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Прием в посолството на Република 
България в Белград__________________

ИзложГм! ш музика 

по повод I ноември

Ш .ЦКШиш
посланикът 
Димитров

По повод Деня на народните будители

КИЦ Босилеград «гьв Варна
Заедно с представителите като Александър Димитров народнитебудители предпа- 

па бьлгарскитеТщ-юсги от прочете слово, с което пред- 'та^ииа П™
Румъния Молдова и Украйна стави Босилетрадското край- Морската градина
босидетрадският КИЦ в края ще и българите от Западните ^ас"™® Варна КИП
ма мипадта седмица участва покрайнини. Пред публика- мероприятия във Варна КИЦ 
па тържествата по повод Де- та във Варна се представиха и ^ползва и аа ^,а"ИЗИР^ 
пя па пародиите будители във членовете на ансамблите на екскурзия. Покрай двуд- 

■ Варна', ксжто съвместно орга- "Българче" и "Венец" при
I „изпраха Община Варна и Съюза па банатските българи където имаха »™мо*ност 
‘ Държавната агенция за бъл- от Румъния, както и аисамбъ- Р^ледат“С™РИ'«ските: за

гарите в чужбина лът при Асоциацията па бъл- бележителности на морска та
В рамките па културната гарите от Украйна и музикал- столица, през останалите два 

програма под название "Бъл- ните трупи ГСв. НяЩ и "Ва- дни екскурзиантите посетиха 
Трия това сме пие", която се сил Левски" от Молдова и културно-исторически за-
щ,стоя във Фестивалния и Представители на КИЦ бележителности във Велико 
конгресен център във Варна, участваха и в благодарстве- Търново, Казанлък, Шумен, 
десетина ученици от босилег- пия молебен в катедралния Преслав, връх Шипка и др., 
радската гимназия изпълни- храм "Св. Успение Богоро- както и Калофер, Сопот и 
хп своеобразно театрално дичпо", в шествието из цен- Карлово -родните градове на 
представление, с което пред- тралпите улици във Варна и в Христо Ботев, Иван Вазов и 

^ оби- ноклопениетопредделотона Васил Левски. В рамките на
екскурзията бяха организи
рани и посещения на Троян
ския, Преображенския и 
Дряновския
Освен участниците в култур
ните мероприятия, сред ек
скурзиантите бяха и други 
босилеградчани.

Посланикът- 
Република 

България в Сър
бия Георги Ди
митров устрои 
прием по повод 
1 ноември - Де
ня на народните 
будители.

Приветствай
ки гостите, пос
ланикът Днмит-

на

ставиха традиционните 
чай па българите от Босилег-
радско, св ързани с годеж, д рамките па изложбата 
прошка и седянка. В продъл- “България е моите мечти",
жепие на програмата учас- па която бяха представени 

певиците Нина Миле- рисунки на българите зад 
нова и Кристина Младенова, границата, свои творби 
поетесата Анета Иванова, представиха и босилегпад- 

■»«-

ша Пенев.

манастири.
тваха и

ров припомни 
за делото на бу
дителите в ми
налото и каза, рителите и всички други, ко- то изсвири па дудук няколко
че 1 ноември е ден на нацио- ито с дейността си ми будят", български народни хора, до- 
нална отговорност, онази от- •'
говорност, която е водила по- 
коления българи към нацио
нална свобода и независи-

С виртуозните си изпълнения маестро Влади
мир Владигеров плени вниманието на гостите

ПУ1.Р.

подчерта Георги Димитров.
Гостите в българското по

солство имаха възможност да 
видят 25 прекрасни картини 
на художника от Варна Геор
ги Лечев и да слушат цигула
ря Владимир Владигеров, 
който с вдъхновение изпълни

0 о в и ца Костов, служител в босилеградския офис на НС

Частично възстановяване 

на обучението на майчин език
мост.

"Ние трябва да уважаваме 
и делото на днешните будите
ли, защото признанието към 
тях не трябва да дойде след 
векове. Сг 
лите, за дейците на науката, 
културата и изкуството, за да-

композиции на прочутия си 
чичо Панчо Владигеров и на 
Иосип Славенски.

тава дума за учите-
През изтеклите три години клонът на Нацио- ученически прибор и чанти и на първолачетата в 

налиия съвет ма българите в Сърбия в Босилеград селата, които против волята на родителите им се 
предприе редица активности с цел възстановява- учат на сръбски. Миналата година НС подари 
ме на обучението на майчин български език във компютър на първата българска паралелка, а 
всички образователно-възпитателни ведомства в посредством КИЦ за учениците от тази паралел- 
общината. Като резултат от това могат да се посо- ка и за по един от родителите им през миналата 
чат двете паралелки в първи и втори клас в цен- година беше организирано и безплатно летуване 
тралното основно училище в града, в които обу- на Черно море. Подчертавам, че този месец в съ- 
чението се провежда на майчин език. действие с детското списание "Другарче" и с ОУ в

- Основната задача, която си поставихме при Босилеград Националният съвет организира и 
откриването на офиса беше стремежът за възвръ- двудневна екскурзия в Югозападна България за 
щане на обучението на майчин български език, първокласниците и второкласниците от двете 

Иовица Костов, служител в босилеградския български паралелки, на която те бяха придру- 
офис на НС в Босилеград. Смятам, че сме постиг- жавани от по един родител и от учителите си Ми
нали определени успехи, понеже вече две години лан Миланов и Драган Петков.

Ппелггавители на повече ттиапията тттр ппелтплятс поРеЛ “ първи клас в основното училище в Боси- По думите на Костов НС и занапред ще ось- Иредставители на повече циацията ще представлява летрад се формират паралелки, в които ученици- ществява преки контакти с родителите и ще орга- 
малцинствени медии в Сър- неправителствено професио- те „зцяло се учат на майчин език. Р н„з„ра предавания по радиото и

сР5ща в Агенция иално сдружение, което ще Провеждаме пропагандни активнос- ИЩ1И1Ж*ПГ",'|Д1НЧ телевизията, з коггго ще настои да
ТАНЮГ избраха Инициатн- помага на малцинствените ти, чрез които запознавахме родите- ■. /= посочи предимствата на обучение-
вен отбор и се договориха за медии в контактите с прави- лите на децата, на които им пред- ■ ' , то на майчин език. Същевременно
сроковете за формиране на телсгвото на Сърбия и с меж- стои да тръгнат па училище, с пре- съветът ще настои да организира и
Асоциация на такива медии, дула родната общност с цел димствата на обучението на майчин - ■ редица други акции, които стиму-
За председател на Инициа- да укрепят своя статус и да език' В този смисьл имахме подкре- дативно да повлияят върху родите-па и от директор.) ма основното учи- §л , лпте

лище Методи Чипев, както и от го- §ВННЗШШ1;№|ЯЕ94 Костов посочи, че НС в Босилег- 
лям брои учители. Поддържахме и рад оказва помощ и на канди-
редовни контакти с Министерството дат-сгудентите от общината, опре-
па просветата на Сърбия, което ни Делиди се да продължат образова-
разреши вноса и ползването на учеб- нието си в някой от ВУЗ-овете в Ре
пици от България. Същевременно Р1. Костов публика България. Обезпечава им

™ СТраШ1Ю недоволен от , литература за подготовка на кандн-
просветното министерство, което не разреши да дат-студентските изпити и им оказва друга по- 
се открият паралелки на български език и в под-
ведомствените училища в общината, тъй като де- Канцеларията на НС в Босилеград е отчела и 
сетина родители от Раичиловци, Бистър, Църно- редица други дейности, имали за цел създаване 

долно 1 лъмипо и от други села през из- на по-качествени условия за развитие на култура- 
теклите две години искаха и техните деца да се та и информирането на българите в общината, 
учат на маичин език, сочи Костов. През изтеклите две години НС е подсигурил на

1ои подчерта, че за разлика от директора на Центъра за култура български народни носии, а 
основното училище, директорът на гимназията за нуждите на радиото и на телевизията, които 
1-л 05111 Величков отказва всякакъв вид сътрудни- също са в състава на центъра, е предоставил 200 

тивния отбор е изоран Не- имат по лесен достъп до бюд- чество с представителите на НС по въпроса за хиляди динара и компютри През 2005 и 2006 го- 
бойша Иванов, директор на жетните и европейските фон- възстановяване на обучението па майчин език в дина е спонсорирал провеждането на Междуна- 
Издатедство "Братство", а дове. средното училище. родния художествен пленер в Босилеград, чшгго
членове са Владимир Палача- Директорът на ТАНЮГ ж ' 10” ие поиска да разговаря с нас, въпреки организатор е неправителствената организация 
мин от вестник "Руске слово", Лука Мичета каза, че свобода- писш11етоситазиегпаин3,^В,0КЛаСНИЦИПрИЗа" Щинус", спонсорирал е печатането на стихос-Мчхелин Филюлянин от та на медиитееелноотпгт4оп свап^° си тази годи“а изразиха желание да се бирката на пок. Арсо Тодоров, чийто издател бе- 
^и1ччкя пийеч" Сузагш ните човешки ппГ ^ “ бългаРски език'НС вина™ 0 готов да оказ- те Народната библиотека''Христо Ботев" и пр.
Бошнячка рииеч , Сузана ните ювешки права и че дър- ва помощ на гимназията по отношение на осигу- Всекидневно канцеларията на НС предлага без-

Куйунджич-Остоич от Бун- жавата трябва да се старае за ряване на безплатни учебници, усъвършенстване плат,™ технически уХ™ на компю?^, ксерокс 
ьевачке новине и Ъвонимир медиите, особено за малцин- на кадри чрез организиране на семинари и пр. и др., оказва помощ на сънародниците си чрез

свените, а ТАНЮГ ще по- - Досега НС подсигуряваше безплатни учебни- осигуряване на контакти с институции в Бълва- 
могне според възможностите Чи< ученически прибор и други помагала на пър- рия и Сърбия.

вокласниците които се учат на майчин език. Съ
щевременно съветът обезпечаваше безплатен

М.Т.

Ще бъде форллирана Асоциация 
на малцинствени медии

Небойша Иванов 

председател на 

Инициативния отбор казва

Фото
ТАНЮГ

мощ.

щица,

Петрушич от "Хърватска ри- 
йеч .

По думите на Иванов Асо- си. ПЛР-
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От пресконференцията в “Интерлеминл” Български фирми
ще могат да продават в Сърбия“Интертръст" обмисля

инвестиции в Западните покрайнини
Миналата седмица ---------------------- 1

град Лесковац се сдо
би с най-съвременен 
цех за производство 
на сандвич-панели от 
пластифицирана сто
манена ламарина и 
полиуретани, с което 
започва възстановява
нето на промишле
ността и възвръщане 
на старата си слава на 
индустриален център 
в Сърбия. След тър
жественото откриване 
в присъствие на голям 
брой делови партньо
ри от България, Сър
бия и Италия и пред
ставители на общес
твено-икономическия

"Пикадили" планира 

нови формати 

магазини в Българияряпа и слънчоглед, 
които дават базата 
на биогоривата.

Туризмът - 
шанс за 
нашите 
общини

На въпроса па 
Иванов какви кон
кретни мерки пред
приема Министер
ството на икономи
ката и регионално
то развитие за на
сърчаване на сто
панството в средите 
с българско населе
ние в Сърбия Вери- 
ца Каланович каза, 
че за съжаление то
ва са общини от 
последната 

върта група по отношение на 
икономическата сила. "Голям

Сръбската “Делта М груп", 
която е новият собственик на 
българската търговска верига 
"Пикадили", обяви готовнос
тта си да преговаря с българ
ски производители на храни 
и стоки за широка употреба 
да продават в магазините й в 
Сърбия и в други страни от 
региона. Инфомацията съоб
щи един от мениджърите на 
"Делта М" Райко Мандич те
зи дни в София. На прескон
ференция той представи въз
можностите за работа пред 
компании за бързооборотни 
стоки в Бълг

"Делта М", която е част от 
"Делта холдинг", обяви пре
ди около месец сделката с 
"Пикадили" и плановете си 
за активно навлизане на бъл
гарския пазар. Новият соб
ственик и създателите на бъл
гарската верига планират да 
отворят над 20 нови магазина

в различни търговски форма
ти, съобщи мениджерът на 
"Пикадили" Стефан Косев.

Около 30 на сто от асор 
мента в магазините на "Дел
та" е вносен и компанията е

ти-

готова да започне работа и с 
български 
каза Райко Мандич. По думи
те му сръбският пазар е отво
рен за продукти, произведе
ни в България под собствени
те марки на "Делта". По-голе- 
мите български компании 
могат да се опитат да нало
жат и собствени марки в Сър
бия, казаха новите собствени
ци на "Пикадили".

"В момента нивото на тър
говия в Сърбия не е толкова 
развито, както в България и 
затова българските компа
нии имат възможности да се 
развиват там", подчерта Сте
фан Косев. Представителите 
на "Делта" обясниха, че хра
ните в България са по-евтини, 
отколкото в Сърбия, и това е 
още една предпоставка бъл
гарски фирми да стъпят на 
пазара в Сърбия. Според тях 
шансове да навлязат на сръб
ския пазар имат производи
телите на мляко и млечни 
продукти, меса и колбаси и 
други фирми за храни.

Българските производите
ли могат да имат достъп до 
пазарите в Босна и Херцего
вина и Черна гора, където 
"Делта" работи, казаха от 
компанията.

Сръбската верига има об
що 350 магазина, разделени в 
четири формата - малки ма
газинчета, супермаркети, хи
пермаркети и "кеш енд ке- 
ри".

производители,

ария.Надя Петкова, Верица Караиович 
и Валентин Захариев

живот в страната и в 
град Лесковац, се със
тоя пресконферен
ция, на която освен 
собственика на българския хол
динг "Интертръст" Валентин За
хариев, говориха и генералният
директор на "Интерлемннд" На- Енергетиката е НОВО 
дя Петкова, държавният секре- пОЛв За ИНВеСТИЦИИ 
тар в сръбското министерство на 
икономика и регионално разви- „ въпР°са има ли изгледи 
тие Верица Каланович и кметът Интертръст" да инвестира в 
на община Лесковац Владан Ма- средите с българско население,

за да помогне икономическото 
съживяване на Западните пок-

чет-
то не шумим много, но по кана
лен ред уведомяваме Агенцията 
за приватизация, каза Захариев, проблем обаче е и миграцията,

която през последните години 
надхвърля обичайния поток за 
другите общини в страната. По
ради това тези общини са зачис
лени в групата със специални 
поощрения за развитие на кому
налната инфраструктура и па 
малките и средни предприятия. 
За тях са предвидени кредити с 
намалена лихва и дори седемго
дишен срок за отплащането им с 
благорпиятен гратисен период.

За щастие тези общини раз
полагат с

“Пикадили”планира да нав
лезе в пови ниши в търговия
та па дребно и да отвори 
нови формати магазини, съ
общи Косев. Компанията ще 
има две нови марки - “Пика
дили експрес” и “Пикадили 
екстра”. “Пикадили ек
спрес” ще са малки обекти 
от типа “удобни магазини” 

ду 200 и 400 кв.м. В тях

ринкович.
След като посочи, че покупка

та на някогашния "Леминд" от райнини, Захариев каза, че 
страна на българския холдинг вият холдинг е сериозна фирма, 
"Интертръст" може да бъде об- която първо проучва и оомисля 
разец за успешна приватизация, сериозно и "когато сме готови с

решението ще уведомим общес
твеността. Засега сме във фаза 

ване.

него-

добри ресурси за раз
витието на туризъм. Тази година 
започва реализацията на два го
леми проекта - "Стара планина" 
и "Власинско езеро". За развити
ето на инфраструктурата, спо
ред мастер плановете, държава
та ще инвестира 50 млн. евро за 
проекта "Стара планина" и мал
ко под тази сума за "Власина", 
каза Каланович като изрази на
деждата си, че развитието на ту
ризма съществено ще допринесе 
за намаляване на миграционния 
поток и за икономическото сь- 
живявапе ма районите с българ
ско население в Сърбия.

- Точно 1036 граждани па 
Лесковац са се декларирали 
като българи по национал
ност при последното пребро
яване на населението. Тъй 
като в момента не разпола
гам с конкретни данни, го
тов съм да си насрочим нова 
среща, на която ще ви дам 
всички факти относно зае- 
тъпеността им в органите 
на местното самоуправле
ние, каза лесковашкият 
кмет Владан Маринкович в 
отговор на въпроса за поло
жението па сънародниците 
ни в тази среда.

проуч
Бъдещите ни инвестиции ще 

са в областта на енергетиката, 
стига законодателството в Сър
бия да поощрява тази сфера. В 
случай, че се вземе решение да се 
прокара газопровод в този ра
йон, ние сме готови да инвести
раме в инсталирането на 1-2 ко- 
генерации в Лесковац. Става ду
ма за комбинирано производ
ство на топлина и електроенер
гия, което се поогцрява от всички 
страни в Европа. Проучваме въз
можностите за инвестиции в би- 
огорива, т. е. производството на

меж
ще се предлагат подбрани 
стоки за всеки ден. “Пика
дили екстра” ще са хипер
маркети с размер около 6 
хил.кв.м. и с бога)н асорти
мент от различни стоки. 
Компанията също така ще 
въведе па пазара магазините 
“Темпо”. “Пикадили” плани
ра да изгради дистрибути
вен център до София и ло- 
гистична база във Варна, ка
за между другото Косев.

