Беса" , "Враня" и "Алехин". С 
добро представяне ШК "Цариброд" 
има шанс да се намеси в борбата за са
мия връх.

Резултатите от мача с "Власотинце": 
Власотинце 14.10.2007 г. Шахматис- Марко М. Маркович - Драган Илпч 

тите от Димитровград стигнаха до важ- 0,5:0,5; Живан Шушулич - Небойша Са
на победа и то срещу лидера на вре- вич 0:1; Желько Савич - Иван Стонме- 
менното класиране. нов 0:1; Марко Б. Маркович - Драгиша

Това бе последният кръг по система- Йонич 0,5:0,5; Воислав Николич - Бла
та домакин-гост. Последните пет кръга Дица Стоянович 0,5:0,5; Зоран Станои- 
ще се играят като турнир в Ниш на 26, кович - Душан Днмитрневич 1:0. ДС.

След две поредни пора- ври 2007 г. СЦ "Парк", зри- Николов 7, Димитров 7, Пе- 
жения отборът на "Желю- тели - около 50, рефер - Ми- шев 8.5, Гигов 7, Дончев 7, 
ша" успя да стигне до побе- лош Стоилкович от Пирот Ангелаков 6.5, Петров 8.5 и 
да. Гостите поведоха в 51 (8). Голмайстори: Пешев в Иванов 8. 
минута, след което послед- 65, Дончев в 73, Петров в 77 и ФК "Бидучност": А. Пет-
ваха четири гола на 80 за Желюша", Миялко- рович 6.5, Голубович 6, По- 
домакините. Особено хубав вич в 51 минута за "Будуч- тич 6.5, Костич 6, Манчич 7, 
гол бе първият от двата, ко- ност". Жълти картони: Дон- Н. Чирич 7 (Андреевич -), С. 
ито отбеляза Давор Петров, чев, Миладинов и Гигов от Петрович 7, Джорджевич 
От 30 метра той отправи ис- "Желюша",, а Манчич от 6.5, Станчев 7.5, Николич 7 
тинска бомба към вратата "Будучност". (Н. Чирич 6) и Миялкович
на "Будучност". ФК “Желюша": Гогов 7, 6.5.

Димитровград, 14 октом- Маринков 6.5, Миладинов 7,

лидерът
ШК "Власотинце" - ШК 
"Цариброд" 2,5 :3,5

Д. С.
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Сдружено шахматна дивизия на Пчински 
и Ябланишки окръг Възпоменание: Утре са 40 дни 

от смъртта на Богдан Николов
Босилеградчани първи Гордеем се с т^л

твоето име и дело С: ч
т

През изтеклия уикенд боси- лаич 0:1; Драголюб Величков -й Александров 01 
леградските шахматисти изигра- Стошич ОТ и Душко Величков в ,^ 4Р 0.1. 
ха Хва мача - в събота като дома- А Йович 6 1 У К0В ' в останалите срещи от петия

ЕЩЕ-Най ■
рещне "Радан'” през декември от тазгодТш1Рто пъпв.оСПоРЪГ ЧЪТ “6Ж<У ДоЛна Яйна" и "Ра4- разна тематика и жанр. Да минеш, както говореше, "може би 
тази година, но двата отбора се дивизията. Победи заР"Младост" понеж^ стрдаичани^инаТата 33 после4но" п0 пътеките и спомените от детството ти, които 

Хср=аРо;ТоЛ коъАта ™ пТОЗИ МаЧ спечелиха Никола седмица Жеглиха от състеза- със старческите години стават по-мили и от живота; да прес- 
изиграят срещата от ш кръг, за Остоич на втората, Новица Бо- нието. Всички оезуитати пт ма- кочиш до твоето партизанско Изворище; да поприказваш с 
Боамегоа1Г°&1поеекиеХе31нТаТа В жилов на тРетата< Драголюб Ве- човете, които в досегашната част Другарите си от детството; да запалиш свещ на баща и майка; 
вите 4 дъски Маши /1ипЯч 1ичков на шестата и Митко от първенството беше изиграл Да довършиш заплануваното - дано утихне носталгията за
кола Остоич, Хтко Алексан- Единството реми^Гбо™^' "Ра4ИИК"' са заличени- Такава родната ти Каменица. А тя растеше с годините ти и с болка- 
дров и Новица Божилов завою тт™.. „ ° реШ1 за босилег- развръзка на събитието е от пол- та, която те притискаше.
в аха победи, останалите четири- Йене Стоянов"™ чет^ртТтадъс- "Рада“""ЛТвтоетия кръг6” °Т Т = ВИНа™ беше Т0ЧеН ~ не изневеряваше, нито лекомисле- 
ма оосилеградски шахматисти ка. Слел 5 р р но обещаваше, но този път съдбата ти изневери: ти си отиде
не успяха да измъкнат нито по- Резултатите: Д. Томич - М. място на таблицата зГ^ма пЖа° без поздрав и ни остави да лекуваме болката по теб с незабра 
ловин точка. Ливая 1:0; Н. Станкович - Н. дост" със 7 пред "Ралан" с 6 и вимите спомени. Остави ни да тъгуваме, но и да се гордеем с

