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Тържествено ознаменувано първото десетилетие на КИЦ “Цариброд”

КИЦ е част от всоцневието на гражданите
--------------- По повод едно десетилетие ни

хората С1.с споя политически, киц “Цириброд" наградени си: ; 
икономически и културен ре- Посолството ни България вЬеп-\зйггаагягй «зависи Ъч*~ “ ь'=:;=гг;=.
десет години сьЩествувапе ,шето, Агенцията за българите
горският културен цеигьр сво с чужбина, Свилен Симеонов, 
бод!ю може да се каже, че изгI ьл- диригент ни оркестър 
ми своята исгорическа мисия, “Симфониета”, Ивайло

Трифонов, посланик в Белград по 
време на откриването на КИЦ, 
Столична община София,
Петър Стоянов, Иван Костов, 
Стефан Софиянски. С благодар
ствени грамоти са удостоени 
Министерството на култура на 
Сърбия, Националният център 
за отдих, младежта и спор 
на България, д-р Симеон Ви 
Чедомир Николов, Небойша 
Иванов, Любомир Голубович, д-р 
Никола Цветков, Спасен Гогов, 
Слободии Сотиров, Властимир 
Ъацев, Предраг Димитров, Слав- 
ча Антов, Александър Златанов 
и Цветко Иванов.

Г
художници И К01 

симфоничния оркестър 
фониета" от София на 24 ноем
ври КИЦ "Цариброд" отбеляза 
десетата си годишнина от създа
ването. ,

За постиженията на Култур
но-информационния център в 
областта на културата на откри
ването на изложбата говори 
журналистът Стефан Николов, а 
изложбата откри художникът 
Новица Младенов. Сред мпогоб- 
ройпите посетители на излож
бата бяха и 
Република България в Белград 
Георги Димитров, генералният 
консул в Ниш Георги Юруков, 
директорът на Националния ис
торически музей в София Божи
дар Димитров, Петър Тошев от 
Агенцията за българите в чужбп-

изложба на царибродски 
щерт на 

"Сим-

осьщссгвявайки редица гостува 
мия не само на споменатите фол
клорпи ансамбли, но и гостува
лия па знаменити хора от оо- 

литературата и общес- 
като Антон Дон

чев, Блага Димитрова, Недя 
Йорданов, Андрей Пантев, Геор
ги Бакалов, Огнян Минчев...И 
много, много други. С тези ме
роприятия КИЦ "Цариброд" се 
нарежда сред значимите кул /ур- 
пи институции в Сърбия. Някои 
това не го признават, по времето

ласгга па 
твепия живот

лко
посланикът на та

асов,

Директорът но Националния исторически музей в Сос/)
Божидар Димитров връчва икона на д-р Ангел Йосифов

на, представители на външното
министерство п министерството драви сегашният председател на вестите фолклорни ансамбли 
на културата, кметът на Димит- Управителния съвет па КИЦ д-р от България „като "Филип Ку- 
ровград Веселин Величков, за- Ангел Йосифов, а за десетгодиш- тев", "Тракия", "Българе ..., как- 
местник-кметът Васа Алексов, ния юбилей кратко слово изнесе то и изложбите па знаменити 
депутатът от Димитровград в първият председател на съвета български художници I еорги 
парламента на Сърбия Зоран Небойша Иванов. Машев,ДечкоУзуиов,ВеждиРа-
Петров и много други гости. Той изтъкна най-високите шидов...

След откриването на излож- постижения в запознаването на 
бата в голямата зала на Центъра населението с българската кул- изпълнили до краен предел за- 
за култура присъстващите поз- тура - госгуванията на най-из- лага, според Иванов "е сигнал, че

ия

Присъствието на гражданите,

Казаха по повод годишнината:
"В Георги Димитров, посланик на България в Белград:
Я Радвам се, че присъствам на такъв юбилей и мога да кажа, че КИЦ "Цариброд" се е 
Д превърнал в уважавана институция сред българското малцинство, но не само в рамките 
ч| на малцинството, а и в цяла Сърбия. КИЦ е една институция, която помага за утвържда- 
Л ване на българския дух, на българската самобитност, култура, образование. Развива се 
Н по добър начин и народът го познава като своя институция и активно участва в неговата

дейност, което е най-важно. От гледна точка на неговото фииасово укрепване има какво ще покаже, че е така. КИЦ е мяс- ските журналисти и многоброй- 
още да се прави и ние ще го правим със съвместни усилия в рамките на възможностите, а тото, където всеки ден граждани- ни личности. "Използвам мо- 

Д в лицето на посолството в Белград КИЦ има добри приятели. те на Цариброд идват да търсят мента от това място и в присъс-
помощ или съдействие за реша- твие на толкова хора да изкажа 
ване на своите проблеми в облас- необходимото признание на ца-

71 Идвал съм десетки пъти. Сега съм щастлив и доволен. Виждам хората радостни и та ма обучението, здравеопазва- рибродчаните,
■ щастливи, без страх да идват на събитието, а спомняте си как беше преди десет години... нето, търсене на българско граж- смелостта преди десет години и 
М Присъствието на полицията беше голямо и видимо. Сега това го няма, явно Сърбия се данство, хуманитарна помощ, след това активно да работят за 
Н демократизира. И какво по-хубаво оттова съседите да се разбират. Виждам, че помеще- националните си права... КИЦ е каузата на КИЦ."
9 нията на КИЦ са оборудени, компютри, книги..., а тогава беше почти празно. Много съм част от всекидневния живот на След като на най-заслужили- 
Н доволен, пък и виждам промени в самия град: нова улица, красиво улично осветление, гражданите на Цариброд." те бяха връчени почетни грамо-

пред КИЦ всичко уредено... щастлив съм и радостен. Пожелавам още Иванов благодари за усър- ти и признания, симфоничният 
много празници, борбеност, вдъхновение и ... да се видим след двадесет години пак по дната и безусловна помощ при оркестър "Спмфониета" от Со- 
такъв повод. откриването на КИЦ и за после- фия под диригентството на Сви-

дователната защита на правата лен Симеонов изпълни десетина 
на българите в Сърбия, за създа- творби на прочутите братя 

Всеки може да види разликата отпреди десет години и сега. Тогава имаше страх. Е, ване на чУвството им за принад- Штраус, което присъстващите 
има го и сега, но много по-малко, обаче има и друго нещо: преди десет години, когото и леж,юст к-ъм оългарскпя народ - наградиха с бурни аплодисмен- 
да погледнеш, беше много сериозен и намръщен, а сега... аз не видях човек, който да не е на официална България, на оъл- ти. 
усмихнат, и мисля, че това е основната разлика. гареките културни институции,

българските общини, българ-

7.V4

По време на изложбата в Градската галерия

Свилен Симеонов, диригент:
М които имаха

7

площадът нов,

Д-р Симеон Басов:

А.Т.

Зачитане правата на националните малцинства в Сърбия последните две години не отчита никакъв 
напредък. При това Съветът на Сърбия за 
националните малцинства изобщо не 
провежда заседания, а в Конституцията 
на Сърбия малцинствата са в графата 
ОСТАНАЛИ. От друга страна отношени
ето на държавата към малочислените

Много примери за нарушаване
Неотдавна в Нови Сад се проведе кон- данство, легално омъжена за българин от граничната полиция сега не пази грани- 

ференция на тема: "Зачитане правата на Димитровград, който има сръбско граж- цата като някогашните граничари, а кон- малцинства, е меко казано, несериозно, 
малцинствата в Сърбия В рамките на данство. Малкото бебе също е записано тролира територията в дълбочина до 30 п0 пР°стата причина, че на албанската 
основната тема подробно е разисквано със сръбско гражданство. Вторият при- км от линията. Това "контролиране" все общност в Косово предлага невиждани до 
по следните: "Алтернативния отчет за мер за нарушаване правата на малцин- пак не подразбира тормоз на хората, кои- сега пРава- Малките малцинства това го 
прилагане на Повелята за регионалните ството касае употребата на майчиния му то се движат по пътищата на общината, разбират като: "Ако сте многобройни и 
или малцинствени езици" и "Алтернати- език и писмото. Както е известно, Кои- тръгнали от село към града или обратно1 ПРИ това имате готовност да се борите и с 
вен отчет за прилагане на Рамковата кон- егитуцията на Сърбия позволява служеб- когато карат дърва за огрев или сено за пУшки в ръце, ще осъществите правата 
венция за защита на националните мал- на употреба на писмото и езика на мал- добитъка. Това хората го считат за свое- си- Доколкото сте малко, застанете на 
цинства". Конференцията е организира- цинството там, където има повече от 15% образен натиск към малцинството мал- опашката и чакайте правата ви да се уве- 
на от Центъра за човешки права на Вой- числящи се към определено малцинство, третиране или пак търсене на подкуп от личават с промили." 
водина и Комитета СНШ5 за човешки Законът за печатите обаче строго опреде- страна на граничната полиция. 1 В конференцията участвали предста-
права на Сърбия с подкрепата на Секре- ля, че текстът на печата може да бъде на Покрай посочените примери Манов не вители на няколко посолства, на всички 
тариата за назначаване, управа и нацио- два или повече езика само на територия- отминал и въпроса с изучаване на българ- национални съвети на малцинствата в 
нални малцинства на Войводина и Фонда та на АП Войводииа, докато натеритори- ския език, т.е. изтъкнал, че той се изучава Сърбия, на сдружения на граждани, на 
за отворено общество. ята на така наречената "ужа Сърбия" това като избираем предмет’че е изхвърлен от определени министерства, омбудсманн,

От името на Националния съвет на не е разрешено. Така едно право на мал- служебна употреба, а Националният съ- комитети за човешки права и пр. Сред 
българите в Сърбия Николайча Манов цинстьото, съществуващо от 1945 година вет няма никакъв инструмент с помота участниците в разискванията били м-р 
посочил няколко примера за незачитане насам, е премахнато със закон, т.е. с дек- на който .да постигне нещо за да върне Александра Вунч от Центъра за човешки
правата на българското малцинство, рет. нещата нд някогашното ниво. К права на Войводина, Томислав Жигманов
Един от най-свежите е, че малко бйбе, ро- С превземане охраняването на грани- На конференцията в Нови Сад Манов от фонДа за отворено общество от Бел- 
дено в Пиротския родилен дом, не може цата от гранична полиция за население- изтъкнал, че "Генерално гледано, отно- град и д-р Надя Скендерович от Канцела- 
да получи еднократна парична помощ, то на Димитровградска община се появи шението на държавата към малцинства- рията на Съвета на Европа от Белград, 
затова, че майка му е с българско граж- нов болезнен проблем. Както е известно та, а в това число и към българското, през А**
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Белград и Пршцина Служебната (не)употреба на майчиния
не успяха да се 

договорят за бъдещия 

статут на Косово

ни български език

Държавата отрязала езика 

и засилила асимилацията
* ..........................................< ■ ■ ■. -_________________ | Българският език влезе официално в

^щ”,ар»,,,пг,Гд7,г;ри, който завърши в сряда в ав- допълни той Д ' администрацията след като й били те самоуправления в Димитровград и Бо-
стрийския ктооптКалрнвльпп Г.р, - присъединени нашите краища. * Езикът се пол- сипеград! Защо тона е така и защо май-
,П Р Ден близо След като тройката между- зва през Втората световна война * Ппгл1миммто чшшят ни език ие се ползва в служебна
?л°т»птлггНп предаде народни посредници предаде от илюзията и "пттшию" ' 11ослелиНИте употреба или едва отваря вратите на 
ИТАР-ТАСС. Преговорите се на 10 декември своя доклад на пт ,-рпп п, ,■■■, 1 е. от дедите, бащите и държавната и останалата администра-
водеха в продължение на три генералния секретар на ООН к, .. са трагични - Официалният брой на ция е въпрос, на който ще се опитаме да
дни с посредничеството на Пршцина "ше ггоолължи пт' оългаРите 11 Сърбия постоянно намалява, така че дадем отговора следващите няколко
"тройката" на Контактната рудничеството само със своите ст'и<ествува опасност малцинството пи да загуби продължения.
група, в която влизат диплома- партньори във Вашингтон и идеитичиосттаси
поттштоУСИЯ споразумение т^н"' 3аЯВИ °Щ6 Хашим ЕДН° °Т осиовиите пРава на в“ки човек в - себе си! Тези техни илюзии да скъсат с езика, 

споразумение Тачи. Независимостта е нача- днешния цивилизовам свят е правото му да културата и с всичко българско имаха своя
косов^~ на то™! Ткос^Т ВИЗИЯ “ СЛ^“ С МаЙЧИИИЯ си език ™ «мо в «о
ните преговори, смятани за Сейдиу цитиран от ЛПА^ъгь ™ата сФеРа' по и в обществения живот и във трагични. Не само, че нашето малцинство 
последен шанс, съобщи косов- бия ще анулира всяко реше- в™миото МУ общУване с дъРжав,1ата аДми' стана малобройно - едва 20 497 души, колкото 
ският президент Фатмир Сей- ние на косовските власти за 11ИСТРаЧия- Без ОГЛеА, че това е съвсем нор- официално имаше по време на преброяване 
диу, цитиран от агенция Франс евентуална независимост на малн0' българското малцинство в Сърбия все от 2002 година, но съществува опасност то да 
прес. Постигането на съгласие сръбската провинция Косово по-малко п°лзва маичиния си език, така че намалява и по-нататък. Съвсем е сигурно оба- 
по въпроса за статута се оказа заяви от своя страна сръбският пог°?°Рката: Един народ не пропада, когато че, че действителният му брой е далече по-го- 
невъзможно, заяви след края президент Борис Тадич в края заГУ°//и воина, а когато загуби езика и култура- лям, но това едва ли е от значение, когато ста
на днешната среща сделегаци- на тридневните преговори, ^а ^-И / до голяма степен се отнася точно до на- ва дума за осъществяване на колективните му 
ята на Сърбия бъдещият ко- предаде агенция Франс прес. шето малцинство. права.
совски премиер Хашим Тачи, ъ*•••*--<< __г Майчиният език в нашите краища е

им ттшош ползван от 1941 година. Според сведения,
е'“4^.«гадо-ог д.ч *.р » в у о които намерихме в Историческия архив в

I шрот, администрацията в Царибродско 
....... ^ «м.юо.... „ е водена на български език до 1944 годи

ли. .. 1.МД, д...о на. След септември тази година щемпе-
лите и печатите са на сръбски, докато съ- 

М'. »-. ■ — държанията на преписките са на българ
ски. От 1945 година служебни преписки и 

, документи се водят и на български и на 
1Т1.М ; сръбски, даже и през 1946, а тук-таме и

У'-'1."по-късно. През 1947 година към дотога- 
^ вашните щемпели и печати се добавя" 

Народна Република Сърбия", което по
казва, че Сърбия в тези краища Трепва 

властта. Когато се наблюдават 
писаните на сръбски език до
кументи през първите някол
ко следвоенни години, вижда

Пише: Васко Божилов

Сърбия на пътя на регионализацията

Няма евроинтеграция 

без регионализация Втресд о орете! ■ ..... ПЙВМ&И

В края на миналата седмица в тник-генералният директор на а- _ ____ г_
Ниш се състоя кръгла маса, на ерогарата "Никола тесла в Бел- ’ ‘
която рамениха мнения предста- град" щеше да има месечна зап- . ■ :—
вители на Войводина и на Юго- лата от 1.300 000 динара и сло- 
източна Сърбия, на тема "Регио- вом: един милион и триста хиля- 
нализацията в Србия". Органи- ди динара! Следователно, докато 
затори на кръглата маса, която се не се освободим от партиократи- 
състоя в залата на Градска общи- ята, която на такива постове наз- 
на Медиана, бяха Центърът за начава 
регионална политика в Ниш и 
германската фондация "Ханс 
Зайдел".

Един ом първите документи с и/емнели и печати 
на сръбски, спи сан на български

Какво се подразбира под Майчиният български език, 
кадри по партийна ли- служебна употреба на език и който е изпъден от адмипис-

ния, в Съроия не може да зажи- писмо? Законопредписаиия- трацията, сетне е изгонен и
ка^а Регионализацш1' та повеляват, че това понятие от средните училища в Боси-

се отнася до ползването му в леградско и Димитровград- 
работата па държавните орга- с,<0> а пРе^и двадесет години 
ни, органите на автономните иот предучилищните заве-
покрайнини, общинските ор- %%УЗГ552ГГ 
гани, организа. .иите и ведом- и „ „ Уас в 0С110в.

