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| Училищата С един-двама! ПоАарък на НС и на "Братство" за българските паралелки в Босилеград
! ученици станаха 
! наша действителност

Е-поща: пшЬ@тес1шш8.пе(:

/ редседателят на Нечи
ст ^ оналния съвет на^ бъл
гарите в Сърбия Ангел Йоси
фов и и.д. директор на 
издателство "Братство" Небой- 
ша Иванов миналата седмица 
посетиха Основното училище 
"Георги Димитров" в Босилег
рад и подариха компютър и 
видеостена на паралелките в 
първи и втори клас, в които 
обучението изцяло се провеж
да на майчин български език.

Видеостената е дарение 
Издателство "Братство", а пок
рай децата, които се учат на 
майчин език, ще могат да я 
ползват и останалите ученици. 
Съвременният компютър - да
рение на НС на българите, е 
предназначен за първокласни
ците в българската паралелка. 
Националният съвет на бълга-
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Древната мъдрост, спо- 

: ред която най-годямото 
I богатство е когато къщата 
: е пълна с деца и учплпщ- 
! нлят двор с ученици, от- 
\ давна не важи за домовете 
! и училищата в нашите 
I краища. Колко голяма 
! трагедия ни е сполетяла 
■ показва и фактът, че в 
! много четири класни учп- 
I лища се учат по ед- 
! но-две-три деца. Държа- 
| вата в лицето на просвет- 
! ното министерство все 
\ още поема финансиране- 
! то и не закрива училшца- 
| та в нашите общини, до- 
• като в тях има поне по 
| един ученик.

па

рите и миналата година пода
ри един компютър на сегашни
те второкласници, които се 
учат на български език.

Йосифов и Иванов изтъкна
ха, че с подсигуряването на съв
ременните учебни 
цели да се повиши качеството 
на обучението на българчетата 
в Босилеградско и да се насър
чат подрастващите поколения 
да се учат на майчин език.

помагала се
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Саша Костов, координатор 
в КИЦ "Цариброд' ____ _______

Съобщение на националните 
малцинствени съвети

Да се спазват 
достигнатите праваСъдействам за 

работа в България 

и Словения
а,вети "а националните малцинства вНационалните 

Сърбия с голяма загриженост следят разискванията и На
родната скупщина във връзка с проектозакона за Консти
туционния съд па Сърбия. Малцинствените общности по 
пай-пряк начин са изправени пред факта, че изпълнител
ната власт в Република Сърбия си прави оглушки по отно
шение па защитата на техните придобити права.

Факт е, че с член 23 алинея 2 от Закона за защита правата 
и свободите на националните малцинства е регламентира- 

разиоредбите от Закона за Съюзния консти
туционен съд, че националните съвети на националните 
малцинства бяха упълномощени да подават конституцио- 
па жалба до Съюзния конституционен съд - докато същес
твуваше тази институция - когато преценяваха че е нару
шено конституционното право и свободата на числящ се 
към национално малцинство или в случай да им е искал 
помощ числящ се към национално малцинство, който смя
тал, че са му нарушени конституционните права и свобо-

При откриването на КИЦ стойпо с тях и да научим 
"Цариброд" едва ли някой е да се ипкубира, т.е. произведе 
предпоалгал, че след десет го- бизнес от определена програ- 
диии посредством КИЦ ще ма. Става дума преди всичко 
може да си намери работа в за дребен бизнес, евентуално 
България или в Словения! среден. Работите могат дп бъ-
Невероятно е, но става факт. дат от счетоводителски до 'основно обучение за работа

Както всяка неправител- производствени. Просто от „а компютър, което досег а са 
ствена организация и КИЦ се първа ръка, преди всичко хо- МИ1|а/1И около 300 души. 
финансира от разни донори рата да се запознаят може ли 
и реализации на проекти, това да успее и в Цимитров- 
Тъй като през последно вре- град и как да го направим, 
ме е практика пари да се да- » Тези активности сега са в 
ват само въз основа на качес- Г0() д Досега? 
твени проекти, КИЦ от годи
ни я въведе в работата си. За 
това с какви проекти в момен
та се занимава КИЦ и как те 
се подготвят говори Саша 
Костов, координатор 
пректпте в КИЦ.

- В момента в КИЦ се реа-

по - съгласно(.шии Костов

Общо взето от множество
то написани проекти около 
80% са приети и реализира
ни и от гях има определен 
ефект.

- Миналата година реали- Ца кажа и това, че посред- 
зпрахме един проект "Мал- егвом Теледом ще участваме 
цинствата в ефира", с помо- в реализация ма проект в 
ща на който деца трябваше рамките на Националната 
самостоятелно да измислят и инвестициопа програма, а то- 

на осмислят някакво представ- на е да се осъвремени работа- 
ление въз основа на някоя ле- та, за да се увеличи броят на 
генда. При това сами да изра- услугите, които предлагаме 

:;;'зиРа пРоект под название ботят костюмите, сценогра- па хората. Същевременно се- 
Ииформацпонио-съвещате- 

лен център", който е под пат-

ди.
Сега, когато в Република Сърбия се полагат нови основи : 

па конституционно-съдебната защита на основните човеш- 
права и свободи, предлагащият новия закон не води | 

придобивка по отношение на ефективната за- \ 
щита на числящите се към малцинствените национални : 
общности, както и самите малцинствени общности, да се 
пренесе в новия закон за Конституционния съд. Този, кой
то официално предложи проектозакона, досега не прие 
аргументите, които в това отношение представяха някои , 
депутати от националните малцинства, покрай другото и ■ 
посредством измения и допълнения на проектозакона. 
Имайки предвид разпоредбите от сегашната Конститу- . 
ция, според които достигнатото равнище на човешките и 
малцинствените права не може да се понижава, тази пос
тъпка е неприемчива.

Националните съвети на националните малцинства от- \ 
правят публичен апел към правителството на Република 1 
Сърбия, което предлага проектозакона, и към министъра 
на правосъдието, който е официален представител на пра
вителството, в по-натъшното разискване в парламента да I 
приемат внесеното изменение от групата депутати на член \ 
83 от проекозакона за Конституционния съд.

Забележка: Със съдържанието на съобщението се съгла- ! 
сиха 14 председатели на националните съвети на малцин
ствата в Сърбия, сред които и на НС на българите.

ки
сметка тази

фията... и накрая да го изиг- гашиите ресурси, с които раз- 
раят. Това трябваше да стане полагаме, като оборудване

ронаж на правителството на в СрОК от пет дни и стана, нпр., да предоставим ма ия- 
Съроия. Реализацията му за- Бяхме партньори в един коя местна общност, която 
почна от февруари и ще про- 
дължи 15 месеца. Най-кратко 
казано това е проект за оказ
ване услуги на гражданите, 
т.е. това е на преден план.
Втората част е да се изработи 
акционен план за действия в 
областите, които предвижда

транегранйчен проект с Бъл- има нужда от нещо подобно, 
гария, с община Видин. . Толкова много проекти,
* Колко реализирани проек- кой ги реализира, кой ги 
ти КИЦ има досега и отко- прави, пише? 
га ведомството започна с 
тази дейност?

*Аз съм координатор, но 
имаме много широк кръгсът- 

- Реализирани проекти рудници от различни облас- 
стратегията за намаляване на има много. Започнахме от ти, което зависи от проекта, 
бедността: помощ на стари 2000 година с проекта Теле- По принцип всеки, който 
лица, на деца, на образовани- дом, осъзнавайки, че успешна има и доора осъществима 
ето, екологичните аспекти, на рзбота може да се реализира идея, може да дойде при нас, 
бедността и намиране на ра- само чрез проекти. А по този пие имаме инструменти да 
бота. Досега сме създали база начини финансирането да се направим нещо от неговата 
сведения на безработните, реши до известна степен. За идея. Защото за десет години 
правим база сведения на ра- <4^ получиш пари, трябва да съществуване ние сме изгра- 
ботодатели и хора, които мо- напишеш проект. И не само дили множество контакти, 
гат да предложат работа, да го напишеш, но той да бъ- познанства, имаме свой Д,0ПуТОТКОТО СН0ЖОНО СТОЯНОВИЧ 
Един от тях е словенец, който Де добър, за да бъде приет за имидж. Едва ли в страната ПЛОВШИЧ В СУОЛ\/ЛИ11П И ^ПГМЛРГППЛ
може да намери работа за реализация от този, който ще има нещо с участие на непра- —*------------------- -------- ^ ^

В дава пари. Започнахме с из- вителствения сектор, на което 
даване на няколко книж- ние да не сме поканени. Съ- 
ки-публикации, като съфи- що така и в България. Без 

В момента се съмнение КИЦ е известно 
подготвя един изследовател- име 
ски проект "Драговита злат- сектор, 
на", завършен е проектът за * Колко заети има КИЦ в 
оброчните кръстове в Цариб- момеНта? 
родско. Имаше проект - 
кръгла маса за изучаване на 
майчиния език, проект 
подготовка на кандидат-сту
дентите в България. Реализи
рани са и други проекти като

Лаело Йожа,
координатор на НС на националните малцинства в Сърбия

Предимство
на непосредствените
контакти

различни специалности, 
момента той най-много тър
си заварчици и то не само 
квалифицирани, но и висо- нансиери... 
коквалифицирани кадри.
* За работа в Словения ?

- Да, за работа в Словения.
Кандидатите трябва да са ква
лифицирани и да имат двой
но гражданство, т.е. и Българ
ско, тъй като двете държави 
са членки на Евросъюза и та
ка всичко става легално.

в неправителствения

: Депутатката на Г 17 .....::
; Снежана Стоянович Плавшич 

от Лесковац, която е зам. - шеф 
на депутатския клуб на партия- 

Л та и председателка на парла- 
I ментарния Съвет за здравно де-
■ ло и семейство, през миналата
■ седмица посети Сурдулица и 
Н Босилеград. Това тя направи в 
Н рамките на акцията на депутат- 
I ския клуб Г 17 плюс "Питай де-
■ путата", която партията про-
■ вежда още от предишния пар- 
Щ ламентарен състав, а целта на 
1 която е депутатите на тази пар- 
I тия да посетят всички градове в
■ Сърбия и в разговори с гражда- 
Н ни да се запознаят с проблемите

им и с възможностите как те да 
се решават. На срещата с пред
ставителите на общинските съ
вети на партията в двете общи- 

гя беше осведомена за работата им и за начина, по който те 
контактират с гражданите, както и за становищата на граждани
те, свързани с работата на депутатите на Г 17.

- Намерението ни е да се срещнем с хората, които ни оказаха 
доверие, да ги попитаме пред какви проблеми са изправени и 
как

плюс
- На щатна работа в КИЦ 

~ са само двама, а хонорарни 
сътрудници има повече, в за
висимост от проектите. •т'* **

/1.7'.
* Имате ли и контакти, с 
помощта на които да пред
лагате работа в България, 
тя все пак е в съседство?

- Имаме, разбира се, но 
главно се търсят строго спе
циализирани, квалифицира
ни работници. И в България 
се търсят заварчици, квали
фицирани строителни работ
ници, които и в Словения, и в 
България се плащат много 
добре, дори и до хиляда евро. 
В момента уточняваме как то
ва да стане, как да се направят 
интервюта, колко са необхо
димите работници и пр. 
Предстои ни посещение на 
така наречените бизнес инку
батори в по-развитите среди, 
конкретно Ниш и Зренянин, 
където да се запознаем по-об-

“ 1

Националният съвет на българите в Сърбия

Честитка до 

Бошняшкия
2национален съвет

От името на Националния съвет ма българите в Сърбия 
свое лично име председателят д-р Ангел Йосифов изпрати 
титка на председателя на Бошняшкия национален съвет Сулей- 
ман Углянин и на бошияците в Сърбия по повод 20-и ноември - 
Деня на Санджак. г

В поздравителния адрес се казва: "Вашата борба за опазване на 
националния идентитет и Вашите ст 
мократическо общество в Сърбия

и от 
чес-

ни

ремления за развитие на де- 
Черна гора за нас са пример 

и подтик в настояванията ни за опазване на националната само
битност и за икономически и социален напредък.

Пожелавам Ви лично щастие, добро здраве и плодотворно 
сътрудничество". г

и в
сугестиите им да вградим в законите, които сетне ще се отра

зят върху живота на гражданите, подчерта депутатката в Сурду
лица и добави: "Надявам се моето посещение на двете Общини и 
сугесттиите на гражданите да допринесат ние депутатите от на
шата партия да работим по-добре . 'Д. Мирчев



ДСС: Владимир Захариев е преизбран 
зр.пр.бАседател на Окръжният съвет

323 ноември 2007

Бабушничанинът Зоран Филипович 
очаква присъда от Стразбург

ЛИ
, Изпълнителният съвет на Демократичната партия на Сър-

Владимир Захариев, кмет па Босилеградска об- Служителят в клона на ре- 
о редсеАател на 00 на ДСС в Босилеград, за председа- публиканската служба за фи

на Окръжния съвет на тази партия за Пчински окръг със нансов контрол в Бабушница 
седалище във Враня. Мандатът на Захариев, който и през из- ^°Раи Филипович получи 
теклите две години оглавяваше този пост, ще продължи поез ПИСМ0 от Международния 
следващите 4 години г у съд за човешки права в Страс-

подобРи резултатите на партията във всяко едно Сърбия е уважена и че наско- 
шение във всичките общини в окръга и ще положи уси- Р° на уеб сайта на съда ще бъ- 

лия със съдействието на правителството и на премиера Ко- Ае публикувана присъдата, 
щуница да привлича повече инвестиции в Пчински окръг Филипович е вторият бабуш-

П /1 Р ннчзнин, който се обърна 
към Международния съд, за
ради неоснователни присъди 
на Общинския съд в Бабуш
ница, които били

Радио телевизия Цариброд
потвърде

ни и от Окръжния съд в Пи
рот. И той, както и съгражда- мия съд, с която ще бъде оне- 
ниггьт му Зоран Лепоич, би- винен, да настоява за обнов

ление на делото пред Общин
ския съд в Бабушница или да 

щипа и бивш директор на ба- вдигне ръце. "Присъдата на 
бушнишкото конфекционо междунарония съд може би 
предприятие "Лисца" Петър ще представлява най-голяма- 
Иончич. та сатисфакция за мен. До то-

Като служител в службата ва дело аз едвам ли бях вли
за финансов контрол Фили- зад в съдилищата", казва той. 
пович преди години открил, На мнение е, че Сърбия и 
че в "Лисца" са вършени фи- днес се контролира от капи- 
нансови машинации. На едно тала,

Истината преди всичко ли съдени за клевета срещу 
Бабушнишка об-екскмета на

*Радио телевизия Ца
риброд - местна об
ществена медия, която 
претендира да стане 
модерна информатив
на къща

В рамките на Радио телеви
зия Цариброд (РТЦ) работят: 
Радио Цариброд (от 1995 г.), 
Телевизия Цариброд (от 1991 
г.) и кабелно-дистрибутивна 
система за територията на об
щината. Програмата се из
лъчва на сръбски и на българ
ски език, което е предимство 
пред другите медии в регио
на. Стратегическите възгледи 
на РТЦ подразбират три це-

който определени
политическо събрание през структури са създали по вре- 
2001 г. той публично заявил, ме режима на Милошевич и 
че "Иончич ощетил държава- че след 5 октомври 2001 г. по- 
та с 500 000 германски мар- не по едно лице във всяка об- 
ки". Иончич го съдил и при- щина в Сърбия, което е вър- 
веждал свидетели, които уж шило финансови машина- 
чул и, че Филипович изпол- ции, е трябвало да 
звал думата "откраднал", ко- затвора. Въпреки всички гла- 

твърдения съдът уважил, воболия, които имал през из- 
След това той бил принуден миналите няколко години,

днес не се разкапва заради ду- 
Пред нашия вестник Фили- мите си, които били повод да 

пович сподели недоумението го съдят, 
си дали след получаването на 
приет,дата от международ-

напнпа

иго

да плати 3000 евро.

Б.Д.ли:
1. На местната общност да 

се прдложи всичко, което би 
й предложил, разбира се, ако 
съществуваше местен "явни 
сервис".

2. Непрекъснато да се под
помага таченето на 
и българската култура и ези
ците.