Резултатите: М Ливая-С. Остоич 0:1; М. Стояновнч - Н. Бо- "Долна Яйш/сб точки твоето име и дело.
„ГХХХ.Хтп. юг д и" ЖИЛ?19:1; У; Пеш.™ - П. Стоя- В следващия кръг "Младост" е С признания те обсипаха веднага след смъртта ти, но за съ-
Мяпянппйч* 1 -П- Н ~ н г-°В 1 Стаменкович - Й. свободна, а в 7 кръг на 28 октом- жаление, не и по време на житейската ти одисея. За приноса
Соколовия 1:0;' Д.' Божилов - н! ДВелнчков 0Н ^ Сгаменкович - Б^йгшк П0Срещпе "П°лгоРа" от ти като човек, борец и творец обществото не те удостои с ни- 
Иованович 0:1; 3. Костов - Д. Бу- 3. Костов 1:0 и Л Стойков.™ - М и ,"ик’ какво признание, защото наградите, ордените и отличията в

ч.я.1. дИМИХровград често се разминават със заслугите. Но, бата 
Божо, на теб официални признания не са ти нужни, защото 
теб най-високо те отличава твоят живот и твоето богато дело. 
Времето тепърва ще оценява заслугите ти, но и неправдини- 
те, които ти нанесоха. Защото то е верен свидетел и негрешим 
съдия, то всичко и всекиго слага на мястото му - според зас
лугите. А времето вече започна да рови из биографията ти: то 
разобличи голоотчката ти голгота и те реабилитира... Вре
мето започна да изнася на видело и онези, които крадеха 
най-хубавите мигове от живота и творчеството ти. За истори
ческото ти, но откраднато и забравено дело "Димитровград
ска хроника" хората вече пишат, а Върховният съд на Сърбия 
свади забраната за нейното печатане с обоснование, че тази 
забрана е неоснователна и политическа. Справедливо! Но как 
ще свали и реабилитира болката ти, тормоза, клеветите, уни
женията, безсънните нощи и раните на душата и сърцето на 
теб и на твоето семейство. Боли ни твоята смърт, много ни бо
ли. Но от друга страна сме горди, че оставаш име, пример, че 
оставяш богато и огромно дело, което четейки и препрочи
тайки, постоянно ще си приказваме с теб - като на живо. Със 
спомени от живота и делото ти ще лекуваме болката по теб, а 
от твоя пример поколенията ще се учат на достойнство и 
чест.

кг’

Тъжен помен
На 22 октомври се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ, откакто ни напусна нашият мил и не
забравим син, брат, шурей, вуйчо и приятел

г' На 21 октомври 2007 г. 
(неделя) от 11 часа на гор- 
бищата в с. Бистър ще от
служим 
чай
ГОДИНА 
от смъртта на 
нашата непре- 
жалима съп
руга, майка, 
свекърва и ба-

Ш| 9
панихг
ЕДНА

.ЛЯ ПО САV-

г |Г
Мили сине, времето минава, но в душите ни т Ж м

болката и тъгата по теб стават все по-големи.
Не можем и да си помислим, че повече няма да те вижда
ме. На 4 април 1992 г. останахме без всичко, което създадох
ме. Тази рана не я забравихме, но позарастна в душите 
между другото и затова, че бяхме заедно. Сполетя ни още 
една рана - твоята смърт, която със сигурност никога няма 
нито да я забравим, нито да я излекуваме. Лекарската ети
ка в твоя случай не се прояви. Изпуснахме те, мили сине.

Голямото ти желание бе да се излекуваш в Италия. 
Изпратихме те на аерогарата в Белград щастлив и с голям 
порив за живот, а те посрещнахме в ковчег. Ние, твоите ро
дители Найда и Сеад, братът Ален, сестрата Лела, зетът Бо
ян, племенниците Александър и Неманя, винаги ще тъ
жим по тебе. Твоите приятели никога няма да повярват, че 
те няма и винаги ще очакват да се завърнеш.

Почивай в мир!
Панихидата ще бе отслужена в понеделник на 22 октом

ври 2007 г. от 10 часа на димитровградските гробища. Ка
ним роднини, близки и приятели да ни придружат.