' ствата с явни пълномощия, нотоучилище в Босилеград,
при издаването ма лични до- е които учебните занятия се

Я 1 кУме|гги, изсписваие имената провеждат на български
КМмв 1 па селища и други географски език, днес образованието в
!кв~1 понятия, имената на улици, двете общини е на сръбски 

фирми, пътни знаци, публи- език. Б основните училища в 
Ч>' ч в кувапето па явни призиви... Димитровградско той даже 

Като се направи съпоставка ее изучава факултативно!
____ аЯн между това и практиката, сти-

га се до извода, че майчиният български език 
отдавна ме се ползва в администрацията, пре-

уЖ ди всичко в Димитровградско и Босилеград- те са изпращани до Иосип Броз Тито. С една 
ско, където главно живее нашето малцинство, например ^се търси съгласието му улица "9 

Всичко започнало след Ньойския договор, септември да се преименува в негово име, а с 
Разговорите бяха открити от Проблемите, свързани среги- когато машите краища били взети от Бъдга- ДРУГИ се честити рожденият му ден. Не е из- 

проф. д-р Йоиам ЖивкоЛ1ч, от опализацията се актуализират с рИЯ и присъединени към Кралството СХС. честно дали хората от общинската власт са
името на Центъра, кмета на оглед на външните и вътрешни След двадесетте години па миналия век за- лъгали тогавашния държавен глава, че под-
Община Медиана Драгослав обстоятелства. С ускоряването п0,шала „ебивала асимилация ог страна на зват майчиния си език в
Чиркович и от Луц Кооер, ръко- ма процеса ма пълноценна евро- г
водител на проекта иа Фондаци- интеграция на Сърбия се очерта- дьржавап, 
ята "Ханс Зайдел" в Сърбия и ва въпросът за адаптиране па за- псипа директива даже са 
Черна гора. конодателството и политиката посп^рбявапи и фамил-

Всгьпително слово по темата па сграната за намаляване на иите имена па българите ии1"''«ифгп||,“'^а,
"Дезинтеграция и региопализа- различията между отделните ре- - с добавката "ич". Поло- 
ция - конституционно-правови гиоии и тяхното устойчиво раз- жемието във връзка със Вр.' 39&/ • .
ограничения" изнесе доцент д-р витие. Утвърдениятунитарен ха- служеб,Ита употреба на т2.
Александър Джурич от Юриди- рактер на държавата според но- е3иКа ми ие е много го- ' '
ческия факултет в Нови Сад. вата конституция не позволява 

- Въпреки обещанията, дава- оптимизиране иа социал
но време на предизборните но-икономическото развитие, гато поради различни

кампании, управляващите в пито бързата интеграция в Евро- "демократически" об-
Сърбия не се отказаха от центра- па. На настоящия етап еочеви- стоятелсгва нашето мал-
иизацията, тъй като, който кон- ден недостигът на

се, че са писани на пишещи 
машини с български слово- 
ред, което показва, че по това 
време в нашите краища
имало "сръбски" -----
След няколко години щемпе
лите и печатите на държавна
та власт и на нейните органи, 
както и на останалите органи
зации и ведомства, са писани

Г I - г
не е 

машини.

№
и на двата езика, но преписки
те са на сръбски. Трудно е 
журналист да преценява дали 
в случая става дума за цини
зъм или за 
пи ски

тъ нещо друго. Пре- 
на български тук-таме 

намираме и през 1951 година и по-късно, но
«и

т

администрацията 
иди пък са се самозалъгвали, че "умеят да 

мислят ма сръбски, а да пи
шат па български".

Когато става дума за слу
жебната употреба на майчи
ния език, той е на маргините 

• на живота и в по-късния 
■.'' етап иа "братството и един- 

Г" ството”- 4° това пак не мо-
" прс ’н * жеше да се стигне без наме-

когато по

добрепо и по-кт,сно, ко- '
ни

са на държавата: някога не 
съществуваха закопопред- 
писапия за служебната 

” ндпт1и^и,у1 употреба на езиците и пис- 
п ''....т,1 мата, по и когато имаше та- 

кива, тя в името на някаква
МОКС !)П|

ресурси, кад- цииство продължило да 
тролира парите, той държи рови потенциали и необходимо- 1уди езика и културата КК
всичко,Това най-добре се вижда то законодателство, бе ззключе- } з з\
от разпоредбите на новата Кон- по в разговорите. Заради това 
ституция на Сърбия, в която се кметът на община Печинци п
допуска регионализация и сьз- предложи сборникът от научни тс обстоятелства са доп
лаваме дори ма нови автономни трудове па тази тема, представен римесди и хилядници 
покрайнини, но само мри усло- на разговорите, да бъде пргдос- наши сънародници, кои- 
вие за това да се получи предва- тавен па всеки народен предста- то 
рително съгласие на централна- вител в Скупщината на Сърбия, 
та власт. 4а не е така, нима замес-

ЛТ и»
а но»тп
МКАТА,' Ч0ПрА| >

Т!'*ТО V ОЯАГОППИСГЯ'М'0 «Ч 
Ч"0ТМ> КЯ.ГР от,•1*^)4*'^
УХ 1'ЦА ,'_ти п'АЦТА»'».р.||1*
ТГГ-ТУ 0Ч!!Т«,,.Ч0'>« г«чир‘-0 

:ЧЧаоП, " I1'» Х»т.рл!1 Отиочо т.

Ч X
си. Но па дч,ржавната 
асимилация и па "нови-

1 си демокрация уж не се на
месваше, а за езика решава- 

Пра средата на ми/шия век н/емпелит ха различни нейни "мал- 
заради някакви си и печатите на общинските власти ципствени представители",

илюзии "се о грекоха" от “ Димитровград и Босилеград са доуезич- 
дедите си, бащите си и от °шчко ^ '"" сРъ6ски -Продължаване.С.
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Интервю с м-р Владени Васич, кмет на Община Пирот

За сътрудничеството с България 

са важни малките проекти
Аз селски водопроводи не са в сестемата на градския 

водопровод, тъй като такова беше желанието на 
самите жители. Ако се включат па градския водоп-

рите отношения, но липсваха конкретни идеи 
повече залагам на конкретна работа, па малките
стрш шмогат да има-ГгюлзТтази гад»™община ровод ще трябва да имат водомери и да плащат во- 
п5ик реализирахме един такъв проект. Наши да та. От селски "аР“ч”и Ф“ 
хооа от свободната зона "Пирот" бяха консултанти граждането на резервоари, плаща се токът за раоо- 
и експерти в сюбод.шта зона "Перник" и сега и тата на помпите. Когато се случат аварии, предста- 
двете Хи.ш ще получат средсгваР кои то ще бъ- вители на тези села идват в общината и търсят по-

* Наближават местните избори. Партиите Дат използвани за ипфраструюурпи цели. Изми- да учасгват с опреде-
трябва да се подготвят, но и да се обърнат на- палите четири години оценявам като тренинг за имаме при цип и селяни Д Г фласи
зад, за да видят какво са направили досега. Г-н много по-конкретно сътрудничество при реализи-
Васич как оценявате резултатите на “Коали- райето па проекти, ценеласочеии към изграждане- не се хващат Хш мес-
цията за Пирот” през изминалите четири го- то па инфраструктурата - пътища, туристическа рат и силилите на м^мната^^^ 
дини и дали и този път очаквате мажоритар- сигнализация, обединяване около туристическите твува идея общината, РТС и мобилните оператори 
на подкрепа на избирателите? потенциали па Стара планина и т.н. Във всеки слу- заедно да изградят един ретранслатор.

_ Всеки човек вероятно е субективен, когпто дой- чяй имп много възможности зя конкретно съгруд- * Във всеки случаи- окителитпе на тези села мо- 
де в ситуация да оценява своята работа. Може би пичество. гат да очакват решаването на комуналните
на някого и аз ще прозвуча субективно, когато ка- * Макар че сведенията от преброяването на проблеми? 
жа, че работата на "Коалицията за Пирот" през населението не показват така, но в Пиротска - Разбира се!
изминалите четири години оценявам твърде поло- община има няколко хиляди жители от бъл- * %ак оценявате сътрудничеството Ви с кме-
жително. Сблъскахме се с много проблеми, някои горски произход. Има ли в органите на местно- товете на останалите общини в Пиротски ок- 
от конто бяха отпреди 30-40 години. Асфалтирах- то самоуправление хора от това малцинство? ръг?
ме много улици и пътища не само в града, по и в се- - Със сигурност зная, че ги има и в органите па . Оценявам го като изключитено добро. Помага
лата. По интензитета на асфалтирането лапи бях- местното самоуправление, и в явните предприя- ме си когато става дума за съвместни проекти. На- 
ме рамо до рамо с Нови Сад. Преди ние да поемем тия, по никога не сме правили статистика, така че ^„ам се успешно да реализираме и най-голе.мия 
управлението на общината главно се сапираха не мога да ви дам конкретни сведения. оттях-изграждане на регионално санитарно депо.
дупките. Ние 4 пъти намалихме бюджетните сред- * Като влиятелен политик ц Пиратско, бихте

Изградихме много ооекти от които Пирот имаше _ Когато ставаР за култур™те вед0мсгва - то- ' ™^е пои
крайна нужда. Въпрос е обаче дали всичко това ще „„ „ _________ „„ _________ оперативност. Мисля, че в момента топката е при
се зачете на следващите избори. Най-трудно е чо- ва е ОК' Не мога да сьм пРотив идеята за полИТТ началника. Като представител на Правителството 
век да успее в собствения си град. Не мога да давам ческо организиране на национална основа, иман- на сЪр$ИЯ той ТрЯбва да се бори за проектите, кои- 
прогнози, но със сигурност ще участваме наизбо- ™ и законитетова поз- то се предлагат от общините вокръга. Община Пи
рите. Във всеки случай се надявам да продължи я г я, ч п литич скит идеи м рОТ има много проблеми, но останалите общини
тенденцията на развитието на Пирот и окръга като сега^щГстТуват и^иТоТр^й не емалъТ’ имат огР°мни затруднения в стопанската и бюд-
цяло. Важно е да се развива не само Пирот, но и ця- г» ^ к жетната сфера. Аз залагам на равномерното разви
лото му обкръжение. Пиротски окръг дълго време * " МО Власи разбрахме, че са им необходими тие на всички общини в окръга, тъй като не може в 
бе злепоставян, но в предстоящия период има го- иоои п°мпи за нормално снабдяване с питейна Пирот да е добре, ако не е добре в останалите об- 

шанс да се развива заради Коридора 10, Стара бода. Жителите на селото изтъкнаха, че орга- щини. Началникът има голяма отговорност да ко- 
планина, големия воден потенциал, газопровода, ните на местното самоуправление са помогна- ординира това развитие, да се бори за този регион, 
заради близостта ни до София, като столица на ед- ^и на съседното село Суково да се сдобие с та- който надали някога е бил във фокуса, 
ня пт гтплнмтр ня РГ киоа помпи. В МО Полска Въжана не е асфал- * ТТТ 7 . * , ,
* П а п тирана улицата, на която главно окивеят хо- ^е се кандидатирате ли пак за кмет на об-

По време на Вашия мандат Пирот доста ра от 6ългарското малцинство. В МО Горна Щ^пата доколкото не се промени закона?
сътрудничеше с общини в България. Какви Дърокина има много кални сокаци. Моокете ли " Доколкото остане кметовете да се избират не- 
конкретни резултати донесе това сътруни- да влияете да се решат тези комунални проб- посредствено от гражданите, със сигурност ще се
чество в политическата икономическата, леми? ' ^ кандидатирам. Смятам, че всеки човек, който в
ултурната и ругите о ласти. _ разбИра се Уверявам ви, че всичко това няма продължение на четири години е ръководил една

-Да, сърудничим предимносооищните Перник Впъзка с националната принад/гежност на населе- 00щина нли някое ведомство, трябва да провери 
и Монтана, но и с оощини от Софийска и Пловдив- н^ето. в Полска Ръжана настоявахме най-напред колко е успешен, 
ска област. Това е международно сътрудничество, който към повече села
целенасочено предимно към укрепването на доб- ^ Що се водоснабдяването, много

лям

Интевюто взе Бобан Димитров

Социалната обстановка в Димитровградско (3)

Леко се подобрява положението в стопанската сфера
За разлика от демографските тен- плаща наема за помещенията, в кои- края на септември 2007 г., отнасящи 

денции, които в никакъв случай не то фирмата ММП от Ниш ще открие се до целия окръг. Чрез Трудовата 
предвестяват светло бъдеще за общи- цех за ушиване на подплати за мара- борса работа тръсят 15 606 лица

отглеждане на добитък каквито са време, ще намерят работа още някол- 3 444 (22,1 %) и от 19 до 25-годишна ?а от здравни ошТовки се^въшол-
б?Гдм ПГлостан НишлоТвКв оа1о' ™тровградчани. възраст - 2 701 (17,3%). Що се касае до зват 1876?заети, на^ЗбОО пенсионери,
бърдие и на Драган Николов в раио- Според информацията, която по- квалификационната структура най- 1236 безработни и тоудоспособни 
на на Висок. Лека-полека се появяват лучихме от филиала на Трудовата много са регистрираните с Първа сте- граждани 150 СтницТ^етоТоще 
нови трудови места за безработните и борса за Пиротски окръг, в Димит- пен професионална подготовка - 6 ™кмкГ хиляГи го™™ чието
—=3= ?яОтоРколоО20П0П1 аСГ0Я1?ппМ раб0та "Р' 345' След Т0Ва с ТРета степен - 4016' с пРаво на оси^ровТаТроизтичГот 
поминъка за тях и за семействата им, сят около 2000 лица, 500 от които до- четвърта - 3 476, с втора - 570, с пета - факта че са членове на семействата
валога смекчинатис^върху социал” оТазТсе чГ " ТРУА°В° °™0шеиие- ^ С шеста/едн° ‘ ™ и седма/едно - ^а заехте пенсионеритеиличастни- 
вало да смекчи натиска върху социал- Оказа се, че по отношение на квали- 357 души. С шеста/две и седма/две ците. Общият брой на гражданите,
НИТо1бва да се отбележи че органите ^рГна^степ™ ^^1стовата струк- стекпеи професионална подготовка които се възползват от здравното оси- 

Трябва да се отоележи, че органите тура на търсещите работа в Димит- работа чакат по едно лице в окръга, гуряване е към 10 700 души което е
на местното самоуправление подтик- ровградско филиалът няма точни докато с осма степен не е регистри- Положително защото^азва че е 
ват частниците да откриват цехове в сведения, тъй като е ориентиран ста- рано нито едно. Р Р твърд^ малък бр^т на шаманите,
Димитровградско. Изключително тистика за тези параметри да изготвя Освен около 2000 димитровградча- които не са здравно осигурен 
положителен е следният пример - на равнището на Пиротски окръг ка- ни, в Пиротски окръг работа търсят и здравно осигурени.
Общинският съвет на едно от послед- то цяло. Затова ще посочим някои над 8 600 жители на Пиротско, около -кппй-
ните си заседания взе решение да значителни сведения на борсата от 2300 бабушничани и 2 700 белопалан- И

чани.
От сведенията, които получихме от 

клона на републиканския Институт

Б.Л
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стра^ите-^л^^и^нг^пп-^р п^^оволители България разчита на 

подкрепата на ЕБВР
на

Предстоят
;Т- <ч .