Честоти за ТВ 

^Цариброд” и 

“Босилеград”сръбската отделно място заема младеж- пои истинско информиране
като стандарт във всекидмев- 

детского предаване "Радио пата работа. През 2006 и 2007 
весела школа". Съветът па Републиканската радиодифузна агенция 

(РРА) обяви списък па местните телевизии в Сърбия, които 
получиха честоти за излъчване на програма през следва
щите» години. Сред 88-те телевизии са и ТВ "Цариброд", и 
ТВ "Босилеград", както и пиротските телевизии "Пи-ка- 
пал"и"Тапуки".

Получаването на чистотите е от голямо значение 
предстоящата приватизация на електронните медии.

г. отделно внимание е посве- 
С добре организирани тре- тено па документалното, как-

3. Ца се подтиква развитие
то на Община Димитровград.

Без какъвто и да било вид ииРовки редакторите поето- то и па съвременните телеви- 
янно повдигат капацитета на зиопии тенденции. Благода-дискриминация РТЦ инфор

мира, подучава и забавлява младите журналисти и по та- реиие иа това РТЦ за пръв път 
гражданите, а основната му къв начин създават основи за участва в Международния

бъдещото развитие па медия- фестивал ма местни европей
ски телевизии в гр. Кошице

пред
мисия е да прилага толеран
тно новинарство, което ува- га' 
жава ценностите на истината

Б.Д.Културното радиопредава- (Словакия), 
не "Фуснота", което подготвя 
Драголюб Пейчев, се занима- мация през следващия пори
ва с културна деконтамина- од ще продължат т 1тив обу- 
ция и музикално обучение, чеиията, с цел да се повишат 
креирайки музикалния 
щаб иа медията.

След успешната трапсфор-и да има критически подход в 
мултикултуралната и мулти
национална среда. За да при- Пиротска „Слобода" 

за продадена на аукционлагат успешно високите стан
дарти на обективното, навре
менно и професионално ин
формиране, редакторите на Информативната 
РТЦ за всички заети органи- програма КЗТО 
зират международно призна- преДИМСТВО 
ги тренировки ш Ьаив, с което 
се набляга върху модерна мес
тна медия.

ма- всичките възможности
предстоящото приватизира-

Ипформатшшо-общественото предприятие „Слобода" от 
11ирот бе продадено за 3,5 милиона динара иа аукцион, кой
то се проведе па 16 ноември. Вестникът бе купен от Тома Ра

на кадри ю помощ оказва мес- домирович, собственик па „Народие новине" от Ниш. Първи- 
тното самоуправление, както ят брой па седмичника „Слобода" е печатан през 1944 година 

В общата програма цен- и Националният съвет на бъл- и след „Народне новине" е в гор местен вестник в бивша 
трално място заема ипформа- гарите в Сърбия, културните Югославия. Да припомним, че неотдавна бе приватизирана 
тивната програма. министерства на България и и Телевизия Пирот, която купи Милорад Пеич, собсгвенпк

Чрез постоянни ггрограм- Сърбия, мисията на ОССЕ в на фирмата „Юпитер" от Пирот, 
ни тренировки в самата ме- Сърбия сдруженията и орга- «-«орел информациите от Лгенциггга за приватизация до- 

т . Р сега са продадени 13 местни радио и ТВ станции. Останалите
дия ред. I гр с мс д . низациите в този бранш. 60 електронни медии трябва да се приватизират до 31 декем-

Радчи тслеви.шм Цариброд ври 2007 г.
Петър Виденов

не.
За обучение и образование

Бъдещето е на 
младите

РТЦ обръща специално 
внимание на работата с мла- Ритена РТЦ успяха да доегиг- 
Дите. В редовната програма «ат обективно, професионол- - четината е нашта цел!
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4 '23 ноември 2007

Интервю с Петър Стоянов по повод 10 години КИЦ "Цариброд" %

Българското общество е длъжно да полага
^ инвест иции кьм вашите райони г ------ —- " —

защото там живеят българи.
щиахме като сТари познати. Вярно е на 
също така, че демократичните про
мени в България, очакванията по
онова време, че България ще се при- България, и за Сърбия, 
съедини към ЕС (нещо, което по-къс- * [{ак Вие (катол/обим президент 
но се случи), започнаха да издигат сред хората от Западните 
престижа на нашата страна и па бъл- покрайнини) можете да помогнете. 
гарското общество в очите па пашите Да речем да Пъдете патрон.на някоя 
сънародници зад граница. Всички бизнес-среща в Цариброд с конкретна 
изведнъж разбраха, че за България Чел - инвестиции в 
вече не може да се говори като за - Искам да ви уверя, те ви и 
най-верния сателит ма бившия Съве- жетс да разчитате па мен. I азбира се, 
тски сьюз, като за бедна и изостанала аз вече не съм в активната политика 
посткомунистическа страна. Приоб- на България. Но каквито и ввзмож- 
щаването па България към Европей- пости да имам, свм готов да помагам 
ския съюз дава нова перспектива и па вашата кауза, включително и за 
ново самочувствие на българските организация на бизнес-срещи и за 
граждани. А това означава, че Бъл- създаване па икономически контак- 
гария ще става все по-привлекателна ти. Разбира се, един човек не може да 
за всички българи, които продължа- направи чудеса, по ако много хора 
ват да живеят извън страната. Вярно обединим, можем за постигнем доо- 
е, че все още имаме икономически ри резултати. ^
трудности, вярно е, че заплатите и * Ангажира ли се достатъчно Бълга % 
пенсиите ни все още не са "европей- рия, сега вече като членка на 
ски", но пътят, по който върви сгра- Европейския съ/оз, около 
ната, е правилния т път. Зат ова мис- българската общност в Сърбия! 
ля, че нашенците, които живеят в - Със съжаление трябва да кажа, че 
Сърбия, с основание могат да се гор- покрай усилията, които полагахме за

родина. България членство в ЕС, някак на заден план Ще влезеш, но и как ще излезеш, 
избегна етническите войни и разру- остана отношението на държавата Реших да напусна с достойнство, 
хата и днес всеки български гражда- към големите български общности, защото прецених, че сега е моментът, 
нин може да пътува навсякъде в Евро- живеещи извън страната. Една от България вече е член на НА Ши ЬС_, а 
пейския сьюз, показвайки само лич- важните задачи пред българските това бяха основните цели, които ис

ках да постигна като политик. Сега

* За пръв път посетихте 
Цариброд на Великден 1996 г.
Тогава заявихте, че сте решили 
президентската си кампания да 
започнете от Цариброд, от 
Западните покрайнини. Какво Ви 
подтикна да направите точно 
така и бихте ли го повторили?

- Наистина още в самото начало па 
президентската си кампания посетих 
Цариброд за да се срещна с вас, бъл
гарите, живеещи там от години. Нап
равих го първо, защото бе в навече
рието на Великден, и второ - защото 
разбирах колко важно е за вас, наши
те сънародници в Сърбия, да усетите 
подкрепата, загрижеността и отно
шението на българската държава - 
след като дълги години в името на 
"социалистическия интернациона
лизъм" или по други причини бълга
рските власти се бяха отчуждили 
пълно от проблемите и болките на 
нашите сънародници в чужбина. И 
досега пазя спомените за това посе
щение. Никога няма да забравя топ- 
лотата и човешкото отношение, с 
които бях посрещнат. И оттогава до
сега - и по времето докато бях прези
дент, и след това - не съм отказвал 
никога среща с нашите българи, било 
от Сърбия, било от Румъния, Мол
дова, Украйна или другаде. Винаги 
съм смятал, че българското общество 
е длъжно да полага много повече гри
жи към своите сънародници в чуж
бина. Необходими са не само жесто
ве, необходими са и конкретни стъп
ки - улеснение при придобиване на 
гражданство, стипендии за студенти, 
стимулиране на повече инвестиции и 
търговски контакти и т.н.
* След избирането Ви за президент, 
на път за среща с президента 
Кощуница пак се отбихте в 
Цариброд и бяхте най-радушно 
посрещнатият държавен глава от 
жителите на града. Според Вас на 
какво се дължи това - на очак
ванията на българите от Цариброд, 
че България най-сетне ще направи 
нещо за тях, на факта, че 
диктатурата на Милошевич 
свърши и се надяваха истинската 
дамокрация да дойде и сред тях (а 
Вие бяхте олицетворението на демо
крацията) или на нещо трето?

- Вярно е, че тогава за втори пъ т се 
срещнах с вас - този път вече се сре-

не само
но и защото това би било изгодно и зд

I
*■/ ;

.‘Г.

V х
на-

* Напускахте водещото място в СДС 
и парламента. Защо? И с какво се 
занимавате сега?

- В политиката е важно не само как

деят сьс своята

ната си карта. Кой можеше преди 10 управленци днес е да обърнат поглед
години да си представи, че това може към нашите сънародници в чужбина нека да дойдат по-младите, които са

и по-енергични, и по-образовани от 
нас. Разбира се, ако някой има нужда 
от моя опит и моите знания - никога

да се случи толкова скоро!
* Нас, малцинството, постоянно ни 
определят като мост между два 
близки народа. Факт е, че на мост 
не се живее, само се преминава от

- силата на една държава се измерва 
и с това как се отнася и в каква степен
защитава интересите на своите съна
родници, които живеят зад граница.
* Какво е Вашето мнение във връзка 

една страна на друга. Пък и мостът, с интеграцията на Сърбия в ЕС? 
ако не се поддържа, един ден рухва. Не 
е ли необходимо този мост да бъде 
“открит” с бизнес, със съвместни 
инвестиции и пр. ?

- Абсолютно сте

няма да откажа.
* Предстои отбелязването на 10-го- 
дишнината от създаването на КИЦ 
“Цариброд”, за който, доколкото 
знам, имате големи заслуги. Ще 
имаме ли честта пак да Ви 
посрещнем в Цариброд по този повод 
на 24 т.м.?

- За съжаление точно по това време 
ще бъда далеч от България, но с цяло
то си сърце и душа ще бъда заедно с 
вас в Цариброд. Искам да ви пожелая 
много здраве, много късмет и опти
мизъм. Вярвам, че след толкова мно
го страдания и несправедливости, 
които преживяха нашите българи в 
Сърбия, за всички нас - и българи, и 
сърби, идват по-добри времена.

Интервюто взе Алекса Таш ков

- Ние бихме се радвали много на 
едно бъдещо членство на Сърбия в 
Европейския съюз. Първо, защото 

прав, че мостът ИскалЧ отношенията ни сьс
трябва да бъде "покрит" с инвесги- СъРбия и ?ьРоите да се Развнват въз- 
ции. Струва ми се, че точно тук бъл- можно «аи-приятелски. И второ, та
тарската държава е в много голям Щ°то това е изключително в интерес 
дълг към вас, българите живеещи в и на България. Между България и ЕС
Сърбия. Все пак не бива да забравяме, се1а ^ само СъР0ИЯ' А това озна' 
че имаше и лошо стечение на обс- чава граници сложни комуникации 
тоятелствата - войните в бивша Юго- и к°ЕидоРи' Ако СъРбия ?ане ^1ен 
славия, ембаргото, сложните поняко- на ЕС' за БългаРия ™ва ои оило мно- 
га отношения на Сърбия с ЕС. Но го изгодно " политически, и иконо- 
това в никакъв случай не бива да е м,ически' Всички недоразумения, 
оправдание за българската държава. които понякога се получават на на- 
Тя трябва да стимулира насочването шата гРаница сьс СъРбия' 0™ад-

Социалната обстановка в Димитровградско (2)

7,4 милиона динара за закъсалите
пуснати общо 469 такива. Трябва да се от
бележи, че броят на лицата, т.е. семей
ствата, които се възползват от посочените

986 динара са дадени като еднократни па- През последните няколко месеца броят 
рични помощи. Според плановете до на жителите в общината, нуждаещи се от 
края па годината би трябвало общо 3 217 еднократни парични помощи, драстично 
105 динара да бъдат отделени за този вид се увеличава, така че за тази цел се търсят 
социална помощ. В общинския бюджет и най-много средства от министерството, 
обаче липсват 1 267 650 динара за тази Средства липсват и за финансиране 
цел, които органите на местното самоуп- дружеството "Хендикеп (за нормално 
равление ще опитат да получат от Ми- провеждане на дейностите му са необхо- 
нисгерството на труда и социалната по- дими над 450 000 динара), за ученически 
литика на Сърбия въз основа на "Проекта стипендии -1 203 000 динара, адаптиране 
за разширена социална защита", който на жилищни обекти и плащане на погре- 
вече е изготвен. бални разходи на граждани, които не са

От този документ между другото нау- имали роднини и които не са се възпол- 
чаваме, че от общинския бюджет през та- звали от социална помощ - 123 000 дина- 
зи година ще се отделят значително пове- ра, за закуски на учениците в основното 
че средства за разширена социална защи- училище - 908 000, за плащане на превоза 
та в сравнение с миналата година - 7 369 на учениците в средните училища - 723 
455 спрямо 4 799 787 динара. 667 динара, както и за купуване на дърва

С проекта си за разширена социална за огрев, плащане на разходите за ток, по- 
защита, с който кандидатства за средства мощи за лечение и помощи за Старчес- 
от министерството, местното самоуправ- кия дом - което прави общо 104 000 дина- 
ление цели да осигури още около 5 мили- ра. 
она динара. С тази сума средствата, пред
назначени за социлани цели за 2007 г., ще 
се увеличат на около 12 300 000 динара.

три вида социални помощи, варира от 
месец на месец.

Когато става дума за еднократните па
рични помощи - през 2006 г. от общин
ския бюждет са отделени общо 1 779 612 

Според сведенията, които ни бяха пре- Динара за тази цел. Тези средсгва са из- 
доставени от общинския Център за соци- ползвани предимно за купуване на бито- 
ални грижи в Димитровград, напоследък ви стоки - 1 431 400 динара, както и за ку- 
70-ина семейства получават материална пуване на учебници - 89 850, дърва за ог- 
помощ. Става дума за парични средсгва, Рев" 65 300 и т.н. Според ггредварителни- 
които се отпускат от републиката, чиято те планове до края на тази година би 
стойност варира ог 4,5 до 9 хиляди динара трябвало да се похарчат 1 949 455 динара 
в зависимост от броя на членовете на се- във вид на еднократни парични помощи, 
мейството. Броят на лицата, които се въз- Най-много средства пак би трябвало да се 
ползват от другия вид материална по- за кУпуване на битови стоки -1
мощ - чужда грижа и помощ, напоследък 310 динаРа' <^ед това за купване на 
е45_ учебници - 300 240 динара, за дърва за ог-

От общинския бюджет се отделят фи- Р?| "^5 950 динара, за облекло и обувки - 
нансови средства за еднократни парични Ц5 {00 Динара, за лекарства и други видо- 
помощиОт тях през последните месеци ве здравна защита - 83 400 динара, за пла- 
?а се възползвали 271 лица, на които са от- ^ане на погребални разноски - 41 700 ди- 
са се възползва/т нара и т.н. До средата на тази година 1 263

на

- продължава -
в. А-
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Обстановката след 

проливните валежиРазногласия по повод 

проектобюджета за 2008 г.Бюджет 2008 година е първият бюджет буна председа б “ НОрМаЛИЗИра

?™7Ф,йец'КрИ,И""
«ир™е,.то.р,й^„т„17““Г,"7„р: |„™Гбг™р.7„7р™Гг," ™ри“Ж*7г,?Т^

"Ппяпито.ргрптл____ пи на ведомството отводня- в село Пъстрей, община Опан
ка ЗтоГпГ™ 43 ВОАИ поли™- ват приземни етажи в общи- и в село Ягода, община Мъг-
же да цештвт гт™я«т1тМИ1<а1к " К°™ М°’ иите РаДиево, Гълъбово, лиж. В община Раднево без 
Овчаров Спопр „ррпГп™ П^от|МИ ' каза Опан и Костинброд. Там бед- питейна вода са селата Ново 
тичен зтшотозтпт п юджет 2^8 е Реаамс' ствеиото положение в сряда село,МихайловоиВоденича- 
ГГувелитеЗ на ^п,^^ В ™ предпиж- все още е било в сила. В об- рово. Екипи на ВиК отстра- 
ние на чехлите чягГ- Дите с 27 Д увеличе- щините Царево, Съединение няват повредите по водопро- 
икономиад^пЯД«™»"^ТбИЛ;НоппоРЪСТНа и Симеоновград бедственото водната мрежа. Поради свла- 
вият вкойтпишппш',’ юджет2008епър положение е отменено. чище е бил затворен пътят
М то ппипгштетт *” писани приоритети. Нивата на реките Марица, Смолян - Пловдив в района
И то приоритети от обществено значение", Тополница, Луда Яна и Пото-
:=Г=^еАаТеЛЯТНа б,ОАЖетната ка продължава да спада. Ре- са мерки за разчистване на 

1 пг.го.1П ^ А 1еГ° В никои ДРУГ бюджет ките Искър, Златна Панега, стар, съществуващ път, за да 
не са посочвани увеличение на доходите и по- Вит и Осъм са в коритата си. се пренасочи движението 
е ю средства за пенсии. Големите язовири Копринка, през него. В наводнените на-
к едновременно с това правителството пе е Овчарица и Жребчево имат селеии места са сформирани 

ооърнало гръб на един от водещите приори- достатъчно свободни обеми, комисии за оглед и оценка на 
тети - развитие на българската икономика. Продължава 
Кажете ми коя е тази година, когато България 
е имала 5 млрд. евро чуждестанни инвести
ции", запита риторично Румен Овчаров.