Т. ПетровВ. Богоев

СДП формира Общински и Окръжен отбор в НишВерица Каланович подчерта, че 
Министерството на икономика
та и регионалното развитие под
крепя всички инвеститори на 
модерни и продуктивни фабри-

Малцинствата да са съставна част на обществото
ки като тази с атрактивни прог- *Санджашката демократическа пар- 
рами не само за Сърбия, но и за тия (СДП) започна изборната си Избирателната скупщина започна със 

закъснение, понеже организаторите не 
искаха да започнат, докато залата не 
напусна мохамедански духовник, който 
неканен беше дошъл в одежда.
“Пирата не трябва да се намесва в поли
тиката и обратно, затова на полити
ческо събрание не ни е нужен духовник”, 
каза Расим Ляич, който случилото се 
охарактеризира като провокация.

международния пазар. кампания за предстоящит е местни
На въпроса за размера на ин- избори, в рамките па която мипала- 

вестициите, поставен от дирек- та неделя формира Общински и Ок- 
тора на нашето издателство Не- ръжен отбор в Ниш, а преди това в 
оойша Иванов, г-н Ванлентин Ялексииац и Бор.
Захариев отговори, че вложени- Г
те досега над 20 милиона евро за Лидерът на СДП Расим Ляич заяви, че ос- 
покупка на фирми в Сърбия новпия смисьл на формирането па отбори

те на СДП в повече градове в Сърбия е те да 
' е участват в предстоящите местни избори и 

сериозен инвеститор. да имат отборници в общинските скупщи-
- Ако към това добавим и вър- ни.

патите стари задължения на ку- "Бъдещите отборници сте вие самите, хо- 
пените фирми, инвестициите ни ра от вашата улица или махала, които вие 
ще надхвърлят дори 25 млн. ев- изберете, понеже никой няма да дойде от 
ро. Освен новия цех, който от- Нови пазар, за да бъде ваш представител ,
крихме в Лесковац, ние възстаио- подчерта Ляич, като добави, че малциис1 ва- Аснутатът о Скупщината па Сърбия Ме- 
вихме производството и в липи- та трябва да бъдат съставна часг па общес- Омеровпч (вдясно), лидерът на САП
ята за плаегификация, като сме- твото, да са интегрирани. Целта пие да сьз- Р / Р
нихме някои основни възли в нея дадем нов модел па политическо поведение
и веднага след покупката върнах- в Сърбия - като малцинствена партия да гю- днана - Ариеослав [иркович и / /алилула - 
ме 3,5 млн. евро сгари задълже- магаме държавата във всяко едно отноше- Мирослав Ажорджевич 
ния. В "Застава ковачница" нап- пие и да допринасяме за положителния й
равихме нова компресорна стан- имидж в света, а от друга страна да артику- жизненият стандарт, да се занимаваме с
ция с нови компресори, което лираме интересите на малцинствата. обикновени, но важни теми от ежедневния ОДП в
позволява голяма независимост В словото си пред участниците в избира- живот на хората. Около 800 000 души в Сър- председател
но отношение на производство- телната скупщина в Ниш Ляич подчерта ос- бия са незаети, 700 000 получават заплата чипович. Освен бошняци и роми в съставите
го на въздух йод налягане. Ку- повийте програмни цели па партията. по-малка от 80 евро. Това са темите, с които иа двата отбора са и сърби и бъл1ари.
пихме и нова вакуумна пещ и "Ние трябва да се обединим около идеята трябва да се захванат политиците, а не с на- М. Тодоров
лоста други инвестиции, за кои- дя се намали сиромашията, да се повиши ционализъм. Ме бива да се обременяваме с

красноречиво говорят за това 
колко холдингът "Интертръст'

това дали някой е сърбин, бошияк, хърват, 
българин или ром. Като малцинствена пар
тия пие посочихме какво трябва да е поведе
нието иа малцинствата. Успяхме да се сдоби
ем с това да се уважава интегритета на наша
та етническа общност, на другите етнически 
общности в Сърбия и към държавата винаги 
сме били лоялни - тя е наша страна, колкото 
и иа всички други граждани, затова трябва 
да направим всичко според възможностите 
Сърбия официално да стане част от евро
пейското семейство, към което и принадле
жим", каза Расим Ляич.

За председател иа Окръжния отбор иа 
Ниш е избран Касим Куидалич, а за 

Оощинския отбор Алия Са-

Расим Аяич и кметовете на общ пийте Ме

ча
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Със Свилен Симеонов, един от най-заслужилите за 
учредяването на българските културно-информационни 
центрове (БКИЦ) в Димитровград и Босилеград..______

Десет години КИЦ ‘‘Цариброд"

С упоритост срещу 

Свършихме благородна мисия трудностите
ция, защото току-що сваленият подобни има още много. Аз то- „Нс без по„е малка доза гордост изтъквам, че съм един от ос- 
от власт Жан Виденов покрай гава носех голяма отговорност да нователите на КИЦ "Цариброд", член на Управителния му 
другото беше казал, че няма За- не се издъня, по най-честно не- ,"!,[[ при основаването и днес. Спомените, макар и след 10 го- 
падни покрайнини, съответно щата не зависеха от мен. В край- дИНИ^ сд ми свежи и преди всичко приятни", казва д-р Симеон 
едва ли има и българи там. Дьр- на сметка факт е, че КИЦ Ца- Васов по г,овод предстоящата десета годишнина на Култур- 
жавническата политика тогава риброд" бе регисгриран от сгра- и0.И11ф0рМационния център "Цариброд", станал известен 
изискваше деликатност и тази на па сръбските власти през ав- хората само като КИЦ.
"роля" - да бъдат сьздадепи 1усг 1997 година. Това бе г г 
БКИЦ-ове в Цариброд и Боси- най-важното. Вече всичко беше "Спомням си, че още от са- ционалното самочувствие, 
леград беше дадена на мен. При- според Закона на Сърбия. Впро- мата идея за формиране на което бяхме почти загубили, 
ех я радушно. Веднага ви казвам, чем пие от България и не исках- КИЦ имаше много труднос- Опознахме българската кул- 
че без помощта па Иван Костов, ме нещо, което да не е в унисон ти у0 тогава беше времето на тура, която бяхме забравили. 
Надежда Михайлова, Стефан със сръбските закони. Даже и се- Милошевич но бяхме упори- С откриването на КИЦ започ- 
Софшшски Стоян Райчевски, га си мисля, защо все още няма Събрахме се и направих- на по-засилено общуване 
Ивайло Трифонов и много други български културен цептьр в |и- г „„„„ птгрпп „
хора едва ли днес щяха да същес- Белград и съответно срьбски в ме Сдружение на гражда р д р , ку
твуват тези две ведомства. Без да София? под името, което носи и днес. туряйте среди,
ми задавате въпрос мога да кажа, * Поддържате ли връзки и Винаги, когато си спомням за *Все пак КИЦ оправда 
че ако в Димитровград и по-точ- по.,штатък с хората от 0,ю,,а вРеме и създаването на ли създаването си?
,ю в село Желюша не бях паме- Западните пок‘айпини? КИЦ, "РеА о-ите ми възник-

Идват ли при Вас, капят
- Имайки предвид време

ва ЛИК7/Г на един наистина го- то^ КОгато беше сформиран - 
лям българин - Ивайло Три- да може би някой ще каже, 
фонов, тогава български пос-

бен разговор днес. Именно той е - Вижте, аз сьм безкрайно лаиик в Белград. Той ни оказа 
човекът, без чиято помощ ние от щастлив, че КИЦ-овете в Запад- голяма помощ и все ми се

срайнини са факт вече 10 струва, че ако не беше той, ед- 
Те съществуват и малко ва ли днес КИЦ щеше да е ре

алност, каза д-р Симеон

рил съмишленик в лицето па 
Небойша Иванов, който по-къс-

мой добър приятел, ли Ви на тързкествсг, на го
дишнини?

но стана и 
едвам ли щяхме да водим подо- че не е достатъчно, но място 

за повече винаги има.
*Какво мислите за 
работата на КИЦ днес?

;а_ - Както и в началото и днес
има трудности, разбира се, 
по-различни от тези преди

В биографията на нашия съ- _
беседннк Свилен Симеонов пи- България нямаше да можем да 
ше, че е роден в Шумен преди 45 се преборим с тогавашната власт години.
години. Завършва Държавната в Сърбия и да открием КИЦ-ове- или повече изпълняват своята 
музикална академия "Панчо те> ^ тогава на власт там както основна 
Владнгеров" в София и Акаде- знаете бе Слободан Милошевич. дадени.
мнята за музикално и танцово м“сля' че то»а говори достатьч- рия дори и обикновените хора и 
изкуство в Пловдив Специали- но само за себе си... Ние от Бъл- в настоящия момент носят и из- 
зира оркестрово дирижиране гаРия помагахме финансово, пращат най-различни подаръци От времето, в което заживя 
във Висшата музикална акаде- обаче без моралната и всякаква на двете ведомства. Даже самият КИЦ, д-р Васов сочи следния 
мия във Виена. За активна кон- друга подкрепа на господин аз подарих на този в Цариброд пример: “Едип човек, от полици- 
цертна дейност и високи твор- Иванов нашите усилия щяха да нещо, което ми беше толкова ята от Пирот идваше често при 
чески успехи с оркестър "Амаде- бъдат сринати. свято - цигулката на дъщеря ми, мене, понеже синът му нещо бо-
ус" получава националната наг- * Разкажете ни някоя с която тя започна да свири като ледуваше. И след като завършим
рада на Българското национално “по-пикантна” случка Са- малка. Сега вече есгудент и след- 

"Музикант на годината - ми намеквате, че сте има- ва цгаУлка“ Поддържам ли 99. За върховни постижения в ппг, връзки схората оттам? Ами само
музикалното изкуство с "Коле- Л1 МН°1° пР°блеми съссръб- ^ този а/ са регистрирани 

- ските власти тогава? над двадесетина души от Запад-

пите пок

роля, за която бяха съз- 
Колкото зная от Бълга- сов.

прегледа, винаги има време за 
малко приказки. Тъй като бяха 
минали две или три седмици след 

КИЦ,откриването на 
го какво направиха с КИЦ - ще го

попитахгиум музикум Банкя" е удостоен
с наградата "Кристална лира" - ' Сега от тази дистанция не- ните покрайнини - с цел получа-
2001 година. Гастролирал е в Щата изглеждат доста бих казал ване на българско гражданство. имали или не. А той сложиръ-
Европа, Азия и Америка. Про- трагикомични, защото в крайна Това дали ме каият на чържесгва цете си на очите и каза: ”Докто-
вежд.ал е майсторски класове в сметка и Сърбия се демократи- е малко деликатно. Не бих же- ре, не ме карайте да се сраму-
Сеул -Южна Корея и Ханой -Ви- зира. Обаче тогава си беше нап- дал хората, работещи в вам!”
етнам. Диригентската му карие- Раво страшничко. Спомням си, КИЦ-овете, да се засегнат, нито
ра минава през ОФД-Бургас, Ко- че откриването на първия КИЦ, пък да си помислят, че аз хленча, . .
легиум музикум Банкя, Видин- този в Цариброд, оеше на 13 фев- но фактите са следните: Ог от- Опомняте ли си как мина десет години. Но КИЦ трябва
ска филхармония, Оркестър РУаРи 1988 г. В този февруарски криването на КИЦ в Босилеград, самото откриване? да съществува и да работи,
"Амадеус", Теа{то 1лпко Еигора, ден пред КИЦ "Цариброд" себя- значи от 10 години насам-там не - Вечерта на самото откри- въпреки факта, че общуване-
Виенската оперна сцена - Хайнц *а ™^гРал" Г°веде "°Л”Ца“ сьм ка,,ен!? I Цариброд ме кане- ване в Цариброд като че ли се то на хората сега е по друг на-
Хелоерг. От 2003 г. е постоянен отколкото народ. А колко ли ха първите 5- 6 години след от- бе събоала по-гплямятя чяп- шш „„
диригент на Симфония София. имаше цивилни полицаи, това криването, но и оттам май ме от гл«жбатя нл ' ' Р а основа,
Концертите и спектаклите, под- вероятно го знаят само тогаваш- забравиха. Може би заради това ^ „ Държ на стг- и, га трансгранично сътруд-
несени от Свилен Симеонов, са *ште началници от УДБ-а. От сега сьм толкова щастлив, че ве- |УРност на Съроия (ДЬ). ничество, което постоянно се
високо оценявани както от кри- България бяха дошли видни че получих покана за 24 ноем- Имаше доста хора, някои до- обогатява, КИЦ има достъп
тиката, така и от възторжената минситри, политици, обществе- ври, т.г. когато в Цариброд ще Ри минаваха от другата стра- до Центъра за култура, а не
публика. ници, културни дейци... Бе честват 10 години от откриване- на на улицата, защото стра- както по времето когато заб-

Във "визитката" му обаче ни- спрян и тока. Какво ли не се пра- то на КИЦ. Ще дойда непремен- хът беше толкова голям че раниха концерта'на "Филип
къде не може да се прочете, че веше, за да се провали открива- но. Впрочем аз понастоящем имаше и такива които не к'™-'м.и н! Филип
именно той е един от най-заслу- чето. В крайна сметка открихме често пъти пребивавам в Сър- Ппгх,я\я ^ И Т'Н' смятам' че
жилите днес в Димитровград и първия български КИЦ в Запад- бия, където имам много прияте- посмяха да минат по улицата при основателите, при члено-
Босилеград да съществуват бъл- чите покрайнини! Не беше ли. Неотдавна гостувах на Ниш- но време на събитието. Но... вете на Управителния съвет и
гарски културно-информацион- по_Добре посрещнато от сграиа кия симфоничен оркестър. К-Е1Ц все пак започна да рабо- работещите там малко спад-
ни центрове!? на тамошната власт и откриване- Прекрасно ме преиха, прекрасна ти. И допринесе страхът у хо- на ентусиазъмът с който се

лешадТоето стшГаТ839 ‘месена |Ублика' пРекРас11И колеги, рата да се отмени. Може би започна. Може би трябва да
по^ато 9 1“аМ П°н"а 33 °Ще гос>п'вап»я н„е Докрай, но значително, дойдат нови млади хора

не само в Ниш, а и в други сръб- Днес почти никой не се стра- ви идеи, с повече енергия
ски градове. Аз се възхищавам на Хува да В/1езне в КИЦ ^
сръбския народ за много неща. киц до голяма ст^пен Д(Ш_

ринесе и да си възвърнем на-

* Господин Симеонов, наско
ро в Босилеград честваха 
10 години от създаването 
на КИЦ. На 24 ноември 
предстои честване и в Ди
митровград. Как се роди 
идеята за откриване на 
КИЦ-овете. Хората там 
отначалорго най-често 
виждаха именно Вас?

- Най-напред искам да благо- Антон Дончев. Бяхме се упътили 
даря на редакцията на вестник с моята лична кола, какго вече 
"Братство", че поне те са се сети- казах в Цариброд, в КИЦ, където * 
ли за мен, а бях се отчаял. Мис- академик Антон Дончев трябва- | 
лех, че там всички вече са ме заб- ше да има поетична вечер. Мен г 
равили. сръбските гранични власти на *

А това как се роди идеята е ИСПП "Градина" не ме пуснаха 
дълга история... Тогава, преди да вляза в Сърбия. С хиляди мол- ] 
десетина години, в България на би пуснаха г-н Дончев, който с | 
власт вече бяха демократичните няколко топки и книги, които ? 
сили начело с господин Иван бяхме понесли за българчетата I 
Костов и външен министър На- та“' мина пеша границата. Мно- I 
дежда Михайлова. Аз по това гоборйните дарове, които на уче- I

циците и

с но-
* Промениха ли се нещата, 
след известно време?

- Не, все докато не бе свален 
Милошевич от власт. Много са Разговора води Тодор Петров 
неприятните случки. Най-фра- 
пиращо беше, когато бяхме 
тръпгали в Цариброд заедно със 
световноизвестния

А.Т.

Отбелязан Денят на народните будители
п" ■ “* ” ц'""- “

. В рамките на културната програма първоклас-
ниДи и второкласници от основното училище в 
Босилеград, които изцяло се учат на майчин бъл
гарски език, изпълниха редица стихотворения и 
песнички, а седмокласникът Драган Божилов дек
ламира едно от най-известните стихотворения на 
Христо Ботев - "Хаджи Димитър". В програмата 
участва и талантливият босилеградски акордео- 
нист Никола Ангелов, ученик в кюстендилската 
хуманитарна гимназия, който се представи с ня
колко български народни хора и изпълнения на 
класическа музика.

Сред присъстващите бяха председателят и сек
ретарят на дружеството "Евро-славянска общно
ст" в Кюстендил Бойко Соколовски и Кирил По- 
романски, както и Тодор Гигов, член на УС на Сла
вянското дружество от София.