* В рамките на срещата на правителствените ръководи
тели на ЦЕИ премиерът Сергей Станишев разговаря с 
президента на ЕБВР Жан Люмиер, както и със сръбския 
вицепремиер Божидар Джелич, премиера на Черна го
ра Желко Щуранович и молдовския си колега Василе 
Тарлев

България ще разчита на под- В рамките на форума Стани- 
крепата на Европейската банка шев разговаря и със сръбския ви
за възстановяване и развитие за цепремиер Божидар Джелич, 
присъединяването си към меха- премиера на Черна гора Желко 
иизма ЕКМ II, заяви премиерът Щуранович и молдовския си ко- 
Сергей Станишев по време на лега Василе Тарлев. 
срещата си с президента на бан- Общественото мнение в Бъл- 
ката Жан Люмиер. гария по въпроса за статута на

Основен акцент в разговора на Косово ще бъде много важен 
премиера Сергей Станишев с фактор, подчерта вицепремие- 

? Шашш . ан Люмиер бе подготовката на рът на Сърбия Божидар Джелич 
България за присъединяването по време на разговора си с бъл- 
към механизма ЕКМII. Усилията гарския домакин. Той благодари 
на правителството са насочени на българския премиер за под- 
към подобряване на конкурен- крепата в процеса на евроинтег- 
тните предимства на страната рация на,Сърбия. Пред сръбския

Югоизтотаз Европа (ПСЮ- не на приоритетите на ЦЕИ с рГкато образованието, държав- оцени високо отличните отно- 
иш;. според станишев те да- тези на други регионални ор- пата администрация и др„ увери шения между двете страни. По 
ват доора възможност Бълга- ганизации. премиерът и благодари за под- думите му България ще продъл-
рия да даде своя принос за ре- Министър-председателят крепата на ЕБВР в провеждането жи и занапред да подкрепя Сьр- 
гионалното сътрудничество и Сергей Станишев определи Я 

на Европейския като успешни и ползотворни | 
проведените редица инициа- 

приветствието си пред тиви на страните-членки в 
лидерите от ЦЕИ български- рамките 
ят премиер открои трите ос- председателство. То бе интен- 
новни направления в работа- зивно от самото си начало и 
та на българското председа- всички мероприятия допри- 
телство на инициативата - несоха за по-доброто опозиа- 
усьвършенстване и стратеги- ване на представителите на : 
ческо ориентиране на дей- „трите измерения" на ЦЕИ - ! 
ността на ЦЕИ за успешно правителствените и неправи- 
посрещане на предизвика- телствените 
телствата

* Станишев: Българ
ското председателство 
стои в основата на ре
формирането на ЦЕИ

Българското председател
ство бе, заедно с Италия, 
новата на процеса на рефор
миране на Централно-евро
пейската инициатива (ЦЕИ) с 
оглед адаптирането й към 
променените реалности в ре
гиона. Това заяви премиерът 
Сергей Станишев в привет
ственото си обръщение към 
ръководителите на делегаци
ите на страните-членки на 
ЦЕИ. Срещата на правител
ствените ръководители се 
проведе в рамките на българ
ското председателство на 
инициативата през 2007 г.

Приоритетите на българ
ското председателство стана
ха и основните приоритети 
на реформирането на иници
ативата, подчерта премиерът 
Сергей Станишев. Настояща
та среща на правителствени
те ръководители, изтъкна ми
нистър-председателят, 
провежда в година с истори
ческо значение за България. 
От 1 януари 2007 г., допълни 
той, страната, заедно с Румъ
ния, стана равноправна член
ка на ЕС и пое председател
ството на две регионални 
инициативи - Централно-ев
ропейската инициатива и 
Процеса за сътрудничество в

Срещани приингелситпе рькоеодители на прсм тсчпсики на Ц1И
■ Софии - но емири 2007

(0 иишпй о! |Ье Нсаск о( Согетте11
5сБа • КоуетЬсг 2007

в ос- 4

1

гост премиерът Станишевми в ключови секто- си

политиката
съюз в региона.

В
българскотона

се

&организации,
след петото разши- бизнес средите и парламен- г . „

ряване на Европейския съюз, тите на страните-членки, *
сътрудничеството в рамките подчерта още премиерът. Те 
на ЦЕИ в подкрепа на евро- послужиха за обмяна на по- 
пейската перспектива на дър- лезен практически опит в ре- ■ 
жавите-чденки на организа- дица сфери на обществе- ь_ 
цията, както и хармонизира- но-подитическия и социал- на структурните реформи в Бъл- бия в европейските й перспекти-

но-икономическия живот, гария. ви и ще бъде конструктивен съ-
обобщи той в края на привет- От своя страна Жан Люмиер сед. Двете правителства ще под- 
ствието си към участниците в посочи че България трябва да ос- държат тесен контакт във връзка 

3 тане силен фактор в региона не с дебатите по статута на Косово,
Р с 1 само в областта па енергетиката, стана ясно още по време на сре-

Дпешшят ред на форума Директорът на ЕБВР допълни, че щата. Премиерът отбеляза и все 
включва дискусия по оспов- банката ще подкрепя приорн- още различните позиции в рам
пата тема на срещата „ЦЕИ тетни проекти в областта на ките на ЕС и отново се обяви за 
за активно и атрактивно ре- енергетиката и производствения единна европейска позиция, 
гиопадно сътрудничество" и сектор. Министър-председателят
приемане на годишния док- 0бщо бе мнението, че Бълга- СергейСтаппшевпвицепремие- 
Ц, рия трябва последователно и рът Божидар Джелич обсъдиха
лад на генералния директор по СГЪПка да работи за и проекта „Южен поток" за пре-
ма Изпълнителния секрета- присъединяването си към евро- нос на газ от Русия за Италия 

ЦЕИ. Лидерите зоната. По време па разговора бе през българска територия. Сър- 
приеха решения по репози- подчертана и ключовата роля на бия твърдо подкрепя проекта, 
циопирапето па ЦЕИ, както страната за стабилността на ре- увери гостът. Премиерът под- 
и Заключителен документ, гнома. По негова молба, премне- черта от своя страна, че България 
който отразява резултатите ^ Ссргои Станишев запозна ще търси по реализацията на 
от дискусиите по време па Жан Люмиер и с българската по- проекта баланс на интересите, а 
г,.о?пп,,лтп зиция по въпроса за стчпута па не споразумение на всяка цена спленарното заседание. Косово. руската страна.

Божидар Джелич размени остри реплики със 
Сали Бериша
Сръбският вицепремиер Божидар Джелич призова па срещата в Со
фия на правителствените ръководители на Централноевропейска
та инициатива да се проявява въздържаност и да не се предрешава 
статутът па Косово.
Кабинетът па вицепремиера съобщи, че министър-председателите 
па страните от ЦЕИ са подкрепили напълно преговорния процес за 
Косово.
В остра дискусия с премиера на Албания Сали Бериша, Джелич из
тъкнал, че “Белград и При щипа с посредничеството на междуна
родната общност се опитват да стигнат до компромисно решение, 
приемливо и за двете страни, и изказвания, в които се подкрепя ре
шението па едната страна, не носят успех в преговорите*’. 
Реагирайки на казаното от Бериша, че Албания подкрепя независи
мостта па Косово, Джелич каза, че такива изказвания са недипло- 
матичпи. Сръбският вицепремиер поиска от Албания да ие се меси 
в хода па преговорите и изтъкна, че Съветът за сигурност на ООН е 
органът, който ще вземе окончателното решение за бъдещия ста
тут на южната сръбска област.

риат ма

швеш. __■ :&мНакратко
Нов ректор на Софийския то си е поставило за цел да увековеча- та е 34 евро, месечната -13 евро, а сед- порт, съобщи външният минситър на
университет па и да пропагандира творчеството и минната - 5 евро. Покачваме на цени- Украйна Арсений Яцешок, цитиран

... , личността па писателя като часг от те обаче ще има при тежкотоварните от БТА.

—■—
който и в момента се учат много сту- Институтът по математика и им- □ с
ленти от пашите краища, избра нов форматика на Българската академия ВЪЛЦИ 0ЛИ30 ДО нашите КЪЩИ
ректор. Това е бившият декан па на науКИТе присъди плакати за при- Глутница от вълци нападат все ' ИМСКИ площад кръстен
Историческия факултет професор нос в рзавитието на математиката и по-често селата в Западна България, на Ьългарин
Иван Илчев. информатиката на: Института по ма- близки до нашите краища. Те са Римски площад в квартала "Капа-

Новият ректор на СУ беше зало- тематика ПрИ Полската акдемия иа вмъкват в кошари и обори и разкъс- меле" вече носи името на големия 
жил в предизборната си програма иауКИТС/ Института по математика ват овце и кози. Глутниците нападат български художник Илия Пейков. 
повече контакти с бизнеса и е чужди- при уигарсКата академия на науките, стада в полето дори и посред бял ден. Името на площада било дадено на
те университети. Руската академия па науките, Румъи- Нека тази кратка информация да официална церемония в Рим.
Вдигнаха паметник ската академия на науките и на Сръб- звучи и като предупреждение, защо- п пгя мо1 _я МУжпи
на Радичков ската академия на науките и изкус- то както казва нашият народ, "когато ^ л

дойде у чичипи, то дойде и у стрини
ни"...
С български паспорт 
- без виза и в Украйна

разумението за опростен визов ре
жим със страните от ЕС.

инвестиции
България се вмести в челната десет

ка па класациите за атрактивност на 
чуждестранни инвестиции, като е 
п ърва сред европейските държави.

твата.С откъс от спектакъла "Дазарица"
от йрдан Радичков в София бе открит Не се увеличава пътната такса 
паметник на бележития писател в за леки автомобили 
градинката на Националната худо- за леките автомобили е чуждес-
жествена галерия. трайна регистрация пътните такси Украинското правителство реши

Монумеитьте инициатива 11а,сдру- /ТЛ|ар< винетки) в България остават да въведе безвизов режим за всички 
■ ше Приятели на I адичков , кос- СЬщИ Ге и през 2008 година. Годишна- онези, които имат български пас- Т. Петров
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Обстановката във Ветеринарната станция е небивало тежка Приключи ремонтирането 
------------ ' на черквата в Раичиловци

Никой не иска да е директор Асфалтират пътя, ще
строят камбанария

„йдагйжг
иосдедьк се намериха в много норазпис от Ветеринарната ка- ^ада оставка. Дирекцията мве. т Рще са иеобходими около 200 хиляди динара.
1,ГмГт0Га*Г„Тм:^Тв™ ™РдГ^мРалГвГеТе.ГеПУи с то^.а селското сгонансгво се■ съг- приключи ремонтирането то му гфез1899 годипа насам
сгвото е на самоиздържка и няма 50%. Хората и тогава ме са в със- ласила да приеме останката й, но т черквата » с. Райчиловци, не са В7.ршеии по значителни
пари, а работниците, които по- тояние да плащат, подчерта тя и при условие най-напред да се из- елим „ай-сгарите християн- поправки, така че времето се-
радп различни причини все осведоми отборниците, че не ви- береновдирек1ор.Следка10ии ^ храМ0ве в Босилеградско. риозно го беше наранило, 
по-малко оказват помощ на жи- наш успяват да реализират и кои не искал да поеме поста за СПаСЯвапето на светилище- Кметът на общината Влади-
вотновъдите, осем месеца не по- програмите за защита па до- пропадналото ведомство, |я и - тоса изразходвани шестмили- мир Захариев казва, че тази
лучават заплати. Директорката машните животни, разноските искала от Управителния съвет да опа .ш;ара които подсигури- черква е получила предимство
Оливера Александрова е подала за които поема Министерството и разреши да "аг^5'|е Ра,° ' Мимистерспюто на вероиз- при подсигуряването на необ- 
оставка, Министерството на сед- па селското стопанство. Членовете на този орган в попе- Л Р Съобия Сега е ходимите пари от Министер
ското стопанство я приело, но Понеже не получават запла- делник приели иска й за прекра- " л . ^ ||а ,г| тя от сгвото на вероизповеданията
при условие преди това да се ти, работещите в станцията, от тявапе па трудовото и отпоше- в ход асфалтирането па пътл ог I
назначи нов директор. До мо- конто двама ветеринарни дека- ние, при условие преди това да 
мента обаче няма заинтересова- ри, четирима техници и един ад- бъде освободена ог дирек гор- 
но лице, което да стане "капитан министратор, вече нямат и мо- ския пост. От протокола узнава
на потъващия кораб". Алексан- тивировка за работа. Наистина ме, че този управителен орган 
дрова поискала от станцията да Общинската скупштина им ку- отправил призив към /щрекция- 
напусне работа. И Управителни- пила кола "Лада нива" и всеки та за ветерипарство към Минис- 
ят съвет на проведеното в поне- месец им отпуска по 40 хиляди терството па селското стопап- 
делник заседание не успял да на- динара за гориво, но без заплата ство и поискал спешно да бъде 
мери изход от задънената улица, тепе могат да издържат семей- назначен нов директор. Как и ко- 

Директорката на Ветеринар- ствата си. Преди три месеца от- га ще се излезе от този омагьосан 
ната станция на състоялото се борниците на ОС решиха от об- кръг не е известно, 
преди три месеца заседание на щинския бюджет да бъдат отпус- Директорката, която не била в
Общинската скупщина заявила, кани пари за техните заплати, но състояние сама да се справи с 
че обстановката във ведомството Министерството на финансите проблемите, сега е в отпуск по

болест. Работниците казват, че все усложнява от няколко години, не разрешило да се реализира 
но финансовото положение на- решението, понеже "бюджетни сегашните условия са безсилни 
последък е небивало тежко, а пари не могат да се ползват за та- да предприемат каквито и да е 
причините за него са различни. зи цел". мерки. Убедени са, че обетанов-

- Големи загуби правим, кога- След като разбрала, че помощ ката ще се влошава още повече, 
то отиваме в отдалечените села. не пристига отникъде, че някои ако не се назначи директор и не 
Намалява броят на добитъка, а от работниците взели да отказ- се намери решение за остаиали- 
се увеличава броят на селяните, ват да работят и че започнали да те проблеми.

ТВ Босилеград след получаването на честота

Приключват подготовките 

за излъчване на програма
центъра на селото до черквата на Сърбия не само затова, че тя 
с дължина около 900 метра, а е сред по-старите християнски 
тези дни ще бъде избран из- храмове в Босидеградско, но и 
вършител на работите за из- поради това, че Раичиловци е 
граждаме на камбанарията. второто по големина селище в 

общината.
- Министерството на веро

изповеданията най-напред ни 
отпусна четири милиона ди
нара, а след посещението на 
тогавашния министър Милан 
Радулович в Раичиловци, кой
то разбра проблемите на об
щината и на селото, ни даде 
още два милиона, така че сега

^Бъдещето на Телевизия Босилеград е неизвестно, понеже електронните ме
дии, чиито основатели са местните самоуправления, трябва да се приватизи
рат

Асфалтирането на пътя от 
центъра па селото до черквата 
струва около 3,5 милиона дина
ра, които подсигурило Минис
терството и а инфраструктура
та, а землените работи завър
шила общинската Дирекция за 
пътища. Огромно е значението 
на този път зарайчиловчани - 

на малцинствата. Според зако- не само, че им е улеснено отива
нето до нивите и ливадите, но 
край пътя ще продължи влага
нето на канавки за регулиране 
на потока, който досега беше 
сметище и резил за селото.

След като Републиканската визия КОДАЛ или ще трябва да програма Глигоров отговори, че 
радиодифузна агенция (РРА) монтират нови антени. това може да стане до един ме-
разреши честота на ТВ Босилег- Глигоров казва, че е изготвена сец. Какво след това ще стане с 
рад, в тукашния Център за кул- и програмна концепция, според медията не е известно. Тук се на
тура, в състава на който ще рабо- която програмата ще се излъчва дяват, че държавата ще води 
ти тази медия, приключват под- на български и на сръбски език. сметка за електронните медии 
готовките за излъчване на експе- - Надявам се да решим и кад- 
риментална програма. ровия въпрос, преди всичко с нопредписанията обаче медии-

- В техническо отношение бъ- журналисти и техници на Радио те, чиито основатели са общин- 
дещата местна телевизия е поч- Босилеград и с приемане на нови ските скупштини, трябва да се 
ти завършена. Липсват ни някои работници. приватизират до края на годи-
дреболии, които ще набавим до На въпроса ни кога ТВ Боси- ната. 
десетина дни, след което Репуб- леград ще започне да излъчва 
ликанската агенция за телекому
никации (РАТЕЛ) трябва да из
върши технически контрол и да 
осведоми РРА дали изпълнява-

храмът изцяло е възстановен, 
казва Захариев и подчертава, 
че до няколко дни ще бъде ас
фалтиран и пътят от центъра 
на селото до черквата.