«Д* ; N С ■ »

село Хвойна. Предприетипа

контролирано- нанесените щети. 
то изпускане на язовирите

Л-
■ '■:>

А<’.Т-.

Стефан Софиянски: Когато се спори за това дали този бюджет е Щ 
повече десен или повече ляв, е забавно, но не Ш 
и функционално. Може да спорим по бюдже- I 
та, само когато се осовободим от желязната Ж 
хватка на Световната банка, категоричен бе 
Сидеров. |йй,
Димитър Камбуров: _ н

V!

БНС няма 

да подкрепи 

Бюджет 2008 г. 1:3: ШБюджетът 

за образованието
Според Софиянски проектобюджетът ге- — СТ3.1УКВ0 

нерира инфлация, с което ще се увеличи ин- ^
флационният натиск. Освен това - данъчните 
закони водят до увеличаване на данъчната те- статуквото и няма никаква реформа. Това ка- 
жест и то най-много върху най-бедната част за от парламентарната трибуна депутатът от 
от обществото. Това допълнително ще нама- ДСБ Димитър Камбуров, който е и замес- 
ли покупателната способност на хората, ко- тпик-председател на парламентарната коми- 
ментира Софиянски.
Волен Сидеров:

Това заяви съпредседателят на парламен
тарната група Стефан Софиянски по време 
на обсъждането на първо четене на проекто
закона за Бюджет 2008 г.

1 • . ш цу. ■' тПловдивска област I ■■

Новоизбраният 

председател на ВКС 

Лазар Груев 

положи клетва

Бюджетът за образованието е бюджет на

сия по образование и наука, предаде Агенция 
"Фокус". Според проф. Камбуров делегира
ните бюджети, които се въвеждат с проекто
бюджета, помагат, по пе лекуват системата.

"Делегираните бюджети в никакъв случайВ България няма 

развиваща 

се икономика

Това стана при закрити врата в тържествената зала пред 
песа панацея. Поради липса па реформи от- всички съдии от Върховния касационен съд (ВКС). Журна- 
дадепите до момента делегирани бюджети, листи влязоха в залата едва след като Груев се закле. Замес- 
катотези за висшите учебни заведения, не до- тпик-председателят на ВКС Любка Илиева обясни, ченееби- 
ведоха до резултат", каза депутатът. ло предвидено медиите да бъдат допуснати до церемонията

По думите на Камбуров образованието се по полагането па клетвата и отчете това като пропуск на орга- 
муждае спешно от сгауктурпа реформа, по тя пизаторите, съобщава БТА. 
се прави стихийно, без никаква идея. Пред съдиите от Върховния съд Груев заяви, че трябва "да

"Къде е обещаното приоритетно отиоше- говорим мо-малко и работим повече". Бях назначен за ад- 
ние към образованието?!", запита риторично мипситративеп ръководител, по не и за ваш началник, обър- 
проф. Камбуров. па се Груев към съдиите и посочи, че съдията има само един

началник - конституцията, законът и съвестта.

Лидерът па "Атака" Волен Сидеров заяви 
от парламентарната трибуна, че "няма сми
съл да се спори по един бюджет, който се на
лага от желязната матрица на Международ
ния валутен фонд".

Учителски протест Десети икономически 

форум на ЦЕИ
ропейскага 
(ЦЕИ)

По време на първото четене па проектозакона за Бюджет 2004 г. се състои учител
ски протест пред сградата на Народното събрание.
Според представители па единния национален стачен комитет протестите ще 
продължат. Те обаче не уточниха конкретни дати за следващите прояви.
Учителите са на мнение, че предвидените в бюджета 4,2% от БВП за образование са 
недостатъчни. Те настояват този процент да бъде увеличен па 4,7, които според 
тях е абсолютният минимум, е който се гарантира нормалната работа на образова
телната система.

Страните от Цептралпоев- ледните 3-4 години", подчер- 
ииициатива та Димитров. "Чуха се и ня- 

се нуждаят от мобили- кои тревожни нотки като 
зирапе ма наличните ресурси например в панела сучастие- 
за запазване па растежа и до- то па НЕК, където стана ясно, 
гопваие стандарта на страни- че има недостиг на електрое- 
тс от Западна Европа.Топа за- нергия на Балканите в размер 
яви министърът на икономи- 5 тераватчаса вследствие на 
ката и енергетиката Петър извеждането от експлоата- 
Димитров па церемонията ция на трети и четвърти блок 
по закриването на десетия на АЕЦ "Козлодуй". Ако пре- 
икоиомически

Пенсионерите ще получат 

коледна добавка от 50 лева форум
Всички пенсионери ще по- пие па Надзорния съвет па ДОО, които намаляват пла- ЦЕИ, предаде репортер

лучат коледна добавка в ра- института. Средствата, които мира![ата субсидия от рспуб- Агенция "Фокус'. електроенергия в региона, то
земр на 50 лева, съобщиха от са необходими за това изпла- л и канския бюджет за 2007 г. "Беше подчертано, че реги- сега покриваме едва 20% от 
Националния осигурителен щане, са 115 млп.лв. и са в ре- от НОИ. омът се развива изключител- този недостиг”, допълни ми-
институт (НОИ). Това е било зултат па преизпълнение па но интензивно. Инвестиции- мистърът,
ретпеио па днешното заседя- приходите и бюджета на теса скочили три пъти за пое

на ди това сме задоволявали 
па между 50-60% от недостига на
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Държавата и общината пома1аг 
изграждане и реставрация на черкви

I 23 ноември 2007

Агонията в "Кобос" продължава

Работят за мизерни заплати Министерството 

отпусна два 

милиона динара
В "Кобос" постоянно има 

работа, производството изця
ло се изнася па чуждестран
ния пазар, но заплатите на 
работниците са крайно ми
зерии. Средната заплата 
зп текстилен завод, който е в 
състава на вр 
пия "Юмко , за септември 
месец тази година е била око
ло 4,5 хиляди динара. Работ
ниците недоволстват защо 
ръководството на компания
та не изнамери начини да 
увеличи бедните им заплати 
’п търсят от челните хора па 
"Юмко" да спазват законови
те разпордедби, според коп-

в то-

13 общинския бюджет за тази година са пред- 
Ш нидени по 200 хиляди динара за реставрация 
Щ па храмовете във всички местни общности

вите на селските черкви в об-

аиската компа-

„з^^ГРе^Х шината, за които са изготве- 
Сърбия неотдавна отпусна 2 ни проекти и са проведени 
милиона динара за изграж- търгове за изоор па извърши- 
лане и реставрация на цър- гел па раоотите. 
кви в Босилеградска община. "Освен за керемиди,тощи- 

тивпия договор, с който е оп- патила Ьи вода вЬуяповац, ^М(.гьт Владимир Захариев пата ще вложи още/111) хиля
то минималната гарантирана ределепо, че не могат да Гя,- да бъдат изплатени пеизпла- к^па ,,ото,|а с резултат от ис- ди динара в изграждането на
цена за един работен час въз- дат изплащани по-низки зап- топите гарантирани мини- ^ който общинското ръко- църквата в Ларалово, след ка-
лиза на 63,5 динара. лати, от онези, които работ- мални заплати па работни- 'спю е и:шратило до ми- то бъде избран извършител

Председателят на сииди- циците са получили ;»а пре- цмтс в "Кобос" за 2002 и 2003 писгерсгв0Т0/и Ст разговори- на работите, подчерта Заха-
в "Ко" дишнпя месец", подчерта година. Преди три години тс му\. МИПИсгьра на вероиз- риев. В общинския оюджетза

Анастасов. Той изп.ква и то- около 500 работници на "Ко- поведаиията Радомир Нау- тази година са предвидени по
ва, че работниците тук полу- бос", които през този период ' 200 хиляди динара за рестав-
чават много по-низки запла- са били заети във фирмата, Една част от сумата е пред- рация па храмовете във всич-

с назначена за купуване на ке- ки местни оощности, чиито 
ремиди за покрива за пара- съвети изготвят проектн и из- 
ловската ц'ьрква "Свети Иван бера'^извършител на раооти- 
Рилски", чието изграждане те, добави той.

този месец. Очаква се през следващата

калната организация

Що се отнася до приватиза
цията на “Кобос" директо
рът Миленкович подчертава, 
че в Босилеград вече са идва
ли заинтересовани 
бизнесмени от Блгария, Гръ- 
ция и Англия. - Но всички се 
отказват щом разберат, че 
на граничния преход “Рибар- 
ци ” не могат да се обмитя
ват стоки, а трябва да се ка
рат в митницата във Враня.

договори
коиго ком-

тн отколкото в другите тек- сключили 
стилни заводи в състава па "Юмко", според 
"Юмко".

Чеда Миленкович, който плати по около 1400 евро за 
неизплатените заплати за те-

Iкапията тряовало да им из-

от май месец насам е дирек
тор на "Кобос", казва, че една зи две години. Изплащането 
от причините за низките зап- трябвало да започне от 1 яиу-
ла гп са честите отпуски по ари2005 година и да се издъл- и и за подмяна на покр„- ци. 
болест на работниците. По- жи в 24 месечни вноски. До У ‘
ради болнични в момента от- днес обаче са им изплатени

бос" Миле Анастасов казва, състват 26 от общо 123-мата само по 7 вноски и "Юмко" в В уЧИЛИЩОТО СЛ©Д ПЪРВОТО ТрИЛЛбСбЧИб 
че работата им е обезценена, работници. Това негативно се момента дължи па всеки ра- 
а заплатите са им по-низки от от разява върху производстве- ботник още по около 1000 ев- 
сумите, които в някои пред- ния процес и върху произ- ро. Междувременно стотина 
приятия се изплащат за "топ- водствения план, който пе бивши работници на "Ко
ли закуски". Той подчертава, може да 
че през последните 2 месеца лостно",
при изчисляването на запла- По думите па Миленкович съд в Босилеград да им се из- 
тнте стойността на точките УС на "Юмко" е взел реше- плати останалата част от па- 
им е намалена с 20%.

започна през
Останалата сума щебъдевло- пролет да започне изгражда- 
жеиа също за купуване на ке- пето на нова църква в Милев-

Нова задача
бъде реализиран ця- бос" заведоха .дела срещу *)«» » /■ | Щ’ I ГЦ|г|Ш || 
сочи той. компанията в Общинския •*** щ/ * *И 1 ' ' М . жш

родителите
ние от парите, които компа- рите. 

"Това е противно на колек- ннята е получила от продаж- Успехът и поведението на учителите и родителите да 
учениците в основното учи- предприемат мерки с цел по- 
лище в Босилеград през пър- добряване на успеха и на ло
вите три месеца от тази учеб- ведението през следващия 
на година са по-слаби в срав- период", изтъкна той. 
пение с миналогодишния пе
риод. Както п предишните са доволни и родителите и 
години и сега учениците от преподавателите в средните 
пети до осми клас имат училища. От общо 177 учени- 
по-слабн бележки от учени- ци в 8-те паралелки на това 
цпте в началните класове, учебно заведение и 46 учени- 
Прнмерно 40 ученици от ци в трите подведомствени 
72-мата в осми клас в цен- паралелки на Средното тех- 
тралното училище в Боснлег- ническо училище във Враня, 
рад са с по една или повече 143-ма имат по една или по- 
слаби бележки, а чак 19 от тях вече слаби бележки. 82-ма от 
имат по три или повече еди
ници. Успехът не е много

ПА.Р.

Рекорден брой кръводарители
С успеха на учениците не76 души «и подадоха ръката

Броят на кръводарителите в Бо- р 
силеград постоянно се увеличава. В | Щр 
третата тазгодишна акция по кръ- ; X |]й 
водаряване, която босилеградският ) .№•
Червен кръст организира миналия |( 
петък със съдействието на Завода за 
кръвопреливане от Ниш, се вклю
чиха 76 души. И този път акцията се 
проведе в помещенията на Здрав
ния дом, а покрай редовните кръво
дарители в нея участваха и 10 души, 
които за пръв път решиха да си по
да дат ръката. Сред тях бяха и 7 уче
ници от четвърти клас на гимназия- Ч" предложение на Центъра за
та. За пръв път в акцията се включи- социални грижи в Босилеград
ха и 11 служители от Полицейското ШТ-Д. мокласници ат централното
управление във Враня. училище са преместени да се

Акцията и този път пе пропусна- учат в подведомствените Директорът на гимназията
ха най-редовните кръводарители в основни училища в Бистър и Стоян Величков казва, че през
общината - Любен Костадинов, Долна ю ата ____________ изтеклата седмица са прове-
който досега 52 пъти е дал кръв, Весна Нико- и Раз4аде благодарствени грамоти на дени редовни родителски
лова (49), Стефан Стефанов (45), Боян Вели- ФИРМИ и ведомства, коиго редовно сьтрудни- Въпреки че общо взето по- срещи и че успехът е почти 
нов (42) и др. чат 113 и ^ в реализацията па хуманните ак- ведението на учениците от еднакъв с този от предпшнп-

Понеже тази кръводарителска акция е пое- 1 *и,1!' началото на настоящата учеб- те години. Той изгъкна, че ос-
ледна за тази година, босилеградският ЧК за Секретарят на босилеградския Червен мата година е било на задово- вен на четиримата ученици,
кръводарителите организира тържествена КРЪСГ Уска Божилова изтъкна, че в трите таз- лително ниво. Поради недис- на които е намалено поведе- 
вечеря в стола на основното учшилище. На Г°ДИШ11М акции по кръводаряване, които са циплина на двама ученици от нието, дисциплината на оста- 
тържеството бяха връчени значки, похвални °Рга,1ИЗИРали със съдействието па Завода за централното училище пове- палите е на задоволително 
грамоти и други награди на многократните кРъв°преливапе от Ниш, 155 души са дали дението е намалено. равнище. По думите на ди-
кръводарители. Любен Костадинов получи КРЪВ-1 Юкраи тях голям брой кръводарители Директорът на училището ректора особено радва фак- 
награда за 50-то си участие в кръводарител- са ДаРили ценната течност на наши съграж- Методи Чипев казва, че мина- тът, че от началото на пастоя- 
ски акции Методи Чипев беше награден за Да™, които са се лекували в Здравния цешгьр лата седмица са проведени и щаТа учебна година е нама- 
35-то си даване на ценната течност, а награди в Ч'РДУлица. 1 я особено подчерта, че в пое- редовни родителски срещи, ле„ броят на неизвинените 
за 20-то си хуманно дело получиха Тони Ни- ледната акция са «включили рекорден брой на които са обсъдили успеха отсъствия, което през изтек- 
колов Горан Петров и Ваньо Зарев. ЧК награ- кръводарители тъй като досега в една акция и поведението на учениците лите години представляваше 
ди и двадесетима души за десето и пето учас- са У1,аствали наи-много по 64 души. през първите три месеца. "На сериозен проблем.
д Л ] ПУ1.Р. срещите беше договорено

тях са с по три или повече 
единици. Най-лош успех от- 

по-различен и при ученици- четоха третокласниците от 
те от седми и шести клас. електротехническата 

лелка - профил механици за 
разхладителни уреди. Всич
ките 23-ма ученици в тази па
ралелка имат поне по една 
слаба бележка.

пара-

.