ПЛР•

писател
цата на

Ш.1.Хк 5
аИ

1

децата изпращаше 
фондация "Бъдеще за Бълга
рия", (оглавявана тогава

времето на втория мандат на ругата на премиера Иван Кос- 
кмета Стефан Софиянски. Бъл- тов)' трябваше да се върнат в Со- 
гария беше в деликатна ситуа- Фия- Това е само един пример, а

време бях началник на отдел 
култруни връзки с чужбина към 
столична община. Това беше по

шпот съп-
'

у-Д? ; ■
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Президентът Георги Първанов посети Катар Местни избори

Орден "Стара планина"
< лента за емира на Катар

Президентът Георги Първанов бе 
на официално посещение в Катар.
Това е първа визита на най-високо 
равнище в историята на двустран
ните ни отношения с Катар, които присъствието си в местната
са установени през 1990 г. Българ- власт, каза на пресконферен- ппеИТЙИППНеТП НП
ският държавен глава и съпругата ция председателят на Нацио- Н Н
му Зорка Първанова бяха посрещ- калния предизборен център
нятипт РЧ1«пяюГ»гап„ уР на паРтията Евгений Узунов, кмет НО Софиянати от емира на Катар шейх Хамад Той ПОСОЧИ/ че констатации-  ^---------
оин Халифа Ал Тани и съпругата му те, които се правят за спада- ; **■Връзките и съвместните
шейха Моза бинт Насър ал Миснед що влияние на БСП, са без ос- активности, които години
на летището в Доха. Сред основните потвъожл™ Т 'Лшн^ниятсТветна11
цели на визитата бе установяването потвърждават стабилно учас- българите, като представи
ла политически диалог между двете Тие на паР™^ТД в местнот° тел на българите в Сърбия,
страни на най-високо равните як- управление. БСП има 110 из- винаги са давали ценен доп-

„ Р Щ ' брани кметове на общини, 11 ринос за развитие на нацио-
тивизиране на икономическото сът- от които на областни центро- налното ни самочувствие.
рудничество и задълбочаване на ве, каза Узунов. Той допълни, Желаем и занапред даразви-
двустранните отношения във всич- че на местните избори през вал,е дейности за осъществя-
ки области от взаимен интерес „„„„„ „Г „ 2003 г. партията е имала 108 «енето на общите ни цепи:еРес' Катар орден Стара планина с лента за из- общински кметове Узчнпп мир, стабилност и благопо-
включително в социалната и културната ключително големите му заслуги за разре- каза Че БСП и Коалицията лучие на българите па всички
сфера. шаване на казуса с б-т л,, с ' Коалиция за шочкв п0 света» се подчер.гг„„,. гт шаване на казуса с българските медици в Ли- България имат мнозинство тава в птдппвитепнппп т».

Президентът Първанов връчи на емира на бия и за завръщането им в България. общински съветници в 180 легра-иа на НС на българите
общини и, че БСП е с над 830 до софийския кмет Бойко 
избрани кметове на кметства Борисов. 
при 712 през 2003 година.

Управляващата коалиция 
има общо 1722 общински съ-

Социалистите
постигнаха

целите
БСП постигна целите, кои-  „  .......................

н2 НО българите 
в Сърбия честити

Бойко Борисов за

България - Япония

Дни на България в Япония 

през 2009 г.
ри винаги е бил изборът на 
управителен орган на Нацио
налното сдружение на общи
ните в България /НСОРБ/ и 
на негов председател. Секре
тарят на Изпълнителното 
бюро на БСП Ивелин Нико
лов допълни, че ще се разбе
ре кой е победителят на мес
тните избори, след като се ви
ди съотношението на парти
ите в управителния съвет на 
НСОРБ.

ветници в страната срещу 
1011 за ГЕРБ, каза Узунов. На 
въпрос дали БСП е първа по
литическа сила на тези избо
ри вътрешният министър и

Вицепремиерът и минис- тност за опазването на кул- сред японската обществе- член на Изпълнителното бю- 
тър на външните работа турно-историческото наслед- ност, както и към развитието Р° на партията Румен Петков 
Ивайло Калфин бе на аудиен- ство. Българският вицепре- на японистиката в България, попита как да се коментира 
ция при престолонаследника миер изказа признателност Ивайло Калфин разговаря резултатът 110 общински 
на Япония принц Нарухито в за вниманието, което япон- в Токио със своя японски ко- кметове от БСП срещу 40 от 
двореца Акасака, Токио, съ- ското императорско семей- лега Масахико Комура, по ГЕРБ. Петков посочи, че "тре- 
общи дирекция "Информа- ство засвидетелства на бъл- чиято покана е на официално тият тур" на местните избо- 
ция, връзки с обществеността гарски културни прояви в посещение в Страната на из- 
и европейска комуникация" Япония. Неговото Импера- гряващото слънце. Позволете 
на МВнР. Аудиенцията при торско Височество прояви ми да отправя най-искрените 
престолонаследник Нарухи- интерес към идеята за орга- си поздравления към Бълга- 
то е висока чест за официал- низиранена Дни на България рия с успешното присъеди
ните гости на Япония, която в Япония през 2009 г., посве- няване на страната ви към ЕС, 
не винаги е включвана в прог- тени на 90 г. от установяване- каза министър Комура. Той 
рамите на техните посеще- то на официални отношения наблегна па факта, че Бълга-
ния. По време на аудиенция- и 50 г. от възстановяването на рия и Япония са равпопоста- Минисгьр-пред- ние, освен това, което
та министър Калфин предаде дипломатическите отпоше- вени партньори, които жела- седателят Сергей Ста- заслужено е получил
поздрави на принц Нарухито ния между двете страни. Съ- ят да развиват активно отпо- нишев връчи годиш- от поколения българ-
от българския държавен гла- щата година се отбелязват 30 шепията си на основата па пата държавна награ- ски читатели, зрите-
ва Георги Първанов и потвър- г. от посещението в България споделените общи ценности. Да "Св. Паисий Хи- ли, от хора, които це
ди поканата да посети Бълга- на тогавашния пресголоиас- Японският външен министър леидарски на тазго- пят културата и изкус-
рия със съпругата си принце- ледник и сегашен император изказа задоволство по повод твото, каза премиерът
са Масаковудобнозатяхвре- на Япония Акихито и съпру- освобождаването па осъдени- кАючителния му при- аГвалери Петров от
ме. Ивайло Калфин благода- гата му императрица Мичи- те в Либия български меди- ,гас към национална- своя страна, благода
ри за помощта, която Япония ко. Принц Нарухито прояви ци. Министър Ивайло Кал- та култура и духовни- ри за наградата и за
оказва на България в областта интерес към архитектурните фин благодари за приятел- те ценности па стра- топлите думи. Когато
на науката, културата и в час- обекти в България, известни ската и съществена японска пата. От днешната приема оценката на

подкрепа през годините, чие- награда се нуждае не другите, човек обръща
то финансово измерение '1ак |ОЛКО|1а Валери поглед назад, за да си
надвишава 840 мди. ш.д. под ПетР°Нг колкото 111,0 „ Даде сам сметка за
гЬппмтп 1П заеми и помпиш !фт0 общество, защото Валери много неща - какво го е тласкало, формата на заеми и помощи. Петров има толкова много наг- къде е успявал, къде не, каква е

ради - и национални, и междуна- крайната равносметка, казатво- 
родни, и песе нуждае от призна- рецът.

Наградата "Св. Паисий 

Хилендарски" 

на Валери Петров

словото

15 години дипломатически отношения 
със Словения __

Активни отношения 

на партньорство и 

приятелство

Каре:
В рамките па официалното 

си посещение в японската 
столица вицепремиерът и БъЛГОрИЯ - ЕС 
министър па външните рабо- 
ти Ивайло Калфин разговаря 
с предегавители на асоциа-

Петнадесетата годишнина от установяване на дигмоматичес- циите за приятелство с Бъл- 
ки отношения между Република България и Република Слове- гария в двете камари ма япон- 
ния бе тържествено отбелязана в българското посолство в У1юб- ския парламент, 
ляна, съобщи Дирекция "Информация, връзки с обществеността _ рие сте българското по- Европейската комисия отпусна 510 милиона евро помощ за 
и европейска комуникация" на българското външно мииистер- ЛИТИ,1еск0 Л0би в Япония и "реструктурирането и преобразуването па европейските лозя за те- 
егво. В словото си посланик Владимир Атанасов подчерта, че са игк,м ви благодтоя за не кУ11'ата селскостопанска кампания (2007-2008 година), предаде 
създадени активни отношения па партньорство и приятелство ИСК‘1М и и/1‘ ‘ВД; р ‘ за пс- франс Прес, България ще получи 18 милиона евро, уточнява нс- 
между двете страни в рамките иа ЕС и НАТО. На честването бе оценимия труд, които пола- папският икономически сайт е1Есопоггиз1а.ез. "Целта е да бъде адап- 
нредегавена двуезичната антология иа съвременната българска гате 33 популяризирането па тираио производството към търсенето на пазара", отбелязва Евро- 
поезия "Морето. Петнайсет български поети" в присъствието на България, каза министърът пеиската комисия. Най-голяма сума за преструктуриране на лозята 
началника на кабинета на президента на Словения Валентина иа срещата в сградата на I ор- ще бъде отпусната па Испания -162,13 милиона. Румъния получава 
Флаидер, предегавители па словенското МВпР и па парламента пата камара па парламента. 25 милиона, Чехия -10,9 милиона, Франция -110,6 милиона, Италия 
на страната, дипломати, предегавители иа академичните среди, " ^милиона, 1 юртугалия-34,7милиона, Австрия-6,6 милиона,
сгулети и журналисти. 1 ''Р1111,1'8-7 милиона.

България ще получи 

18 млн. евро за лозята



6ПГА1Л'.Ну
^ IШ && 9 ноември 2007___ ______

Рационализация в общинското управление
Продължава подмяната на асфалтовата настилка 

регионалния път Рибарии - Божица________на

12 души напуснаха работа ••||<мс пгьт”
* За изплащането на "обезщетенията" са осигурени 5,4 милиона динара от ШШЧЯШШ ПИКИ II
Министерството за държавно управление и местно самоуправление. ЩР Д Ж Я.я9я»ЯЦ1ШЖ

Дванадесет босилеградча- са им изплатени съгласно ре- Финансовите средства за «гпптжП
ни, които получават заплати шението на републиканското изплащане на обезщетения!а | IIй1/ ЩвЖ
от бюджета - девет работещи правителство за изплащане па стойност от 5,4 милиона гт Ж
в общинското управление, на обезщетения и други при- динара общината изцяло е 
двама в народната оиблиоте- надлежиости на заетите в осшурила от Министерство- 
ка и едно лице в детската гра- държавните органи и на из- го за държавно управление и 
дина, миналата седмица доб- браните и назначени лица в местно самоуправление, 
роволно напуснаха работа, за държавните институции. Изтъквайки, че за тези изпла- 
което им бяха изплатени со- Станиша Змновиев, начал- щапия песа харчени пари ог 
лидни парични суми. Сега ве- пик па общинското управле- общинския^ бюджет, кметм 
че бившите работници с вие- ние, заяви пред "Братство", Владимир Захариев подчер- 
ше образование са получили че преди реализацията 
по над 700 хиляди динара, те- програмата в общинскотоуп- 
зи с полувисше - по около 400 равление, както и в народната
хиляди, докато лицата със библиотека и в детската гра- ция па работните места в об- 
средно образование са взели дина, са изготвени нови пра- щинското управление и да 
по 300 хиляди динара. Въпре- вилници за систематизация приемем на работа осем не- 
ки че всичките 12 души вече па работните места, с които заети млади специалисти с 
са осъществили по едно отус- са съкратени тези 12 места, а виеше или полувисше обра- 
ловията за излизане в пенсия, задълженията са преразпре- зовапие. 
в общината изтъкват, че су- делени на останалите работе- 
мпте за напускане на работа щи.

па та:
- Планираме догодина да 

изготвим нова систематиза-

ПА.Р.

В ход е подмяната на ас- Едновременно със слагане- 
фалта па отсечката от учил- то на новата асфалтова нас- 
щето в Райчиловци до мес- тилка, на една част от трасето 
тността Гуйчак в Босилеград с - при сградата на полицей- 
дължина от около 2 километ- ския участък, общинската 
ра. Според проекта преди но- Дирекция за строителни пло- 

дачи па дружеството в Босилеград ще бъде вата настилка екипите на щи и пътища е построила 
още по-силно да укрепва братските връзки вранското Предприятие за мрежа за каналиране на дъж- 
между двата съседни народа - българския и пътища слагат тънък слой ас- доените води с дължина от 
сръбския фалт, с което се изравнява около 120 метра. На тази част

От името на академик Никола Попов, пътното платно, 
председател на Славянското дружество в Со
фия, Тодор Гигов връчи компютър втора лиза на около 12 милиона ди- държаше на пътното платно 
употреба на Александър Младенов, автор на нара, които изцяло е подси- и затрудняваше движението, 
няколко книги за Босилеградското краище, гурило републиканското За изграждане на тази мрежа 
като му пожела още по-успешна паучно-из- правителство. Кметът Влади- дирекцията е изразходвала 
следователска дейност. Гигов предостави на мир Захариев казва, че осигу- около 450 хиляди динара. 
Матицата 25 тома книги от български автори ряването на средствата за реа- Подмяната на асфалтовата 
класици - Вазов, Смирненски и Яворов, и лизация на този проект, кой- настилка на регионалния път 
компютър втора употреба, които да бъдат то предварително са изготви- Рибарци - Божица започна 
предадени на бъдещото дружество. Той из- ли съответните служби в об- през 2005 година и досега е ас- 
тъкна, че дарението е осигурено с щедрата щинското управление, е ре- фалтиран участъкът от Ри- 
подкрепа на Николай Гигов, председател на зултат от договора му с пре- барци до Райчиловци с дъл- 
ФК "Локомотив" София и на неговия помощ- миера Кощуница и с минис- жина около 10 километра, 
ник Александър Гюров. ПА.Р. търа за инфраструктура Ве

лимир Илич.

Инициатива за формиране 

на Славянско дружество
В организация на Матицата на българите в 

Сърбия миналата седмица в Босилеград се 
проведе среща, на която беше разисквана 
идеята в градчето да се формира клон на Сла
вянското дружество. Покрай граждани от Бо
силеград, на срещата присъстваха и Тодор 
Гигов, член на Управителния съвет на Сла
вянското дружество в София, както и Бойко 
Соколовскн и доц. Кирил Поромански, пред-

организацията

от пътя досега след всеки
Стойността на проекта въз- по-годям дъжд водата се за

седател и секретар на 
"Евро-славянска общност" в Кюстендил.

Договорено е в Босилеград да се формира 
инициативен комитет за учредяване на Сла
вянското дружество, който на базата на Уста
ва и на другите документи на славянските 
сдружения от България да изготви съответни 
документи за регистриране на дружеството в 
нашия град. На срещата бе изтъкнато, че цел
та на славянските дружества е да се поддържа 
и тачи славянската идея и дух чрез култур
но-просветна дейност. Една от основните за-

ПА.Р.

“Оптимист" приключи реализацията на проекта "Да раснем заедно"В Здравния дом

Детството не познава различияВаксинация 

срещу грип Босилеградската неправителствена организация 
"Оптимист" през миналата седмица приключи реа
лизацията на проекта "Да раснем заедно", целта на 
който е създаване на по-качествени условия за игри и 
развлечения и преодоляване па предразсъдъците 
между децата от български и ромски произход. В 
проекта бяха включени учениците от четирикласпо- 
то училище в Райчиловци и децата на предучилищ- ца' ремонтирана, доградена и боядисана оградата 
на възраст от подведомствената паралелка на детска- около училищния двор, монтирана е нова метална 
та градина в това село. Парите за реализация на про- вРата 113 входа, уредени са спорти площадки за малък 
екта (200 хиляди динара) осигури "Балканският фонд Футбол и баскетбол, монтирани са люлки и пр., а бя- 
за местна инициатива" (ВС1Р) от Белград. ха организирани и конкурси за рисунки, изложби и

В рамките на проекта, който продължи три

На стената край входната врата на училището Станис
лав Тодоров, преподавател по руски език в босилеградската 
гимназия и изявен худолсник-любител, нарисува мурал, кой
то по символичен начин отправя послание за взаимно ува- 
жаване и любов мемеду децата от български и ромски про-

В босилеградския Здравен дом е в ход ак
цията по ваксинирапе срещу грип. От 
здравното министерство са подешурени 
320 безплатни дози, колкото и миналата го
дина, и това количество е достатъчно да бъ
дат ваксинирани всички пациенти в общи
ната, които имат особена нужда от преван
тивна защита срещу грип.

Д-р Васил Захариев, шеф на Центъра за 
контрол и превенция на болестите, който е в 
състава на Института за обществено здраве 
от Враня, казва, че освен лицата с хронични 
кардиологични и белодробни заболявания, 
право на безплатна ваксина имат и болни от 
инсулт, хора над 65-годишна възраст и др. 
Той изтъкна, че до момента са ваксинирани 
над 150 души и призова онези, които имат 
правото на безплатна ваксина, да го напра
вят навреме. Подчерта, че покрай 320-те до
зи за пациентите са пристигнали още 20, ко
ито са предназначени за заетите в Здравния 
дом.

спортни състезания.
В проекта бяха включени и педагогът и психологът 

от основното училище в града, които пред децата из
насяха лекции за толерантността и преодоляването 

предразсъдъците между различните етнически

Оптимист" подари по 500 динара на всяка пара
лелка в училището и в детската градина за купуване 

ученически помагала. В реализацията на проекта 
и общината, която финансира слагането 

асфалтова настилка на терена за баскетбол.
Председателят на "Оптимист" Кирил Кирилов из

тъкна, че с провеждането на тези активности са насто
яли да сближат децата. "Ние възрастните трябва да 
се стараем да осигурим по-качествени условия за жи
вот и игри на децата и винаги да ги насочваме да бъ
дат толерантни и взаимно да се уважават", подчерта 
той. По думите му, тази неправителствена организа
ция ще се старае и в бъдеще да реализира подобни 
проекти в общината. ПА.Р.

месе

на
групи.