Кирил Кирилов от Райчи- 
1 емонтирането на черквата ловци, член на съвета за възоб- 

Възнесение Господне" започ-Босилеградчани избират свой лекар новяване на черквата, казва, че 
на през септември миналата общината е подсигурила и 200 
година, когато най-напред бе- хиляди динара за изграждане 
ше подменен покривът, а след на камбанария край черквата, 
гова бяха възстановени фаса- - Тези дни ще бъде избран 
дата и вътрешната й част. Спа- извършител на работите и до- 
сяването на храма от по-ната- колкото времето позволи, ще 

Пациентите в Здравния дом в Босилеград започнаха да избират тъшното МУ пропадане се на- започне и строежът й, оповес- 
през 2002 година. От общинския кой лекар занапред ще се грижи за здравето им. Те подписват изяв- ЛОЖИ/ понеже от изграждане- ти той. 
бюджет са отпуснати 300 000 ди- ления, т.е. правят договори с избраните от тях лекари, с които се 
нара, а по инициатива на мес- уточняват взаимните им права и задължения. Главната медицинска 
тното самоуправление Минис- сестра във ведомството Светлана Стоянова казва, че избирането на 
терството на културата на Сър- лекари трябва да приключи до края на годината, 
бия досега е дало 2 359 000 дина- Според документите на Министерството на здравеопазването и 
ра, които са похарчени за обза- на Републиканския институт за здравна защита пациентите изби- 
веждане на студиото, за емиси- рат лекар на обща практика, педиатър, гинеколог, лекар по трудова 
онна техника и за набавка на во- медицина и стоматолог. От министерството оповестяват, че догоди- 
зило "Лада нива , докато Нацио- на заплатите на лекарите ще се определят в зависимост от броя на 
калният съвет на българите в пациентите им.
Сърбия е дал 200 000 динара и с

^0г„шров,раняващ От броя на пациентите 

ще зависи заплатата
ме
Лю
длъжността главен редактор на 
ТВ Босилеград.

Подготовките за откриване на 
местна телевизия започнаха още

Бистърчани отбелязаха Свети Филип

И църквата ги обединява
Бистърчани и тази година ознаменуваха празника Свети Фи

лип, които стана знаменателен ден на селото и на черквата "Св. 
1 илип . В присъствие на около 100 души, сред които бяха и вла
диката на Вранската епархия Пахомий, кметът на Босилеградска 
община Владимир Захариев и гости от околните села, най-нап
ред бе отслужена литургия в черквата, а след това устроена закус
ка вученическия стол в селото.

Председателят на Църковния съвет в селото и отборник в 
ибщинската скупщина Горан Петков, за когото съселяните каз
ват, че понесъл най-тажкото бреме, когато преди три години би
ла ремонтирана черквата, подчертава, че храмът обединява жи
телите на селото. На сегашната селска служба домакини били 
съпрузите Снежана и Мишо Митови, догодина ще я устроят и Ше 
посрещнат гости Ана и Кольо Маиасиеви.

В Здравния дом официално никой не потвърждава, че лекарите 
тях е платено изготвянето на тех- се опасяват от тази новина в здравното дело, но от някои узнаваме, 
ническата документация. че са нащрек. Те не се опасяват от работа, но се страхуват дали ще

Според решението на РРА за има достатъчно пациенти за всички. Като се имат предвид критери- 
ефирно излъчване на програма- ите на министерство Го и на здравната каса във връзка с броя 
та ще се ползва ретранслаторът в циентите за един лекар - от 1200 до 1600 на месец, в зависимост от 
местността Кръстато дърво в с. профила на лекарите - и броя на населението в общината, който ед- 
Млекоминци. В този случай пог- ва ли възлиза на около девет хиляди, би трябвало да се опасяват, 
рамите на телевизията ще се хва- Мнозина обаче смятат, че "не могат да важат едни и същи критерии 
щат в Босилеград. Раичиловци и за развитите и за изостаналите краища". Практиката показва, че ле- 
някои от околните села. Не е из- карите в Босилеградско често са принудени и пеша да вървят до 
вестно обаче дали домакинства- болните в отдалечените и безпътни села. 
та ще могат да следят програми
те й посредством кабелната теле-

на па-

Сипаницата подготви В.Божилов
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За или против обществено 
автотранспортно предприятие 
______ в Димитровград

РТВ Цариброд на ТВ фестивала “Рге55 УЛег"

Диплом за документалния 

Идеята не е реална филм “Балканите в пламък”
Не можем до безкрай да очакваме рейсове от , Авт°Рът на сценария за документалния 

ДОНации, изтъква началникът на общинското Филм "Балканите в пламък" Петър Виденов 
управление Велин Николов получи специален диплом на втория регио-

' нален телевизионен фестивал "Ргезз УНег
През последните няколко никва и въпросът какво ще 2007", който се проведе неотдавна в Белград, 

години все по-често се говори стане с транспорта, когато На фестивала бяха представени около 200 
за формиране на обществено общинските рейсове един фплма на различни телевизии от бившите

югорепублики.
Филмът "Балканите в пламък" е продук

ция на РТВ Цариброд и освен Виденов в из- 
Във връзка с поддържане- готвянето му са участвали монтажистьт Сла- 

то на рейсовия транспорт на виша Миланов и операторът Гоша Владими- 
на няколко рейса и територията на общината съ- Ров- 

един микробус. Но едно та- ветниците бяха информира- "Доволен съм от наградата и мисля, че това
кова предриятие все пак ня- ни, че с тази задача в момента е голям успех както за мен, така и за РТВ Ца- 
ма да има. Това бе констати- е натоварена фирмата "Йере- Риброд като цяло. На фестивала участваха 
рано на неотдавнашно засе- мич" от Ниш въз основа на реномирани телевизии, каквито са РТС, Б 92, 
дание на Общинския съвет, временно споразумение с ор- ”Авала"/ "Студио Б" и редица други от стра
на което бе разисквано пред- ганите на местното самоуп- ната и чУжбина. Ние бяхме една от малкото 
ложението на Емил Гюров, равление. На "Йеремич" са местни телевизии, които влязохме в конку-
отборник в ОС в Димитров- дадени на временно ползване РеиЧията на 30-ината най-сериозни кандида- Ра” Баранац, Нино Браиович и др.

г г ти за получаване на награди", заяви журна- Връчването на наградите ще се състои нас-
листът Виденов. коро на тържество в сградата на Изпълнител-

Филмът "Балканите в пламък" говори за ния съвет на АП Войводина в Нови Сад, на ко- 
пожарите на Стара планина през лятото и от- ето' рззбира се, ще присъства и Петър Виде

нов.

автотранспортно предприя- ден се развалят. Кой 
тие в Димитровградска об
щина. Хората, които пропа
гандират тази идея, имат 
предвид, че общината е соб
ственик

ще ги
поправя, откъде ще се отде
лят средства за тази цел...?"

общинските рейсове и мик- 
Началникът на общинско- робусът, получени от донори 

то управление Велин Нико- през 
лов сподели, че процедурата 
за създаване на едно такова

град.

изминалите години.
"йеремич" превзел и 4-ма
шофьори от Димитровград, правя послание към хората, които несьвестно 0птт^тппт на Лргтиваля „Ргрчч Шр7„

предприятие е твърде слож- които донеотдавна са работи- се °™асят към природата. Гужешвото „ со^бско амеоиканското
ня и чглпкиятя кгттп ппр тя лт. « гг, Според оценката на журито във филма е са Дружеството на сръоско-американското
рително трябва да бъд^ фирма езад%ж^Хтртма >зказана ПР“ за пожаР = песте- ХаТърТиГгене^1™^ХефХл'

монтирали. Николов между опита_да ги настани на рабо-
можГпошоян^дГрТзчи?" заседагшетс^на ^Уб^нщнския ЛвйНОСТ НО НарОДНОТО КОНЦвЛарИЯ В ДиМИТрОВГрОА 
на рейсове от донори. "Въз- съвет. Б.Д. Около 120 иска на граждани

ЩШШЩ от началото на годината
ЩД _щт гжл*» В НаР°лиата Канцелария Канцеларията е открита на

1 СЯ | ► 3 на кмета на Димитровградска ЛНК Ч Ю април 2006 г. Оттогава до
® р ’ •ШИшШШШ 3 община, която поддържа тяс- днес няколкократно е обезпе-

4 V ТТНКОНа ► ЖХьШш! 4 н0 сътРУДиичеств0 с народ- .слд чавала . хуманитарна помощ
шш^ущтял г лУГаШуАЗа. ^ ната канцелария на прези- . | за местните ведомства и от-

Оливера Алексова казва, че в момента Д 1 Двнтз на републиката, от на- .■№/ , Делни лица. Особено добро
е единствената килимарка в Димитров- . 4 чалото на годината са прие- | сътрудничество отчита с мес-
градско. Тази млада жена е завършила | ► ЧЯ тигнали около 120 иска на 1 тната организацията на инва-
школята по килимарство в Пирот преди граждани за решаване на ня- лндите Хендикеп .
10-ина години. Много димитровградча- ИММИМИИ какви проблеми, заяви рефе- Момчилова ни информи-
ии можаха да видят изделията й на Па- ре.път на канцеларията Ли- . ,«#3 Ра' че в канцеларията напос-
наира на агробиодиверситета и селското наследство, който се лят Момчилова. Граждани- • Ц, о.Л й Дедък идват безработни лица
проведе през септември в града. Донеотдавна работила за ед- те най-често търсили помощ № » • * ЛШиН. .. от Пиротско и се интересуват

волен ис малко, не е лошо", казва Оливера. ГЖрГ^ Щ
У дома си има г г “ ' •

Занаятът е богатство

'/
■

;

зори и ушиване на подплати 
»ч „ за маратонки в Димитров- 

' ! град. Б.Д.
пр.вертикален стан, 

който 
преди години от 
един 
Когато има по
ръчки, работи от 
сутрин до вечер. 
Една покривка с 
размери 68x120 
см изработва за 
7-8 дни. Срок на 
годност на ней
ните ръкоделия 
е най-малко 100 
години.

Неотдавна 
изтъка и ембле
мата на Нацио
налния съвет на 
българското 
малцинство.
Това била пър
вата й поръчка, 
откакто работи 
самостоятелно.

Б.Д.

Лимит Момчилови
купила

Пак
километрични 

колони от 

ТИР-ове

частник.

Вседикидневна 

програма на 

ТВ Цариброд
ТВ Цариброд в началото на седмицата за- 

програма от 18 до 21,15 часа 
всеки делничен ден. Новини се излъчват на 
всеки час последователно на сръбски и на бъл
гарски език. В събота вечерта и по-нататък ще 
върви предаването "Седмичен обзор".

Програмата се излъчва от новообзаведеното 
студио. С/^ед допълнително техническо обо
рудване тя ще се обогатява с различни съдър
жания от собствената продукция. Понастоя
щем се излъчват предавания от продукциои- 
ния обмен.

През миналия уикенд по участъка на 
магистралното шосе в Димитровградско 
пак се бяха образували километрични 
колони от ТИР-ове.

Причина за това бил извънредният 
прилив на камиони и неадекватната 
пропускатедност ма българския грани
чен пункт "Калотина".

Компетентни от митницата в Димит
ровград предполагат, чс и през следва
щите уикенди ще се образуват такива ко
лони.

почна да излъчва

Б.Д.Б-Д.
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Презграничното сътрудничество 
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Още един случай на трихинела при глиган

Ветеринарите бият тревогаТрънски гимназисти 

в Бабушница
месе-През последните три 

ца па територията на Сурду- 
лишка и Босилеградска об
щини е регистриран трети 

Компани", където се запоз- случай па гръмнатл™“гаи,:»- 
„аха с работата на тези фир- Р^' „етерипар11Ите

лекари да бият тревога, тъй 
Придружени от директо- като допреди само една годи-

Група ученици и препо
даватели в трънската гимна
зия "Владо Тричков" бяха на ми.
възвратно посещение при 
връстниците и колегите си в ра на бабушнишката гимиа- па е убиван един заразен гли- 
бабушнишката гимназия зия Часлав Тасич, гостите от гаи па две до три години. 
"Вук Караджич". Обменът България посетиха и Звон- Тъй като за едно ленопо- 

У Р част от ска баня, манастира "Св. йо- щие глиганът изминам и по
Богослов" в Поганово и ияколко десетки КИ/10МСТра'

на гимназистите е
проекта "Ерма 2006", защи
тен от трънската гимназия, в другите културно-истори- скорост заразата може да се
който бабушничани пар- чески забележителности в разпространи па оргомио
тнират. С проекта е предви- тази частна страната. пространство и да захване и
дено създаване на образова- Директорката на проекта домашните свине, предуп- дено създаване на оор Иачет за- реждават се гражданите да
телен център. Проектът се Ерма 2006 Надя Илчева за ^ особе1Ю „„имателпи и
финансира от Европейската яви, че тези дни ще бъде ор- п сезопа Иа "СПипекола" пеп- —-----------------
агенция за реконструкция в ганизирана кръгла маса, на рСМСппо да проверяват месо- болшинсгвото ветеринарни Все пак здравето на хората е
рамките на програма "Доб- която представители на пар- то. Проверката стрихииелос- амбулатории, е сигурна пре- най-скъпото нещо.
росъседство”. тньорите ще обсъдят реали- копи, с каквито разполагат вантива, а не струва много.

Предвождани от дирек- зацията му. Тя изрази увере-
торката на гимназията Кос- ността си, че проектът е реа- „ л./^импи/л
тадинка Крумова, гостите от лизиран по възможно най- РбКОНСТРУКЦИЯ НО ПЪТНОТО МрбЖО В АуЖНИШКО 
Трън присъстваха на часове- добрия начин, което ще има 
те по практическо обучение
по текстил и машинострое- нето на нови, с които двете 
не в бабушнишката гимна- общини ще кандидатстват 
зия, а след това обиколиха пред европейските фондове, 
конфекцията "Лисца" и "Д

ан което означава, че с голяма

Йг

ДМ.

Пътното предприятие 

от Ниш спечели тендъра
голямо значение за изготвя-

Д.С.
Комисията за публични щата Любераджа - Бердуй и тендъра обиколи трасетата 

набавки към Дирекцията за Стол - Дучевац, както и за ре- на пътищата, които ще оъдат 
* __ О п строителни площи, пътища конструкция и разширяване реконструирани. Цветкович

1 .И® М М ЖЛ тЯЯ.*яН Д И .>«* и комунално развитие в Ба- на макадамения път Вава -
бушница избра Пътното Калугерево - Радошевац те те общности, през които ще 

' Д г1Ц-БЯ.'1'Д^. СОКЦПЯ предприятие от Ниш за из- търсят 32 милиона динара, се поправят пътищата. От
Ж* ' вършител на реконструкция- докато най-скъпата оферта местните жители не се търсят

та и разширяването на пътна- надминава 53 милиона. парични средства, а съдей-
та мрежа в общината. Офер- След отварянето на офер- ствие при решаването на 
тата на нишкото предприл- тите директорът на дирекци- евентуалните имуществени 
тие е най-приемлива, тъй ка- ята Богдан Цветкович с пред- спорове, 
то за асфалтирането на пъти- ставители на победителя в

очаква съдействие на местни-

Д.С.

Зарибяване на Власинско езеро

16 000 едногодишни пъстърви
В присъствието на Гордана 

Вукашинович, републикан
ски инспектор по рибарство, 
и Саша Бранкович, ихтиолог 
в Института за защита на 
природата в Сърбия, . тези 
дни във Власинско езеро бяха 
пуснати около 16 000 едиого- 

- Бабушница има таланти Дишни рибки поточна пъс-
Ансамбълът ка театрална- общината, 

та секция към Центъра за
култура в Бабушница се и потенциали, а Центърът за

- След провеждането на за- I 
дължителната според закона I 
процедура, успяхме да под- I 
сигурим това количество ед- I 

роприятия. Затова можете да ногодишни рибки, предвиде- 
ръководителят на секцията разчитате на още по-голяма но с програмата за развитие 
Раде Маринкозич, а темата е подкрепа от наша страна, ка- на рибарството, за което сме 
съвременна - престъпността за Стаменкович.

представи пред съграждани- култура се потвърди като до- 
те си с премиерата на спекта- бър инициатор и организа- 
къла "Сън за щастие". Автор тор на значими културни ме- 
на текста и на постановката е

ДС изразходвали почти 500 хи-
и последиците от нея.

Колко бабушничани жаду
ват за такива прояви говори 
фактът, че публиката зае 
всички седалки в голямата за
ла на Центъра за култура и 
поздрави с аплодисменти 
почти всяка сцена.

Заместник-кметът на Ба
бушница Саша Стаменкович 
честити на младите артисти 
и обеща, че местното ръко
водство ще направи всичко, 
което е по силите му за обога
тяване на културния живот в

Планински хайку ляди динара, заяви Воислав Визитата на отговорните 
Костич, директор на Дирек- от Белград на Власина беше 
Цията за строителни площи и изп°лзвана и за публично 
пътища в Сурдулица която Ушш<ожаване на около 300 
се грижи и за водите във Вла- *'Тра Р,,баРски мрежи, иззе-

”,мГ,„Той ХГГГа 1а5т от тези сред- жи били открити от рибо- 
ства са от общинския бюд- пазачите. 
жет, а останалото са отпусна-
нащ4средаТаи™нсти^Гза °ще 8000
^И3Та%НялГ„Ро°^СЪр- ™РкГоГоЛб°е^ии 

прогоаСатз яя КИеИИе наД ВДИН милион и 500 хнля- 
на Власинско езеро ПРМ2007 т ДИНара' Уточнп КостиЧ.'., 
година предстои да бъдат

В галерията към Центъра за култура в Бабушница се проведе 
промоция на поредната книга на лужнишкия книжовник Бошко 
Раденкович Горщак от с. Радосин.