ЗЛАТКО ИСИЧ

НИ
ба

ЦВЕТАНКА 
ЕВТИМОВА 
от с. Бистър

Времето минава без
спирно, но споменът за 
твоята светла душа и любя
що сърце остава завинаги в 
нас. Почивай в мир, незабравими бата Божо!

Пила и Тома ТаковиПочивай в мир!

В събота на 20 октомври 2007 год. се навър
шват 40 ДНИ от смъртта на нашия скъп и неп- 
режалим съпруг, баща, свекър и дядо

От най-близките с много 
обич и тъга

БОГДАН НИКОЛОВ 
(1924-2007)
от с. Каменица, живял в Ниш

Тъжен помен 
На 19 октомври се на

вършват 10 ГОДИНИ от 
смъртга на нашата майка

Тъжен помен
На 29 октомври 2007 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта иа нашия мил и незабравим баща, дядо и гъст Каним роднини и приятели на панихидата, която ще от
служим на 20 октомври от 10 часа на гробищата в Камени-

МАКСИМ СТОЯНОВ 
(1941 -2007) 
от с. Доганица

ВЕРА РАИЧ 
от Димитровград

ца.
Дълбок поклон на обич, уважение и признателност към 

човека, оставил след себе си само хубави дела и спомени!

Съпругата Аитнца и синовете Слободан 
и Брапко със семействата си

По този повод ма 29 октомври (понеделник)
в селоще отслужим панихида на гробището 

Доганица. Каним роднини и приятели да при
състват.

С много обич и признателност ще пазим ог 
забрава спомените за твоята благородна душа и трудолю
бие. Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: синът Зоран, дъщерите Славица, Ленче 
и Снежа, четовете и внуците

Скръбна вест
С болка и тъга съобщаваме, че на 9 октом

ври 2007 г. почина нашата мила и добра май
ка, баба и прабаба

[
— ЧХГс

МИЛЕНА ЯНКОВА 
(1923-2007) 
от село Желюша

и 12 ГОДИНИ и полови
на от смъртта иа нашия 
таткоТъжен помен

На 20 октомври 2007 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашия мил баща и съпруг Дълбок поклон пред светлата й памет!

Опечалената дъщеря Маргарита със семейството сиИЛИЯ
РАИЧАСЕН АСЕНОВ - КАРДАН

(1946-2006)
от Горна Лисина

Годините са 
безсилни п.»^д 
машата обич, с 
която пазим 
свидните спо

мени за вас, скъпи родите-

Тъжен помен
На 25 октомври 2007 г. се навършват СЕДЕМ ГОДИНИ 

от смъртта иа1 ■■■!■ Панихидата ще отслужим на 20 октомври 
(събота) от 11 часа на гробището в Горна Лиси
на. Каним роднини и приятели да ни придру
жат.

АНГЕЛ ТОШЕВ-Атко 
шивач от с. Пъртопопинци

Беше ми опора и другар. Почивай в мир!тди!Времето минава, по не може да заличи твоя 
свегьл лик от нашите спомени. Благодарим ти за всичко.

С много обич и уважение се прекланяме пред светлата 
ти памет. Почивай в мир!

Съпругата Миряна и атовете Перица и Игор

Вашите дъщери Марче 
и Ана със семействата си Съпругата Велика
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Предимствата 
на българския 

език

Новица Младенов

Ючера у чаршиюту срето Рашу 
Бшхетйнуту, задиял се кико парна ло-

че излетиш из релсе-

ПРеСтаРт б^, пЯорЙеТще не су расписа- 

ли...
- Несу, ама

се кайеш!... „
„IX Гб^У„бо«и у сбирщш^

- Нейе Манчо, сбирщина, а скУ™^аптш же
- Ма кикве думе си думаю, бетер су и оди же

нете кита се караю през плот...
- Демокрация йе, Манчо! Свак може да каже

кво си оче... . „ „ „„„
- И дека су айдуци, ра-збоиници, плячкаше...

И това ли?
•Има ли език, в който да - И мавияши, и корупционаши, и вашисти и... 

има 4 степени па сравнение? Ма кво ти распраям, пълна демокрация.
Няма! А в българския има! . Ама прочето ли или съм чул, за демокраци- 
Далече, по-далече, най-далече и ЮТу кажу дека била недоношче... 
на манната са. - кой кво сака нека каже, ама за мене демок-

•Има ли език, в който да рацШ1Та йе крава с големо виме ичетри сисе... 
незапомнено . д присисняци нема ли?

- Има, ама може да теглиш колко очеш, нак- 
раят че испадне да си гълтал въздув...