на
се включи 
на нова

Ваксинирането провеждат съответните 
служби в Здравния дом. Захариев подчерта
ва, че то се върши и в селските амбулатории 

понеделник в Долно Тлъмино, във втор
ник в Долна Любата, в сряда в Горна Лисина 
и в четвъртък в Горна Любата.

- в

ПА.Р.
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стопанство ^Димитровград Дейност на НПО "Рацио"

Има кой да дава - няма кой да взима представяме на
Общинската скупщина в Ди- Етически кодексда,

щХ\Тф^рмирГеНнаХадРза вах премии. Има и други неща,
х “ " Н4 за сеобявяватконкурси за кредити, които на определен начин из-

ключват нашите производители
ка от подобни в други, общини ' Предстои да се определят ™м^ВреМеННИТе ипоТ' Нап' ВИТИе на гРажДан'

Димитровград е обгцин- всички детайли, но най-вероятно ^котоРлви™ г °н Вр°ПеЙ‘ ''Р°Т° „ °бщесгБО
ски и няма свойство на юриди- заинтересованото лице ще взи- низииа по?ем,Рни<>С рбИЯ °рГа' Рацио 3 Димит-
ческо лице. Той на практика е в ма "Р080 предназначен кредит пански ппоюволители в Ппл7°'
състава на общината, а средства- от Делова банка, след което се кь^ето те Полша'
та се обезпечават от общинския скл“чва договор с Фонда, който да се запознаят с много нм
0ЮЛжет- пето3 вКаТа Връща лихвата' а Ли- ща. Но за седем дни в Полша с обЩината Ще реа-

На последното заседание на ^ взел° кредитавръща глав- всичко платено, няма заинтере- визира проекта
ОС отборниците избраха члено- ^ а_ ^ещ0 подобно на гаран- совани или не изпълняват усло- "Представяне на 
вете на Управителния и Надзо- ц ония Ф0НД- вията, а това е да са до 35 годиш- Етическия кондекс
рен съвети на Фонда. За целта, *Посредством Национал- на възраст и да имат регистрира- за поведение
значението, средствата, начина ния инвестиционен план се но селскостопанско домакин- представителите
™ърХиМсафоН^ла3пазРгГ1НеЩа' дават учителки сред- СТВО- на местните само-
с председателя^а 'Управителния ства 3“ селскогп° стопан- * Значи фактът, че много управления в Цен- Арагана
съвет ветеринарния лекар Алек- ст^°- Мма ли при нас заин- производители не са се ре- трална Сърбия". Станулова щините или гра-
сандър Игов, самостоятелен сьт- теРес°°ани за тези сред- гистрирали сега им изигра Освен в Димит- довете са повери-
рудник и специалист по живот- ст0“- лоша шега. ровград той ще се ли работа от об-
новъдство, лов и риболов към ” А3, посредством НИП са да- ' Точно така, защото всичко, реализира и в общините- Пи- ществено значение 
Общинската управа. вани определени средства за раз- което държавата ще дава на сел- рот, Бела паланка, Бабушни- Станулова каза че по вре-

-Това е Фонд, който е в рамки- витие на селските раиони, което скостопанските производители, пулиаа каза, че по вре
те на Общинската ХаваТне е означава „е напрано за селско Ще бъде чрез регистрирано ' НеГО™н' ме на Ревизирането на про-
самостоятелно юридическо ли- стопансгво (земеделие нпр.), а и имение. Регистрирането все още Алексинац, Крушевац, Кня- екта ще бъдат провеждани
це. Макар че има Управителен 33 Други главно инфраструктур- може да се направи (най-късно жеваЧ и 11рокупие. Във всяка срещи, пресконференции и
съвет, той няма директор или от- ни пели, от които зависи разви- Д° 31 март) и не струва никакви еДна от тях проектът ще бъде дискусии, ще се подготвят те-
делни служители, а само тези ™ет0 11 на “лекото стопанство, пари, а после само може да бъде реализиран от по една та- левизионни предавания и др.

работят в общинската уп’ Това конкРе™о на нашата тери- от полза. Защото всички искове мошна неправителствена ор-
рава. В Управителния съвет са тория включва регионалните и към министерството ще са ва- ганизация. "Рацио" очаква подкрепа
назначени хора, които пряко са г тХ^ет^ния поттарапиПрИуСЛ°ВИе Да “ре' Носител на проекта е НПО от гражданите, органите на
ангажирани в работата на самия който Министерството за ге гско *те „ ,, Гражданско читалище "Пир- местната власт, ведомствата,«в™™™

телния съвет са от сдруженията от програмата на нашия Фонд, сч“т“ 3“ един от плЬсове- 
на производителите, а един от т.е. да ползваме средства от този те на сегашната местна 
™ е и заместник-председател на проект. Р власт ?
*ъ-'тл дВ *Мозке да се констатира, - Абсолютно да. Всичко е ста-
Какво е предназначението че дъпЖавптп птйм» Апг вало последователно: наи-нап- 

на Фонда? ъд дос' ред е направена селскостопанска
- Засилване на селското и Та Фонда ? * ролята служба, след това посредством

дребното стопанство, като при „ - нея са осъществени добри кон
тена са изключени търговията и ' Ние вече се включваме в по- такти с производителите, реали- 
гостилничарегвото, което на ”агане на заинтересованите чрез зиран е проектът "Река от мля- 
пцактика означава гамп ппт.з- 0386x11 какво и как могат да по- ко , в които паралелно с фирма-

Р - Л Р лучат от министерството. За съ- та от Швеция с пари е участвала
чрез него щ^гегодломага пазви* жаление поради последици от и общината и то в набТвката па 
р о ще се подпомага разви миналото, т.е. липса на служба, двете комбайни за жетва, един за 

тието на селата и на агротуриз- КОято да прави селекция, повече силаж, плюс друга механизация
от средствата не могат да се пол- на територията на Забърдие на 
зват. Просто селскостопанските стойност от около 30 обо евро. 
производители не изпълняват Ето и Фондът е факт, с който об-

- Те още не са уточнени но то- условията. Сега тази служба се щина га създава сериозна струк-
у ' връща на територията на окръга, тура, която е предпоставка за ус-

тя върши селекция нпр. на раз- пешна работа занапред, 
плодни крави, след което се да-

подпомагане на селското стопан- *тт 7 7 „
ство и дребния бизнес. За разли- 11ри /са/свг^ условия ?

- Предстои да се определят
Центърът за раз- Драгана Стануло

ва сподели, че Ети
ческият кодекс ка
сае всички заети в 
градските и об
щинските органи 
на властта, в явни
те предприятия, 
ведомствата и в 
организациите, 
чиито основатели 
са общините или 
градовете, както и 
всички физически 
лица, на които об-

този в

ровград в продъл
жение на следва
щите 12 месеца в

на

които

предприятия,
подкрепа е обезпечена медиите и НПО, които дей- 

от "Вестминистерска фонда- стват на територията на об- 
ция" от Лондон. щината.

Лидерът на НПО "Рацио"

сова

Б.Д.

Пак отсрочен аукционът за "Балкан''

Приватизацията 

се бави
ма.
*С какви средства ще раз
полага Фондът?

ва ще стане с определянето на 
новия бюджет. В момента се ра
боти върху програмата на Фон-

“Алайънс Уан Табако" в Пиротски окръг

Ориенталски тЬтЬн - добър доход
^Представен планът за развитите на тютюнопроизводствот о в района

Световноизвестната компания за производство определя строга условия, които трябва да се спаз- 
и продажба на тютюн "Алайънс Уан Табако" неот- ват от потенциалните производители, при кое то 
лавна на среща с местните и окръжни власти пред- тя им дава безплатно семе, предлага гаран тирана 
стави плана за развитие на производството на цена и сигурна продажба за произведения тю тюн, 
ориенталски тютюн. Както бе изтъкнато отглеж- - Съществуват
дането на този вид тютюн може да бъде от голяма разгръщане гга производството на тютюни от Дгг- третия аук/рюн пови цена: хотел "Балкан" 
полза за Южна Сърбия, тъй като може да обезпе- митроггград до Ниш и в тази част па Сърбия, както 
чи солидни доходи па безработните. и сигурен пазар", заяви Жилберто Кои, представи- Вместо да бъде продадено директорът Сдободан Гюоов

- Ние сме вече 4 години гга сръбския ггазар и тел на "Алайънс". в началото па ноември, ди- сподели уверението си че
имаме добри резултати в тютюнопроизводството - Началникът гга окръга 1 оран Стамепович под- митрогггоалското хптеч.ег, ■' Т 16
в този район, каза Душан Цмилич, директор гга черта, че през последното десетилетие е намалял ск0-турис™чегкп 91Фмата най-вероятно
"Алайънс" за Сърбия. Той изтъкна, че компанията броят на производителите па тютюн, по сега те ■(Ж ,, . редггрия- оьдепродаденавкраянаме-

имат нов шанс, който може да донесе добър доход. 116 ггалкам най-вероятно
Изкупната цена за килограм ориенталски тютюн, 'Че се приватизира в края на В момента в "Балкан" 
включвайки и субсидиите, е 3,7 евро. Ако добавим, месеца. ботят 78 души Всички те са
че реколтата от 10 декара площ е между 1500 и Агенцията за приватиза- иа мнение че единственото 
2000 килог рама, а инвестициите 300 евро, тютю- ция за трети пореден път от- спасение е в приватизацията 
„опроизводегвото може да донесе добри доходи ср0чи продажбата гга "Бал- Също така шята^ че брое
на селскостопанските производители, каза Стаме- .Д,," ггт лга„„„™ „ я Щ ‘пкег смятат, че ороят
„ович. кан .От Агенцията съобщи- ма работниците няма да е

Сключването па договори с компанията ще за- ха' че межАУврсмегшо е уста- достатъчен,доколкотоприва- 
почгге в края на годината при условие кооперато- иозе11а грешка в обявата за тизацията се окаже успешна, 
рите да са регистрирани селскостопански произ- продажба ма предприятието, "Балкан" дължи на работии- 
водители. публикувана в "Политика" в цитесиоколо30,анаповери-

На събранието в Пирот присъстваха представи- края на юли т.г. Началната телите около 15 милиона дгг- 
тели гга Регионалната стопанска камара, Съюза на це„а ги фримата е повдигна- нара. Фирмата пък има ддъж- 
кооператорите, агроспециалисги, както и пред- ______Р
сгавители на общините Димитровград, Пирот, Бе- Р ау кциоп ще гшци за около 5 милиогга ди-
ла паланка и Бабушпица. възлиза иа около 70 милиона нара. Месеци наред работнн-

1 динара.
13 изявление за "Братство"

големи ььзможиоеги за

ще

сеца.
ра

ците не получават заплати.
Б.Д.

Петър Виденов■*,п мсеОапиемо и 11 нрот
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Сурдулица: С 24 поекта за над 900 млн. динара пред НИПБабушница

С една трета от тях 

Бабушница става 

строителна 

площадка

С13 проекта пред НИП
За следващата година Община Сурдулица е подготвила 13 про

екта за инвестиции в пътната и комунална инфраструктури и за по
добряване на условията в училищата и предучилищните заведения, 
с които ще кандидатства за средства от Националния инвесгицио- 

нландОбщата стойност на предвидените инвестиции надхвърлянен
30 ПоИдумитеАна Хнкица Жегарац Миленович, завеждаща бюрото

ШЯЕЯИВЯЯИВЯЯИЯВВРка Върла с Дължина от почти 500 метра, както и ремонт на електро
инсталацията и на санитарния възел в основното училище Бошко
^Общественото предприятие "Водовод" кандидатства с осем про
екта Запланувана е набавка па съоръжения за пречистване на отпа
дъчните води, изготвяне на проект за селски водопроводи и студия 
за алтернативно водоснабдяване на град Сурдулица. Стойността на 
предвидените инвестиции е около 1/2 милиона динара.

Водоснабдяването и пътна- не е здравословно за хората, 
та инфраструктура са най-на-
болелнте проблеми в Бабуш- проекти да получат 
нишка община, с които тя улица, тъй като етапа дума за 
трудно може да се справи са- жизненоважен проблем и за 
ма. Заради това на проектите мултиетническа среда, 
за реконструкция на водоп- кметът Миролюб Иовапович,
роводната мрежа до Бабуш- Общата стойност па проекти- Миролюб Йоваиооич 
ница и Велико бонинце, как- те, с който сме кандидатства
те и от Ракита до Звонци, се ли, надминава 920 милиона попе
дава предимство сред общо динара, по ще се радваме ако тсзи при0ри^г!ш за нас про- 
24-те проекта, с конто общи- пи бъдат отпуснати попе една гезиприори1с Р
мата е кандидатствала за трета от тях, тъй като и те СХ1М' 1 с 
средства от Националния ин- надхвърлят целия пи едното- ° щипа щ Р 'Р 
вестицинен план. Основната дишеи бюджет. на ,шис™'1‘ ^
причина е, че в момента в Вторият приоритет в Луж- трлпа площадка, к, < 
тръбите изчезват над 70% от нишки край са пътищата. Са- Иовапович. 
вливащото се в тях количес- мо на регионалния път Ба- големи, но и 
тво вода, тъп като са много бушница - Звонци има 14 очакванията на ужнишк 
стари и са от азбест, което пък свлачища. За тяхното саиира- край от помощта на Нац

не са необходими непосилни налиия инвестицинен план. 
за нас средства, а да не гово- Тук са уверени, че на следва- 
рим за нуждата да бъде под- Шия конкурс на НИП които 
менена и изхабената асфал- се очаква през март 2008 г. със 
това настилка по цялото про- сРок от ТРИ месеца, Ще успеят 
тежение на пътя, сложена Да прокарат и нови проекти, 
още преди наколко десетиле- За целта при местното само
тия. Това е наложително, тъй управление е формиран екип 
като се надяваме в близко бъ
деще да бъде открит и запла- проникнали в тънкостите на 
нуваният ГКПП в Петачинци. технологията за изготвяне на 
След това ще дойде редът и качествени планове и проек- 
на улиците в Бабушница, те ти- 
са третият ни приоритет.

- Надяваме се попе тези
зелена

каза

Д-м.

"Като в приказките" 

и във Владичин хан
Членовете на театралната група "Жар птица" при сурдулишката 

народна библиотека "Радое Доманович" се представиха и пред 
връстниците си във Владичин хан със спектакъла Като в приказки
те".Мюзикълът е поставен от сурдуличанеца Игор Тасич потекст на 
детския поет Александър Саша Божович от град Панчево. Основни
те мотиви са покаянието и помирението между възрастните и деца
та, както и необходимостта да се разбере колко по-олагородни хора 
от нас, възрастните са децата.

Александър Божович е публикувал досега четири стихосоирки, а 
известно число негови творби са си изборили място в учебниците и 
няколко атнологии на поезията за деца. За много от тях е написана 
музика и се изпълняват на различните фестивали на детската 
у нас.

еалпи са

Местното самоуправление в 
Бабушница е установило 
контакт с Народната канце
лария на президента на Сър
бия, с чиято помощ трябва 
да бъдат решени наболелите 
проблеми в селските учили
ща, преди всичко в Звонски 
район. Очаква се в тях да се 
обезпечи здрава питейна во
да и да бъдат направени са
нитарни възели.

песен
Д-М.

от специалисти, които вече са

Вместо парк - царевица
Бабушничани- 

нът Иван Нико
лов, който дълги 
години работил в 
западноевропейс 
ки страни, тази 
година
едно разочарова
ние. До хубавата 
му къща в Бабуш- ■ 
ница има един ;• 
общински

В.С.Б.

Шест милиона динара за басейна
изживяОрганите на местното са

моуправление в Бабушница 
съобщиха, че са пристигнали 
обещаните от министъра Ве
лимир Илич 6 милиона дина
ра за инфраструктурни про
екти в Бабушнишка община. 
Средствата би трябвало да се 
изразходват за построяване 
на гардеробни помещения в 
бъдещия комплекс от басей
ни в града. След изборът на 
най-подходящата строителна 
фирма, работите ще тръгнат.

Община Бабушница е кан
дидатствала за средства от 
НИП за завършване на басей
ните и целия комплекс, който

пар- — 
цел, който той Я 

собственисъс
средства искал да 
превърне в парк с 
развлекателни съоръжения 
за деца. Изпреварил го обаче наха' че човекът, който заса- 
съгражданин, който засял ца- Л11Л Царевицата, не знаел за 
ревпца, докато той няколко договора с Николов. Парцела 
дни не бил в града. "Бабуш- той ползвал години наред за 
ница не е град, а грозно село", селскостопански цели и не му 
заяви тогава пред една теле- хрумнало, че 
визия Николов. Той разкри, превърне в кът за отдих, 
че пред компетентни органи Тази година Иван Николов 
споделил идеята си за парка 
и те се съгласили, но...

Междувременно от бабуш-

нишкия "Комуналац" приз-

можал да се

е започнал да се строи преди 
повече от 10 години. не осъществи мечата си, ноБ.Д- дано да има търпение за 

по-нататък. Б.Д.

Божица през призмата 

на дизайнерите 

по градоустройство
На семинара на Сдружението Въз основа на снимка на цен

на урбанистите в Сърбия, сьсто- търа на село Божица, направена 
ял се към средата на миналия ме- тази пролет, по образец на ту- 
сец в Белград, бяха представени ристическите рурални дестина- 
и две предложения на архитек- ции в Португалия и Холандия, 

- дизайнерка по градоус- където прекарва по-голяма част 
тройство Сузана Алексич и на от годината, Сузана предрича 
главния градски архитект в Сур- как би трябвало той да изглежда 
дулица Душан Момчилович. Су- утре, за да се хареса и на жители- 

Алексич предрича урбани- те, и на гостите на това село. 
зацията на село Божица, а Мом- Трудът "Божица 
чилович се занимава с бъдещото безтд" получи ласкави оценки и 
благоустройство на крайбрежи- на "Дните на архитектурата" 
ето на Власинско езеро. Ниш.