На промоцията освен автора говориха директорът на библио
теката в Бабушница Саша Адамовия, рецензентът Миодраг Л 
Пеич, както и гости от Парачин, Крушевац и Прокупие.

В стихосбирката си " Заловената преходност Горщак сравни
телно добре се справя със строгите правила на този вид поезии 
поникнал в Япония. Макар че има и любовни въжделания в кни
гата преобладават стихове, посветени на спомените за отминали
те времена, беше посочено на промоцията.

Стихосбирката "Заловената преходност" е петата книга на са
моукия писател Бошко Раденкович Горщак и ггьрзата с поезия!* на

Д.М
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Преценка и (анация на щетите
* в■“•р48 «шввй! динара занаводнените вбщш
преценяване ппгзр™™ ~ месеци, може би и с години, "косвен виновник" за навод- Правителството на Сърбия отпусна общо 48 милиона дина- 
поиоодлгЯСР^ен е мостът в Люберад- ненията, тъй като водната Р« за наводнените общини в Югоизточна Сърбия. Според ми- 
къснато на трпаня „ Р Жа' поради което е Прекъсна- стихия задръстила подмосго- "',С"1ЪР“ на инфраструктурата Велимир Илич общините

а 1ерена, за да уточ- то движението на регионал- вието със слама м йчклчк „ Лесковац, Власотшщи и Бабушница ще получат по десет ми-

зи община в началото на сед- тът в село Гоочинни както м нятяля А 6 КЪМ Улиците Тези средства ще се използват за спешна помощ на населепи-
мицата. Преценките ше ггоо- пршруплнтигт ипгт Глк, награда. ето и за възстановяване на наводнените обекти. Ще бъдат
дължат с дни а са нани ята г М0СТ В Бабуш' кметът МиРолюб Иовано- поправени и мостовете на пътя Лесковац - Бабушница - Пи-

ц / които е провъзгласен за вич и председателят на вре- рот и пътя Лесковац - Власотшщи, за която цел са необхо- 
менния общински орган Ран- дими 90 милиона динара. Както оповести министър Илич, 
ко Янкович подчертават, че поправката на тези мостове ще започне веднага, а трябва да 
питейна вода е обезпечена бъде завършена в срок от два месеца.
благодарение на цистерните, *______________________
пристигнали от Димитров- „
град и Пирот. Големи падеж- Все пак наи-големи са щетите наводнени две къщи и всички 
ди се полагат в помощта обе- в частните КЪЩИ и особено в помощни сгради в двора. Те 
щана от правителството на мазетата' където е пострада- са били принудени да разру- 
Сърбия. Два дни Бабушниш- ла Цялзта зимнина на хората, шат част от бетонната ограда 
ки край беше и в своеобразна , На се“еиството на Бояна и на двора, за да спадне нивото 
медийна изолация, тъй като ДРаган Потич например са на водата, 
беше прекратено електрозах
ранването на единствения 
ретранслатор, през който се 
разпръскват сигналите на 
РТС и на мобилната телефо
ния. Единствената ни връзка 
със света беше стационарната 
телефония, изтъкнаха те.

Водната стихия предизви
ка големи щети в индустри
алния квартал на Бабушница, 
тъй като нивото надминава
ше един метър и половина.

д.с.

В къщата на Бояна и Араган Потич

Обявено беаствено положение В Димитровградско

Положението 

е под контроли
Водната стихия нахлу
В КЪЩИ, училища, Поради дълготрайните ната мрежа на града. В село
предприятия проливни дъждове в Димит- Желюша реката е застраши-

* м ровградско, в горното тече- ла кошарата на Славчо Ден-
Дъждовете, продължили по- ние Нишава напълни кори- чев, намираща се в местнос-

вече от 20 часа предизвикаха в тото си дори и в участъка тта Богатица. Наложило се
бушницаиоколнХ«ла, какви- пРез града' където то е ре1У- пожарникарите да му помог-
то не помнят и най-старите жи- лираио. Наи-високото ниво нат да избави добитъка,
тели. Общинското ръководство иа реката бе през нощта меж-
провъзгласи бедствено положе- ДУ понеделник и вторник, ко- водата се оттегли, но ниските
ние, а Кризисният шаб за при- гато тя излезна от коритото места около Градинье, Кън-
родни бедствия непрекъснато си в района иа село Градинье. дйна бара и още някои оста-
работи, за да координира дей- Доста ниви са под вода, както маха под вода.
постите, с които ситуацията да се и няколко постройки пок- И поройните потоци като .
нормализира. рай реката, а за известно вре- Желюшката бара до известна
целиятфаГбеше навод..енав^ ме ре залят и успоредният степен са застрашили някои
дите на река Лужница изпълни- пъз; к™ границата. селища. Белеш този гтът не
ха почти всички улици, а навод- олямого количество вода пострада благодарение на ка
нени бяха къщи, дворове, по- сериозно застраши и водос- нала, които общината мина-
мощни сгради, дори и няколко прекратено и движението към канализационна мрежа за ат- иабдителиата система "Ивко- дата година изгради паралел-
фабрики. Звонци. Из пътя към Бела палап- мосфсрпите води, такова чудо ви воденици", което принуди но с линията и отведе водите

- Целият град беше под вода. ка аварИЯ имали няколко вози- нямаше да ни сполети, катего- комуналното предприятие в Лукавашка река..
Стихията не отмина и гимназия- ла, а „яколко били изтласкани ричеп еЧирич. да л изключи от водопровод-
та, така че занятия га баха прек- извън пътното платно. - Това е страшно! Не помпя та-
ратени. Наводнени бяха и някол- _ След обявяване па бедствено- кова бедствие да се е случвало в 
ко фабрики в индустриалната то положение, иа помощ ни се Бабушница, а вече съм преполо- 
часг, поради което беше спряно прИтекоха съседните общини, вила осмото десетилетие, казва 
производството. Под вода бяха и рЦй-напред бяха дошли цистер- Слободапка Деичич. 
няколко съседни на Бабушница [|и с „итейна вода от Пирот и Такова нещо не помни и Сека 
села - Извор, Драгипац и Долни дИМИХр0ВГрад. за всичко сме ос- Джурич от село Извор.
Стрижевац, а засегнати са и час- ведомиди окръжното рьковод- - Всички бяхма на крак и ед- 
ти от селата Любераджа, Тор- сгво п Пирот и републиканските вам успяхме да спасим по-важ- 
чинци, Грънчар и Завидипци, 0рГа|1и, от които също очакваме мото. Водите нахлуха и в стаите и 
каза бабушнишкият кмет Миро- т помогнаТ/ каза Йованович. в мазетата, и всичко, което осга- 
люб Йованович. Той уточни, че За сграхотпата стихия, споле- на там, е унищожено, каза Джу- 
са наводнени и две ферми за юи- тяла ба6ушпичаии, бабушнича- рич.
ци в Извор и Завидипци, но до- „итгьт Миляп Чирич казва, че не Няколко часа семейството на 
бичетата били евакуирани нав- „опни толкова голяма вода из Драган Митич в с. Извор е било 
ременно. улиците на града. "Със сетни си- блохирапо иа горния етаж ма къ-

- Добре е, че попе няма човеш- ди успяхме да спасим къщата от щата:
ки жерви, а това, което ни споле- наводнението, но дворът и ико- Пазих вода до пояс. Успях да 
тя е истинска катастрофа, добави комическите помещения, в кои- снася едрия добитък. Беше наис- 
Иованович. то гледаме домашните животни, типа страшно - навсякъде вода!

Няколко часа бяха блокирани са , вода, за щастие спасихме Как да се бориш с такава еги- 
и пътищата към Бела паланка и добичетата" . казва той и обви- хия?!

ирот. Извесгио време Ьаоуш- пяпа местото самоуправление: 
ншга се оказа в пълна изолация, _ Да бяха иаира„и/„ „аПреме 
тъй като поради свлачище било 1

Вече във вторник след обед

А.Т.

Д.С.
I {стопеното иод:)х/>11Н1/. и/и/е "1воденици ” и пътят хич I '/'./дннъе
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Проектопрограма за национална 
стратегия за младите____________Сурдулица

Представи си живота
Мииистърката на младеж- ве, които провеждат консул- 

■ дмрт.ш-1 дирт/юрът па "Киауф" Роберт та и СПОрта Снежана Самар- тации на местни нива, а чрез
, ' Рушппс и Драгана Трайковци подписват джич-Маркович каза неот- кръгли маси са включени об- 

] договора за смннендират давпа на пресконференция, щините, цивилното общес-
ь°1тт у ьшршт' :;еи;;^7Жр^няа'?ичГс

формирането на отделно ми- подчерта минисп,рката. Тя 
нисгерство държавата показа добави, че единственият на- 
,измерението си официално чин младите да не напускат 
да се занимава с въпроси, ка- Сърбия е да участват в сьзда- 
я вапето на политиката и съз-

■ II

Студентката в трети курс в ___ 
Прнродоматематическия фа- 
култет в Ниш, специалност 
химия Драгана Трайкович 
стана първата стипендиантка 
на сурдулишкия цех на ком- |Мрт 
панията "Кнауф". През след- ||й;| 
ващите две години тя ще по- (йрШ 
лучава ежемесечно по 250 ев
ро.

Фирмата "Кнауф Инсула- 
цион отпуска стипендии на 
студенти от втори и трети 
курс в техническия, машинос- 
трителния, електротехничес
кия и технологическия факул
тети. Избраните кандидати 
подписват договор, с който се 
задължават до края на следва
нето си редовно да взимат 
всички изпити. След като се 
диплом мрат, стипенд11ант! 1те 
нямат никакви задължения 
към компанията - мито да връ
щат пари, пито пък да работят

щт
Ш

:,'штпт
саещи младите поколения.

Представяйки Проектоп- нанието, че 
рограмата за националната най-важният ресурс, с които 
стратегия за младите, която разполага ооществото. 
трябва да бъде готова до сре- За създаване на политика- 

Снежана та за млади в оюджета за

младите са

дата на декември,
Самарджич-Маркович спо- следващата година са предви
дели, че са сформирани тема- дени 200 милиона динара, т.е.

50 милиона повече от 2007 г.тичепи групи, които се зани-
Според държавния секре-мават сьс сигурността, здра-

в някои от цеховете па "Киауф . Оспов-
пата цел на компанията е да помогне па1

Чв^гй йсх.:ц>-.

талантливите млади хора в местата, в
които тя има свои фабрики, да получат

образование и да останатсолидно
родния си край. Разбира се, това е един 

&ЙЩ от начините и за набиране па добри ра
ботници и специалисти, необходими

ря?; каузят
на тази световноизвестна компания.

Програмата си за стипендираие сур- 
дулишката фабрика на "Киауф" започ- 

р на през февруари тази година, когато 
освен конкурса за студентски стипен-I, дии беше обнародвано намерението да 

| се отпускат стипендии и на деца на ра
ботници в тукашната фабрика в размер 
до 5000 динара. Досега са дадени сти
пендии на 12 деца на заети във фабри
ката за производство на каменна вълна. 
Програмата се реализира в сътрудни
чество с Нишкия университет и средно- да' 
то техническо училище "Никола Тесла" 
в Сурдулица.

вето, образованието, трудоус- тар в Министерството на 
трояването, социалната за- младежта и спорта Весна Пи- 
щита, свободното време и ак- перски-Туцаков всички ин- 
тивното участие на младите в формации по темата млади- 
опазването на околната сре- те могат да потърсят на сайта

/ а т 15 Н гз мо {. о гр, който 
- С конкурс, публикуван на се свързва и с други сайтове,- с. конкурс, пуоликуван на се свързва и с др 

15 септември, избрахме три- съдържащи информации за
десет неправителствени орга- млади, 
низации и ресурсни центро-Д. М.

В гимназията "Св. св. Кирил и Методий" в ДиллитровградСтачката на просветните работници

В основното училище 

в Босилеград стачкуват, 

в гимназията не

Възстановен
журналистическият кръжок

В димитровградската гим- листиката - какво е субектив- 
назия "Св. св. Кирил и Мето- Горан Игич има голям

„ на, а какво обективна инфор- опит като медиен работник,
дии пак започна да работи мация, как трябва да мисли Бил е главен и отговорен ре- 
журиалистическа секция. Ръ- човек, който работи в медии- дактор на "Канал 9" в Нови 
ководител на секцията, която те и пр.", каза Игич. Сад, редактор в ТВ "Глобал" в
посещават Ю-ина ученици, е По думите му през второто Ниш, редактор в Радио Футог
преподавателят по сръбски полугодие учениците би и 
език и литература Горан трябвало да преминат

Работещите в образовани- вор за заплатите в основното Игич. "Децата запознавам с практическата част - 
ето в Босилеградска община и средното образование. От теоретичната част на журна- 
не са изцяло приели решени- директора 
ето за стачка на просветните Стоян Величков узнаваме, че 
синдикати в Сърбия. Докато учителите в това заведение не 
просветните работници в ос- стачкуват, но "подкрепят 
новното училище подкрепят стачкуващите колеги".

сътрудник на вестниците 
"Политика" и "Данас".към

да за
почнат да пишат статии. Б.Лна гимназията

Акция по кръводаряване 

в гимназиятаколегите си в страната и са на- Според най-новата уредба
малили часовете с 15 минути, на правителството на Сърбия 
преподавателите в гимназия- сега заплатата на учител с 
та работят нормално. виеше образование без тру-

Секретарят в основното дов стаж в основните и сред- 
училище Иван Евтимов каз- ни училища в републиката 
ва, че работниците в това за- възлиза на 15 хиляди динара, 
ведение ще продължат да на учител с полувисше обра- 
стачкуват все докато предста- зование - 30 хиляди, докато 
вителните синдикати в прос- прислужниците имат едва 
ветното дело и министрите над 12 хиляди динара, 
на финансите и на просветата 
в Сърбия не постигнат дого-

Миналия петък в димитровградската Затова има реални причини-не работи ни- 
гимназия бе организирана акция по кръво- то едно от големите 
даряване, шеста през тази година за гимна
зистите и за студентите в полувисшето биз
нес училище. На акцията се отзоваха общо 
17 души.

В бивша Югославия Димитровград беше 
известен по тоза, че 6% от населението дава
ха кръв. Сега обаче отзивът спадна под 3%.

предприятия, а хума- 
ността при хората вече не е на същото рав
нище.

Организатори на акцията бяха Общин
ският Червен кръст и Институтът за кръвоп
реливане от Ниш. Следващата акция е нас
рочена за 28 декември.В.Б.

Д.С.
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В межл^ролння пресцентър От 44-тия Панаир на книгата и на графиката в Ниш

“Братство” представи
тритомника НаДеТКО Петров огледало на Сърбия

м“дув*=;» % и^еГ-в^"рТш-
1АНЮ1 в Ьелград бе промови- местени в сборника, чете ди- КОВИЧ: В Сърбия се ку- 
Р,а.н, тритомният сборник митровградският актьор Сло- пува ВСИЧКО, освен 
Избрани творби" на Детко бодан Алексич.

Петров, най-голем

Град Ниш е културно

книгаДетко Петров е роден в ди- 
сред сънародниците ни. Ме- митровградското село Пърто- Най-старото и най-голямо 
роприятието се състоя в рам- попинци, но почти всичките културно мероприятие за та- 
ките на установеното минала- си творби е създал на сръбски зи част на Сърбия - Нишкият 
та година тясно сътрудничес- език в Босна и Херцеговина, панаир на книгата и графика- 
тво между Издателството на където е изкарал целият си 
българското малцинство в трудов век. "Избраните твор-

прозаист

та, отвори вратите си в поне
делник за 44-ти път. Едновре
менно с това беше открита и 
нова страница в организаци
ята му, тъй като занапред ня
ма да се допуска участието на 
книжари, а само на издатели, 
за да показват продукцията 
си и своите автори. Следова
телно, от преобладаващата 
досега маркетингова, панаи
рът се насочва към духовната 
- творческа и търсаческа цел. 
Организаторите най-сетне 
разбраха, че той не е и не 
трябва да бъде една голяма 
книжарница, а място, на кое
то ще се срещат и пряко ще 
общуват помежду си майсто
рите на художественото сло
во и почитателите на словес
ното изкуство.