ПА.Р-
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Но пътя зп Смиловци скфплт 

през пролетта?
пъ^отГрадейьГГс^сГ шезаплаиувано. Причината е ВСв ОЩв бвЗ ИСфИЛТ
ловци, която след няколко от- да бЪРде зав.рц.ГЛакто^ ГяГр&ТсЛфшЛ

Жителите на 

‘Жеремиджийница’’

както 6 запланувано. На една 
част от отсечката вече е сло
жен първият слой асфалт. Ви
димо е, че трасето край езе- 1к 
рото сега е доста повдигнато - ■ 
с почти метър и повече, което В 
е от значение, тъй като па то- В 
ва място почвата е мочурли- р

Ако времето пе позволи до 
края на годината да бъдат за
вършени работите, то поне 
трасето ще бъде насипано със 
съответния материал, а нап
ролет предстои само да се ас
фалтира. С това една ог пър- 

асфалтираии отсечки в 
общината (без магистрално
то шосе) ще бъде пак в опти
мално състояние да поеме 
трафика към Забърдие и Ви
сок.

вите

Жителите па Димитров- лата река го е разклатила и 
градския квартал "Керемид- съществува възможност да го 
жийница" с настъпването на отнесе, 
лошото време засилила 
вете си да бъде асфал}гир

както и да се пос-

Част от трасето към Смиловци А.Т.

Дъждът активизира свлачищата в Керемиджийница" 
ама преди няколко месеца бе ре-

иско-

Продължителният дъжд, а през последните Улицата им/ 
два дни и мокър сняг повлияха да се активизи- трои канализация в този ра- проблеми, които измъчват

йон.

шен един от комуналните

г редица свлачища.
Най-активни са тези по долината на Ерма, 
. по пътя към Звонска бамя. С тях имаше

тамошните жители - благо- 
На лице е още един проб- дарение на ангажирането на

лем - не може да се минава органите на местното само-и още при строежа на пътя по ияко- 
трасе на теснолинейката, която навре- пРез моста, който свързва управление са поставени

квартала с крайградското се- контейнери за смет. 
ло Белеш, тъй като придош-

ииишаше до село гакита и тамошната мина 
каменни въглшца. Свлачищата няколко пъ- 
са сами рани, но асфалтовата настилка пак е 

детена. Този път проблем е не самата наетил- 
та, а камъните, които падат от скатовете над 
.тя, най-вече на отсечката между село Тръп- 
и Одоровци и завоя па пътя, където беше ту- 
лът на теснолиней ката. Тук и когато времето 
ухо постоянно се свлича земна маса, по сега 
пътя има значително количество камъни и 

л, което е много опасно, особено ако се има 
•едвид, че пътят от студа замръзва. Голями 
мъни са паднали на пътя и преди да се навле- 
вТрънски Одоровци. Работниците, задълже- 
да поддържат пътя, само с лопата едва ли 

>гат нещо да направят. Трасето обиколиха 
едставители от съответната служба при 
щипското управление в Димитровград и ве
ят! ю ще се заемат с почистването му.
По трасето от тунелите край село Власи към 
>гаповски манастир има и други нередности, 
иго застрашават движението. Става дума за 
злпи маси, които вече са се огпукпали от 
анипата, а пукнатините стават все по-широ- 
. Ще бъде опасно ако един ден ге се срутят на 
тя. Дано в този момент никой пе минава.

У

В Градската галерия в Димигировград в края па 
минала та седмица бе открита изложба па фотогра
фии па древни български манастири, придружени 
от крачки текстове за историята им. Представени 
са и 12 икони, дело па Енорийския ценгьр "I юкрив 
Богородичен" от Школата по иконопис "Захари 
Зограф" от София.

Изложба та е съвместен проект на Столична биб
лиотека от София и Цептьра за култура - Градската 
галерия в Димитровград. На откриването говориха 
директорите на двете ведомства Георги Белчев и 
Трендафил Петров и завеждащата отдела за хрис
тиянско наследство към Столична библиотека Лю
ба Георгиева. Гостите от София и всички присъс
тващи бяха приветствани от заместник-кмета па 
Димитровградска община Васа Алексов.

Гоерги Белчев сподели, че българските манасти
ри представляват вяра та и извора ма културна та и 
цивилизациопна идентичност па българския на
род. Люба Георгиева накратко представи трите 
най-значителни български манастира - Рилския, 
Троянския и Бачковския.

Люба Георгиева, Георги Велчев, Трендафил Петров 
и Васа Алексов в. А
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Историческият архив в Пирот_______ След представянето на мастер-плана 
за Власинско езеро ____ _____

Пазач на историческото 

и културно минало
Историческият архив в Пи

рот е основан през 1956 годи
на, а четири години по-късно 
е присъединен към Нишкия 
исторически музей като ар
хивен отдед. Тоя статус е за
пазил все до 1989 година, ко
сато влиза в състава на Музея 
на Понишавието в Пирот, а 
като самостоятелно ведом
ство съществува от 1995 годи
на. Компетенцията му се про
тяга върху всички четири об
щини в Пиротскп окръг - Ди
митровград, Бабушница, Бе
ла паланка и Пирот. През то
ва време Архивът е преселван 
няколко пъти, а по случай по- 
лувековння си юбилей мнна-

копиета па по-важните доку
менти за този край, които се 
пазят в Архива па Сърбия 
или в 
дения
изчез!тли докумечгги, 
всичко, което сме успели да 
съберем, еднакво е достъпно 
за всички заинтересовани, ка
за Манич.
* По какъв начин■ събирате 
материалите?

- Съществува законова рег- 
ламегггура кои документи 
след колко време се пренасят 
в архивите. Той обхваща 
всички обществени субекти. 
Но, освен тези фондове, кои
то са законно задължение, 
ние имаме доста семейни и 
лични сбирки и фондове, ко
нто сме получили от различ
ни хора. Мие сме особено бла
годарни па такива дарители, 
тъй като приносът им за 
опазването па историческото 
пи и културно наследство е 
огромен. Става дума за хора, 
които са заемали значими об
ществени постове или пък съ
бирането на исторически до
кументи им е било хоби.

Удейността сити съответни учреж- 
а съжаление има и

по

А 1,Представянето па плана 
за изграждане на Спор- *—— -
п ю-рекреа циоппия цемтър 
край Власинско езеро от 
страна на Министерството 
на икономиката и регионал
ното развитие бе сигнал за 
иптензивирапе на дейнос
тта и па Туристическата ор
ганизация в Сурдулица. В 
навечерие па зимния турис
тически сезон се готвят пла
нове как ресурсите на бъде
щия център да се ползват 
по-пълноценно и то през

• 3

/г

й
ш.
№ , |
Плата година получава нова, 

съвременна сграда, специал
но построена за архивиране 
на материали.

- След Архива на Събия, на 
град Белград и в Ужице, 
Историческият архив в Пи
рот е четвъртото ведомство в 
страната с модерно здание, в 
което

М илян Манич е роден през 
1979 година в I I ирош, къде то 
е завършил основно и средно об
разование. /{ипломирал се е 
през 2000 година в I \ри/цин- 
ския университет - специал
ност история и веднага след 
това започва да работи в 
Историческия архив в 11ирош. 
Отпреди две години е на поста 
директор на ведомството.

4 <

'V А
цялата година, узнаваме от 
директорката на ТОС Ми
ряна Маркович. Тя добавя, 
че Власина може да предло
жи много неща, каквиго не
могат другите сродни ку- наир на туризма в Нови Сад 
рортни места, не само в съвместно с Туристическата 
страната, но и в Европа, тъй организация на Сърбия бе- 
като освен езерото и услови- ше организирана прескон- 
ята за зимни спортове, това ференция, на която бяха 
е същинска въздушна баня с представени потенциалите 
потвърдено благотворител-' на Власина и Сурдулпшка 

ра, особено сега в но въздействие върху сър- община. Вършат се интен- 
периода на пре
хода. Известно е, 
че доста фирми 
са фалирали, го
лям брой са при
ватизирани. Ни
кой друг . освен 

,; нас пе се грижи за

&
Миряна Маркович

са налице
най-важни условия за съхра
няване и обработка на архи
вен материал. За строежа на 
новата сграда с 
250 м2 делови по
мещения и 500 м2 8 
за съхраняване на I 
архивни матери- ЯШКЩ»5
али са изразход-

всички

много важна и за 
обикновените хо-

&
дечносъдовата система и зивни подготовки за учас- 
обогатяване на кръвта с тие и на панаира в Любляна 
еритроцити.

- Хората все още не идват година, а през февруари и 
на Власина, за да бъдат забе- на Солунския панаир, за да 
лязани от други, както това се запознаят бъдещите 
правят някои, отивайки на гръцки и световни инвести- 
Копаоник, Златибор, Бан- тори с възможностите и 
ско, Боровец или други зим- предимствата на Власинско- 

работ- ни топ-курорти на Балкани- то плато, казва директорка- 
те. Тук идват обикновени та Маркович.

вани над 30 млн.
динара, подсигу
рени главно от 
Европейската 
агенция за рекон
струкция чрез 
Програмата за 
подкрепа на об
щините в Югоиз
точна Сърбия и 
от републикан
ското министер
ство на култура
та. Предстои да 
бъдат вградени 
съоръженията за 
поддържане на 
постоянна

в началото на следващата

тяхната докумен
тация. А няко-
га шиите 

ц ници в тях имат 
* проблеми когато 

трябва да се пен- 
сионират, няма 

: кой да им даде..
документ, че са 
били на щатна 

работа. Единственото място, 
където могат да намерят до
казателства за това, са архи
вите. Често от нас се търсят 
удостоверения за наследство, 
при покупка или продажба 
на имения, апартаменти и 
други недвижими имоти. За
това понякога ни учудва неб
режното отношение на оста
налите общини в окръга към 
нашето ведомство, когато се 
знае, че ние обслужваме и 
техни граждани.

Когато някой частник купи 
дадена фирма, той иска час 
по-скоро да изхвърли всички Тук ще е 
книжа, за да може да прави
ремонт или нови производ- _
ствепи линии. Тогава пие ХОрй/ КОИТО се иУжАаят от Същевременно приключ- 
отиваме и събираме всичко, истински отдих и любуваме ва и процедурата по изку- 
което заварим. Затова смя- иа природните красоти, пуване на подходяща сграда 
там, че разполагаме с недос- както и за Да възстановят в Сурдулица, в която да се 
татьчен брой хора, защото на здравето си, тъй като цели- открие Туристическо-ин- 
щатна работа сме само десет, ят Район е подходящ за формационен център. За 
а ежедневно ни повикват от- еко-пътеки, подчертава тя. целта са необходими 23 
тук-оттам да прибираме до- За да върви насреща на млн. динара, 8 милиона от 
кументи. Следва те да бъдат събитията, Туристическата които обезпечава Минис- 
класифицирани и подредени организация в Сурдулица терството па икономиката п 
съгласно

* Един от начините за 
температура и трайно съхраняване и пре- 

влага на въздуха в депото, за доставяне на заинтересо- 
да се създадат наистина евро- ваните изследвани е диги- 
пейски условия за едно тако- тализацията на материа- 

ведомство, казва директо- лите. Какво е положението 
при вас?

- Од настаняването ни в но

ва
рът Милян Манич.
* С какви фондове разпола
га Архивът в Пирот?

- Събрали сме над един ки
лометър или около сто тона по-високо ниво в съзвучие с 
най-различни материали. За новите условия и да подре- 
нас са важни всички матерна- Дим всичко, с което разпола- 
ли, независимо от времето, гаме, според правилата на на- 
през което са създадени. Раз- шата служба. Това включва и 
бира се, тяхното значение се дигитализация на материа- 
увеличава стечение на време- анте. Направили сме значи
те, може би не толкова за телна крачка напред в това 
обикновените граждани, кол- отношение, но все още недос- 
кото за учените, историците, татъчна, тъй като не разпола- 
новинарите и другите проуч- гаме с професионална техни- 
ватели на историческото ми- ка 33 цифрова обработка. На- 
нало. Най-старите документи Дяваме се обаче да получим и

такива

вата сграда полагаме усилия 
дейността си да издигнем на

Туристическо-информационен центърновият

са от края на 19 век, някои от 
които са запазени фрагмен- направим още по-достъпно 
тарно, а най-ценни са граж- всичко, с което разполагаме, 
дамските регистри за ражда- * Освен учените и новина- 
не. Ние разполагаме с кръ- рите, кои други търсят ус- 
щелните книги от Пазарската луги от ведомството? 
и Тиабарската черкви в Пи- - Малко хора знаят същин- 
рот от 1878 година. Освен го- ското значение на архивите, 
лемия брой оригинални до- Колкото и трудна да е нашата 
кументи, тук се съхраняват и задача, тя същевременно е и

съоръжения, за да

законите, 
изисква много труд.

което провежда редица акции с регионалното развитие, а 
цел да промовира бъдещия останалото Община Сурду 

В. Богоев туристически център. На лица. 
състоялия се неотдавна Па- Д. Мирчев
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манастир? За пътепоказателите и общините

Едни могат, други н@!
знаят и

(ъдее Звонска баня?ще се наруши спокойствието
отдавна го 

гости дничарските 
времето, когато Гостил-

Гледано странично, може би е така, макар 
че става дума за строеж на малки бунгала дос-

със,,, -К„ "^ТГ“ °Т«"™състава на Компас" от Любля- Винаги има
планове за изграждане на бун-

кафенето отсреща манастира.
След като настъпиха проблеми

ването на "Балкан",

туристическите и 
работници. Още от 
ничарско-туристическото 
"Балкан" бе в

едно но... В случая това е фак
тът, че на монасите е позволено да строят хо
телски комлекс веднага до оградата на манас- 

, тирския комплекс, на мястото, където едно 
поменатото кафене, време беше сградата на кошарата (в която ма

на, има готови 
гала над

в стопанис-

Кръсп/овището при Суково

Жителите на Димитров- са махнати, но съвсем е ясно, 
град и Пирот знаят, че за да че трябва да бъдат върнати, 
стигнат до Звонска баня и до Ако това е станало по време 
село Звонци, трябва да се от- на ремонта на шосето, фир- 
бият наляво при кръстовище- мата - извършител на работи- 
то за село Суково, ако пътуват те, е имала задължение всич- 
откъм Димитровград, или ките да върне обратно (а не 
вдясно, ако пътуват откъм само този за Суково). Недос- 
Пирот. Но дали знаят тези, тигът на пътепоказатели за 
които за пръв път идват от посочените туристически и 
Нови Сад, Панчево, Шабац, исторически обекти, какъвто 
Ужице... Ще следят пътепо- е Погановски манастир, пря- 
казателите, всеки ще каже. ко се отразява на желаещите 
Да, ама тъкмо такива лип- да посетят банята и манасти- 
сват! И от двете посоки има ра, да не говорим за прекрас- 
пътепоказател само за село ното ждрело на река Ерма. 
Суково и ...нищо повече. Тъй като Звонска баня се

Допреди година или две на намира на територията на 
споменатото кръстовище от община Бабушница, то тя 

. ____ двете посоки имаше по едно трябва да търси да бъде пос-
отфирмата КОБ5 СК11Р, в която освен оългар- се строят две крила - едно за монасите и дру- голямо табл0/ „а коехо пише_ т^вен пътепоказател. За пъто- 
ски капитал има участие и един Димитров- го за туристи! И докато бунгалата биха се Ше накъде е Звонци, Звонска показател към Погановски 
градчанин - Зоран Николов, сооственик на строили на повече от половин километър от 6аиЯ/ дори и Погановски ма- манастир, който е на терито- 
млекарата "Стара планина". Неотдавна фир- манастира, този хотелски комплекс вече се пастир. Имаше, но днес го рията на Димитровградска 
мата активизира плановете за изграждане на строи на само петдесетина метра от манасти- НЯМа. Вече писахме, че табло- община, трябва да набляга 
бунгала в горичката над кафенето, където ра!? то, което насочва към Звонци, тази община. И едната, и
има възможност и за изграждане на ски-тра- Наистина различни и още повече чудни лежи захвърлено край един другата си мълчат. Дали зара- 
сета, екопътеки и подоони. Въпреки всичка- аршини. Как го ни осведоми Зоран I школов, гараж в село Градинье, Ца- ди това, че таблата трябва да 
та необходима документация, К055 С1ШР в негово име оощината е дала иск за строеж рибродско. Как е стигнало до се намерят на територията на 
все още не е получил разрешение за строеж на споменатите бунгала, по повече от три ме- гаража не е ясно, но е ясно, че трета община — Пиротска!?! 
от съответните органи, в случая Института за сеца няма никакъв отговор. Защо, никои не мястото му не е там. Същота- 
защита на паметниците на културата. Дали знае. А.Т. ка не е ясно, защо тези знаци

Новият обект край манастира

прекрасен обект в битов стил, известен отпре- пастирската обител отглеждаше крави)! Чуд- 
ди години като "Рибарска среща", бе купено но наистина, още повече, че се разрешава да

АТ.