тката

» ' ' ■

зана
Кига1

т втш Д-м.
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Късометражен филм 
от областта на науката

IМитич като 1110Т10 
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д-р Драган Митич, професор "Поход през Плоча" "Под Д Се ° °Р ' поРаДи еДна
по защита на труда от Ниш, закрила на Белава" и Торите пРоста причина - вече няма КОИ
спечели голямо уважение ка- на средното Понишавие". Да се преселва.

ВСеС' Присъстващите веднага раз- Село Горна Държина е разположено край
транна краеведна студия браха, че филмите фактичес- регионалния път Пирот-Звонци.Отдалече- 
Ъредното 1 Юнишавие - стра- ки представляват доггьлне- но е около 2,5 километра от Суково и около 4 

тегия за охрана на природни- ние и красноречива илюстра- километра от село Власи в Пиротска общи
те и сътворени ценности . От ция на монографията. на. Броят на жителите му постоянно нама-
сграна на критиката книгата Изтъкваме, че филмите са лява. Днес те са 20-ина. Преди години са би- _ 
ое приета с много похвали и изцяло автроство на Митич. ли много повече-след Втората световна вой- 
признания. Това е причината Той е автор и на сценария и на около 270, през 1961 г. -195, през 1981 г. - |

на съпровождащите 76... Според последното преброяване на на- 
го обяснения, умел селенито - в Горна Държина предимно жи- 
режисьор,

'
"V

111 &
ш

Ш I /У

веят хора от сръбски произход - над 90 про-
ВЕЧЕ кинооператор, нара- цента. Официалната статистика обаче е ед- Аомът на културата пропада

ЕКОЛОШКО-АНТРОПОГЕОГРАФСКОГ тоР' музикален аран- но, а действителността съвсем
жьор, компютърен друго, имайки предвид, че фа- 
обработвач, монтаж- милните имена на жителите
ьор, даже и "самиз- главно завършват на "ов" или ■. дд— ——
дат" (продуцент и "ев". Възрастовата структура * _
финансиер). Заради на населението е подобна на рр’ V/ ”*гЯ
всичко това, публика- онази в другите села - огромна т-т * ‘ ‘р 
та оцени делото му част от настоящите жители са 7 
като същински под- старци. Към Пиротска общи- ;7 

на селото е присъединено ,
Ще бъде от голяма през 60-те години на миналия [ 

полза, ако в Цариб- век. В миналото държинчани 
род прояват интерес главно са се преселвали в Пи- | ЯЯ 
да представи своята рот и околните му села. Има 

представяне (на 26 октомври книга и филмите там, понеже ш и в Ниш и други градове 
вечерта в тържествената зала се касае за съдържания от съ- във вътрешността на Сърбия. 
на Нишкия университет) да седска област. Освен това Ми- В днешно време за миграция 
предизвика повишено любо- тич дава пример как с много не може да се говори, поради 
питство - пито едно кресло в ентусиазъм и любов към род- една проста причина - няма ' 
амфитеатъра не остана праз- ния край, макар и със скром- кой да се преселва, 
но. Под названието "Вечер на ни средства, могат да се пос- 
екологично-антропогеограф- тигнат завидни резултати, 
ски филми", бяха премиерно 
прожектирани три късомет-

ФИЛМА 4 равление в Пирот би можали 
I- да сторят за селото му.

Във връзка с националната 
структура на населението не е 

II склонен да говори много. Каз
ва, че в селото винаги се е жи
веело сговорно, че никой не е 
разделял жителите според на
ционалната им принадлеж- 

М ност. "Броят на жителите, чи- 
л ито фамилни имена завър

тя! шват на "ов" или "ев", може 
г-Ии би е по-голям, но това за нас 

никога не е било от някакво 
значение", казва категорнично 
и малко ядосано Ангел.
Яна и Тодор Тодорови

ДР еАутор: проф. др Драган Митнй, 
Факултет заштите на раду у Иншу

Ниш, 26. октобар 2007. 
Универзитет у Нишу, Ректорат 

Унивсрзитетски трг 2, Свечана сала 
19 часова ВИГ.

неговото повторно публично Митич I \ шШ

бяха второто семейство, ко
ето посетих в Горна Държина. 
Имат двама синове - единият 
живее в Пирот, другият в Кру- 
шевац. Зачудих се, когато баба 
Яна ми каза, че от време на

В Димитровград има 
само 5-6 семейства

Баба Яна Тодорова
С.К. от това село, разказват ми 

кметът Ангел Рангелов и жена 
му Юлка. Той работил в димитровградския време чете "Братство". Откъде накъде? Дона- 
клон на електроразпределителното, а тя в сял й синът Милия Тодоров от Пирот. "Ех, 
конфекционното предприятие "Свобода", зная човека. Водач е на пиротската неправи- 
Рангелови построили къща в с. Желюша, в телствена организация "Пиргос", отговарям 
която днес живее синът им Любиша със се- на баба Яна. 
мейството си, а дъщерята им Боркица живее 
в Суботица. В Горна Държана те се завърнали Държина. Мир, спокойствие, чист въздух, 
след пенсионирането на Ангел. Отглеждат Единственото нещо, което не им е по волята, е 
домашни животни, садят градинка... това, че хората са малко. От дядото научавам,

Има ли комунални проблеми в селото? Во- че хубавият бетонен мост над река Ерма на 
дата не е проблем, токът също. Има и улично подстъпа към селото е строен през 1979 г. И 
осветление. Стационарната телефония попя- той обаче не е много допринесъл да се смекчи 
кога може да ги изневери, сигналите па мо- миграцията на населението. "Докато имаше 
билната телефония въобще не се хващат. Сиг- народ, събирахме се и строихме дървени мос- 
налите па РТС ги няма, по който има телеви- тове, които Ерма от време на време отнасяше, 
зор може да следи програми па други телеви- След като дойдохме в ситуация да няма кой 
зионии капали - "кошава", Б 92, "Пипк", вече да строи дървен мост, с помощта на 
"Фокс"... Магазин няма, защото просто не е Община Пирот построихме този, бетонния", 
рентабилно. С основни изделия за бита жите- разказа старецът.
лите се снабдяват предимно в село Суково Село Горна Държина лека-полека гасне, 
или пък им ги донасят децата, когато дойдат При лича па Старчески дом с малко клиенти, 
ог градовете, какъвто е случаят с Ангел и 
Юлка.

Ангел знае наизуст кое се
мейство колко крави, овце и 
кози отглежда - кравите са об
що 7, овцете - 15, козите - 14.
Който иска млякото може да 
продава па фирми.

На пазар 

в Бабушница Старците не се оплакват от живота в Горна

Б.Д.

Понеделник е пазарен ден в Бабушиица. Под навесите
на СНЕ и Е15АЮ, които

на Кметът няма много 
амбции за комуалноновия пазар, построен с подкрепата

са подсигурили 513 000 динара, а строителните работи са из- 
вършени от Общественото комунално предприятие Кому- Уг м
налац", всеки може да намери по нещо за себе си, и за зимни- Той би обичал в селото да се 

живее по-хубаво, но е наясно, 
Зелето и празът са хит-стоки за сезона, макар че и позаба- чето върви към пълно обезлю- 

вилите се домакини все още могат да си купят и домати, и дяване, а това едновременно 
чушки, и ..., разбира се, на съответните цени. Зелето е между означава, >;е не е привлекатол- 
20 и 25 динара за килограм, чушките 20 -50 динара, червените ио за'политиците, които ре- 
домати са наближили сготката... шават за. комуналното уреж-

Все пак търговията върви. От една страна, зимата съвсем е дане. "Не би било лошо опре- 
наближила и няма време за отсрочване, а от друга, мнозина делени сокаци да ни иастелят 
лужничани току-що са се завърнали от печалба и не се замие- с чакъл", скромен е кметът в 
лят много над цепите. Важното е да има запаси за сарми и отговара иа въпроса ми какво 
пълнени чушки. "Свинеколът" предстои. Месото попе е евти- органите па местното самоуп- 
но! В.С.Б.

на.

Учалии/еи/о е закрито а началото на 60-те години на 20 пек.
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Гражланско читалище “Пиргос" ..
"Братство" на панаира на книгата

Сдружение на недоволни Малцинс
граждани, желаещи промени издатели иа ща дна Министерството

пълнена, а към 200 човека оста- таг|<|_/»т«|гр«|
наха отвън. От Димитровград ИЯ ЦуЛ! у1|М1(1 
вие дойдохте с няколко рейса. щу щу т.
Тогава беше ясно, че България и « тлтгхрпрСНИ ЗД ПОСеТИТвЛИТе ОЯХЗ ТрИТв ТО-ма «Избрали произведения на Детко Метров"
българите в Сърбия, а и заради Издателство "Братство" и професор д-р Спас Сотиров, а 
всички останали, за ла можем голина участва па пай-из- пък аз се чувствам горда скни-
свободпо да Обменяме опит, ко- тази'.тдт у * ^ _ „а гихе, които са подготвени и от-
ето днес е факт. Белградския панаир па книга- печатани от страна „а децата.
* Имате ли конкретно сът- та .Нашите книги бяха изло- Това е изданието Малкият
рудничество с неправител- же„и на щанда заедно с Изда- принц". За музейната соирка 
ствения сектор в Бълга- телство "Първо слово". Щанда говори Весна Николова, която 
рия? няколко ггьти посети и Люби- изтъкна, че олагодарение на

• - Постоянно разменяме опи- |юе Ръшумович, който пред- средствата от Министерството 
ТИ. Ние като НГГО сме участвали

Така определя създаването на 
Гражданско читалище "Пиргос" 
първият човек на 
телствена организация 
Тодоров.
* Коя година е създадена Ва
шата неправителствена 
организация (НПО)?

- През 1998 година група граж
дани от Пирот, недоволни от 
своето положение и наистина 
желаещи промени, между тях, 
разбира се, и аз, решаваме, че 
чрез такава една НПО ще можем 
да осъществяваме своите цели и 
тя ще допринася повече за де
мократичните промени в общес- Милия '1'одоНов е роден през 1951 го- 
твото, по-конкретно в града, в дини а село Горигг Държинн, хъдемо 
който живея - Пирот. На практи- учи три класи, след з/зови до шести 
ка Гражданско читалище "Пир- клас е Аимитшсрад, а до осми се 
тос" работи и участва във всички учи о Суково. По професия е гостил- член.
промени "нелегално", т.е. без да ничар и до 1988 г. рабогни о I 'осенил- "Пиргос" са осъществени
се регистрира от 1996 т. Активна ничарското еередеериятис в Пирот. контакти па няколко общини от
и постоянна подкрепа получа- След ее/оса го напуска, създава собшве- българска страна с общините |ия
вахме от тогавашния Граждан- ни търговски фирма и по-късно с при- Пирот, Бабушиица, Бела Палан- мп-грпрг-
ски съюз на Сърбия. ятсли формират ‘■Пиргос". Освен ч, Ка...тьй като ниесме регионална а и-интерес

. е начело на мази НПО, мои е съвет- организация. Току-що завър- пи м тд.ии
Преди години честно посе- /шк иа сегашния кмет на Пирот за шихме изработката на съвместен телите бяха

щавахте КИЦ В Димиш- неправителствения сектор. проект между Бабушница и трите тома
роВград, сега май не е така. __________________________ Сливница от България. Мисля, "Избрани
КакВа е причината? че отмина времето, когато на произведе-

- Може би не се знае достатьч- * Доколкото си спомням неправителствените организа- пия на Детко 
но, но аз и хора от нашето сдру- Вие лично и “Пиргос” бяхте ции се гледаше като на врагове Петров" и 
жение заедно с нашите прияте- доста активни В Димиш- иа държава, чужди наемници и някои книги, 

Цариброд участвахме в роВград по Време на демок- пр. Хората вече разбират, че неп- 
създаването на КМЦ "Цариб- ратичните промени. Кои са равителственият сектор става ну- 
род". И аз се гордея с това. Тогава хората с които тогаВа жеи 33 развитието на общество- 
започнахме да сътрудничим и го К^й срещахте? то и на демокрацията,
правим и ден днешен. Не сът- “ ^ ^
рудничим само с КИЦ, но и с 
други НПО в Цариброд, като На
тура балканика нпр., тъй като 
ние сме една от най-старите

тази непрапи- 
милия

сгави моног- 
в създаването па Еврорегиона рафия СИ/ из. 
"Нишава", където сме асоциран г *а

С посредничество на *п 0 С/Ш_
во".

от
много

От машите

ли от печатани 
по-рано.

Проектът 
на Минис
терството на _ ______ ___ __ _ у -А“По времето когато се търсеше начин как да се регистрира КИЦ, 

връщахме се с кола към Пирот. В колата беше и тогавашният пос
ланик на България Ивайло Трифонов. При Гони дол ни спира поли- 

ттпп п Пмппт я тдхдя пйтип тя- Чия: трима полицаи. Единият, който доближи до колата, ми епоз- НПО в I шрот, а има общо АЬ та видя ме в гра$а когато излизах от КИЦ. Той ме попита: Миле,
кива* ти не идваш от КИЦ, нали?” Отговорих “Не”, а той добави: ”Тога-

предвижда 
на панаира Нлизабша Георгиева и Денко Гангеяов
да се пред-

*НезаВисимо от тоВа как ва няма защо да ви спираме”. И ние продължихме, което потвър- г
се определят при преброя- удава, че и в тогавашната полицая имаше ‘ паши хора разказва малцинствата в сър-
ване или във всекидневния ТодоРое ед“а Ч*»«*о "а създаването „а кшХ- ?Гза тазТц^Та1?октомврн
живот, факт е, че в Пирот , най-напред се представи На-
има много хора от българ- - Драган Димитров-Дуруз, с *Казахте, че сътрудничи- ционалният съвет на бошня- 
ски произход. Какво “Пир- когото се познавам още от вре- те с всички общини в регио- ците в Сърбия На проявата
20Йи ^всичко ^помогнали Грет^ТкТрГ™ иеща- Ж на°=-

сме на такива, които са искали да ‘ но АРУ •_ та? ците. Едновременно
направят свои НПО. Подпомага- *И кое е най-силното Ви - с всички общини включи- промоцията на малцинството
ме местните оощноеги, където те впечатление от това сът- телно и с Димитровград сьтруд- иа видеостената няколко ггьтн 
живеят, организираме разни ви- рудничество? ничеството е много добро. Бих бе показана дейността и исто-
дове обучения и много други ак- _ Най-голям успех за мен и за споменал, че "Пиргос" е бил рията на формирането на На-

моята НПОв Рамкитена Работа- стратегически партньор на СНР цИонал1Ш1, ^ветРна бошняци- 
последък много българи от Пи- та с хората от Димитровград по и имаме заслуги за строежа на ппигъгткятппте
ротско идват при нас, интересу- онова наистина бурно време зеления пазар в Димитровград и “ '
вайки се за българско граждан- СМЯТам гостуването на прочутия изграждане на трафопоста в с. ^г;пт11няик.я' »
ство, миелеики че ние се занима- фолклорен ансамбъл "Филип Желюша. В момента заедно ра- ошня 1ка д) ма и някои от- 
ваме с^това. Разбира се, ние Кутев" от България. Знаете че ботим върху Кодекса за поведе- Делни издания. На щанда ояха 
най-любезно ги насочваме къде тогавашната власт’ в Димитров- нието на носителите на местната 
могат да го направят - чрез КИЦ Град забрани ансамбълът да из- власт.
Цариброд . цеСе концерта си в салона в Цен-

дей-

- На тазгодишния междунаро
ден панаир на книгата за първи 
път имахме възможност да по
кажем нещо, което се касае до 
творчеството на националните 
малцинства.
Представиха се ромите, чехите, 
а след това бошняците, бълга- 

с рите и унгарците. Радваме се, че 
наши гости бяха всички наши 
сътрудници. Имам впечатление, 
че и те бяха удовлетворени от 
възможността да представят 
част от своето творчество. То
ва е и някакъв опит за бъдеще и 
ще го имаме и в плана за следва
щата година, ако това ни позво
лят възможностите, каза Алек
сандра ИлиЧу съветник в Минис
терството на културата.