Честта да открият 44-тия 
панаир на книгата в Ниш се 
падна на изкуствоведката Та
ня Велманс от Париж и един

Таня Велманс, Весна Братич, директорката на Нишкия 
културен център и Ъук Драшкович

на", в чието съкровище се съх
раняват над 3000 икони, ня
кои от които от шести век. Но 
нека да не говорим тук за кни
гите, а да ги разтворим и да 
започнем да ги четем! Да по
търсим в тях източници на 
радост и щастие, каза Таня 
Велманс.

Изразявайки удовлетворе
ността си от поканата да от-

новете и на живота, достоен 
за човека. Ламята на партиок- 
рацията за съжаление разяж
да самото сърце на Сърбия. 
Хорди от хищници купуват 
всичко у нас, купуват хора и 
гласове, партии, всичко, но не 
и книги. Най-много книги у 
нас днес се печатат с тираж от 
300 до само 1000 екземпляра, 
а печатането плащат самите 
автори. Същевременно за 
мними пътни разноски на
родните депутати в сръбския 
парламент взимат повече па
ри само за един месец, откол- 
кото са хонорарите на всички 
писатели за две-три години. В 
рафтовете на сегашните кни
жарници в Сърбия един до 
друг са Достоевски и многок- 
ратниятубиец Легия. По-точ
но казано, Летя и Достоев
ски, тъй като сърбите повече 
купуват Легия от Достоевски.

Думите ми може да звучат 
прекадено тежко. Казвам ги, 
за да предизвикам'съпротива 
срещу убиването на книгата, 
на културата и на морала в 
Сърбия. Писателите трябва 
да се бунтуват и затова го каз
вам тук, подчерта Вук Драш- 
кович при откриването на 
тазгодишния Панаир на кни
гата и на графиката в Ниш.

На панаира, който ще про
дължи до 2 декември, се пре
дставиха 45 издателства, сред 
които и на българското мал
цинство в Сърбия - "Братст
во". Както е оповестено, днес 
ще бъдат съобщени лауреа
тите на традиционните наг
ради на мероприятието.

Жела Георшева, преводач и 
литературовед от София.

Присъстващите на промо
цията в Белград, сред които 
българския посланик в Бел
град Георги Димитров, преса- Е 
ташето Методи Методиев и [“ 
аташето за култура към бъл
гарското посолство Ивайло 
Киров, както и аташето за кул- 'От 

а към посолството на Босна

присъстваха съпругата на 
Детко Петров Мира, живу
ща в Сараево и дъщеря му Та
ня, която живее в Нови Сад. 
Те благодариха на “Брат
ство" и на агеция Ташог за 
нацоналното представяне на 
творчеството на Детко 
Петров.

■Сърбия "Братство" от Ниш, тур 
подготвило сборника, и Наци- и X 
оналната телеграфна агеция 
ТАНЮГ.

За творчеството на Детко ство 
Петров, провъзгласен за един 
от 50-ината най-добри писате-

в Босна и Херцеговина, чие- вестното изкуство в столицата, 
то име след преждевременна- на промоцията присъстваха и 
та му кончина носи народната многобройни наши ситрол- 
библиотека в Димитровград, ници и сътрудници на Изда- 
говориха редакторът на книго- телството, които живеят в Ьел- 
издателската дейност в Изда- град. 
телство "Братство" Денко Ран-

(ерцеховима в Сърбия Ната- 
Йашалич бяха поздравени 
.д. директор па Издател- 
братство" Небойша Ива-

ша
Кгсз1 II сспигОТ И.

НОВ.
Сред почитателите па сло-

ли

В.С.Б.

от най-тиражпите сръбски крие Нишкия панаирна кпм- 
писатели Вук Драшкович. гата и па графиката Вук Дра- 

Фрапцузойката с българ- шкович подчерта, че това "не 
ски произход Таня Велманс е е реплика па Белградския па- 
директор на отдел във Фреи- наир, тъй като Ниш не може 
ския научно-изследователски да бъде ничие копие" и доба- 
център (€N115) и редактор на ви:

В понеделник нишките подчерта, че между двете по- научното списание "Балкан- - Град Ниш е голямо, а твъ- 
кукленици отбелязаха пат- минации - на Зоран Дозан- ски тетрадки", което се печа- рДе често п авангардно кул- 
ронния си празник Св. Йоан чич и на актьора ДаворипДи- та във френската столица, турпо огледало на Сърбия,
Златоуст По този повод бяха нич, членовете му са предпо- Последната и книга Чудес- което първо се опълчи срещу 
раздадени благодарствени чели Лозанчич, чиито поста- пата повест па иконата , прс- инквизиторите и оковите па 
грамоти и награди за работ- новки са разнесли славата на вадена на сръбски език от човешките надежди, на бля- 
пици? прекарали 3 или едно нишките куклепици извън Издателство Клио , беше 
десетилетие във ведомството, границите па страната. поводъття първа да поздрави
което догодина по това време "Неговата постановка на нишките почители на ре гево- ^ЗД()ЖОЯ НИ КНИГИ 
ще отбележи половиивеко- представлението Царски за- то изкуство. ГХ€Х ЛШ11 -И.
вен юбилей от основаването точепик" донесе на Кукления - Надявам се, че в океана на _ Сп ГкЖГЦТтттжтто

театър най-голямото призма- изложените тук книги 1у- х> АЗ СД.'13^' ААИХАХА^СЖ.
По случай празника на ре- ние Дината пиш на библиотека в Бабуштща в сътрудничество

шГв^ча^а рада изклю: за* постната па'ТоРцарт" лече ваше™ внимание, тъй с издателските къщи “Народиш кш\га" от Белград и 
чително художествено пости- бе удостоен с награда па спе- като тук се третира не само Маин нраим от Ниш организира иродажбена излож- 
жение поет 2007 година за циалпого жури на фестивала историята на изкуството, а и би на книги. Изложбата, която беше открита на 20 но- 
постаповката на спектакъла "Златна искра" в Крагуевац на теологията, с пейсажи от омври ще продължи до утре,1декември. Цените на 
"Моцарт"3 Председателят ..а тази годиш/- подчета Кръс- Синайската гора от пустиня- книгите са с отстъпка и до 50%> а зя купувачите и по- 
журито Слободти Крт стич гич В.С.Б. та с манастира "Св. Катари- сетпшелите са предвидени и наградпи игри.

Кукленият театър в Ниш наближ^половин ве^

Още едно признание 

за Лозанчич

В. Богоев

си.

Д.С.
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Среща-разговор: Д-р Валентин Янев, лекар и публицист от София

А СМИ, И БЪЛГАРИЯ СА ВИНОВНИ ЗА ТЕЖКОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО
*Затова и двете държави са длъжни да подпомогнат неговото оцелява
не и да инвестират за напредъка му.

Огтянала е старата къща...
*Вашият баща е от Гру- родил и живял, има го дво- 
инци, имате ли роднинска рът, геранът... По за съ- 
връзка с иай-славния гру- жаление няма рода. Всич- 
инчанин Емануил Попои- Ки Са се пръснали - едни е 
митров? Сърбия, други е България,
- След като разпитах тук такава е съдбата на хора-
мои роднини и проследих та крий границата. Сега 
родословното си дърво, имам роднини в Босилег-
оказа се, че моят дядо по рао, Враня, Вранска баня и 
бащини линия - дядо Ми- Ниш, първи братовчеди, 
те, е първи братовчед на втори братовчеди, вуйчов- 
Емануил Попдимитров.
*Бяхте ли в Груинци?
-Да, ходил съм в селото, 
бях и в нашата махала 
Лърл/ош.
*Има ли там следи от 
постройки на Вашите 
предци?
- Останала е старата къ
ща, където баща ми се е

Софиянецът д-р Валентин "ииалиия Ньойски договор п
Янев е известен на босилег- тълпил му размер,
радчани от Бюлетина па КМЦ *А къде в България може
'Босилеград". Той сътрудни- да се намери този доку-
чи на списанието от 7-8 годи- мент?
ни, през които е публикувал . Би трябвало да се намери
двадесетина статии предим- ,а няколко места - в библио-
нос историческа тематика, но -еката "Кирил и Методий",
в някои от тях е засегнал и по- ;лед това в Държавния архив,
ложението на българите в За- тьв военните архиви също.
падните покрайнини, прехо- »Вке много добро познава
ла на България от социална- те духовното, икономичес-
ма към демокрацията и ия- кото и социалното поло-
кои геополитическн въпроси. Лс,шс е Западните пок-
От неговите статии, касаещи райнини, а както всички
проблемите на малцинството знаем, то е изключително
ни, блика дълоока ооич към тежко. Как виждате от-
нашите хора, състрадател- говорността за този хал
пост към тях п огорчение и академия в София и вече мат- на хората от Босилеград- 
непримиримост към техните руПах близо 30-годишен тру- ския и Царибродския 
проблеми. дов стаж. Но ако пе бях лекар, край?

Затова най-напред попп- със сигурност щях да бъда ис- - Ако човек внимателно че- 
тах г-н Янев само национал- Торпк. Защото, който добре те моите статии, ще забеле
ната солидарност ли е силата, знае историята, си обяснява ЖИ/ че аз съм критичен пе са
кото толкова много го тег- добре настоящето и може да мо към Сърбия за отношени- 
ли към нас и към нашите предвижда бъдещето. За мен ето й към българското мал- 
краища. историята е много важна и цинство, но съм критичен и
теклото ми“ кама Янев - Ба- Увлекател“а наУка'обичам да към България за нейното от- теклото ми казва лнев. ьа се р0ВЯ в близкото и далечно
ГенТв6 °сТ Гоуинпи3 КаТто и минало'там откривам инте- малцинство. И даже по-кри- 
много друЛРУбългари от За ^НИ СЬби™Я,И лич,,осги- ™чен съм към България. Но
падните покрайнини, в нача- *3а нашите краища има аз обичам истината такава,
лото на 50-те години на XX много материали 6 бъл- каквато е. И двете държави са
век той е емигрирал в Бълга- гаРск“™е архиви. Успява- виновни за тежкото положе-
рия, защото е Търсел там ™ ли да ги намирате? ние на българите в Западните 
по-добър живот. Майка ми ‘ Материали има наистина покрайнини, затова и двете 
също е от Западните покрай- много и се намират. Напосле- държави са длъжни да под- 
нини тя е от царибродското дък излязоха интересни кни- помогнат тяхното оцеляване 
село Власи. Емигрирала е ка- ги'в които е описано времето, и да инвестират за напредъка 
то девойка, с баща ми се за- когат° по силата на Ньойския им. 
познали в България и се оже- Д°говоР Западните покрай- 
нили нини са дадени на Югосла-
*Когато човек прочете 
Вашите статии, ще по
мисли, че сте професиона
лен историк или публи
цист. Разбрах обаче, че I ^ имали ли сте възмоок- 
стпе лекар... |кос/?2. ба намерите ориъи-

- Да, аз съм лекар, имам две ■налния Ньойски договор ? 
специалности - вътрешни бо- “ Интересувал съм се от то- 
лести и обща медицина. Дип- зи документ и съм стигал до в Сърбия се е стремяла да из- 
ломирах се в Медицинската някои негови части, но не мо- чисти полека-лека от съзна

та да твърдя, че съм чел ори- нието на българското мал-

ци...
*Свързахте ли се с тях?
- Общо взето, знам се с 
всички, но не можем да 
поддържаме връзки, защо
то границата ни затруд
нява, а кризата принуди 
всеки от нас да се бори за 
собственото си оцеляване.

*Времето най-сетне се 
промени, така че сега все 
повече институции и орга
низации от България, 
както и отделни хора по
магат на българите в 
Сърбия. Вие сте един от 
най-ревностните в това 
отношение.

- Аз се опитвам да помогна 
колкото мога и то не само със

цинство, че България му е 
майка-родина, така за най-го- 
лям куриоз комунистическа
та власт в България не ни уче
ше, че тук, в Западните пок
райнини, са живели 100 хиля
ди българи, откъснати от ро
дината с Ньойския договор от 
1919 г. С две-три думи това се 
казваше в учебниците по ис
тория и се прескачаше. И та
ка Западните покрайнини статиите си в Бюлетина, а и 
станаха за нас едно ояло пет- по други начини. Например 
но. Всъщност тогавашното помагам за възобновяването 
комунистическо управление, на българските църкви в За- 
начело с Тодор Живков, ня- падните покрайнини. Пома- 
маше своя външна политика, гам и в София, когато хора от 
то провеждаше външната по- този край със здравословни 
литика на Съветския съюз. А проблеми поискат помощ в 
директивите оттам бяха ясни: българските здравни заведе- 
България да поддържа доб- ния. Даже и когато дойда в 
росъседски отношения със Босилеград хора ме търсят 
СФРЮ и да не повдига въпро- да помогна като лекар 
са за Македония и за Запад- отзовавам - да прегледам бо- 
ните покрайнини. Така че на- лен човек, да му дам лекар- 
шата КП плати голям данък ства и полезни съвети. Да по
па покорството си към Мое- могна - за мен това е въпрос 
ква, което си беше своего рода на земляческо чувство1 
национално предателство. Разговора поведе:

Кирил Георгиев

ношение към същото това

*През 1990 г. създадохме 
ДСБЮ и това беше истин
ска сензация в България. 
Оказа се, че българите 
почти и не знаят, че вед
нага зад западната грани
ца живеят техни сънарод
ници. Как обяснявате то
зи абсурден феномен?

- Както официалната власт

вия, но честно казано, просто 
не ми е останало достатъчно 
време да се запозная с всяка 
от тях.

и аз се

Очаква се възстановяване на българското Военно гробище в Димитровград

Останал е споменът за българските войници
« »«»икнала спонтанно . КИЦ "Цариброд" по .реми на

скоГв^фЛ."“.0^ Г.‘™- ЩЙ*“ ”™" ,0в""' ™Т° Т Министерство н. от-
град, големият паметник и мемори- метта пред загиналите герои" заяви тлмтпл^п?п я е водила, са заги- браната е посетила службата към 
алната чешма с барелефа „а Хан Антогюв^Той ЦГомЦТпо^а.ши Министерството на тру/а и социал-
Аспарух, не зависи вече от добрата от архива в Цариброд е имало голямо дуални гроб?' са около 300 индиви- ната политика в Белград, която отго- 
воля на хората, но от това колко ще е мемориално военно гробишр тотпо тл,,-,., ^ варя за поддържането на военни гро-
спешна административната проце- оформено през 1942 г? а след Втората лапи?“Р?диРуКТ0Р на Фон' бища. И там, и в Института за защита 
дура, задвижена преди няколко месе- световна война е унищожено ноео-- кг?' чемл°ята; ПетърХаралампиев на паметниците на културата в гр.
ца. Главният експерт за военни па- танал споменът Ьа българските вей- бългасскотоВп?нн^™пК°ВЯВаНе НИШ С3 подУчиди подкрепа за ини- 
метници в Министерството на отбра- ници. ’ ‘ • 'ото военно гробище и па- циативата.
ната на Република България Иво "Ние сме доволни от местното "а- КИП'Чь!?Л?,3,?”КНаЛа спонтанно в "Министерството на отбраната из- 
Антонов каза за нашия вестник, че то- селение, че парцелът в който га ппг 10Р0Д- по ®реме на госту- готви нов проект въз основа на старп-
ва трябва да стане наскоро, защото в ребани българките воЙ1шци и де? Ф™?и т г- Ог ™ Б™Т на 16 те планове и снимки и той ще бъде 
България има много положителна днешен е запазен, там не е'имало иансЬмА, „"г-Г У ИМ‘3X0 иа Фондация предоставен на одобрение в Белград 
нагласа към възстановяването на бъл- граждански погребения. Имаме спи- само осЪинитА???? тогава е подпи- и Ниш. Надявам се, че след премина- 
гарски военни гробища и паметници съка с имената на войниците които писмо до българ- ване ма тези административни про-
вчужбина. тамсапогреба„„,разполаЦгамеисар? ^ И ^дури много бързо всичко ще бъде

"И за нас, и за царибродчани това е хивна снимка на гробището. В района Иво Антонов добави че делегация РеализиРано . заяви Иво Антонов.^
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Юбилейна година за Планинарското дружество “Цариброд"

15 години е природата и планините
Здравословният начин на живот - мотив на планинарите ;;

маБиаЗяматаеНл,пйпТИа3' фаКТЬТ' Че Реа™™Ра™е около 1400 метра надморска Г - Планираните е,
ма и голямата любов към идеята за развитието на пла- височина. С помощта на об- ; -
ПИГ' Планинарското нинското колоездене, заяви щината през месеТсептем- 
дружество „Цариброд ус- секретарят на дружеството ври бе организиран третият = 
пешно работи вече 15 годи- Микан Андреев. Чака вече ЙТБ маратон, вкойто ртас- ! . 
ни. Сформирано е през 1992 три години се провежда ко- тваха над 100 колоездачи от I 
г. и е член на Спортния съюз лоездачно състезание, в което Сърбия и България. Резулта- 
на Димитровград. През из- участват реномирани колоез- тите от това състезание ще са 
теклия период то бе органи- дачи, добави той. валидни за Маратон лигата

За дружеството бе успеш- на Сърбия. Колоездачите от 
на планинските на и тази година. Димитров- Димитровград Ивица Костов 

върхове и състезания по пла- градските планинари се из- и Ина Пейчева бяха успешни 
нинско колоездене. качиха на най-високия връх и на МТБ маратоните в Сиче-

- Макар че нямаме подхо- на Западна Стара планина - во, Лесковац и Рудно, 
дящи помещения за работа и Миджор (2169 м), както и на Планините ни привличат с
необходимо оборудване, ус- най-високата кота на Сува красотата и с възможността 
пяхме да организираме мно- планина - Трем (1810 м). Те за здравословен начин на 
гобройни походи на планин
ските върхове в Сърбия

ШяШт *акция

%

/
затор на различни акции, из
качвания шм

ш
жи-

астваха и в походите на вот. Особено обичаме пла- 
идлич, Гребен и Влашка нинското колоездене и всеки 

България. Особено ме радва планина, чиито връхове са на подходящ момент използва- с Борислав Боби Димитров, подари помещения, за да
ме за спортуване, каза Мики- един от най-известните алпи- имат къде да се събират и да 
ца Костов, един от най-актив- нисти в България. организират дейностите си.