В Димитровградско са засети 24 % от площите

Оптималните срокове изминаха
* Сушата през лятото намали царевичната реколта

Поради неблагоприятните агрометеорологич- ноември представлява период, когато трябва да 
пи условия, есенната кампания за сеитба па пше- приключат сеитбепитс работи, земеделците ще се- 
ница в Димитровградска община бе прекъсната ят и през следващите седмици.
повече от десет ди и. Макар че първака половина ма Според данни иа Института по селско стопаи- {***

м г ство в Пирот, до 19 ноември в Димитровградско са ;;
засети 24 % от заплануватите 105 000 декара гмо- » 
щи.

■ "Предлагам ма земеделците да използват всеки 
В подходящ момент за сеитба", заяви агроспециа- 

Щ листът Сърджап Видаиович. Той изтъкна, че сеит-
бената норма трябва да се увеличи с около 20% и че 1 V я!

Ш за един декар са необходими от 30 до 35 килограма 
"Най-добрите сортове за този район са 

„Европа", „Победа" и „Ренесаиса", подчерта Ви-
даиович. ца, която в момента е от 30 до 32 динара за килог-

Царевичната реколта от в Димитровградска об- рам,
щипа е значително по-бедна през този сезон пора- Според агроспециалистите нивите с.хлебно зър-
ди сушата и екстремно високите температури, но, засети в оптималния срок (до края па октом- 
Средният добив е 150 килограма па декар. Гова е при), са в добро състояние. Поради факта, че опти- 
три пъти по-малко в сравнение с добивите през малните срокове за сеитба отминаха, 
2006 година (430 килограма). специалистите предупреждават земеделците да

"Добивът от царевица па моите ниви е два пъти сеят изключително сортови семена, понеже имеп- 
по-мизък и сравнение с миналата година", каза Ди- но те донасят високи добиви и качествено зърно, 
митьр Миленков, земеделец от село Радеинп. Той ру Виденов
се оплаква и от високата цена иа семето иа пшепи-

Сушата намали добивитесеме.

I'ле/шип/а ееишба ]>1НН,ииив г.
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Шест милиона динара
Димитровград за стрОИТеЛНИ рабоТИ

в основното училище

Училищата с един-двама ученици 
станаха наша действителност___

Ти да ме спасиш, 

аз да те уча!След като с доиорство от 
Посолството ма Япония бе 
надстроена част от сградата 
па основното училище, те
зи дни Министерството па 
просветата е отделило око
ло 6 милиона динара за до
вършване па грубите стро
ителни 
проект, 
депата процедура, на 6 но
ември е подписан договор с 
фирмата "Вирком" от Пи
рот и тя от 9 ноември рабо
ти върху обекта. Заплану
ваните работи трябва да 
приключат до 1 декември, 
осведоми ни директорката 
на училището Катарина 
Симеонова.

Доколкото държавата и общините не намерят 
сили да възвърнат живота в селата, учителите 
няма да могат да ги спасят от изчезване

която най-голямото богат-Древната мъдрост, според
когато къщата е пълна с деца и училищният двор с 

пе важи за домовете и училищата в па
ство еработи за същия 

Зачитайки предви- учепици, отдавна 
шито краища. Колко голяма трагедия ни е сполетяла гю- 

и фактът, че в много четирикласни училища се учатказва
по едпо-две-три деца. Държавата в лицето па просветното 
министерство все още поема финансирането и не закрива 

в пашите общини, докато в тях има поне поучилищата 
един ученик.

Без оглед па факта, че училищните власти и местните 
самоуправления готвят и приемат мрежи на училищата, в 
пашите села пе рядко родителите определят дали ще има 

| училище или не. Има много примери когато родителите 
| на единственото дете, което било планирано да се учи в ня- 
| кое училище, сеотселят, в който случай рухват училищни- 
| ге планове: училището се закрива, а учителят и училищ

ните ръководства бият главите си какво да правят. Взеха да 
I възникват и нови моменти: понеже постоянно са на щрек

А.Т.

Учителите в Републиката продължават да стачкуват

Възможни са радикални мерки
И димитровградската 
гимназия стачкува

Часовете 

скратени 

на 30 

минути

! за работните си места, учителите започнаха сами да 
! мират деца, които да учат. Един от примерите за това е ; 

училището в Горно Тлъмино, за което досега във вестника 
бяха публикувани няколко статии и отговори.

Нека да припомним, че всичко бе започнало, когато ро
дителите на двете първолачета от Г. Тлъмино, които тряб
вало да бъдат единствените ученици в училището, не се 
съгласили учителят Винко Христов да учи децата им. За да 
не се закрие училището, разбира се, и учителят да не оста- 1 
не без работа, той довел дете от ромско семейство чак от с. 
Райчиловци, което е третокласник и което живее у дома 
му. И докато учителят в статиите твърдеше, че майката на 
детето му предложила той да го учи, а то да квартирува 
при него, от Центъра за социални грижи в Босилеград на
учихме и други подробности. След смъртта на баща му, | 
майката му се омъжила и заминала в друг дом и село, бра
тята и сестрите му поодраснали и заминали да търсят къс- 
мета си, така че дванадесетгодишното дете останало почти 
само в бедния си дом. Понеже нямало кой да се старае за 
него, грижата поел Центърът за социална работа в Боси
леград. През първата половина на септември т.г. учителят

си на-Възможно е просветните телят на Синдиката ма обра- 
работници в Сърбия да ради- зовабието в Сърбия Бранис- 
кализират стачката си, а лав Павлович. 
окончателно решение за това 
ще бъде взето до края на сед- не уточни 33 каква радикали-

зация става дума. Каза, че 
водят

три представи
телни синдикал
ни организации в 
образованието и 
подчерта, че засе
га часовете траят 
по 30 минути. В 
стачката участват 
около 40 000

На пресконференция той

мицата, оповести председа- стачката

Към стачката па част от 
просвети ише работни ци 
Сърбия от понеделник се 

_ присъедини и гимназията в 
просветни раоот- Димитровград.
ници в 723 основ-

в

Както изтъкват от синди
ци и средни учи- каша, след неуспеха па пре

говорите с представители 
па правителството за по- 

просветното вишавапе па заплатите, те 
министерство, в взели решение да се вклю- 
Сърбия има 1748 чат в стачката, като на- 
основни и средни молят часовете от 45 ми- 
училища.

лища.
Според данни

на

След статията и редицата отзвуци и отговори в 
нашия в-к за двете първолачета от Г. Тлъмино, чи- 
ито родители не искат да ги учи Христов, един от 
основните въпроси остана да виси: училищните 
власти в Босилеград ще дават ли отговор на въпро
са защо двете деца, ако вече не се учат в родното 
си село, не могат да се учат в съседното Долно 
Тлъмино, както настояваха родителите им, а на 
училище отиват чак в трето село - Бистър, и из
минават по осем километра път!?

чути ни половин час.
А.Т.

В училището в с. Желюша

Награди за рисунки
На неотдавна проведения конкурс за худо- двама ог четирикласното училище в с. Желю- 

жествени творби, организирам от НПО 'На- ша : Аидрия Славчев, ученик от трети клас, и 
ша Съроия и компанията Сокощарк"учас- Хелеиа Воинович от четвърти, 
твие са взели ученици от 10 избрани основни 
училища от Сърбия. Между тях са били и

Христов поискал от центъра да му довери детето на из
дръжка и на 16 септември те подписали договор: той му 
става настойник и поема всички грижи за него - без финан
сова помощ от центъра. Според думите на директора на 
центъра Петър Митрев това решение било много по-доб
ро за детето, отколкото то да получава някаква си парична 
подкрепа и да живее почти само в Райчиловци. След всич
ко съвсем е известно, че никой не може да оспорва правото 
на Христов да помага изпадналото в беда дете. Трудно оба
че някой може да оспори и факта, че това дете е единстве
ният ученик в училището, което "пази хляба на учителя".

Имайки предвид обстоятелствата в нашите обезлюдели 
села възможно е да последват още такива примери, с кои
то да продължи нашата нелепа действителност. В този 1 
случай се налага въпроса дали ще се ревитализират наши
те села и дали ще се видоизмени мрачната им картина. Но | 
ако държавата и общините не намерят сили да възвърнат 
живота в селата, съответно в училищата, учителите и учи- : 
лищата няма да могат да ги спасят от изчезване.

Русунките, с които те са участвали, впро- 
както и останалите ученици, представля

ват най-добрите им пожела
ния към най-близките си по

чем

. повод разпи празници. За 
щастие на двамата ученици, 
както и ма техните препода
ватели, те са спечелили наг
ради, които са им връчени 
иа 15 ноември т.г. в извес
тния белградски театър 
"Ателие 212". Наградите 
учениците е връчила Татяна 
Тадич, съпруга 
та на

па

на президен- 
републиката, а на тъ- 

режството между другите са 
присъставали Драган Джи- 
лас, министър без порфейл, 
и Зоран Петров, депутат от 
Димитровград. В.Ь.Хелеиа Воинович Аидрия Славчев А. Т.
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Среща с писателката Соня 
Атанасиевич, по баща Гъргова

Не към минем мм
“Балкан театър фест" приключи

&Г1Г-

Накрая още 

три качествени 

представления

Г|кЛ >ш&

!1се Представителното културно мероприятие "Балкан театър 
ест" в Димитровград приключи в началото на седмицата, 
оследните три представления на фестивала бяха "Нишан" 

на театъра "Константин Величков" от Пазарджик, "Лъжа и 
паралъжа" ("Йоаким Вуич" от Крагуевац) и "Охранители" 
("Малък градски театър зад кулиса" от София).

8
* Г-жа Атанасиевич, сещате . - Общувам главно с родни- * Според Вас наградите за Ли
ли се понякога за село Камени- ните си както и с хооатт пт теРатУРн° творчество отра- 
ца в Димитровградския край? света на изкуството. По стече- ЗЯват Л“ качеството?

- Когато наблюдвам платна ние на обстоятелствата 
на импресионистите Моне, та от моя роден край,
Реноар или някой друг, на ко- най-често 

са изобразени селски мо- фесорм, 
тиви - селяни в полето, селска кари, художници... 
къща, пласт сено или каквото * Пишете ли и на български 
и да е друго, почувствам си- език'? 
лен копнеж към селото. Не

- Моите книги бяха твърде 
с които ®лиз° А° най-значителните 

награди. Не се деморализи
рах затова, че не ги получих. 
Разбира се, винаги са повече 
писателите, които неоправ
дано се разминават с награди
те, отколкото писателите, ко-

се срещам, са про- 
преподаватели, ле-ито

си™“1 Жато°щхниРщ четаНн° н^Ро-Та3пишГгъАй СТг^дТ коиГо^я"

картини са'ок4аа„и о™ “ТоХесб^ГиГн^рХ 4-=44т“ Г 
лина. Моите контакти със се- но да опитвам ла го поавя ло- голямата награда е, кога-
лото ся гпппя лтшмтр м, д ~ д ° правЯ/д0 то някоя библиотекалото са спорадичните ми ид- ри и в случаи да положа уси-
вания в село Каменица край
Димитровград по време на
лятната ваканция. Баща ми е

ми орга
низира литературна вечер и 
там съзирам романите ми с 

риод от време. Единственият изхабени корици. Самият 
език, на който мога да пиша, факХ/ че романът ми "Порто-

***» ,г “ б:г;:Рб;^тлт„;$г:
УМа3аДЪ' чатан на български език. Това ален за мен е най-голямата 

лъг период от време, всички- ои тряовало да се случи до награда. Както узнавам от 
те тези съоития и гледки съх- края на тази или в началото библиотеките, в които госту- 
ранявам в сеое си много на следващата година. Ще го вам, и другите ми книги се че- 
грижливо, като нещо изклю- пуоликува Издателство "Бал- тат дОСта Кагато Публикува- 
чително ценно. Осветлих п. и кани" от София. хе, а не ви четаТ/ тог/ва ка/0 че
ги поставих в рамка. Освен в * д0 каква степен, във Вашите ли и не съществувате като пи- 
Ьелград, където живея вече литературни творби е застъ- сател.
30-ина години, съществуват пен духът на народа от Ди- * и , ,а 0
още два града, които смятам митровградско? В ^лента какво пишете?
за свои - Лебане, в който съм
родена, и Димитровград, от- докоснах с романа "Портока- 
където прозхождат родите- ли...". За образа на Божана ме

вдъхнови една девойка от с.
Каменица. Не искам да кажа,

лия да го усвоя за кратък пе-

по потекло от това село и аз 
там
ше жив, т.е. някъде до трина-

- Пиша роман за борбата 
между доброто и злото. На 
страната на доброто е нужда
та за създаване, за мира и лю
бовта, докато на страната на

че постоянно пиша за родния 3/ЮТ0 са и'1тРи™те и завие- Публиката с нетърпение очакваше представлението "Ни-
край тъй като това не би би- тта' която вече споменахме, шан" поради факта, че миналата година го постави на сцена-

- За съжаление не идвам ло честно. Моята дейегвител- За първи път в някой от ро- та местният театър "Христо Ботев". Оказа се, че става дума за
често. Имам стара къща в с. носге животът в Белград и за- мамите си имам и едно уоии- съвсем различно сценично изпълнение, но не и по-малко ин-
Каменица, която трябва да се това главно се определям за 
ремонтира и с нетърпение урбанизъма. Имайки пред- 
очаквам да го сторя. вил че всичките ми романи
* Общувате ли с нашенци, ко- са психологически и че в тях 
ито зкивеят и работят в Бел- говоря за малкия обикновен

човек от тези пространства, за 
манталитета, за маханите и

- Мисля, че точно този дух

“Нишан”лите ми и предците ми.
* Идвате ли често в Димит
ровград и как се чувствате в 
него?

мамите си имам и едно убий- г
ство. Въпреки това творбата тересно. В тази пиеса на гшротския автор Сърбислав Минко- 
ми няма да е от жанра психо- вич, която за първи път е поставена в чужбина от Николай 
логически трилъри, а само Калчев се проявиха 10-ина артисти. Наградата за най-добър

артист получи Добрин Досев за ролята на дядо Виден.
На особено добър прием се радваше представлението 

"Лъжа и паралъжа" от Иован Стерия Попович. Класическо- 
- Пиша предимно поради то произведение разгали сърцата на публиката. Играта на 

добродетелите^за причисля- Факта/ че се нуждая, че ме ка- сплотения театрален колектив от Крагуевац просто бе чудес- 
ването и непричисляването, I ~ * ”а — •>- "

психологически роман.
* Какво е авторското Ви пос
лание?град?

ването и непричисляването, Рат вътрешните пориви, а ма. Наградата за най-добър артиегое присъдена на Саня Ми- 
за достойството и смелостта' С/1ед това заради обичта ми, ятович за ролята й на Йелица. Режисьор е Драган Яковлевич. 
за хубостта на живота за ггре- желанието и амбицията. Пи- Съвременната пиеса "Охранители" па английския автор 
ходпостга за любовта' иадя- нга само тогава, когато имам Джон Годбър закри (Ьестивала във вте

Соня Атанасиевич е родена през 
1962 г. в град Лебане. Дипломи
рала се в Икономическия факул
тет в Белград. Публикувала е 4 
романа - ‘гГе останаха", ‘Черве
ният кръг ”, “Бягството от аква
риума”, “Портокали за Божана" 
и един сборник от разкази - “Кри
латата тъга ”.
Сромана си “Бягството от аква
риума” е била сред сериозните 
кандидати за получаване на 
НИН-ова награда и наградата 
“Женско перо". Сромана си 
“Портокали за Божана” е била 
сред най-сериозните кандидати за 
спечелване на наградите “Женско 
перо" и “11о пътеките на Исидо-

Романите й “Бягството от аква
риума” и “Портокали за Божа
на ” са получили наградата 
“ХИТ ЛИБРИС” за 2005 г., 
които 1УГС присъжда на 10-те 
най-четен и и най-продаваеми кни
ги в годината, през която са изда
дени.
Творби на Соня Атанасиевич са 
превеждани на български, маке
донски и румънски език. Живее в 
Белград, работи в ТЛИЮТ.