изложени и картини на извес
тния художник Дженгис Ред- 
жепагич, който е шеф на ресо- на кУлтУРата Ще бъде отпеча- 
ра за култура в НС на бошня- тано и второто издание на кни- 
ците. Поетът Расим Чалафето- гата Музейната сбирка на Ди- 
вич прочете няколко свои сти- ш*уРовгРаД ■ 
хотворечия. Националният съ- Като кораб от светлина е 
вет на бошняците бе придру- нашето Издателство, което във 
жаван от трима младежи в 
народна носия, които послу
жиха присъстващите с тради- литеРатУРни творци, худож- 
ционни сладкиши. ници' научни работници или

На щанда на Министерство- наР°Дно творчество, в които 
културата "Братство" и отРазява живота и духовните 

библиотеката "Детко Петров" потРеби на българското мал- 
от Димитровград изложиха Цинство в Сърбия", каза Денко 
своите най-значителни изда- Ранвелов. След представянето 
мия и представиха някои от ав- на Издателство ' Братство и 
торите си. За дейността на на неговите произведения, 
библиотеката говори Елизабе- свои твоРби на български и на 
та Георгиева, която между сРъбски език четоха автори, 
другото припомни и за исто- К0ИТ° сътрудничат с него: Со- 
рията на създаването на това ня Атанасиевич, Мидорад 1е 
ведомство. "Досега сме публи- Р°в' Си,1еон Костов, Новица 
кували над тридесет заглавия Иванов, Елизабета Георгиева, 
на автори от Димитровград и ^енк0 Рангелов и Мила Басов, 
на хора, които са по потекло от СРед присъстващите в пуоли- 
Димитровград. Публикуваме ката бяха МаР“на ДРа^ "'

български/и на журналист и ^блициег. про
сръбски език, с най-различни Фесо,Р Д'Р Слободан Василев и 
жанрове - от белетристика до пР°фесор д-р Станимир Коъ 
научни книги. Особено се тор- таДинов- 
деем с книгата "Поганово" на

А.Т.

Бележка

Някои наши студенти в София 

останаха без общежития
всички свои издания помества 
текстове на наши журналисти,

Според постановление 103 на Министерския на тези, на които им липсват. Някои учебни заве- 
съвет на Република България всички студенти - дения обаче предпочитат да дават свободните си 
българи от чужбина, след като бъдат приети да стаи на платени студенти от чужбина (предимно 
следват в страната, автоматически получават и от Турция), чийто брой нараства през последни- 
правото на общежитие, което не губят през ця- те години, оплакаха се няколко студенти от на- 
лото следване. Да, ама - не!? шите краища.

Академичната година започна преди един ме- Журналистическото ни разследване, направе- 
сец и не малко студенти - българи ог Сърбия и но тези дни, установи, че престъпната схема за 
Македония останаха без общежития!? В края на настаняване в студентските общежития в София 
октомври над 1500 студенти в двата най-големи "върви" срещу подкуп между 150 и 200 лева. 
университета в София (Софийския и Икономи- В момента в Студентски град в София живеят 
ческия) не са получили общежитие за тази учеб- над 50 хиляди студенти. Така е според официал
на година, сред които, както вече казахме, и не ната информация, но реално живеещите там са 
малко нашенци. Минимум 765 учащи се в Со- много повече. С други думи казано, тези "повече- 
фийския университет не са настанени никъде, а в то" всъщност живеят нелегално. Между тях са и 
Икономическия 638 души не са получили обще- някои нашенци, макар че много дебре знаят, че 
житие, макар че всичките имат такова право. когато са приети да следват в България им е било 

По същото време други столични уииверсите- обяснено, че "общежитието им е обезпечено..."
с повече места. Между ВУЗ-овете Вероятно са разбрали, че са били подлъгани.

то на

книги и на

ти разполагат 
има спогодба свободните места да се предоставят Т. Петров м.в.



-г,;у ^ :■/ 119 ноември 2007

С известния български художник 
- майстор на морския пейсаж Георги Лечев ‘‘Балкан театър фест"

Хората консумират български,есл(№ашки
изкуството, КОГОТО и сръбски език
е чувствено През изминалите няколко телските театри в Тополовград, 

дни в рамките на "Балкан театър който е най-значителният от то- 
фест"-а бяха изнесени няколко зи вид в България, 
пиеси и то на български, словаш- Словашкият театър "Янко

*Доклокото доловите шума на морските ВЪЛНИ пи- ки и сРъбски език. Чмелика" от Стара Пазова при-

дате картините на варненеца Георги Лечев, това са- рие с представлението си "Рейс", вич. Пиесата бе изпълнена двуе- 
МО означава, че МНОГО ВИ харесват. С художника Се Действието се извършва в рейс, в зично - на словашки и на сръбски 
срещнахме накратко ПО време на изложбата МУ в който пътУват *°Ра от различни език. Сценографията бе отлич-
пптлг-шптл в, г„____ г } социални слоеве, с различни на, играта на артистите-извън-

епублика България в Белград по професии, темпераменти и ха- редна. Не малък брой посетите- 
ПОВОД Деня на народните будители. рактери. Шофьорът се обърква и ли си зададоха въпроса възмож-

пленер, и тя каза, че в ней- допреди известно време се тРъгва към родния си край - Коп- но ли е в един театър на едно 
пата страна са на мода фо- смяташе едва ли не за нега- ри“щица-.Пътниците се опитват малко малцинство каквото е

много самостоятелни и тографиите, а не художес- тнвно Добре е че от е!но за го разубедят - изпращат музи- словашкото в Съроия, да има„о, , г- п ч п ^ л/иила [иино. доцре е, че от едно за- кантка да му свири, младо моми- толкова много добри артисти.
съвместни изложби в реди- таените картини. бързано общество се връща-
ца страни в света. Какъв е - Може би има различни ме към универсалните неща,
Вашият опит и инспира- гледни точки, когато споде- към онова, което без думи, а с
циите Ви от далечните ляме своите истини за неща- топлина и сърце може да се
страни, като САЩ и Япо- ха. Аз бих казал, че японците каже. 
ния?

Господин Лечев, имали сте

_ са едни много чувствителни В кои от п0-Важните гале-
- Художникът, вървейки по хора и към изобразителното рии 0 големите градове в 

своя_ път от единия до другия изкуство. Японските худож- света са Вашите картини? 
край на света, открива нови нини са силно повлияни от и
приятелства. Като че ли из- европейското изкуство раз- ' Нб 6 МИ°Г° В.М0Я СТИЛ 43
куството е нещо, което маха бгГра с” и от „ашсто б°'лкан- Г°В°рЯ 33 изложби' галеРии' 

__  и Нс1шеш иалксш награди... защото животът на
р ците в ду- ско изкуство, ако мога да се художника е да рисува карти- 

ховностга на хората и може изразя така, защото и ние но- и да адресирНа кхм ВСИчки 
би усещането за красотата ни сим особена чувствителност, ХОра. Но важно за художника 
прави всички много близки и което не остава незаоелязано е ида се чувсгва потребен. За- 
много еднакви. В този смисъл и от японците, и от амери- това ще кажа, че имам свои 
не оих разделял хората на канците. 
българи, сърби, американци, А каШ е мнението Ви за 
японци..., защото езикът на

картини в различни конти
ненти, основно в Европа, 

съвременното българско Америка и Азия и дай Боже 
изкуството е оная вътрешна изобразително изкуство? да има още много време пред 
потребност, която всеки един . Аз като б ин сьм нас, за да може радостта да 
от нас носи в сеое си. Споде- присграсген и МНОго ми ха- бъде взаимна.
ратаК[щастливи°с това ^оето Ресва това' което правят бъл- Вихте ли направили из-
пигчвам но много чргто по- гаРските художници. Пак се ложба 6 галерията в Ца- рисувам, но много често по- връщам иа теМата, че носим риброд?
лучавам същата радост и кра- 0^обена чувсгвителносг. ~ Р Р ' 
сота от тях, което ме кара да 
бъда още по-щастлив, че мо
га да бъда полезен с изкуство-

Сцеиа от “Сборен център"

че да го люби..., но нищо не по- Журито имаше трудната задача 
мага. Авторът на пиесата Стани- да определи най-добрия артист, 
мир Стратиев рисува по своему което в края на представлението, 
портрета на българите. Мнение- а преди връчването на наградата, 
то за сънародниците му, поне в на сцената призна и управителят 
драматичните му произведения, на димитровградския театър 

- Специално за галерията не е похвално - "българският мо- "Христо Ботев" Делча Гигов. Все 
днешно време в съвременно- чух ^всем наскоро Бях мно- дел е не аз да сьм до°Ре/ а ти да пак някой трябваше да бъде наг-
то изкуство забелязвам, че хо- Го понятно изненадан че има ™ зле, селяните да идват в града, радей-в случая Янко Шеркези за
рата обичат да го консуми- такова гюестижпо пешо в Па- 33 Да купуват мляко, а граждани- ролята на покойния бо.хем Янко

ТОСИ. пят кпгятп е ччпгткенп кога- « престижно нещо и ца те да отиват на село, за да приби- Селски.
и ля а, Р ' когато е чуч1™110' кога риброд и с удоволствие оих рат реколтата... С българския
Имах удоволствието да то художникът е успял да направил една хубава излож- модел ще бъде свършено,
правя интервю с художнич- вложи много чувства. Те тър- б3/ за да мога да зарадвам и
ка от Япония, участничка сят сантимент, едно позабра- приятелите там. 
в Сичевския художествен вено човешко качество, което

В

Режисьор на пиесата е Алек- 
когато сандър Беко, който се е погри- 

всички отидем в Канада, след ко- жил и за сценографията^ 
ето ще бъде свършено и със сама
та Канада...", казва Стратиев.
Въпрос на гледна точка!

В ролите се проявиха 10-ина Хибнер, в постановка на Ана То- 
артисти, които на Димитров- мович, докато днес ще госту 
градската публика са известни от агьрът към читалище "С 
миналогодишните гостувания Кирил и Методий" от Тополов- 
на поморийския теагьр. Артис- град с "Двубой" от Иван Вазов, 
тът иа вечерта Веселин Георгиев

Снощи се представи Белград
ският драматичен театър със 
спектакъла "Изроди" от ЛюкМ. Тодоров

Трета поредна среща на царибродски автори ва те- 
в. св.

Паметници 

на хубавото 

слово

Да отбележим, че в рамките 
бе награден от журито с баре- на съпътстващата програма на 
лес)), а от публиката с аплодис- "Балкан театър фест-а детският 
мет и. театрален ансамбъл към читали-

Читалищпият театър "Прос- ще ''Иван Вазов" ог Берковица 
вета" е носител на множество на 1 ноември изнесе пиесата 
признания. През изминалите "Джуджето Дългоноско" от 
няколко години три пъти е пече- Жилхем Хауф. 
лнл "Голямата награда" на На
ционалния фестивал па люби-

Може ли някой да се похвали, че на 
една литературна вечер присъстват над 
двеста ценители на хубавото слово? Си
гурни сме, че такова нещо рядко се виж
да. Тези, които имаха щастието на 6 но
ември да бъдат в Димитровград, 
възможноегда видят такова малко чудо!

В организация на Народната библио
тека "Детко Петров" и Центъра 
ра, а в рамките на "Балкан теагьр 
фест"-а, във вторник се проведе третата 
по ред среща на писатели от Цариброд-
ско. На едно място се бяха събрали пове- млади и талантливи хора, които продължават по
•те от двадесет литературни творци по потекло от пътя па уСпеха и качественото творчество. 
Цариброд, които живеят и творят в Белград, Со- още едно нещо зарадва всички присъстващи на
фия, Бор, Пожаревац, Смолян, Нит, Пирот, Кня- сьбитието . фактът, че книгата е още жива и сь- 
жевац, Костинброд и естествено в Цариброд. щесгвуват хора, които я почитат.

Различни автори с различни и оригинални пог- Един египетски запис казва "Книга та е по-цеи- 
Деди към литературата се представиха на виима- на от паметиика, украсен с картини, релефи и рез- 
телната и заинтересована димитровградска пуб- понеже самата тя строи паметник в сърцето на 
^ика. ТОзи, който я чете". Царибродските автори пос-

Итази вечер литературата победи! Хора, творя- троиха лови паметници в сърцата на сьграждани- 
Щи на два езика, поникнали от едно и също огни- те си дан0 и в бъдеще продължават да "строят" 
Ще, говориха пред своите съграждани и сьнарод- кииги| 
ници. Литературата стана и звено между минало- Третата среща иа царибродските автори бе 
то и бъдещето. Творци на различна възраст творят ,10дп0М0гната финансово от Министерството иа 
различна литература, но всички те в творбите си ^турата на Република Сърбия, 
пазят духа на Цариброд. Тази вечер се видя, че Ца- ' 
риброд ската литературна сцена има бъдеще. Има

Б.Л

Нашенци в света на литературатаимаха

Лиляна Петрова 

участва на писателски 

срещи във Франкфурт

за култу-

Димитровградската писателка Лиляна Петрова Ита участва 
"Срещи на писателите от диаспората", кои то се проведоха не

отдавна във Франкурт на Майна. На литературния конкурс, на 
който участваха над 400 автори от Сърбия и сръбската диаспора 
от целия свя т, Петрова бе сред 10-те наградени автори - спечели 
трета награда за прозаичната си творба "Празно гнездо". Във 
Франкфурт тя посети иай-големия панаир иа книгата в света.

През изминалите 2-3 месеца Петрова участва 
ратурни конкурса. От мероприятието "Мургавият сокак" в 
Ииджил се завърна с повеля, от "Миньорските врела" в Горни 
Милаповац - с похвала, па "По-добрия живот на инвалидите" в 
Нови Сад получи първа награда за поетична творба

на

в няколко лите-

и т.и.
Б.ЛЕ. Г.
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Световна слава: Иван (Джон) Ночев, инженер_от_Карлово

Българинът, който “качи” човека на Луната
^Заслугата на Джон Ночев към това изключително събитие е огромна: негова 
разработка са уникалните реактивни двигатели, задвижващи модула Орел , 
благодарение на които се осъществява успешното "прилуияваие . Американ
ският Конгрес го отличава, а трима американски президенти присъст ва г па 
погребението му.

На 20 юли 1969 година Нийл оргиеви" в родния си град,
Армстронг, капитан на космическия след което работи за кратко 
кораб "Аполо 11", слиза от успешно в Държавната аероплаина 
приземилия се лунен модул "Орел" и работилница в Божурище, 
правейки първите си стьпки върху През 1942 г. заминава па 
лунната повърхност произнася про- тримесечна 
чутата фраза: "Това е една малка чо- ция в Германия. Още сьща- 
вешка стъпка, но всъщност огромна та година е приет като сту- 
крачка за човечеството!" депт в Берлинската поли-

Малцина българи знаят, че ръко- техника, къдсто се изявява 
водител на инженерния екип, който като отличник на випуска, 
е стоял зад подготовката на истори- Втората световна война го 
ческата мисия на НАСА "Аполо 11",
е бил българинът Иван (Джон) Но- Германия и той продължа- 
чев! ва образованието си в Пра-

Заслугата на Джон Ночев към това га. След 9 септември 1944 г. 
изключително събитие е огромна: се завръща в България, но 
негова разработка са уникалните ре- предпочита да замине от- 
активни двигатели, задвижващи мо- ново за Виена, за да защити 
дула "Орел", благодарение на които докторската си дисертация 
се осъществява успешно "прилунява- като машинен инженер, 
пето". Идеята е следната: двигатели- Няколко години по-късно 
те са конструирани така, че действат окончателно се установява р[ва/1 (Джон) Ночев 
при кацането като спирачен механи- в САЩ - в Сан Диего, Кали- 
зъм, а при излитането като ускорите- форния. Работи за гиганта
ли, за да може да бъде преодоляна "Дженерал Дайнамикс Корпорей- мическите изследвания и скоро еки- България, но 
лунната гравитация, както и да се шън", ангажиран по секретни проек- път му е привлечен за работа по за- става причина за смъртта му през 

модула с кора- ти на НАСА. (Днес корпорацията е секретени програми на НАСА за по- пролетта на 1991 г. в Калифорния. На 
ба-майка, намиращ се в орбита. един от най-големите световни про- лета "Аполо 111 до Луната. погребението му присъстват трима

Иван (Джон) Стефанов Ночев е ро- изводители на оръжейни системи и За заслугите си към НАСА бълга- американски ^президенти: Роналд 
ден през 1916 година в малкото под- технологии). ршгьтДжонНочевеудостоенсотли- Рейгън (негов близък приятел), Джи-
балканско градче Карлово, Пловдив- През 60-те години на XX век Ночев чие на американския Конгрес. ми Картър и Джордж Буш.
ско. Завършва механотехническото създава и своя фирма за авиоинже- След 10 ноември 1989 г. Ночев изя- 
училнще "Братя Нвлоги и Христо Ге- нерна дейност в областта на аерокос- вява голямо желание да се върне в

Vспециализа-

принуждава да напусне

“Аполо 11 полита към Луната, 
носен от ракетата ”Сатурн 5"

внезапно заболяване

улесни скачването на

Като специалист по сеизмо
логия .м-р Диио Динов е учас
твал на многобройни научни 
конференции и конгреси в 
бившите югорепублики, как
то и в СССР, Германия и дру
ги държави. На някои от те
зи срещи е чел свои доклади. 
Негови научни трудове са пе
чатани в специализирани 
списания и са привлекли вни
манието на професионална
та общественост. Освен 
български език, говори сръб-

Динов имал голямо жела- били купувани от много стро- ^нглииск^език“СЛуЖиС
в село Мусул, намиращо се в сняг и виелици. Тогава има- ние да работи като препода- ителни предприятия. В тази дало възмознностда°сътруд-