- А четрите сисе?
- Не пресушую!
- Па кико знайеш коя йе най-млечната?
- Просто, тая що йе на влас. Щом дограбиш 

сису на влас - сисаш със слас!...
- Бре Билетине, ти поче и у стиове да ора-

Събрали се линглисги па 
симпозиум, за да обсъжда! 
езиковите проблеми. Но но

вака се комотива.
- По-полъка, Билетине,соката па дискусията 

обърнала, че всеки взел да 
хвали колко а,вършен е него
вият език. Българският пред
ставител слушал, слушал и 
накрая му писнало от глупос
тите. Станал и теглил следиа-

те!Калимавката става камила,
Бервлюдът е горила.
Насекомите са демони, 
плюс шпиони...
“Тендер” - тенджери (ко) министри 
синджир до синджир тайкунисти, 
родолюбци - профашисти. 
Политиците са персони, 
философите балон-кутони, 
артистите нудисти, спортистите... 
Боже, боже “правде”!
Гардиетите пък... Амин с комин.
Няма вече стари, фазоните са нови: 
шашардисаните се оправят, залетели, 
сгромолясаните гърмят:

! Пролетери, пролетери...!
Ехото кънти:
Полудели, полудели...!
Нали?

та реч. стедзай се одалеко, та после да не 
- помисли си я. -

моитеДами и господа, 
почитания към пашите еди- 

по-богат ици, по няма 
по-цветнет език от българ
ския. Ето само няколко при
мера в подкрепа па твърдени- | 
сто ми:

•Има ли език на тази пла- |

с л
пета, в който да има дума, оз
нача па ща нещо средно

тече? Няма такъв. А
меж-

ду капе и 
в българския има: църцори.

има минало 
време? Хе-хе, няма. А на бъл
гарски има: Бил съм се папил\

*Имате ли вие бъдеще 
евентуално време в минало
то? Нямате. А ние имаме: 
Щял съм бил да работя.

*И накрая, дами и господа, 
хайде кажете - има ли език, в
който да има само една дума, 
заместваща всяка друга дума тиш...
в този език? Няма! А в бъл- _ Море небо и землю че зберем, само да се до- 
гарския език такава именно е копам ДО четрите!
думата такова!' . а кво стая, ако истървеш най-млечнуту?

- И затова има лек! Може да членуйеш и у 
четрите. Па кита видиш на кою страну че

РаЗГОВОр С ИЗВеСТНИЯ димитровградски шегооиец климне, а ти отвориш уста кико ала и поч- 
Виктоо ЙОСИСЬОВ неш:“Каза ли ви дека нашите су най-добри и

----------- 1—----------- ------------------------------------------- дека че победимо!”
- Значи полъшкуйеш, а?
- Оо, нека приближе изборйете, па че чуйеш 

колко лъже че се исипу. И обещания и обри- 
чанье.. .Дигнеш теквуя мъглу, та тия що бираю 
нищо не виде, нищо не знаю, а ти гьи одведеш 
за руку да гласаю кико ти очеш...

- Брей, оно било доста усукано...
- Ти ко мислиш, лъсно се освая влас, а?
- Знам ли, никига не съм бил на ти с ню!

Щ
I С Чанак не бих 

посмял да се закачам№ V,

-'V

4 ми хрумна, че той е взел свир
ката и започнал да я духа от
зад.

* Случвало ли се е някой 
политик да Ви се разсър
ди?

* Лесно е човек да спечели 
шеговита схват ка срещу 
кроткия Докелич, но да 
бяхте се срещнали с Тома 
Николич или Шешел, ве
роятно не бихте се осме
лили да говорите така.
-Не е вярно. А защо не спо- Белград попитах Драголюб 

менахте и Веля Илич? Стра- Мичунович как е можал да 
хувате ли се и вас да не ви бие, язди поп! Той се разсърди и

започна да бяга, но аз му при
помних, че това нещо е из
мислил Шешел, след което

Ч Манча

■тнАА >

- Спомням си, че веднъж в

* Г-н Йосифов, неотдавна 
“бихте” с шега подпредсе
дателя на правителство
то на Сърбия Божидар 
Докелич. Той ли бе поли
тикът на най-висок 
пост, когото директно за
качихте досега?

като други журналисти?
I * За кой политик досега 
I сте измислили най-много 
I смешки? изгладихме отношенията си.

* Има ли политик, с кого
то не бихте поокелали да

- Предпочитам да се шегу
вам с настоящия премиер.
Преди години той говореше, I се преборвате по духовит 

- Засега да. Стягах се да че за него Хагският трибунал ■ начин? 
правя шеги и с Борис Тадич и е последната дупка на свирка- - Ненад Чанак е “неудобен 
Георги Първанов, когато ид- та. След известно време за- играч“. Много е ироничен и 
ваха в КИЦ "Цариброд", но почна да говори, че пробле- сипе шеги като от олук. 
те там не се задържаха дълго мът с трибунала трябва да се 
време. Б. Д.рппп час по-скоро. На мен
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