желанието и амбицията. Пи- съвременната пиеса охранители 
ша само тогава, когато имам Джои Годбър закри фестивала във вторник вечерта. Четири- 
ипспирация. Надявам се, че ма артисти от столичния театър я изпълниха по вкуса на пуб- 
няма да си позволя да попад- ликата. В нея се говори за една луда нощ с безумни премеж- 
на в клопка да пиша само за- дия, едновременно и смешно, скандално и интригуващо, 
ради това, 
както това се случи 

писатели,

вам се всеки читател в тях да 
намери себе си, без оглед на 
потеклото и местожителство- че умея да пиша, Играта на артистите - безупречна. Артист на вечерта бе Хрис- 

се случи с някои то Мутафчиев. Постановката е дело на Съни Сънииски.то си.
* Как се отнасят към Вас в 
Белград с оглед па потеклото 
Ви?

коитоизвестни 
според мен лека-полека се 
превърнаха в занаятчии. Съ
щата констатация се отнася и 
до начинаещите. Не трябва 
да се пише, за да се докаже

- Мнозинство от приятели
те ми са родени в Белград.
Никога не съм имала пробле-
ми, дори и ЛО^т°гфамили(> грамотносгга и умението да
други думи казано, заради се подреждат думите, а тряб- 
потеклото ми никога не съм вада се разпознае и вдъхнове

нието, което е дарба. Когато 
то се появи, писателят трябва 
да му се предаде безусловно, 
да остави всичко, да забрави 
обкръжението и себе си и да 
пише това, което то му дикту
ва. Мисля, че без тази страст'и 
захлас не е възможно да се

то ми име

ра".
почувствала някаква дистан
ция, игнориране 
проблем. Това е 
лични възгледи. Мисля, че та
кива проблеми имат предим
но хората, които ги очакват, 
които постоянно са в състоя
ние на повишена бдителност. 
Смятам, че това па никого не 
може да бъде от полза и че 
създава само ненужни главо
болия.

или пък
въпрос па

твори в пълния смисъл па ду
мата.

Интервюто азе: Б. Димитров

I
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Народни традиции

Сънищата във оопкпора ГШТ
Когато човек заспи, сянката му тръгва да се

ие. Тя обика- 
всичко вижда.

скита, казва едно народно повер 
ля и земния свят, и отвъдния. И1 
А когато се върне, разказва на душата и тялото 
какво е видяла. Това били сънищата. Но човек 
не може да запомни всичко. Затова, когато се 
събуди, си спомня само някои сънища.

"■Преподобни Иван Рилски се под
визавал на много места, дока го 
най-после се установил в прекрас
ната рилска планинска пустиня, 
където останал до края па живота 
си. Там той основал манастир, 
който съществува вече хиляда го
дини. Извършил много чудеса 
през живота си и подир смъртта

Според поперието най-ва
жно е да се помпят сънищата 
от нощта в събота срещу не
деля, защото те са пророчес
ки и се сбъдват - предвещават 
нечия съдба или случка. Но е 
нужно умение да се разтълку
ват. В българския фолклор 
има цял "съновник" - тълку
вания на различни вещи, жи
вотни, природни явления, 
житейски ситуации, цветове 
и много други знаци от съни
щата.

Някога са вярвали на съни
щата много силно, което раз
крива п следната народна 
приказка.
Селянин сънувал 
бакър с пари
заровен в земята. На сутринта 
разказал съня на жена си и за
едно отишли да търсят има
нето. Намерили го точно, 
както показвал сънят. Вечер
та жената казала: "А сега, мъ
жо, сънувай да разберем дали 
парите са наш късмет." И той 
сънувал, че откритото имане 
било на някой си касап Нико
ла от Цариград. Решили да 
му изпратят парите. Намери
ли един кух дънер, изсипали 
в хралупата парите, запуши
ли отвора и пуснали дървото 
да плува по една голяма река. 
След време решили да разбе
рат дали парите са получени. 
Мъжът отишъл в Цар играл 
разпитал този-онзи и открил 
касап Никола. Попитал го да
ли е получил парите, които 
са му пратили. Никола се 
учудил много, но потвърдил! 
И за отплата предложил част 
от парите на селянина. Но 
той отказал: "Ако исках, мо
жех да си взема, когато ги на
мерих." Вечерта Никола под
слонил госта и решил все пак 
да му се отплати. Накарал 
жена си да омеси питка и да 
скрие вътре шепа пари. На 
сутринта дал питката ма госта 
за из път. Но по пътя мъжът 
срещнал един сиромах, който 
му се примолил за парче 
хляб. Селянинът му дал пит
ката. Сиромахът я взел, но ре
шил да отиде в гостилницата 
на касап Никола - там може 
да го нагостят с топла чорба. 
Седнал на масата, извадил 
питката и поискал чорба. Гос
тилничарят познал своята 
питка и предложил на бедня
ка да я замени за прясно опе
чена. И така парите отново се 
върнали при касап Никола. А 
той рекъл на жена си: "Е, къс
мет - тия пари по вода плува
ха, ходиха къде ходиха и пак 
при нас дойдоха!"

В някои тълкувания обаче 
се смята, че сънуваните пари 
предвещават неприятности. 
Други твърдят, че когато съ
нуваш злато, то е знак за доб

ро здраве.
Доста сънища са описани и 

разтълкувани в народни пес
ни. И винаги се разказва как 
се сбъдват. Това е начин да се 
събира и предава житейски
ят опит за разгадаване ма съ- 
нища. Изглежда пай-трайпо 
са се запомняли и разказвали 
в песни съновиденията, които 
предричат беди. За хората ве
роятно е било особено важно 
да помпят пай-съдбовните 
предупредителни знаци.

Баладична песен разказва 
съня на млад овчар и тълкува
нието, което дава майка му: 
овцата, която плаче в съня ти, 
това е твоята стара майка; 
гроздето, което си ял на сън, 
вещае сълзи; бялата кърпа, в 
която си носел гроздето пред
вещава кахъри. И понеже е 
сънувал "в събота срещу не
деля", майката разтревожено 
съветва сина си: рамо в поне
делник да яхне коня си и да 
препусне из ливадите - "дано 
са съня разнесе". Младежът 
изпълнява майчиния съвет, 
но когато се връща от полето 
и влиза през портата, старата 
му майка "са със душа разде
ли". Злокобният сън се сбъд
нал.

\
\
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Най-пеликият светец па българската .томя - 
преподобни Иван (Йоан) Рилски е родей око
ло 876 година в с. Скринипо, разположено в 
гънките на Осоговската планина край река 
Струма (край гр. Дупница). Пил е съвремен
ник па княз Порис (852 - 889) и па неговия син 
Владимир, па цар Симеон Велики и на него
вия син цар Петър.

До 25-годишната си възраст Иван бил пас
тир. От крехка възраст в душата му започнала 
да се развива и крепне християнската вяра. 
По това време из цяла България започнали 
да се строят църкви и манастири. Новоосно
ваните обители ставали не само огнища па 
християнството, но и книжовни и просветни 
средища. Желанието па юношата било да се 
посвети напълно в служение 
на Бога и в някоя света обител 
да се отдаде на монашески 
живот. Отначало Иван постъ
пил в близкия манстир "Св.
Димитър" под самия връх Ру
ен. Тук той не само развил сво
ите заложби към духовно съ
зерцание, но и получил обра
зование и придобил знания от 
свещените, богослужебни и 
религиозни книги. Приел мо
нашеството, обаче не останал 
задълго в обителта, а се отдал 
на живот в пълна самота, мо
литви, пост и лишения.

Преподобни Иван Рилски 
се подвизавал на много места, 
докато най-после се устано
вил в прекрасната рилска пла
нинска пустиня, където оста
нал до края на живота си. Там 
той основал манастир, който 
съществува вече хиляда годи-
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Мощите на светеца
Скоро след смъртта на Иван Рилски цар Петър (927 - 969) из
дал заповед мощите на светеца да бъдат пренесени в гр. Сре
дец (София). Вероятно тогава този първи и най-велик българ
ски светец е бил и канонизиран. Византийският историк Йо
ан Скилица свидетелства, че в Средец мощите на св. Иван 
излекували византийския император Мануил I Комнин (1143 
- 1180).
През 1183 год., по време на поредната унгаро-византийска 
война, унгарският крал Без а превзел Средец и отнесъл мощи
те на св. Иван Рилски в своята столица Гран (Остергом). 
Според преданието местният католически архиепископ 
твърдял, че нему е изнестно да съществува такъв светец, за 
което св. Иван го наказал с онемяване. След като се поклонил 
пред мощехранитезницата и поискал прошка, говорът му се 
възвърнал. Впечатлени и обезпокоени от това чудо, през 1187 
год. унгарците върнали мощите на светеца в Сердика.
След като цар Асен I освободил България от византийско 
робство, мощите на св. Иван Рилски били пренесени през 
1194/5 г. в столицата Търново. Там те оцезели по чудо след 
плячкосването на града при превземането му от щурците 
през 1393 година. Сразрешение на султан Мурад II през 1469 
г. монаси върнали мощите на светеца в обновения Рилски ма
настир, където и до днес са предмет на преклонение.

Не всичко може 
да се вярва на съня

Във фолклорния съновник 
гроздето е подробно разтъл
куван знак - според това дали 
е бяло или черно, дали го 
ядеш или береш може да 
предвещава сълзи или добро. 
Овцете от сънищата обикно
вено се тълкуват като пред- 
вестие за сняг или дъжд. Бе
лият цвят може да е хубав 
знак, но може да вещае и бе
ля. Тълкуването на сънищата 
е различно в зависимост от 
местните вярвания, личния 
опит на този, който е сънувал 
или на гадателя. Има обаче и 
по-недвусмислени сънища, 
разказани в песни: На сън ми 
е дошла, мале ле, малка мома 
пременена, наружена, като 
трендафил разцъфтена! Кога 
станах, мале ле, нема мома... 
Или ме жени, мале, или ми 
кажи! Пуста самос (самота), 
мале, не се търпи - разкрива 
сънят на ергена. А в момин
ски сън славеи пеят, че идват 
терзии (шивачи), кондур- 
джии (обущари) и дюлгери 
(строители) - така сънят пред
рича на момата скорошна 
сватба и нов дом. Има народ
но поверие, че ако мома сло
жи парче от обреден хляб под 
възглавницата си, ще сънува 
за кого ще се омъжи.

Все пак народните 
открай време признават, че 
на сънищата може да се вярва 
само донякъде.

туване до София, цар Петър I 
изминал около 120-километ- 
рово разстояние до планина
та, за да се види с благочести
вия старец. Праведният Иван 
обаче не го допуснал до себе 
си, а само му се поклонил от
далеч, като монархът отгово
рил със същото. Отшелникът 
естествено върнал обратно II 
изпратеното му от цар Петър 
злато. Това още повече увели
чило славата му и към него за
почнали да се присъединяват 
ученици, които строели за се
бе си колиби наоколо. Такова 
било началото на най-извес
тния български манастир.

Преди смъртта си препо
добни Иван отишъл на пълноСв. Иван Рилски и Цар Петър I
уединение, там съставил свое 
"завещание". Починал на 18 

.. август 946 година на около 70-
. Извършил много чудеса през живота си и годишна възраст и бил погребан в притвора 

подир смъртта си: нахранил овчари, излеку- на църквицата в каменна гробница, която е 
вал с молитвата си един побъркан, изцерил и запазена и до днес. Неговото успение Църква- 
изцерява от разни болести благочестиви лю- та възпоменава всяка година на същата дата. 
де, опазва манастира си чрез своята благодат- Преподобни Иван Рилски е обявен за нз- 
на сила... ключителен небесен покровител на българ-

Славата на отшелника постепенно се раз- ския народ и се ползва с народната благого- 
пространила по цялата страна и достигнала вейна почит, 
чак до столицата. Използвайки едно свое пъ-
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песни

Румяна Панайотова
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Община Монтана___________ Полезни съвети

Й- 0уКя^ц|^Т ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛЮСПИТЕ Международен конкурс 

за рисунка- Люспите от яйца могат да се използват за миене на 
омаслени с олио съдове, като се счупят на дребно в мал
ко вода, с която се изтрива съдът.

- С помощта на люспите много успешно се избелва и 
оельо, което след прането е останало жълто. Начинът е 
много прост - люспите се сложат в съда, в който се кипи 
оельото.

Тъпан бие, хоро се вие”
в рамките на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” -

Монтана 2008
Конкурсът за рисунка "Тъ- см, а за участниците от II въз- ремонията по награждаване- 

пан бие, хоро се вие" цели да растова група - на формат 35 х то ще бъдат поканени култур- 
провокира , вниманието на 50 см. Няма ограничения от- ните аташета на посолствата 
подрастващите към самите носно техниката и жанра на на съответните страни, за да 
празници, към духовите ор- творбите. Те се представят получат наградата им. 
кестри и творчеството на Ди- или изпращат по пощата на Творбите на отличените 
ко Илиев, към музикал- организаторите най-късно до деца ще бъдат предадени на 
но-танцовото богатство на ро- 1 май 2008 г. до Нели Василе- ХГ "Кирил Петров" и зачис- 
дината им. Активното позна- ва, гл. експерт "Култура и ве- лени към фонда на галерията 
вателно отношение към тема- роизповедания", стая 406, ул. в раздел "Детско изкуство", 
та на конкурса ще способства "Извора" 1, Община Монта- Творбите на участниците, 
за съхраняване на културната на, 3400 Монтана. калсирани на първите 50 мес-
намет като източник на ду- 5) Журирането се осъ- та. Ще бъдат показани на из- 
ховна нринадлежност и на- ществява от компетентно жу- ложба в ескпозиционна зала 
ционално самочувствие в гло- рИ< съставено от 4 члена и "Кутловица" на дружеството 
бализиращия се свят. председател. То ще заседава на художниците "Тенец' -
а) Условия за участие в на 8 май 2008 г. и ще обяви в Монтана, 
конкурса за рисунка.

Счупените на дребно люспи са и мого полезно ве
щество за ооогатяване на качеството на почвата, 
се отглеждат цветя.

- Люспи от яйца е добре да се добавят

в която

в храната на ко
кошките, понеже подпомагат оформянето на новите яй
ца.

§. КАКВО ДА СЕ ПРВИ ПРЕЗ ЗИМАТА ДА НЕ 
ЗАМРЪЗВАТ ИЗПРАНИТЕ ДРЕХИ?
За да не замръзват изпраните дрехи през зимата, 

водата, в която се изплакват, трябва де се сложи шепа 
готварска сол. След това не се изпират, а се слагат да из
съхнат.

във

КАК ДА СЕ ИЗБЕЛИ ПОЖЪЛТЯЛО БЕЬО?
Бельо, което е пожълтяло от продължително съхраня

ване, може да се избели като се сложи да престои 24 часа 
натопено в кисело мляко. След това се изплаква в чиста 
вода.

д) Организация на 
конкурса.

Като организатор Община 
Монтана поема ангажимента

- естетически качества на 33 разгласа на конкурса чрез 
писма до училищата, школи-

рабо- те и ОДК в страната, и съоб
щения до медиите. Община

- илеен замисъл Монтана поема отговорнос-
Г) Наградите, определе- тта за сьбиРане на рисунките г г и организиране на журира

нето; осигуряване на грамо
тите, дипломите и връчване
то на наградите; подреждане
то на изложбата от детски ката на празниците и гра- “ ^ ^ Амога творби; разгласа на резулта-

- II място - 60 лв„ пред- ™т0 от конкурса. Община
метна награда, свързана с Монтана поема Разходите п° 
патрона на празниците, и престоя по време на празнн-
грамота ците на 13'14' И 15 маи 2008 г-

- III място - 40 лв„ пред- <2 хРанодни и 2 нощувки) на
метна награда, свързана с Улиците, класирани на 
патрона на празниците, и първо място в I и II възрастова 
грамота група, както и на един възрас-

Наградите на отличените тен придружител (учител 
участници в конкурса за ри- или родител), които ще прис- 
супка "Тъпан бие" хоро се ™гне с Детето-пооедител на 
вие" ще бъдат връчени в тьр- празниците, 
жествена обстановка при от- доггълнителна инфор-
криването на празниците на мащ д; Неди Василева1: Н 
Ж”епа Тмай 20084г. В експерт "Култура и веро-

случвй, че децата от чужбина “еИу.уазИеуа^таП.сот 
не могат да присъстват, ма це- 1 ь

същия ден резултатите от 
конкурса.