на ше и други трудности, но те вател в средно училище и за- фирма нашенецът работил ничи успешно с партньори
планина Бесна кобила. До никога не ме разколебаха, това минал на работа в скоп- цели 30 години и дал огромен от много страни.
четвърто отделение учил в напротив, бяха ми допълни- ския образователен център принос за нейното развитие,
родното си село и в съседното телен стимул. "Здравко Цветановски". Бил за който също бил удостоен с Дино Динов с голяма нос-
село Плоча, а прогимназия След войииклъка се запи- трудолюбив, отговорен и многобройни награди и талгая гпкппи ча птш.я ги
завършил в Долна Лгобата. сал в Строителния факултет справедлив учител, ученици- признания. м‘ и зя пеТия Богилег
През зимата квартирувал към Университета "Кирил и те го обичали, а колегите ува- В разгара на приватизаци- 1 й Г ™ мршр -
при роднини, а през есенните Методий" в Скопие, твърдо жавали. Макар че препода- ята на обществените пред- спомня за ппекпГгните пей^
и пролетните месеци всекид- решем да стане инженер. Бла- вал само 3 години, постигнал приятия в Македония Динов ‘ жи посклоноветенГВесна
невно изминавал пеш над 10 годарение на редовното и значителни успехи, които би- формирал през 1998 г. соб- кобилГза^Гвет™тР ливали
км, но въпреки тази немалка систематично учене голямата ли увенчани с няколко награ- егвена фирма за производ- бистоите извошГ буйните го-
трудност винаги завършвал му мечта се сбъднала- дипло- ди и признания. Междувре- ство на помощни средства в ри"и^^ия планински въм^х
класа с отличен успех. Бил от- мирал се през 1962 г. Веднага менно се записал за следдип- строителството и я нарекъл ПазГ^пи спомени от дет-
личник и в гимназията в Бо- си намерил работа в скопско- ломна квалификация и през "Ингад". Благодарение на бо- ™ ™адежките си годи-
силеград, която завършил съ- то строително предприятие 1969 г. успешно защитил ма- гатия си опит от "Адинг" той ни Локато би^ живи родт1
що при трудни условия. Маврово" и като млад инже- гисгьрския си труд на тема от успешно стартирал в частния лите°Гу ?ой често отивТл ^

- Наи-голям проблем беше нер участвал в изграждането сеизмологията. От средното бизнес, така че неговата фир- родния^си край а сега тъжи
прехраната - спомня си Ди- на Адриатическата магистра- училище минал в новофор- ма веднага започнала да от- за своите нивии ливади кои-
нов. - Налагаше се всяка събо- ла. След като се проявил като мираната фирма "Адинг'*, за- чита добри производствени и „ пустеят зашото ^ма кой
та да си отивам пеш вкъщи, а талантлив и отговорен специ- нимаваща се с производство финансови Р резултати. 1° ш^боабо™ Линов е член
до Мусул има повече от 20 км алист, бил назначен за главен на разни адитиви за бетон и УИнгад" е успешна семейна на^руженисто"Босилеград-
път, да ми напълнят шарена- инженер в изграждането на други помощни средства в фирма и днес, когато се ръко- ско^и^Тства в срещите на
та торба с храна за цяла сед- железопътната линия Гости- строителството. Динов бил води от строителния инже- босилегщ-.д?ани в? Скопие,
мица и да я занеса на гръб об- вар - Кичево. Известно време първият й директор. Под не- нер Зоран Динов, сина на Ди- Никога не е криел че е бълга-
ратно в Босилеград, разбира бил главен инженер и в стро- гово ръководство фирмата но и съпругата му Милица, рин по народност и отлично
се, пак пеш. Така правех 4 го- енето на моста на река Вардар застанала здраво на краката която е икономистка по про- говори български език
дини понякога по хубаво вре- в Скопие. си, нейните произведения фесия. Н говор.и Оългар.«иезик^ ^

Срещи с нашенци: М-р Дино А. Динов, мусулчанин в Скопие. ^■0 ' ж
ЩЩ 0 Виден инженер, преподавател 

и бизнесмен
Дино Асенов Динов, строителен инженер, магистър по сеизмология, препода
вател, ръководител и бизнесмен, е един от многобройните видни българи от 
Босилеградско, които дълги години живеят и работят в различни места на Ре
публика Македония, а най-много в столицата Скопие.

Динов е роден 1936 година ме, но много пъти и по дъжд,

югоизточните склонове

си
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Министерство на 

външните работи 

на Република България

2. Конкурс за есе

Обединена Европа - дом на всички българи

организира:
1. Конкурс за рисунка на тема:

Конкурсът е посветен на пълноправното членство на Република България в ЕС

Конкурс за есе
Право на участие в него имат представители на българското национално малцинство в 
Сърбия - възраст от 14 до 20 години.

Всеки участник трябва да напише по една творба (есе) в два екземпляра на български език. 
Размер на творбата до една машинописна страница.
Изпратените материали не се връщат.
Писмата с литературните ви изяви да съдържат следната информация за автора:

- лично и фамилно име
- точен адрес
- учебен клас и навършени години
- учебно заведение
- телефон и електронна поща за контакт 

Срок за изпращане на творбите е 20.11. 2007 г. (дата на пощенското клеймо).
Материалите се изпращат по пощата на адрес:

Амбасада Републике Бугарске 
Бирчанинова 26 
11000 Београд 
(за литературния конкурс) 
или по електронната поща: Ьи1§атЬ@еипе(.уи 
като отбелязвате "За литературния конкурс"

Конкурс за рисунка
Право на участие в него имат деца от българското нацио
нално малцинство в Сърбия, разпределени в две възрасто
ви групи:

- първа група 7-12 години
- втора група 12-18 години
Всеки участник трябва да изпрати по една рисунка с разме

ри до 35/50 см, като може да се използва всякаква техника: ак-
рел, темперни бои, пастели, графика, молив, колаж. 
Желателно е всеки участник да използва техника, чрез коя

то най-добре изразява своето авторско виждане.
Рисунките да са създадени специално за конкурса и да не 

са участвали в друг конкурс.
Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връ

щани на авторите.
На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбеляза

ни четливо следните данни:
- лично и фамилно име на автора
- точен адрес
- учебен клас и навършени години
- учебно заведение
- телефон на родителите и на училището 

за контакт

ва

Резултатите ще бъдат обявени и връчени в 
Крайният срок за получаване на рисунките е 20.11. 2007 г. периода 10 - 15 декември 2007 година, като 

(дата на пощенското клеймо). церемониите по връчването на наградите ще
се състоят в Димитровград, Босилеград, а за 
Войводина -вс. Иваново и с. Бело блато.

Млади приятели, 
надяваме се, че нашият конкурс 
ще бъде интересен за вас.

Пожелаваме ви успех!

Очакваме вашите творби в плик на адрес: 
Амбасада Републике Бугарске 
Бирчанинова 26 
11000 Београд
(за конкурса за детска рисунка)

За повече информация можете да се 
обърнете на телефон: 011/3613 990 
или по електронната поща на адрес: 
Ьи1§ашЬ@еипе1.уи

Кръстословица 349 ТВ Пирот стана частна 

собственостСъставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Река в 
Австрия. 3. Злополука. 4.
Град в САЩ. 11. Хайдутин.
13. Състезание с лодки. 14.
Изпарение при хубаво вре
ме. 15. Филм на Любиша Са- 
марджич. 17. Невена (гал.).
18. Животно в пустините.
19. Дума за потвърджаване.
20. Порода папагали. 21. Се
ло в Царибродско. 22. Наз
вание за камион, който пра
ви международни превози.
23. Млечен продукт. 24. Сте
пен в развитието. 25. Пози
ция в шахматната игра. 27.
Мъжко име. 28. Ум, разсъ
дък. 29. Песни за възхвала. Хов. 12. Обители. 13. Част от вения. 24. Индийски ловък 
30. Модел на "Фиат". 31. тялото на човек (мн.ч.). 15. фокусник. 25. Женска дре- 
Гръцки футболен отбор. 32. Започване на работа, състе- ха. 26. Първиятчовек (мит.).
Името на актьора Марвин. зацие и др. 16. Един спор- 28. Марка френски автомо- 
33. Град в Гърция. 35. Дър- тист. 18. Катанец. 19. Петро- били. 31. Женски певчески ■■■■■■■■■■■■■■■
жава в Африка. 37. Послед- леи продукт. 21. Белградско глас. 34. Илко Найденов. 35. ~
па дума на молитва. 38. За- музикално мероприятие. Първенец. 36. Египетски ■ ‘

22. Марка камиони от Сло- бог па слънцето. ■■имш*.' '

Пиротският бизнесмен 
Милорад Пеич, собственик г 
на фирмата "Юпитер", Е: 
миналия петък спечели |с 
търга за регионалната ТВ Г .. 
Пирот. Той наддаде соб- Е . 
ственика на нишката "ТВ 5" | 
Павле Лалович. Началната ь»,

‘..'•А/

цена на телевизията бе 1 
940 000 динара, а Пеич я ку
пи за 4100 000 динара.

След аукциона той сподели впечатлението си, че е склю
чил добра сделка и че бил готов да наддава и до 20 
динара.

милиона
Б.Д.

Обява
Обявявам за невалидно свидетелство от 7 клас, издадено 

от основно училище "25 май" в град Бор на име Шакиров- 
ски Фехрия.

асатраг1)а

■ ХгФлТМЗГТУводение за хранене.
ОТВЕСНО: 1. Рисунка на 
светещ 2. Поредно число. 3.

Шестатанота Тл итератср- 1- Телур. 5. Хавана. 11. Реч. 12. Самар. 13. Пас. 15. Пеници- ; 
™ 7 Баня «Черна ■

Ати. 30. Итака. 32. Емил. 34. Конаци. 36. Смела. 38. Алаба- * 
ма. 39. Актове. ■■

Решение на кръстословица 348 - Водо] >авио:

X.купон т 1гора. 8. Храна, която е смля
на. 9. Албанска телеграфна 
агенция. 10. Георги Аснару-

на.
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- изток: "Балкански" - "Железничар;'. (Ниш) 0 : 0
14

ЮбилейСръбска лига

20 години 

АК “Балкан”
Бурно дерби - празни мрежи

Бурно и динамично дерби и Ди
митровград, но накрая мрежите 
останаха празни, тъй като и двата | 
отбора играха много предпазни- I 
по. Домакините имаха територия- 
лен превее, а гостите ги "плашеха" Нп 
с контраатаки. От контраатака в 27 ^ ^ 
минута дори улучиха гредата.

Димитровградчани имаха пър- Ву 
вото си по-изгодно положение в К/

., «даакйй&зи
'1Я: Ферчек от Алексипац ((>). Жълти 

щ картони{ Стаикович, Младен Иоиа- 
^ новнч и Йсздимироаич от “Железни- ■т прераегна в атлетически клуб. Тренировката се проведе в СЦ 

Петоов и Небойша Йотов.
1 гГрез изминалите две десетилетия състезателите на отбора 
спечелиха 250 мадала, от които 45 са със златен блясък. Спечеле
ни са 4 медала за националните отбори - Джордже Гогов и Души
ца Деянова. Отборът е дал държавни първенци в няколко катего- 
рии.

ЯН “балкански”: Петрович 6.5, Чирич 
.(-Я1 6.5, Костич 6 (Зекович-), С. Носов 7, 

Носов 7.5, Пейчев 7 (Глигориеиич 
А 7.5), Пищов 7.5, Георгиев 7, Ставрич 

ИГ, 7, Марков 7.5, Живкович 6.5 (Иванов

К
29 мннут
удар на Ставрич вратарят у 
изхвърли топката в корна. 6 

Живкович и Ставрич 
тоха на 5-6 метра от вратата. По 
време на почивката домакините 
направиха две изменения и тръг- В(Ш/ р,ш.0рш.1ШЧ 
маха в офанзива. В 59 минута Ива
нов стреля с глава, а Глигориевич

а, когато след силния 
деля да 

43 ми-
7).
Играч па мача: Поли Глигориевич 

'I от “Балкански”.
АК "Балкан" АлександърПо повод юбилея основателят на 

Марков сподлели: "Гордея се с всичко, което сторихме досега за

•гезания в сграната и в чужбина." А-

асе спле-нута
закъсня за половин крачка и не ус
пя да вкара гол. 13 77 минута па иде
ално подаване па С. Васов налетя 
бързият Нацков и тръгна към вра

тата. И когато всички очаква-
ха гол, вратарят го събори. Съ- СдруЖ0НО ШОХААОТНО ДИВИЗИЯ 
дията Ферчек вместо дузпа Пчински и ЯбАОНИШКИ ОКРЪГ - 8 КРЪГ 
показа нарушение срещу вра
таря!? В 90 минута домакини
те изпълниха пряк свободен 
удар от около 18 метра, 
топката мина на сантиметри

на
Младите категории

“Радпички 2” (Ниш) - “Балкански” 1: 2 (0:2). Пионерите ни 
“Балкански” в 13 кръг на първенството на ФС РИС-група 
юг успяха да победят като гости отбора на “Радпички 2” в 
Ниш, който е по-добре класиран от “Радпички 1 ”. Голмай
стори бяха Петров и Кирков. През първото полувреме гости
те бяха убедително по-добри и момееха да направят и по-го- 
лям аванс.
Треньорът на пионерския отбор Небойша Рангелов заяви, че 
е доволен само от резултата, но не и от играта на своите 
възпитаници.
* “Национая” (Ниш) - “Балкански” 11:0 (3:0). Петлетата 
“Балкански”загубиха катастрофално от един от най-силни
те отбори в лигата. Димитровградският отбор игра без вра
таря и най-добрия си състезател и бе ясно, че успех не момее
ше да се очаква.
В следващия кръг и двата отбора на “Балкански” са домаки
ни на “Радпички 1” от Ниш.
* ОФК “Ниш" - “Балкански” 4 : 2. В последния кръг от пър
венството си кадетите на “Балкански”загубиха като гости 
от ОФК “Ниш”. Стрелци за “Балкански”бяха Наков и Кир
ков.

Пореден триумф 

на ^МладостНО

над напречната греда.
Накрая зрителите освирка

ха главния съдия.
Босилеградчани спечелиха с и С. Николич - Душко Величков 

4,5:3,5 при гостуването си на 1:0.
Най-добрият играч на тере- “Долна Яйна". За разлика от В останалите мачове от този 

на Боян Глигориевич след ма- предишните, в този мач бол- кръг са постигнати “|дн,^Ре; 
ча каза: "Когато влезнах в иг- —™ - точкищ босилефад- ^ ,

ствените две пооеди завоюваха 5:3 и Вранска оаня - Брест 
нишлията Марио Ливая на пър- 6,5:1,5. Свободни в този кръг ояха 

тото ми е в първата единаде- вата и треньорът Новица Божи- "Подгора" и “Радан“, 
сеторка. Мачът беше много ЛОв на четвъртата дъска. Един- След 8 изиграни кръга "Мла- 
драматичен, с много тичане ственото поражение претърпя дост" продължава да оглавява 
от двете страни. Ние имахме Душко Величков на младежката таблицата с 11 т°чки от 6 мача- 
повече шансове и бяхме дъска. На второ място е РадаЩ с 10, а

" Резултатите: И. Михаилович на трето са Юг и Подгора с
по-близо до победата. - М. Ливая 0:1; Б. Цветкович - Н. по 8 точки.

А-С. Остоич 0,5:0,5; Н. Стоилкович - В 9 кръг на 11 ноември (неде- 
М. Александров 0,5:0,5; С. Здрав- ля) "Младост" посреща "ЮГ' от 

■; - Н. Божилов 0:1; Р. Гаше- Буяновац. Мачът ще се играе в 
П. Стоянов 0,5:0,5; И. Митич клуба на пенсионерите с начало

па

рата, бях решеп да дам всичко 
от себе си и да покажа, че мяс-

кович 
вич-
- Драголюб Величков 0,5:0,5; С. в 11 часа. 
Стоилкович - Д. Божилов 0,5:0,5

Редовна конференция на клубовете от Сръбска лига - изток

Вместо анализ, улична разправия ПА.Р.

ПФД - 9 кръг___________________

§ Не дойдоха гостите 

от Левосое

Футболният клуб “Балкан
ски" организира на 30 октом
ври в Димитровград редовна 
работна среща на клубовете 
от Сръбска лига - група из
ток.

Идеята бе след няколко състе- 
зателски цикъла ръководството 
на лигата и представителите на 
клубовете откровено и крити- РЕ."" ~ - ц*
чески да обсъдят най-значимите 
събития и прояви по време на 
състезанията, забележки на слу- В* 
жебните лица и пр. Обаче...

Дали поради факта, че Ди- В 
митровград е близо до граница- И 
та и трябва не само време, но и 
пари, за да се стигне до тук, една 
трета от клубовете нямаха пред
ставители на срещата, което спо
ред някои е плесница на органи
заторите. Някои предлгат сре
щите да не се преселват от място 
до място като цирк, а да се про-

| Мачът от деветия кръг между "Младост" и "Левосое“, който на 4 
I ноември трябваше да се изиграе в Босилеград, не се състоя, понеже 

■ гостите от Левосое не дойдоха. Тъй като от "Левосое" предварител- 
Щ но не са поискали отменяне на срещата, почти стопроцентово е из

вестно, че тя ще бъде регистрирана със служебен резултат - 3:0 в пол- 
д-11» за на босилеградчани.

В останалите мачове от 9 кръг са постигнати следните резултати: 
-Ш %.{ ШЯЯШРКШпг I "Пчшш" - "Полет" 1:2; "Кондива" - "Павловац" 1:2; "Челик" - "Нап- 

НШк редък" 3:0 (служебен резултат) и "Трешневка" - "Младост" Сувой- 
I ница 0:3 (служебен резултат). Свободни в този кръг бяха "Джерекар-

це" и "Алакинце".
веждат в Ниш, който е някъде в слабости в работата на делегата Босилеградчани продължават да са начело на временното класи- 
средата, еднакво отдалечен поч- Драган Зорая, председателят на Раие с 24 точки от 8 мача и с гол разлика 38:3. Втори е "Челик" с 19, а 
ти от всички. ФК "Слога" Миодраг Йефтич трети "Полет" с 18 точки.