В дружеството се надяват, п. Виденов

1- уч 
и Вг

мите членове на дружеството.
През изтеклия период ПД че Новата 2008 година ще им 

осъществи 
сътрудничество с Туристи
ческото дружество „Витоша" 
и с алпинисткия клуб „Ака
демик" от София, както и със 
Съюза по спелеология при 
Министерството на младеж
та и спорта на Република 
България. С години сътруд
ничи и с планинарското дру
жество „Видлич" от Пир 
колоездачния клуб „Же 
ничар" от Ниш и с клуба по 
екстремни спортове „Баун- 
ти" от Кралево. Особено зна
чение има сътрудничеството

"Цариброд"

В Пирот арестувани 

четирима 

престъпници
Полицейското управление в Пирот съобщи, че в нощта между 

22 и 23 ноември са задържани Ивица С. (27) от Лесковац и Влади
мир А. (24) от Пирот, бивш полицай в гарничната полиция. През 
следващия ден са арестувани Ненад М. (25) и Мирослав П. (24) и 
двамата от Пирот. Основателно се предполага, че те са направили 
повече престъпления, т.е. тежки кражби чрез взлом на магазини. 
Откраднатите стоки, намерени в една къща за отдих, ще бъдат 
върнати на собствениците.

Четиримата престъпници са предадени на съдия-следовател в 
Общинския съд в Пирот.

от, с
елез-

на растение (мн.ч.). 31. Па- 
къл. 32. Марка камиони от 
Словения. 34. Вид хляб. 35.

Взлом в бензиностанция
☆ 87

тл к В нощта между петък и събота засега неизвестни на полицията
Името на актрисата Ьего- ЛИца се опитали да ограбят бензиностанцията на "Югопетрол" 
вич. 36. Хищник, който ата- край мотела в Димитровград. Както неофициално узнаваме, те след 
кува кокошки. 38. Послед- взлом влезли в обекта от западната му страна и безуспешно се опи- 

^ тали да отворят сейфа.
Следствието е в ход.

юо 00
о ната дума на молитва. 39. 

Женско име. 40. Път в град.
41. Госпожи, дами. 42. Авто- I 
мобилна писта за сътезания | 
в Сан Марино. :

к1211 * Б.Д.О.о н

§<= 
ш X 
го го
Н «-о го
гЯ Рг

о >г 14и 13 Република Сърбия 
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 
Отдел за комунално-жилищна дейност 
Номер: 501/54-09-2007 
19 ноември 2007 г.
Димитровград

о 171615

Й. ОТВЕСНО: 2. Атлетическа
ОС[ к 1918 дисциплина. 3. Позиция в 

шахматната игра. 4. Герой 
от Троянската война. 5. Ров, 
траншея. 6. Естонски шах
матист. 8. Часг от електро
мотор. 9. Търговци па цен-

Съобщение24232221

Отделът за комунално-жилищна дейност към Община Димит
ровград, като компетентен орган за защита на жизнената среда, 
осведомява обществеността, че за проекта Цех за откупване, сор- 

кпижа 10 Тракийска : тиране и временно складиране на метални вторични суровини на
гробница. 13- Столицата па
Малта. 14. Село в Босилег- ; Димитровград със седалище на улица "Христо Смирнеиски" но- 
радско. 16. Хълм пад Цариб- ■ мер 1 е нужно изготвяне на Студия за преценка на влиянието на 
1 " настоящата обстановка върху жизнената среда.

2726

313029 ПИ

353433

род. 17. Голяма жп спирка. :
19. Любимо занимание. 20. :
Гост на сватба. 21. Бозайник : 
с остри бодли. 22. Кон (по
ет.). 23. Зодия от хороскопа. Уважаеми читатели, пред вас е последното купоиче за награди 
24 Държава в Африка. 27. за месец ноември. Вашите пратки очакваме до 10 декември, а име- 
Град в Труция. 30. Експери- ната иа наградените ще бъдат публикувани във в. "Братство" от 14

ВОДОРАВНО: 1. Партия от скоиме.20.ГрадвБългария. менти. 33. Мъжко име. 35.

«йГЖГтг*; ■ Бр^гСтв*'
лото на човек. 7. Столицата площ. 29. Подземната част нен повик. 40. Памет, разум. . 
на Венецуела. 10. Марка 
СЗМ-и от САЩ. 11. Част от
каруца.12. Образец, вид. 13. я
Северен елен. 14. Модел 3. Ток. 6. Обем. 9. Пор. 11. Удинезе. 13. Ек. 14. Рок. 15. Ту- ■ 
руски въртолети. 15. Първи- ние. 17. Че. 18. "Арис", 19. Кеф. 20. Лен. 21. Час. 22. Помощ. ■ 
ят летец (мит.). 17. Неумес- 25. Петък. 27. Ковин. 28. Механа. 29. Олег. 30. Кипър. 31. ■
тна постъпка. 18. Преслед- Рис. 32. Дизел. 33. Си. 34. Ан. 35. "Мерил".36. Вол.37. Лота- * 
вапе па дивеч. 19. Англий- рия. 39. Лава. 40. Мотел. 41. Битак. ■

☆ 38к 3736 Началник на отдела 
М-р Михаил Иванов

40

☆
М

42☆ 41
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Решенис на кръстословица 351 - Водоравно:
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Определени са квалификационните групи 
за СП по футбол през 2010 г. в ЮАР....._.._

Вера Николич и Слободан Бранкович посетиха 
Димитровград ____

Българите и сърбите Нова стратегия за атлетиката
Вера Николич, бивша 

товиа рекордьорка и евро
пейски първенец на 800 м, и 
Слободан Бранкович, двоен 
европейски първенец па 400 
м и член па някога най-бърза-

све-

?Р'„ , г-, та югославска щафета"■Италия и Франция са фаворити в двете групи, а ььлга- 4х4ддм дяха на24ноември на

тпик-кметьт па общината Ва
та и в
футболните специалисти от двете страни.

В неделя бе изтеглен жреби- могеиен отбор, който да играе са дДСКСРВ( а па срещата при- 
ятза Световното първенство по успешно. Ние сме България, сьстваха секретарят па Спор- 
Футбол през 2010 година в трябва да се сравняваме с Ита- Т1|ия сью;! „а Димитровград 
Южноафриканската републп- лия. Трябва да се концентрира- и р.,|К0водст|юто „а ДК "Бал- 
ка. Националните отбори на ме върху италианците и да ги г 
България и Сърбия попаднаха бием'' - заяви Лечков. 141

Италианските медии хвалят Гостите представиха своя-в групи, чиито "носители" са ,,,
финалистите от Световното на три гласа жребия за светов- та стратегия за по-иататъш- 
първенство в Германия мина- ните квалификации. Най-мо- по развитие на атлетиката в

щен е хорът на онези, които Сърбия, която ще бъде рса- 
пиони италианците и плане- смятат, че присъствието на лизирапа, ако за председа- 
тарните вицешампиони фран- Италия в група 8 е чиста фор- тел па АСС бъде избран се-

малиост. Само единични гла- гашпият министър на 
сове предупрежда
ват, че е рамо за еу-

лата година - световните шам-

И1[_ Вера Николич и Слободан Бранкович в разговор със 
фраструктурата Велимир ишитик-кмта Ъаса Лтксое

жооия Спорел « Лт' ^ добавим' ча ако П0‘ летиката, която според тях е Гостите и домакините из- 
предгедателя °Рна иХ, “с^а^БранГвич на най-ниско стъпално. Те обе- разиха желание в Димитров

ден * ЧСаРвичевич б»б"л генерален директор а ^кЛ^ка в^нтрГлна скокове Гвотчк^необходими 
България и Ита- Александър I адович един от и Югоизточна Сърбия, сгро- обекти и оборудване. Този 
лия са фаворитите Двамата подпредседатели на стадион за атлетика и център би бил на разположе-

• "По АСС. На разговорите в Ди- мла в Б д обещават и 
принцип ние мо- митровград присъстваха и по.додро сътрудничество с Сърбия, но и на тези от Бъл- 
жем да бъдем до- Александър Ракович, основа- бовете по ахлехика. гария. Сътрудничеството
волни от жребия , тел и председател на АК У между АС на Сърбия и АС на
добави той. Ниш, Зоран Доичинович, На Управителния съвет на България е добро, но може да

Испанецът Ха- треньор на клуба, както и АК “Балкан” предстои теле- бъде още по-добро, защото,
виер Клементе, секретарят на АК Дървена ка задача да се определи за кяД-о бе изтъкнато от ком-
сръбскиВселекциое ЗВеЗДа” 0Т БелГРад' ПРИСЪС‘ една от двете кандидатури данаучим.сръоски селекцио- тващите на срещата изказаха за челната позиция в АСС. А п ]
пер, заяви, че отбо- незадоволство от положение- кой ще бъде избран за предсе- флед разговортгте гостите 
рите на Сърбия и то в атлетическата организа- дател на съюза ще бъде из- ооиколиха СЦ 11арк,спор-
Румъния имат ед- ция на Сърбия и затова оестно в петък на 30 ноем- тната зала и останалите ооек-
накъв шанс да бъ- предлагат промени и нова «ри, когото ще заседава ти там.

стратегия за развитие на зт- Скупщината на АСС.

цузите.

ние не само на атлетите отв осма група

ДС.Толмайшорът на 
България Аимшнър 
Бербамов Предпоследен кръг от есенния полусезан в ПФД

Освен Италия и 
България, 
квалификационна 
група са и тимовете 
на Ейре, Кипър, 
Грузия и Черна го
ра. Сърбия е в седма Н*

а IIМладост" есенен шампион!осма \

<1
- * Босилеградчани имат преднина от 5 точки пред второкласирамиящя

група, в която, освен ; у.., В предпоследния кръг от Крайния резултат в мача - вичиД Йованович

Чр-У* 1 «та.;
ство директно ще се у/;,.,;.2- -Д „очняхт ля а“л®гРадчаии за‘ И. Василов (от60 мин. Б. Вой- "Джерекарце" - "Кондива"
класират победите- .....- - д куват и сериоз- нович), С. Стоиков, Й. Григо- 0:3. Свободни в този кръг бяха
лите на деветте гру- Стоперът па Сърбия Неманя Ъидич 110 Да застРашаваг вратата на ров, Д. Димитров (от 15 мин. "Напредък" и "Пчиня"
пи от еврозоната, а (с номер 5) домакините. Териториални- С. Пенев), М. Алекснч, В. Та- След 12 кръга "зелените"
осем второкласира- . ят пРевес на Младост ре- сич (от 45 мин. Б. Чипев), Б. са начело на таблицата с 33
ни тима ще играят бараж за дат втори в групата, а решаващ 3Ул™Ра с попадения в 6 и 15 Арсич, М. Георгиев, Л. Динов точки от 11 изиграни мача и с
още четири европейски места ще бъде опитът. Националът мииУта' които отбеляза мла- и С. Дамнянович. гол разлика 49:5. На втоцо
на първенството. Ивица Драгутинович каза: Дият вранянец в редовете на "Алакинце": Б. Николич, В. място е "Челик" с 28 точки сть

Италия и Франция са "Получихме тежка група, има- зелените Милош Алексич. Радоичич, Н. Миланович, Б. що от 11 изигоани спеши 
най-големите фаворити в двете ме два силни ривала, но през В 36 минута Алакинце" успя Николич (от 40 мин М Спа- В пое гелния ?
групи, а България и Сърбия изтеклите 15 месеца ние пока- да намали преднината на бо- сич), И. Иванович, И. Йовано- кемвои ГнелГля! "мЕлЖг"
имат реален шанс да заемат захме, че имаме качество и че силеградския отбор от дузпа, вич, М. Николич, Д. Радой- посоешаг™
вторите места и в баража да си можем да успеем." Някогаш- която реализира Милан чич, Д Млаленович (п-г Ад. Щ ^жеРекаРЦе • <-Ре;
извадят виза за Мондиала-та- ните югославски национали Джорджевич. мин Н рГкиШ М дЕпп!^ Щата на стадион "Пескара"
ка може да се обобщят оценки- Драгослав Степанович и Мом- мин. м. 1 акич), М. Джордже- започва в 13 часа. П.Л.Р.
те на футболните специалисти чило Вукотич смятат,

Челик" от Бело поле.

че вмо-
от двете страни след определя- мента румънците имат по-до- МОЛЪК СЬ\/ТбОЛ В ВПЛП 
нето на квалификационните бър тим от сърбите, но до нача-  ------------- °

ЗйГгПионерите и ветераните ще играят в Етрополе
гарския селекционер Димитър ният" отбор ще бъде в състоя- На 1 и 2 декември пионер- път бяха първч и един път втооир»длто^грдр*“”- гжвзйггяв зввгвякгй •
българските национали трябва И българските, и сръбските Еът на ветераните ще гостуват в "Олимпиец" от Правец, Българ- наи_силните в този Ранг 11 е
да се концентрират върху Ита- специалисти предупреждават, ЬтР°поле на 12 предколеден тур- ският футболен съюз и Българ- познат по многобройните
лия, тъй като всички други от- че двата национални отбора ниРпомалъкФутб°лвзала.Това ският олимпийски комитет. На нагРаДИ. Главен организатор
бори са преодолими. "Трябва никак ме смеят да подценят ос- участие на пионерите, р^нира участват десетина от- еСашоБункин,голямпрня-
да изградим един силен и хо- таналите тимове в групите си. шш Г. “Т03И1ур' боРи от България и чужбина, а тел на димитровградските

г Р' оито пконерите един преди няколко години участваха спортисти.

и деца от Япония и Китай.
един от

д.с.
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16 (първи пролетен) кръг от първенството но Сръбска футболна 
лига - изток: Железничар" - “Балкански” 2:1 (0:1) _ Втора сръбска баскетболна лига - 

___________ група изток____________

Шеста загуба
БК "Димитровград" - БК "Юг" (Враня) 

52 : 79 (11: 20; 15 :17; 14 :17; 12 : 25)

* В п_аУзата на мача се случиха неща, които не би трябвало да имат връзка с 
футбола. Крайно време е компетентните да вземат адекватни мерки.

Вранска баня, 25.11.2007 г., 
зрители 500, съдия Милан 
Стошич от Лесковац. Гол
майстори: Младенович в 50 
минута от дузпа и Милан 
Миленкович в 67 минута за 
"Железничар", а Ценич в 5 
минута за "Балкански". Жъл
ти картони: Ристанович и 
Стоилкович ("Железничар"),
Джунич, Нацков и Иванов 
("Балкански"). Червен картон 
(втори жълт): Нацков.