в) Критерии за оцен-В конкурса могат да учас
тват ученици на възраст от 7 
до 15 г., които при калсиране- 
то ще бъдат разделени на 2 
възрастови групи:

-1 възрастова гупа - от I до 
IV кл.

- II възрастова група - от V 
до VIII кл.

Всеки участник може да се ни от професионалното жу- 
представи с не повече от 3 ри- ри, са по 3 за всяка възрастова 
сунки за децата от I възрасто- група: 
ва група - на формат 25 х 35

0. КАК СЕ ПОЧИСТВАТ СТЪКЛЕНИ СЪДОВЕ? ка:
За почистване на шишета и други дълбоки стъклени 

съдове се използва картоф, нарязан на дребни парченца, 
които да могат да се сложат в съда. Добавят се вода и 
мадко оцет. Съдът се затваря и се разклаща енергично. 
След това съдържанието се изсипва и съдът се изплаква 
с чиста вода. Измит по този начин, съдът става кристал
но чист.

рисунката;
- самостоятелност на

тата;

Жаклиип Мшпова

-1 място -100 лв., статует-

☆ >г2 3351ВОДОРАВНО: 3. Електри
чество. 6. Размер, количес
тво на обхванат материал. 9. 
Дребен хищник с неприят
на миризма. 11. Италиански 
футболен отбор. 13. Ехо, 
екот. 14. Стил в музиката. 15. 
Държава в Африка. 17. 
Прозвището на революцио
нера Гевара. 18. Гръцки бас
кетболен отбор. 19. Жела
ние, мерак. 20. Влакнодайно 
растение. 21. Мярка за вре
ме. 22. Подкрепа. 25. Ден в 
седмицата. 27. Град във Вой- 
водина. 28. Гостилничарко 
заведение. 29. Руско мъжко 
име. 30. Островна държава в 
Европа. 31. Горски хищник. 
32. Петролен продукт. 33. 
Седмата нота. 34. Модел 
руски самолети. 35. Марка 
прах за пране от "Мерима". 
36. Домашно животно. 37. 
Разиграване на пари 
предварително Iгродадени 
билети с номера. 39. Огпе- 
тична маса от вулкан. 40. Ту
ристически обект. 41. Пазар 
за вехтории.
ОТВЕСНО: 1. Река в Италия.

☆ 9 107 8
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АПЛИКАЦИОННА ФОРМА*
За участие и конкурса „Тъпан бие, хоро се вие”5 30

Име, презиме, фамилия
ЕГН..............................
Представител на...........

Т 33.а 32 ии (клуб, школа, институция)А 36

Ач
35 Адрес на институцията:и

к 3938 .с-таП:факс:Телефон:...................................
Домашен адрес нп участника:

110

41☆☆ 40 мобилен телефонДомашен телефон: 
личен е-таН (на участника или на иегоо родител):

па Балканите.лен. 23. Житно растение. 24. провинция 
Модел руски бойни самоле- 30. Мъжко име. 32. Дол. 33. 
ти. 25. Вещество, което оста- Нощна птица. 35. Позиция в 

2. Замръзнала вода. 4. Орга- ва с;|ед ИЗГаряне ма дърва, шахматната иг ра. 36. Мярка уя 
низанията на произволите- 26 Марка автомобили от за мощност. 38. Лично мес- 

5. Силна Сдщ 27. Неподвижно мор- тоимепие. 39. Името на ак- 
28. Римска тьора Марвин.

*Мшя, залепете внимателно апликациониата форма на гърба на детската рисунка

еЪатрагПа
лите на петрол, 
карта за игра. 7. Столицата 
на Румъния. 8. Миризма. 10.
Изглед на повърхността па 

12. Орган на обоня
нието. 13. Образец за мярка, р Барак.6. Стив.10. Не. 12. Полином. 14. Овен. 16. Адам. 17.
16. Белградски седмичник. рись ру Особа. 21. МИН. 22. Конак. 24. Ева. 25. "Ел". 26. Та-
17. Един зеленчук. 19. Дър- на,27.Орлица.29.Липа.30.Ек.31.Апис.32.Дати.ЗЗ.Игор. 
жава в Азия. 21. Вид обувка. 35 дд 35 Съветски съюз. 40. Ин. 41. Лапад. 42. Блато. 44. 
22. Математически многоч-

ско животно.

[Решение на кръстословица 350 - Водоравно:
земята.

Нощ. 45. Ла. 46. Ар. 47. Ириг.
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Секретарят на АСС Иван Тончев посети Димитровград

Тартан писта в СЦ "Нари**
"Младост" е 

на крачка 

до шампионската 

титла
На 19ноември вДнмитровград пребивава- вт 

ха временният генерален секретар па Съюза I?! 
по лека атлетика па Сърбия г-н Иван Тончев ['■
(по потекло от с. Поганово, Димитровград- !: 
ско) и Борислав Писич, спортен директор на | 
съюза.

Както изтъкна Тончев, АСС желае да по- 
могне да се изгради съвременна инфраструк- И 
тура за атлетика в Димитровград. В договор М 
с общинската власт в СЦ "Парк" би трябвало №* 
да се построят обекти за лека атлетика, преди ^ 
всичко писта от тартан за състезания па мяс- нИ 
тото на сегашната от сгур. Близостта на едни 
спортен център като София 
на Димитровград в атлетиката са достатъчни 
за реализацията на един такъв проект, изтък
на Тончев. С това ще се създадат възможности
за провеждане и на големи атлетически със- 1Юто гостите бяха приятно изненадани и още 
тезания с международно значение. веднъж подчертаха, че това, както и сьщес-

От името на АСС Иван Тончев обеща и по- твуващите госгилиичарско-хотелисрски ' 
мощ в обучението и усъвършенстването па обекти са добра база за провеждане па мпо- 
специалисти и съдии при АК в Димитров- жесгво спортни международни прояви, кои- 
град. Обеща и официално регистриране па то ще бъдат подпомогнати от АСС и от дър- У" 
турнира по скокове "Джамп" в календара на жавата. от
състезанията на АСС. Тончев заедно с кмета дя споменем, че в разговорите уч 
на общината посети СЦ "Парк", спортната Стефан Стойков, треньор па ЛК "Младост" 
зала и терените за малки спортове. От видя- от Босилеград. Д.С.

:

<1* I ^Шампионът на дивизията ще бъде познат 
„ след мача между "Подгора" и "Радан в Бой- 

пик в последния кръг.
>РЗч.- I*

г ■' ~
"Младост" триумфира с на победа и 5,5 мач-точки 

5,5:2,5 при гостуването си на повече от единствения кон- 
"Горпа Ябланица" в Медвед- курент "Радан от /1 еба не, 
жа в рамките на 9 кръг от таз- който до края на състезание- 
годишиото първенство на то трябва да изиграе мач сре- 
Сдружена га шахматна диви- щу "Подгора" в Бойник. В 

Пчински окрт»г. С то- босидеградския отбор всич- 
босилеградските ки се надяват, че бойничани 

шахматисти завършиха със- ще успеят да 
тезанието, понеже предва- 3 точки срещу "Радан", кое- 
ритслно изиграха срещата то ще бъде достатъчно "Мла- 

последния крал срещу дост" да спечели 
"Вранска баня", в която спе- да се класира в по-висока ди- 
челиха като гости с 6,5:1,5.

В мача срещу "Долна
Яйна" победи за босилеград- В останалите срещи от 9 
ския отбор спечелиха Нико- кръг са постигнати следни-

Сръбска футболна лига - ИЗТОК, 1 5 кръг: ла Остоич на третата, Нови- ба'
,, Ф, .. л л ” «а Божилов на четвъртата, «Юг,,_ ‘"подгора" 5,5':2:5 и“Балкански” - “Тимок” 2 : 2 (2:0) "ГГд“

Димитровград, 17.11. 2007 топката се спря в калта на са- минути деконцентрация из- 
г. СЦ "Парк", зрители 400. мата голлиния! Нацков за- пуснахме сигурна победа.
Съдия Владимир Филипович късня, а гостите я изхвърлиха След това беше трудно да вич - М. Днвая 1/2:1/2; Б. Ма- Треньорът 
от Крушевац - 7. Голмайсто- в корна. В 79 минута Б. Васов върнем изгубеното, макар че насиевич - М. Александров дост" Новица Божилов зая-
ри: Ценич в 13 и С. Васов в 22 от непосредствена близост имахме няколко шанса. Теж- 1/2:1/2; Г. Стоянович - Н. вн, че доколкото "Радан" за-
минута за "Балкански", а Ни- прехвърли вратата, а шанса кия терен сьщо допринесе, Остоич 0:1; М. Ристич - Н. Бо- воюва победа срещу "Боп-
колич в 70 и М. Илич в 72 ми- на мача пропиля Джордже- но... Честитя на "Тимок" спе- жилов 0:1; М. Кнежевич - П. Ник", съществува възмож-
нута за "Тимок". Жълти кар- вич в 88 минута, когато от 5-6 челената точка, а на нас ни Стоянов 1/2:1/2; Д. Цветко- 
тони: Додич, Цветкович и Су- метра не улучи вратата. предстои още един мач от вич-Драголюб Величков 0:1; 
ботич от "Тимок". След мача най-добрият на пролетната част, след което М. Вукович - Душко Велич-

"Балкански"■. Петрович 7, терена Саша Васов изтъкна: следва заслужена почивка, а ков 1:0 и Д. Кнежевич -Д. Бо- 
Чирич 7, Джорджевич 7, С. "Знаехме, че ни очаква много след това пак подготовки. "
Васов 8, Б. Васов 7.5, Б. Костич тежък мач. Играта беше наша 
6.5 (М. Костич от 73 мин.), до 70 минута и само след две 
Нацков 7, Георгиев 7 (Гюров 
от 67), Ставрич 7, Марков 7.5,
Ценич 7.5 (Иванов от 67).

Играч на мача Саша Васов 
от - "Балкански".

Отлично футболно пред
ставление на изключително 
тежък

и постиженията

Гостите от АСС при кмета И. Величков

зия па
мач

измъкнат поне

титлата и
летва и визия.

“Брест ” и “Долна Яйна .мага дъска.
Резултатите: С. Накиче

на ШК "Мла-

ност шампионът на дивизи
ята да се излъчи чрез изигра
ване на допълнителна среща 
между "Младост" и "Радан".

жилов 0:1.
Кръг преди края на шам

пионата "Младост" има ед-
Д.С. ПА.Р.

“Цар Константни” - “Балкански” 4 : I (2 : 0). Пионерите на 
“Балкански”загубиха като гости от съответния състав на 
нишкия “Цар Константин”. Загубата им между другото се 
дължи и на лошото съдийство, тъй като съдията два пъти 
посочи бялата точка в полза на домакините - в 1 и 3 минута. 
В 10 минута обаче той не отсъди класическа дузпа за госту
ващия състав. Единственото попадение за “Балкански” от- 

терен. Димитровград- бел яз а Стефан Соколов през второто полувреме. 
изиграха най-доброто Мачът бе игран миналата неделя на потъналото във вода иг- 

полувреме през есенния се- рище на “Вулкан”пред около 100 зрители. Остава дилемата 
зон, имаха два гола предим- хуманно ли е деца да играят па такива игрища?

“Национал 2” - "Балкански” 2 : 0 (0 : 0). Петлетата на 
“Балкански”загубиха като гости с 0 : 2 (0 : 0) от отбора на 
“Национал 2". В началото на мача димитровградчани про
пуснаха две стопроцентови положения за отбелязване на го
лове и вместо да се сдобият с категорично превъзходство, те 
през второто полувреме допуснаха две попадения в собстве
ната си врата, едното от които бе отбелязано от дузпа. На
топеното с вода игрище не позволи на димитровградчани да 

центрира и на Ценич не му покажат истинското си футболно умение. 
беше трудно от 6-7 метра да В следващия 16 кръг и пионерите, и петлетата на “Балкан- 
вкара гол. Още въодушевле- ски”домакинстват на ФК “Власина”от Власотинце. Мачо- 
нието сред зрителите не бе везпе ще се играят а неделя (на 25 ноември) от 11, съответно 

Г г 13 часастихнало, а резултатът вече
беше 2:0. От пряк свободен 
удар от около 30 метра Саша 
Васов отлично изпрати топ
ката в долния десен ъгъл. В 40

Баскетбол: Втора сръбска лига 
- група изток, 7 кръг___

Домакините по-силни
"Княжевац" - "Димитровград" 106 : 82 (28 : 6; 30 : 
22; 26 : 25; 22 : 29)

чани

Отборът на БК “.Димитровград" загуби още една среща от 
тежката си поредица, в която все се срещаше с отбори от гор
ната част на таблицата. Мачът фактически бе решен още в 
първата четвърт, която димитровградчани загубиха с 24 точ
ки разлика. През второто полувреме отборът игра по-добре, 
но това не беше достатъчно за обрат.

БК ДимитровградГеров, Еленков, Алексов, Петров, Ста
ни мирович 4, Мишев 7, Пендич 2, Апостолов, Андреевич 30, 
Драгутинович 4, Радованович 28 и Кръстич 7.

В следващия кръг “Димитровград" домакинства на “Юг" 
от Враня. Мачът ще се играе в спортната зала "Кей" в Пирот в 
неделя на 25 ноември.

ство, създаваха голови поло
жения, но спечелиха само ед
на точка.

Вече в 13 минута домаки
ните вкараха гол след отлич
на акция на Георгиев и С. Ва
сов. Последният отлично

Д.С.

Спортни новини от Сурдулица
*В 15 кръг от първенството Iга Нишка футболна зона миналия у- 

икенд в Сурдулица "Радник" победи "Вучйе" от едноименното 
градче с 2:1. Сурдуличани поведоха в 71 минута с гол на капитана 
Никола Спасим. Пет минути по-късно гостите изравниха, а в 85 ми- 
нута, след една хубава акция на домакините, Неиад Вучкович офо
рми крайния резултат. Победата има голямо психологично значе
ние за тима от Сурдулица, понеже в предишния кръг “Радник“ за
губи от 'Цар Константин“ в Ниш с 1:3.

^Александър Костич, състезател на БК “Сърбия“ от Сурдулица 
31,0 лм °медал в категорията до 75 кг на традиционния бок- 

турнир “Златният гонг" в Скопие. Във финалния дуел той 
>бър от македонския боксьор Игор Арсов. Нека да доба-

минута домакините на три 
пъти
трето попадение, но гостите 
успяха да се защитят.

През второто полувреме 
домакините пак почнаха от
лично, но в 51 С. Васов, а в 55 
минута Ставрич не успяха да 
вкарат гол.

И тогава само за две мину
ти гостите стигнаха до равен
ство. Най-напред Николич, а 
след това и Илич успяха да 
улучат мрежата 
ните. Че на домакините не им 
се даваше да победят, показва 
и шансът на Ставрич, когато

можеха да стигнат до категория га до 91 кг. На финала той победи Алмир Зейнелович от 
Нови пазар.

*Младите тимове на баскетболния клуб “Радник" отбелягаха 
«"Обади и една загуба в първенството. В неделя в спортната зала 
на ОУ Бук Караджич“ кадетките се наложиха с 54:53 над връс- 
тничките си от отбора на “Прокупие", а кадетите победиха БсК в 
Буяновац с 58:54. Пионерките домакинстваха в събота на "Дабо" от 
Гърделица и загубиха с 67:87.

Членовете на карате-клуба “Тандем" от Сурдулица спечелиха 
25 медала - 5 златни, 8 сребърни и 12 бронзови, на традиционното 
състезание за купата на Ниш в неделя. Успехът им е още по-голям, 
като се има предвид, че беше постигнат в конкуренцията на 250 
състезатели от Сърбия, Черна гора и Македония. Треньорът Сьр- 
болюб Митич изтъкна като най-значителни постиженията на Ми* 
ня Стоянович, Алекса Маринкович, Миляна Анджелкович, Милан 
Станчевич, Стефан Николич и Боян Иванчев.

спечели златен м 
сьорски 
бе по-добър ..
вим, че полуфиналната борба, в която Костичгпобеди~Йлчо Янев- 
ски (Македония), бе обявена за най-атрактивния двубой на турни-на домаки- ра.