Говорейки откровено и с же- мотивира представителя на и ® следващия кръг на 11 ноември (неделя) "Младост" гостува на 
лание да посочи определени "Железничар' Драголюб Нова- "Павловац". П.Л.Р.

кович да се придружи в нападе
нията па Зорая.Това пъкпредиз- БаСКетбОЛ! ВТОРО СРЪбСКО АИГО - ИЗТОК, 5 КРЪГ
вика комисарят на лигата Дра- ~---------------------------- ------- —
ган Деичич да "свали ръкавици" 
и да започна разправия. Тъй ка
то никой не успя да успокои 
страстите, стигна се до "диалог"> 
неп

&

Пиротска общинска лига
Моравски потоп 

за димитровградчани10 гости победиха
11 домакини триличеи дори и за улицата. - 

По повод случилото се гене
ралният секретар на ФС РИС Димитровград" - "Морава" (Владичин хан) 
Предраг Протич заяви: "Такъв 55 : 85 (11; 26; 13 : 20; 16 :17; 15 : 22)

В осмия кръг футболистите на "Желюша" успяха да стишат до начии на РазговоРе 1^едопустим - , „
три точки на гостуването си в Църноклище. Те победиха домашния н само прави вреда. Това е лига Лидерът на таблицата Морава регистрира заслужена победа.
"Реал" въпреки че играха с десет състезатели. ™ °тбоРи с голяма традиция. Димитровградчани играха неочаквано слабо. Йаи-резултатен играч
сго^овете^а Стоицев в 70и°75иСладиновДГв4 мин^То^щес0 низиртме,4 д^‘дйску^ир^мТ'и ^състава бяха: Апостолов,РЕленковАлексов, Станимировпч М.г-

"Желюша”: Бобан Гогов, Димитров, Миладинов, Ангелаков, Сто- 5* “и, “ "ска да си ТРЪ1"
ИПРВ Пешев Гигов, Боян Гогов, Соколов и Маринков. на с ‘У00™0' 1е срещата претьр- _ „ _ к

В слеТащия (девети) кръгжелюшаии са домакини на"Темац"от ™ пРовал' въпРеки че съм готов След 5 кръг Димитровград заема осмо място със 7 точки- Ь Ь следващия И ' г нр ,р,я от 14 часа в гпппнмя да призная големите пропуски в следващия кръг в неделя от 16 часа в пиротската зала Кей димит-Темска.Шчът е^насрочен за неделя от 14 часа в спорния це.пър нейн^то оргаиизИране« у ровградчани посрещат "Юниор" от Ниш.

"Реал" (Църноклище) - "Желюша" 2 : 3 (0:0)

Мачът се игра в спортната зала "Кей" в Пирот пред стотина зри
тели.

Д. С.Д.с..
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III Тъжен помен
На 18 ноември 2007 година се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от ненадейната смърт на нашия 
мил и непрежалим баща и съпруг

Срок за подаване 
на документите

Срокът на конкурса изтича на 30 ноември 
2007 година. Заявленията, които не са пода
дени срочно или не са комплектувани с 
всички търсени документи, няма да се раз
глеждат.

По изключение, конкурсните документи 
могат да бъдат подадени и най-късно 10 дни 
след срока, ако кандидатът представи дока
зателства, че е бил възпрепятстван.

т ЧАСЛАВ СТОЯНОВ
(1961-2007)
от Долна Ръжана

обявява тда1

Конкурс Панихидата ще отслужим на 18 ноември (неделя) на гро
бището в Долна Ръжана. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

С много обич и признателност ще пазим спомена за тво
ята благородна душа. Вечно ще живееш в нашите сърца. 
Благодарим ти за всичко!

Почивай в мир!
Опечалени: синът Милош, дъщерята Сунчица, съпругата 

Драгана и многобройните роднини и приятели

за отпускане на студ 
стипендии през учебната 
2007/2008 година

ентски

I IV
Брой на стипендиите 
и условия на конкурса Отпускане на стипендиите

Ранглистата на студентите, които кади- 
Обявява се конкурс за отпускане на 25 сти- датстват за стипендия се изготвя въз основа 

пендии през учебната 2007/2008 година.
Броят на стипендиите за студенти от пър

ви курс се ограничава до пет.
Четири стипендии ще бъдат отпуснати

Тъжен помен
На 11 октомври 2007 г. се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на милата ни съпру- К 
га, майка, баба и тъща йА

на следните критерии:
- успех
- доход на член от семейството

г

- континуитет в удовлетворяването на 
на изключително успешни студенти от пое- учебното условие за получаване на стипен- 
ледния или от горните курсове, независимо дия. 
от тяхното материално състояние.

. Могат да конкурират студенти от полу- утвърждава от Комисията за отпускане на 
висшите и висшите учебни заведения, чии- студентски стипендии, 
то родители или настойници имат место
жителство в община Димитровград.

БРАНИСЛАВКА ЦЕНКОВА
(1934-2007)
от с. БребевницаЛистата на кандидатите за стипендия се

На 11 октомври ще посетим вечния й дом на гробищата 
в село Бребевница.

Никога няма да те забравим! Благодарим ти за всичко, 
което ни даде.

Началната кандидатска листа ще бъде об
народвана на 12 декември 2007 година на об-

сайтащинското табло 
игту.ШтОгоудгасЕогд.уи.

Документирани забележки във връзка с 
обнародваната листа се подават в срок от 7 

Кандидатите за стипендии подават след- Дни след обнародването й.
В срок от 20 дни след изтичането на редов

ния срок за подаване на заявления Комиси
ята взима Решение за отпускане на стипен
дии въз основа на окончателната листа на

и на
II Скърбящи: съпругът Аюбисав, дъщерите Гордана и Снежа, 

зетьовете Зоран и Ненад и внуците Горан, Ивана и СанелаНеобходими документи
т Тъжен помен

На 16 ноември (петък) 2007 година се навър
шват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на

ните документи:
- заявление
- удостоверение за редовен студент
- удостоверение за положените изпити и 

общия успех (студентите от първи курс по- кандидатите, 
дават заверени копиета на всички свидетел- V 
ства от средното училище)

- удостоверение за средния месечен доход 
на член от семейството

АСЕН АТАНАСОВ 
(1957-2007) 
от Долно Тлъмино

V
Размер и изплащане на 
стипендиите Вечно в сърцата си ще носим хубавите спомени за теб. 

Благодарим ти за всичко!
Дълбок поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!

Съпругата Душанка, синовете Горан, Сашко 
и Драган и дъщерята Таня

На студента се разрешава изплащане на 
тека стипендия, подписани собственоръчно стипендия по време на редовното му следва- 
от студента.

Формулярите на заявлението и договора Отпуснатата стипендия за текущата учеб- 
се получават от компетентната служба на на година се изплаща на 10 месечни вноски 
Общинското управление, която дава и всич- 0т по 6000 динара чрез касата на Общинско- 
ки допълнителни информации. то управление или банкова сметка.

Удостоверението за средния месечен до- Изплащането на стипендията ще бъде 
ход на член от семейството за периода януа- прекратено, доколкото студентът е предста- 
ри - юни 2007 година трябва да бъде завере- вил неверни данни, както и в случай когато 
но от Данъчното управление - клон Димит- загуби правото на редовно следване или 
ровград. Удостоверението се издава въз ос- прекрати следването си. 
нова на изявление за броя на членовете на

- два екземпляра на договора за студен-

не.

Тъжен помен
на 25 ноември 2007 г. се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА 

от смъртта на
Д-р НИКОЛА ЦВЕТКОВ

|г ц По този повод на 10 ноември 2007 година на 
^ димитровградските гробища ще се състои па-
Т:' • ~Т нихида с начало в 10 часа. Каним близки и 

приятели да ни придружат.
С обич и признателност се прекланяме пред 

светлата ти памет!

Договорът за стипендия се сключва меж- 
семейството и официални доказателства за ду студента и председателя иа община Ди- 
доходите на семейството в посочения пери- митровград.
од.

5. 11. 2007 годинаВ Димитровград
Семействата Цветкови, Соколови и Мигович

Възпоменание 
Утре се навършват 

ДЕВЕТ ГОДИНИ от смър
тта па нашата мила и не
забравима майка, баба и 
тъща

Спортни новини 

от Сурдулща
Тъжен помен
ШЕСТ МЕСЕЦА без нашия скъп приятел и 

велик човекиа'
‘Боксьорите Александър лец беше Драган Апджел- 

Костич и Слободан Йовано- кович, който опъна мрежа- 
вич, членове на БК "Сър- та па гостите в 14 и 67 мипу- 
бия" от Сурдулица, ще та. С тази победа сурдули-

чани се включиха в ожесто-

Д-р НИКОЛА ЦВЕТКОВ 
от Димитровград

^ -

Винаги ще го помним по добрината и сърдечността, с ко
ято общуваше с нас.

С дълбок поклон пред светлата му памет!
участват като представите
ли на нашата страна на тра- чената борба за класиране, 
диционния международен което отваря вратата 
турнир "Златният гонг" от 9 Сръбска 
до 11 ноември в Скопие. С 
тях ще пътува и треньорът 
Саша Радосавлевич, който е

па
Драган, Цена и Роса Милановилига-изток.

МИЛАНКА 
БОЖИЛОВА 
от с. Дукат

‘Юииорският тим на бас
кетболния клуб "Радиик" 
победи като домакин юни- 
орите на БСК от Буяновац 
със 79:73, докато пионерите 
загубиха на свой терен от 
"Паптер" (Враня) с 61:111. 
Кадетите бяха свободни, а

На 12 ноември 2007 г. се навършват ДВЕ 
ГОДИНИ от трагичната смърт на нашия неп
режалим съпруг, баща, брат, девер и чичо1уверен, че и този път сурду- 

лишките боксьори ще пот
върдят безспорния си та
лант.

Ш , ."ОС обич и почит пазим 
спомените за теб и за ог
ромната ти любов, посвете
на на нас. Почивай в мир!

МИНКО ДИМИТРОВ 
(1965-2005) 
от Долно Тлъмино

И
*На градския стадион в 

Сурдулица футболистите кадегките не играха против 
на "Радиик" сразиха в педе- "Прокуггие", понеже 
ля тима на "Злочудово" от генките не дойдоха за мача. 
едноименното

Живеем с болката и спомена за теб. Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!
С много обич и тъга: съпругата Мира, синовете Деян, Денис и 

Бобан и братът Данче със семейството си

Децата ши Васко, Аила 
и Вера със семействата сигос-

лесковско 
село с 2:0 (1:0). Двоен стре- Д. Мирчев
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/7/1 анетарна налпреворо

{МутаванационалиаБългарко
« най-хубмв©*
шупе ш «вет(1

Кристина Димитрова, 19-годишна софиянка, спечели световния 
конкурс ва най-хубавото дупе, конто се проведе в Мюнхен.

Секси гърлата прибра 10 хиляди евро, едногодишен договор ва

- Ако яекой каже дека неомо мутаваяационатена 
средина, дебело се лъже/ Нине, бре, може да буде- 

Йеьропу за това/ - пърчи се Вакамо пример яарекломироне но Ьельо и солидно восгроховко но задника си.
"бордея се, че съм българка, благодаря на семейството и близки

те миза'безрезервната подкрепа и вярата в мен", бяха първитедуми 
на победителката след пристигането и в София, 

българката грабна титлата в изключително

Енциклопедията.
- Първо Ваке, научи коие кико се каже/ Не се ка

же мутаванационаляа, а мултинационална, голе- 
ма не разликата/ - засече га Мяка Есперантото. - А 
и носмо средина, ко що кажеш, а кита погледнеш 
от све стране и га пообъряеш и завъртиш, ниие смо
°ПаАйде ида типоверуйемкико се бъшкаже, я чес- 

буквете замешойем, ама за опашкуту много ти
аДР/фай да расчистимо йедно по йедно/ Айде кажи 
ми колко се йезика при нас орате, да видиш не смо 
ли мултинационална ?

-Па орати се йедт>н, свак че ти каже това. Е, исти
на затакуйемо йоще на два, ама това у специйалне 
приликъе и неприликье/

-Кой, брейедънйезик?
- А ти ужкьим не знайеш/ Ама щом сакаш да чу- 

йеш, че ти кажем: шопскьи!
- Първо, това не йе йезик, а сине просто ората на 

тия човеци тува. А второ, на койи йезици затаку
йемо, кико що кажеш?

- Па на българскьи и на сърпскьи...
- Одека-надека кита нийе се валимо дека знайемо 

и двата йезика?
- Йедно йеда се валиш, а друго йе да гъи слушаш! 

Послушай само Радио телевизию Цариброд! Кита 
орате на сърпскьи със самият изговор и с падежете 
се издидзаю кико ма че оди дирек, от баандеру, ки
ко га они кажу, демек същи смо кико белграджан- 
ъе! А кита се орати на българскьи, ко съпети конъи 
су. Све се плашим да не им се превърже йезикат и 
после че требе срукье да орате кико глувонемите!

- сУу бре Ешщклопедийо, откига па ти стануйези- 
чар, а?

- Откига помшш я съм си йезичат...
-Добре, нечуда ти затривам агърат. А кво че ка

жеш за това що децата ни уче английскъи, врен- 
скьи, немскьи, па чак и испанскьи йезици, а?

- А това йе млого убаво! Кита минуто странци из 
Цариброд, че може да им кажемо на ньин йезик 

“добърдан” и ‘довиждане ”!
- Видиш дека си се посмел с йезиците, ама не си 

сал ти, има гъи доста души. Ушкьим отиду да спе
циализирало българскьиу Българию, а ка се въряу 
лаю ли лаю на сърпскьи!? А ида ти кажем дека на 
мнозтша йезиците сяуже само за конкурси Кита 
требе да кажу кой йезик знаю. а оника запяу: бъл
гарскьи, сърпскьи, а сщгже се йоще с английскъи, 
вренскьи, тъерманскьи. рускьн...

- Калимера! Еве и я се служим с гърцкьн...
- Дай да оставило йезиците на йезичатите, ада 

расчистимо със средуту н опашкуту!
- Да речем нийе смо коньи...
- Кико конъи, бре?
- Нейе ко нъи, конъове... Е, кита се убаво нагости 

йедън конь, у средуту йе шкьембето и оно мелъе 
най-убавото. До нас, демек до опашкуту кво дойде, 
айде кажи ми?

- Па кво дойде -дойдуда ме простиш конщраците!
- Е разбра ли защо не може да будемо средина? 

Пуще се озгоре инвестнцийе до нас не стнгну или 
стигну толкова колко да закърпимо енромащиюту. 
Пущн се роба от държавнуту резерву - до нас не 
стигне нлн стигне толкова колко дупе да ни не 
зарасте! Даде се некнква помош, а она затъне у 
по-дълбокьите джепове, при нас и не дойде! Ако йе 
суша - че се помогне на тия с нляднте ектара, ако 
йе наводненийе, че се санираю тия с дебелете гус- 
кье. Са ясно ли ти йе дека смо опашката и защо смо 
опашката?

- Ясно ми йе! Ама и опашката прани голему рабо- 
ту, разгонъуйе муете на све стране!

- Пас и не ни бива за нищо друго, освен муйе да 
гонимо!

оспорвана надаревара. Т. / /строи

го

Полезни
съвети

Като няма 

прокопсия.
Депутатите

Абе, уж етт се къ/млп, 
е /мкен си тъпани/

Един от законите на джунглата
Всяка у//рав,ц/ва/ца върхумка 
първо пълни свой/иа тутка/ 
За/цо/по гоим върхушка 
без ненаситна тутка/

Диалектика
Дълго тря //// коя/унг/зъм, 
увг/, оказа се цинизъм.
Абре, убре, дел/окрацпя - 
нов самар за //ара на/у/я/

Из “Пътенправилник"
Ако тръгнел/ на за пай, 
а тяейал/е на нз/нок, 
ре се озовел/ на /от/

Нашата орисия
Вол кои/о повече се ценил/,
/полкова повече ни то на цепен////

Приспособимост
Воня/// дълго противи се 
на юзди и на хал/у///н, 
а л/нозпна хора са родени 
с тези атрибут//.

Робски марш
Със слово л/ъдро 

робът вдъхновен е/
Предмета сел/ар/нпрува 
на колене/

* Не прави от мухата слон: може да те стъпче!
* Ако не дават пет пари за теб- прави се на неподку

пен!
* Ако не ви е чиста работата - хванете някой да опере 

пешкира!
* Преди да влезете в нечие положение, вижте дали 

той е на положение!
* Не прелюбодействай с далаверата на ближния си!
* Преди да подложите динена кора на някого, вижте 

да не е вегетарианец!
* Ако ви се закълнат на вярност до гроб, веднага се 

обърнете към лекар!
!

Малки обяви
Съгласен съмда бъда избран заминистър на ко-\ 
ето и да е министерство в кабинет от какъвто и* 
да е цвят.

Е
Нолитко Пазарлнев от Келеппрово 1 

Пребоядисвам се много качествено и за нулаг 
време.

Четко Партиецо от Бояджиево
Правя коалиции всякакви сре/цу пари някакви.

Бай Демократ Полижарски отАдово 
Бая срещу упльх от падане на кариери.

Магийко Врожалеца от Срахлиево
Манчя

МР* 1ГНтйИранг1лов А'ек?а^а1Уко13-Поба"А'У"п-ров. Васко Божилов, Ванче Богоев Кирил Георгиев
ВестникярОългаритеврърввя
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