На традиционното боксьорско ревю “Златната ръкавица" в 
Ягодина Милош Цветкович, някогашен състезател на БК “Сър
бия“, а сега член на БК “Мачва“ от Шабац, завоюва златен медал в Деян Мирчев
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ПФД - 11 кръг
С болка в душите съобщаваме на роднини и 

приятели, че нашият мил баща и дядоПродължава 

шампионският ход
ИВАН МИХАЙЛОВ - ВАНЧЕ 
от с. Долна Лисина

почина на 21 октомври на 86 години.
* Както и в досегашните___  мачове от началото на
а 11СТВОТО/И в тази среща босилеградските 
футболисти 'смачкаха" противника си още 
през първото полувреме.

Босиле 
5:0 "Полет

На 29 ноември 2007 г. (четвъртък) се навършват 40 ДНИ 
от смъртта му. Каним роднини, съседи и приятели на па
нихидата, която ще отслужим на този ден от 11 часа на дол- 
нолисинските гробища.

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата му па- 

Опечалени: дъщерята Ика и внукът Зарчо

ггадчани победиха с да отбележат още две попаде-

от тазгодишното първенснюна кът Игор Ваамев п75? а автор™ 
то тС1 я <^ггболна Ди®изия, кое- петото попадение за "зелените" 
"Пег^„я»МОпМВрН “ и2игРа ™ °™°“ беше полузащитникът 11ескара . Високата победа сре- Ъобаи Арсич в 84 минута 
щувторкласираиия до този кръг "Младост": Г. Величкович, И 
отоор в дивизията достатъчно Василев, С. Стойков, Й. Григоров 
ювори за силата на Младост". (от 60 мин. И. Зарков), Д.Димит-

Както и в досегашните мачове ров, М. Алексич (от 48 мин Б 
от началото ма първенството, и в Чипев), В. Тасич, В. Арсич М Ге- 
гази среи» босилеградските оргиев, Л. Димов и С. Дамняно- 
футоолисти смачкаха против- вич (от 60 мин. Б. Воинович) 
“и.ка си през първото полув- След 11 кръга "Младост" про- 

приключи с 3:0 за дължава да оглавява временното 
зелената машина . Нападате- класиране с 30 точки от 10 изиг- 

лят Владица Тасич 
тата в 15

мет!

Дълбок поклон пред светлата памет на
Го с /ШШ Примариус

д-р НИКОЛА ЦВЕТКОВ 
от Цариброд

Със своята харизма, способност и доброта ти помагаше 
ма всички, па и ма ония, които съсипаха живота на някои 
наши хора. Човек се помни по онова, което остава след не
го, ти оставаш синоним за всички поколения на нашите 
земляци, пръснати по света.

Тона от Смиловци със семейството си от Любляна

реме, което

откри резул- 
минута, а до края на

рани мача и с гол разлика 46:3. 
Втори е "Челик" с 25, а трети 

първата часг се разписаха и Бо- "Полет" с 21 точки сьщоогпо 10 
оан Арсич в 30 и централният на
падател Мирослав Георгиев в 35 
минута.

изиграни срещи.
В следващия кръг на 25 ноем

ври (неделя) "зелените" гостуват 
Дъждът, които валя през це- на "Алакинце" в едноименното 

лия мач, не попречи на босилег- сурдулишкосело. Мачът започва 
радчани да продължат с атаките в 13 часа. 
си и през второто полувреме и

Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта па нашия 
мил съпруг, татко, тъст и дядоБоба и Арсич

ПУ1.Р. ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ 
от с. Клисура| Утре в София

"Левски" - 
"Балкански

Завърши есенната част от 
първенството на ПОД По този повод на 24 ноември от 10,30 часа 

ще отслужим панихида на Новите гробища в 
Ниш. Каним роднини, съседи и приятели да 
ни придружат.

Времето минава, но не може да заличи на
шата голяма болка и тъга. Винаги ще се горде

ем с теб и ще те пазим в сърцата ни. Благодарим ти за всич
ко. Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Опечалени: съпругата Ана, дъщерите Таня и Мая, зетовете 
Ана и Мичо и внуците Тияна и Владан

п \ Желюшани четвърти
ФК "Левски" от София и ! 

ФК "Балкански" от години | 
поддържат приятелски връз- |

В края на есенната част от зонът е завършен с голова разли- 
първенството на Пиротска об- ка 24:24. Най-добрият голмай-

често играят'приятелсшГср“- ! Ша" зае 4 МЯСТО с ^ точки, 8 точ- Играчите са получили 3 червени

н1Гн^™Ж^ | “ ФК=^~^о Г “ Тр^ньоръТ =„ Дончев ка
на Терена, където ще изигрят | ле'В отооРа оценяват класиране- за, че отборът трябва да се снаб- 
мач срещу връстниците си от !
гГпм! то място 11 класиране за окръж- място. "Трябва да регистрираме 

! „г Р ' „ с д 4 ; пата футболна лига. Най-голям 9 победи, което е реално, имайки 
I гаБр“КфАолнГТГен^а | гаф "1елЮша" направи в 7 кръг, предвид благоприятната про,- 
I Нацко Сираков.

Да припомним, че ветера- |
I ните на "Левски" през лятото 
| гостуваха в Димитровград в 
I рамките на "Царибродското 
I спортно лято".

то като неуспех, тъй като амби- ди с 3 попълнения, доколкото 
цията беше да се атакува първо- желае да се добере до първото Тъжен помен

ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ - БЕНА
Времето минава, а ти, мой Бене, ми лип

сваш все повече и повече. Всеки нов ден вселя-
I когато като домакин загуби рама на мачовете - 5 на домаш- 
| именно от "Локомотива" с 0 . 1. мия терен и 4 на госгуващите.

За отбора през есента играха Необходимо е обаче да имаме и 
17 футболисти. На своето игри- късмет - отборите "Лекомотива", 
ще желюшани изиграха 4 мача и "Победа" и "Младост" да се раз- 
регистрираха 3 победи и една за- минат с добрите резулати", спо- 
губа. От гостуванията се завърна- дели Дончев, 
ха с 2 победи и 3 за!уби. Полусе-

ва по-голяма тъга в сърцето ми.
Почивай в мир, скъпи, вечно ще жалея за

теб!
Хубавите ми спомени ще пази с любов.

Д.С. Твоята АнаА- С.

На 28 ноември 2007 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия непрежалим съпруг и баща

СТАМЕН МИЛЕВ 
от Долна Любата, живял в Ниш

Вечно ще пазим свидния спомен за твоята 
обич и доброта. Дълбок гюклоп пред светлата 
ти памет. Почивай в мир!

Съпругата Мирослава, дъщерята Ана и синът
Владимир

Възпоменание 
Изнизват се годините, но 

не секва обичта ни към 
скъпите пи родители

КОЦА ВЕЛИЧКОВА 
род. па 
14.12.1895 г.
- поч. па 
29.10.1982 г.

Тъжен помен

ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ 
Мили татко,

ШЕСТ МЕСЕЦА сме без тебе, а тъгата и бол
ката не стихват. Вечно ще пазим хубавите спо
мени за обичта и добрината, с конто ни даря
ваше.

Твоите дъщери Таня и Мая със семействата сив.•йВъзпоменание
На 21 ноември се навършиха 39 ГОДИНИ, огкакто зави

наги ни напусна нашият мил баща

Тъжен помен
На 27 ноември 2007 г. се навършват ПЕТ ГОДИНИ 

от смъртта па милата ни майка и баба
и

КРУМ ВЕЛИЧКОВ
род. па 
13.03.1901 г. 
- поч. на 
30.10.1983 г.

БОРИС РАДЕНКОВ 
от с. Д. Лисина

ВИКТОРИЯ ТАКОВА 
4.4 (1911-2002)
|/|г от с. Изатовци

V

Мили татко, спомените за теб и след толкова години пе 
изчезват. В мислите и днес си с нас.

Твоите деца Милапка, Драган и Верка

ТЕ
Тъжен помен
На милата пи сестра, леля и баба

и ОСЕМ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА от съмртта на незабра
вимия пи баща и дядо

Споменът за тях не из
бледнява и болката пе 
стихва заради тяхната ог
ромна родителска любов и 
безграничните грижи към 
пас.

ПАВЛИНА СТАНЧЕВА 
от Градинье

КОСТАДИН ТАКОВ 
(1910-1999) 

от с. ИзатовциС много обич и признателност!
С тъга и обич се прекланяме пред светлата 

им памет.Семействата Тодорови, Станкови, Младенови и 
Николови от /1укавица и Спшврови 

от Димитровград
От най-близките Семейство Такови от‘с. Изатовци |_
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Бюджет зьоо8 ПИ ■ ■

№ %
'&/ Дошъл онова ютро Станча Инатков, 

тропну на пенджарчето два-три пути 
Ние с бабуту тамън смо на-Iаг П!™ тре^е да йе надушил 1^ето,в<уьщо кико на

1еЛПървоЮчекай да видим кой йе,

Ка0оо, квГа т/йе мука яалегла, та йоще

съвиньало идеш?

В* 5« а
ако съм Инатков,

държовен, 

кош (и ни км!
па после че ти

по па, че ти распраям!

Станса се почеша,
ама това щ^прайи Данча Лашшмуата, не могу да 
стърпим! Па съм дошъл ти кико по-грамотан да 

к научиш кво да прашим... . |
- Оо, това требе да йе дебела работа,.
- Па, колко половин метар!
С бабуту се попогледамо и искокоримо очи.
- Къв половин метар?! _ .
- Па джанката! Има половин метар да ие деое-

111011 продук т, вместо 1,85%, което о средно
то па Пирона. Какин но-яссн нриоритеч сп 
топа?

Още малко проценти 
мира! 40 процента от брутния вътрешен 
продукт през 2008-а ще отива :>а публич
ния сектор, тоест - ще храни все по-зле ра
ботещата диржавпа администрация. Ако 
смятате, че правителството мисли да ськ- 
рати невиждания брой чиновници, 
те се! Защото така тройната 
доволна. Хранени те й хора са ратпределе- 

храпил к ите. Изоб/I то,

Задал се е Бюджет 2008, палата се да то 
осмислим някак... Хайде тогава да видим 
какво може да направи фейлетоппетът, 
когато разсъждава ка то финансист. Може 
да разкаже виц! На международен 
мпческп семинар се срещнали...

Тия с костюми те от Армаии н лачените 
челици обичат да гледат на сънародници- 

лаборатории образци при 
разработка на курсова работа в Икономи
ческия университет! Такива са им на тях 
приоритетите! Впрочем, какво ще рече 
"приоритет"? Общо взето, това е нещо, на 
което държавата държи най-много. Оно
ва, което тя смята, че е съдбоносно важно 
за развитието й. Примерно здравеопазва
нето, защото много мрем, господа! Или 
образованието, защото затъпяхме 
Гинес! Или да въведем ред в туризма, че си 
осрахме, да ме извините, хубавата държа- 

бетони! Обаче чета Бюджет

меи ви оставям па

нконо-

ла...
- Тая ли до етреюту? _ _
- Бъш тая, ти анайеш дека ие открай време на 

наше, нийе тъу беремо. Е, онова що падне у нъего- 
вият двор он га обере, ама онова, ютро се шашар- 
диса: стойим я тека рано, погледа къмто ньегови- 
ят двор и видим нещо ми кусо. Требе у зору да 
съм дебело заспал, та не съм чул моторат ка гъу 
одрезал. Па съм дошъл да те питам да га дадем 
ли на суд или да дигнем рукье?

- За джанкуту ли?

Л1.ЖС-

коалиция е
те си като на

пи равномерно по 
ако очаквате по-малко данъци, по-малко 
държавни разходи и европейски рефор
ми, ще има да чакате! И аз заедно с вас!

Затова е по-добре да ви разкажа още 
един виц. Премиерът е па посещение в 
провинцията. Кортежът му минава край 
нивите. На едно място старец оре с мага
ренцето си. Премиерът спира колоната, 
слиза и решава да поведе разговор: "Ха та
ка, дядо! Сей, сей, че да има народът 
да яде!" Дядото отговаря: "Ще яде, я! 
Откакто избра тебе, само люцерна сея!"

(Със съкращения)

като за
- И за ньу, и 

за дървата що 
йе изрезал од 
ньу.

- Па що се не 
договорите?

- Па кой може 
с Лапнимууту 
да се договори? 
Договарали 
смо се нийе 
млого

вица с тия 
2008, чета, и най ми прилича на приоритет 
това, че хазартът ще може да си приспада 
от данъците раздадените печалби и да 
плаща 10 процента налози!?... А за науката 
се отпускат 0,4 процента от брутния вътре-

какво

Кръстьо Кръстев

Купуване»
продаванеТъпизми пути, 

ама он си пра- 
йи кико що га 
йе замислил.

Езеш® © ©©шт^аж*Училшцето е слънце, но 
ние обичаме да седим на 
сянка.
*Училшцето е слънце, но 
на ден по толкова часа... 
ще слънчосаме. 
^Училището е прозорец, 
но ние сме културни и 
затова влизаме през вра
тата.
^Учителката по литера
тура каза: "Днес нямам 
часове до края на часове
те!"
^Учителят по математи
ка каза: "Веселине, от пет 
минути те гледам, поло
вин час не си направил 
нищо!"
*След четвъртия час: 
"Колега, ти свърши, но аз 
не съм!"

Купувам собствено 
мнение. Може и 
употребявано.
Послушко Сметкаджиев от 

Политиково

Продавам строителен 
материал за въздушни 
замъци.
Миражко Предприемачев от 

Бизнесменово

Спешно купувам истина, 
за да видя как изглежда.

Новчнарко Режимлисв от 
Мапипулатово

Продавам чиста съвест. 
Количеството е твърде 
ограничено.

Честемш Събудков от 
Просветли ново

- Па ти кво мислиш да напрайиш?
- Двойим мисъл: ако га дадем на суд, требе да 

платим дебеле таксе, да събирам сведоци, да из- 
лазе вещаци, да се отегне дело кико гладна годи
на, а може да мину и две три године. После судия- 
та че рече дека не съм със свуту щом съм запел 
за йедну джанку да искаруйем прав ду. Ако не га 
дадем на суд Лапнимуата че разнесе из целуту 
маалу кико йе он прав...

- Ко те слушам Станчо, инатат за джанкуту че 
излезне по-дебел от половин метар...

- Море, че излезне и метар, и два! А после иди та 
га изнеси на гърбину...

- Право да ти кажем - това инатат йе млого лош 
съветник! Цел живот човеците се глоджу за нищо 
и никикво. А ко що рече йедин мой приятели, пот
ребна кола с багашник нема...

- Прав си Манчо, ама се плашим йедън дън да 
ми не отсече и ореят! Тъгай не знам нема ли да 
грабнем секьирчето...

- Слушай, Станчо, ако те глодже инатът и не ти 
дава мир спокойно да си легнеш и да се разбу
диш, пущи му йедву тужбу, колко за адет. А там 
у судат, кита ви изокаю, ти кажи, че се помириш, 
ама он да подпише дека нема да закача ореят. От 
мене толкова!

- Знал съм, Манчо, дека правилно че ме поду
чиш!

Инатков и не дочека кавето, удари вратата и си 
отиде весел-весел, а я и сам незнам дали га на- 
мъкну. Оти кво че стане ако у судат удари инат 
на инат?

В една от забавните 
емисии на Радио Ве11е 
Анне водещият задава 
въпрос на слушателите: 

"Може ли някой да ни 
каже какво е белмуж? 
(Става дума за ястие, 

подготвено със сирене, 
царевично брашно и 

мляко).
Обажда се слушател от 

пирогското село Чиниг- 
лавци и казва: 

"Белмуж е кусовранац 
облечен у белу 

кошульу!"

Чул и записал Сретен Игов

IМинимаксими Мъдрости
1•Всяко място тежи според човека си! 

•Пази, Боже, сляпо до пропиша! 
•Златните рибки се ловят в мътна во- 

да.
•Всяка пазва си има своя камък! 
•Всякак бива, стига да та бива!

‘Животът ме престава да бъде смешен, 
когато хората умират. Мито пък престава 
да бъде сериозен, когато хората се смеят.

‘Хумористите не решават проблемите, те 
само подпомагат тяхното решаване и прев
ръщат трагедията в комедия.

1
1 Манча

0350-853*
I II
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