"Балкански":

Димитровградчани играха слабо през целия мач, така че 
победата на вранския отбор е напълно заслужена. "Юг" зае
ма място във върха на таблицата.

В следващия кръг в неделя на 2 декември димитровградча
ни гостуват на БК "Озрен" от Соко баня. Мачът ще се играе в 
спортната зала в Алексинац.

в дивизията. вратарят Видосавлевич сгре-
Теренът във Вранска баня е ши и Ценич с глава откри ре- 

известен като един от най-го- зултата. 
рещите и тук точките трудно През първото полувреме 
се печелят. Домакините игра- "Балкански*' бе по-добрият 
ят доста грубо, публиката отбор, но резултатът си 
провокира, а ръководството на 0:1. В паузата обаче се слу- 
на отбора натиска съдиите, чиха неща, които не би тряб- 
така че условията са просто вало да имат връзка с футбо- 
непоносими и ненормални за ла. Собственикът на домаш- 
игра. Към това трябва да до- мия отбор Тасич най-напред в 
бавим и неподходящото иг- съблекалнята преби един 
рище. Така че очакванията на свой играч, който след това се 
председателя на "Балкански" озова в болницата. Всичко то- 
Драган Йовичич, че ще има ва чуха и футболистите на 
условия за регулярен мач не "Балкански". Оттам "босът" 
се осъществиха, въпреки гос- влезе в съблекалнята на съди- 
топрнемството, когато двата ите, за да им даде "инструк- 
отбора играха през август в ции как трябва да се съди мач 
Димитровград (тогава 1:0 за във Вранска баня". За съжале- 
"Балкански"). ние главният рефер и един

Самият мач започна добре негов помощник приеха не- 
за гостите. В 5 минута Нацков говите 
и Чирпч организираха добра Най-напред в 50 минута сви- 
акцня, вторият центрира, риха дузпа след един норма

лен старт на Чирич на ръба 
на наказателното поле на 
"Балкански" и така домаки
ните изравниха. Голямото 
напрежение обаче не позво
ли на "Балкански" да повто
ри играта от първото полув
реме. Минута след дузпата 
съдията даде втори жълт кар
тон на Нацков поради възра
жение и той напусна играта. 
В 67 минута нещата "дойдоха 
както трябва" и домакините 
стигнаха до незаслужена по
беда. Макар и с играч по-мал- 
ко, димитровградчани създа
доха няколко шанса, но не ус
пяха да ги реализират. Така 
претърпяха още едно нефут- 
болпо поражение във Врап- 
ска баня. Крайно е време ком
петентните да вземат адек
ватни мерки.

А С.
оста-

2 декември 2007 г. - 40 ДНИ от гибелта на нашия мил и 
непрежалим сестриник и братовчед

ИГОР ДРАГАНОВ 
(1983 -2007) 
от Скопие
Невинната ти младост не се е изгубила, 
влила се е в светлината на света!
И тебе в наше слънце е претворила 
великата тайна на вечността!

* •■■3’Петровия, 
Чирич, Джунич, Саша Басов, 
Бобан Басов, Джорджевич 
(Гюров), Нацков, Георгиев, 
Живкович (Иванов), Марков 
и Ценич.

“Балкански" загуби в 16 
кръг от "Железничар" във 
Вранска баня. Мачът имаше

-9
■..

Винаги ще те помнят и обичат: вуйчо Кирил, 
вуйна Нада и братовчед Мартин

"инструкции".голямо значение и за двата 
отбора, тъй като и едните, и 
другите се борят за оцеляване

Тъжен помен
На 5 декември 2007 година се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от ненадейната смърт на нашия мил и непрежалим 
баща, свекър, дядо и девер

“Балкански” - “Власина” 
(Власотннци) 3 : 4 (2:1). На 
25 ноември в СЦ “Парк” пред 
около 50 зрители пионерите 
на “Балкански ” загубиха от 
пионерите на “Власина”, 
един от най-силните отб 
в лигата. Домакините имаха 
два пъти преднина (1:0 и 
2:1), по поради собствени 
грешки или грешки на съдия
та (свири несъществуваща 
дузпа) гостите обърнаха ре
зултата.
I олмайстори: Маркулев в 3, 
Иванов в 25 и Илиев в 80 ми
нута от дузпа за “Балкан
ски ”, Стоянович в 25 и 65 от 
дузпа, Костич в 55 и Стоил
кович в 70 минута за “Власи
на”. Жълти картони: Пей
чев, Маркулев и Ботев (“Бал
кански”), Джокич (“Власи
на”).

“Балкански”: Пейчев, Никола 
Иванов, Митов, Милев, Бо
тев, Илиев, Коцев, Димит
ров, Петров, Неманя Иванов 
и Маркулев.
“Балкански” - “Власина”
1 : 4 (0:0). През доброто пър
во полувреме петлетата на 
“Балкански ” имаха няколко 
шанса да открият резулта
та, а през втората част от 
мача гостите играха по-доб
ре и заслужено победиха. 
Голмайстори: Станоев в 61 
минута за “Балкански”, а 
Цветкович в 42 и 45, Мило- 
шевич в 60 и Михайлович в 70 
минута за “Власина". _ 
“Балкански": Митов, Йоси
фов (Средоевич), Велков, Вук- 
чевич,Д. Иванов, Петров, И. 
Иванов (Йеремиев), Злата
нов, Тодоров (Ранджелов) и 
Станоев.

СТАНИША БОЖИЛОВ 
(1932-2007) 
от Горна Лисина-* Р

Панихидата ще отслужим на 5 декември 
(сряда) от 11 часа на гробищата в Горна Лиси
на. Каним родини и приятели да ни придру
жат.

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

Благодарим ти за всичко! Почивай в мир!
Опечалени: синовете Божко и Асен, снахите Светлана и 

Светлана, внуците Игор, Марина, Дарко, Тияна и Стефан и
снахата Надежда

ори

Тъжен помен
В събота на 1 декември се навръшва ЕДНА ГОДИНА от 
-----------  смъртта па нашия мил баща, тъст и дядо
0^ ОБРЕН ДЕНКОВ
I, от с. Пъртопопинци

д.с.
На тази дата от 11 часа ще служим панихида 

на местното гробище. Каним роднини и прия
тели да ни придружат.

В сърцата си ще пазим спомените за теб. 
Кланяме се пред паметта ти!

След края на шахматното първенство

Цариброд - реално класиране
“рХ.1? яйятакг,.

Сърбия - група "юг". Както се Той взе 5 точки от 9 партии, ко- дру!и I радове. О1 бора папус 
и очакваше "Цариброд" се ето е па досегашното му ниво. паха гросмаисторката Евгения 
касира в средата на таблица- Петата дъска бе за Владица Джипгарова и фиде-маистор- 
та - дели от4-8 място с 12 точ- Стоянович. Той спечели 3,5 ката Драгана Пеич I апджело- 

реално, макар че по точки от 9 партии, което е под вич. 
г неговото ниво. На шестата дъс-

П

по-
Дъщерята Редица, зетът Живоин и внуците Иван и Биляна

На 6 декември 2007 г. се навършват 4 ГОДИНИ от смър
тта па нашия съпруг, баща, свекър и дядо

МИХАИЛ ВЕЛКОВ 
геометър от Димитровград

ки,което е
едно време се показа шанс за
П°Пре°К изминалото първеп- койтоРсе предсгавишюголоб- Накова за малко изпусна 
ствоРдимитровградските шах- ре: 5 точки от 8 партии. В един бронзовия медал - бе четвър- 
мГтиши ХиГаха следните мач го смени Младен Ллексов, та. ^™ | ^
простати- който спечели партията. лям талант, по тряоа да рас
резултатната а д н Женският отбор, който се много повече При момчетатаа“'кг.;0: зйж йд:
„V ... 206» ТО,,». Ре...» »—“ЕГ*::"

не бяха свободни, а в лапуваио женският 01бор да 
играе във втора лига, а 
мъжкият да направи по
пе крачка напред. Основ
но желание па всички

На държавното първенство 
тази година младата Апита

Нека те пазят ангелите. Вечно ще живееш в 
нашите сърца и домове. Почивай в мир!

отн
Съпругата Емилия и синовете 

Валентин и Васко със семействата си

Възпоменание
На 5 декември 2007 година се навършват 

10 ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка и баба

жегледано, това са неговите въз
можности. На втората дъска ровград 

Небойша Савич, _____________игра
който от 9 партии спе
чели 3,5 точки. И той 
намали личния си рей
тинг с 16 точки - от 1980 
на 1964. На третата дъс
ка игра Иван Стоиме
нов, който се представи 
най-добре - от 9 партии 
спечели 5,5 точки и по
качи личния си рей
тинг с 14 точки - от 1767

тши ДАРИНКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА 
от с. Горна Лисина

аблицата
17 (39,5 точки) 
17(39)
16(41)
12(37,5)
12(37,5)
12434,5)

(34)

1. Ясгребац (Ниш)
2. Икономист (Ниш)
3. Врани
4.1’аднички (Грунале)
5. Властнице
6. Цариброд
7. МИН Център (Ниш)
8. Опитани (Ниш)

шахматисти е да се сдо
бият с помещения, къде- Твоята майчинска грижливост, трудолюбие и съчув

ствие, твоя светъл образ винаги ще носим в сърцата си!то ще могат да провеж
дат подготовки за състе
зания и да работят с мла
ди шахматисти. Вечно благодарните ти деца Пене, 

Станиша и Надка със семействата си12
АС.12(31)



)айаьа

Манчин рабуш

кумир Сатира

Басня

Щ Царибродскьи 

№» брендовене на животните
генерален секретар па Парна животните, а

Бабо айде пристан кавето, а еве я тува найдо у 
Бабо, убаву рд6оту^ па че ти гьу

а ти мани весникат, него 
лисковниде да постъкнем

ги ята.
На едно сьбрапие аъвт.т кавал, че вътреш- весникат 

непартийната дисциплина непременно прочетим. 
трябва да бт.де поощрена и поискал от нар- Кавето йе пристаено,
тайните си другари да предложат животни, и та донеси неколко 

I които трябва да бъдат изключени от Партия- огьнят...
та. Накрая за изключване били предложени Отидо и донесо.
следните животни: петелът, защото много - Па не може ли да гьи понасечеш, него я съга тре-
врякал; жирафът, защото много сгьрчал; сло- бе да гьи кършим и да ми търну рукье... 
нът, защото само седял като пъп; овенът, за- ти нали рече донеси лисковнице, а не ми рече

насечи лисковнице?... Аа, еве това що тр&жео у 
весникат! Слушай: ”У големият град че има панад- 
жур, на кой че се тражи наш бренд: сиренье, урда, 
шушенице, ггьрженци, айварйе, мармалад, слат- 
кьи, рекьийе, вина и друго...” А са ти бабо пораз- 
мърдай чарковете у главуту, ако су остали читави, 
и се сети кво би нийе могли да брендуиемо. 

Бабата си испи кавето на тену и ми рече: _
- Све това що прочете, а и що прескочи, све ие то- 

гането си агитира най-добре сред вас в полза ва ПОзнато! А ти ако сакаш да брендуиеш требе да
Партията! Жирафът може и да стърчи пад измислиш нещо що досъга нити йе видено, нити ие 

всички, но той най-добре вижда Светлот о бъ- чуйено...”
деще! Слоггьт може и да сгои като пън, но _ ^е, па не С!ъи ония що йе открил Америку...

едни исторически период светът на той най-твърдо отстоява партийните пози- - Айде-айде, поразмути чорбулякат у главуту, се-
животните бил устроен по прници- цип! Овенът може и да е тъп, но... ТОИ Е тикье нещо че исплива...

комтнпзма. Животните редовно про- НАШ ДРУГАР! - Не смейем, стра ме да не напрайим булумач, па
после че се мувам натам-навам кико кърно говедо... 

Бабата покьута, покьута, па се усмину и рече:
- Айде, кажи кво нийе у Цариброд имамо, а друг- 

ьи га немаю, или га имаю ама не су га досъга, кико 
що ти кажеш, брендували?

- Знам ли, нищо не ми дооди у тиквуту...
- Е, първо убаво ме изслушай, па после ми орати 

може или не може. Пър
во, че найдеш тегле що не 
се продзираю, та да се не 
види кво има унутра...

- Куде да найдем теквея 
тегле?

щотобил много т-ьп.
След като чул предложенията, лъвът уму

вал дълго и отрязал:
- Няма да изключваме тези животни ог

Партията!
- Защо? - в един глас го попитали останали

те животни.
А лъвът им обяснил:
- Петелът може и да вряка, но той с кукури-

иа

<98
пите на
веждали партийни събрания, председател
ствани лично от лъва, конто вече не бил цар

Какво е 

соцреализъм;Неща, по които 

се познава 

провинциалистът
?

Един крал бил с отрязан крак, нисък, гър
бав и с едно око. Поискал да му нарисуват 
портрет и поканил художник романтик. 
Той го изографисал прекрасно: хубав, кра
сив, сред цветя и птици.

- Хубаво! - рекъл краялт. - Но просто това 
не съм аз!

Поканил художник експресионист. Той 
пък го изтипосал още по-грозен, отколкото 
бил в действителност. Кралят отново не се 
харесал и поканил художник соцреаднст. 
Когато видял картината, кралят казал:

- Точно това исках!
А ето и защо. Соцреалистът нарисувал 

краля на кон, за да не се вижда, че е нисък и 
че е с отрязан крак. За да закрие гърбицата, 
изобразил го с раница, а на кьоравото око 
му сложил далекоглед.

"За него "МакДоналдс" е скъп ресто- 
; рант с вкусна храна и изискано об

служване.
Счита 100 евро на месец за висока 

заплата.
р "Повече от всичко мрази столичаните 
| и ги нарича "селяни".

*Ходи на вилата не за да почива, а за 
;! да работи.
[| "Симпатизира едновременно на царя 

и на комунистите.
"Вместо "извинете" казва "опааа!". 
*Където и да отива, минава през гара- 

г та, защото го е страх да използва неп
роверени маршрути.

1 "'Отнася се враждебно към банкомати 
и врати с фото-клетка.
""Интернет клуб" му звучи като пуб- 
личен дом.

- Реко ти да слушаш, а 
после да оратиш! У пър- 
вуту теглу че натъпка,мо 

ЧГ чаршийскъе клюкье! У 
ЧГ другуту че туримо одуму- 

ванье, запържено с лъже 
и измислице! У трету че 
посъберемо разна клеве- 
теньа: при нас евак свако- 
га клевети, а некойи кле- 

вете и на две и на три стране! На ньи залършката 
че буде злобата! После у специялну теглу че на- 
тъпкамо съплиткье. При нас не може нищо да мине 
без съплиткье. Нийе смо познати по музаверлъци. 
Йедън турчин кита чул от йеднога нашшща от ку
де йе, он рекъл: “А, я съм бил у Цариброд, цариб- 
роджанье су много добър народ, ама музаверджи- 
йе!” Е, имамо нийе йоще млого теквея...

- Бре бабо, ама гьи наорати...
-А истнскьи бренд че буде све това измешано и

набутано у йедну голему теглу, на кою че пише: 
“Ако све това изедете и останете живи, гарантира
ме ви да че доживейете стотуту!”

- Кой бре, бабо, че купуйе текъв бренд, а?
- Кой ли?! Леле бошкье, па не гледаш ли телеви- 

зиюту? Първо че га разграбе посланиците, не чу-
Вепко Христов Борейн йеш ли кико се само товаре йедън друтога. Теквея 

думе си наорате, бетер од жене кита се караю пре- 
ко плот... Са ти Манчо, стезай оггьнци и иди да тра- 

___________ _ жиш тегле!
Бил ооявен световен конкурс за най-добра Знам дека моята баба понекига гьи б свакик-

продажба. Участвали представители на всич- ХОСГО КПИ ЛО Ве’ ама теквея Щуротийе не съм се надаш да чуйем.
ки нации, а накрая журито определило три- ^ А ^ УЛЗ Да не рьу дибвдгс с^етишем, ре!?мй^
МатпР-га1тяА°нягплла спечелил Лпанпчтитт В рамките на хотела, който строят монасите - Нема защо за теглете да се лутам, тея що имамо 
Т ТР^аяЛЗтДпГна глчхоням у 8 двоРа на Погановския манастир, ще има две че премажемо с църну бою!
Т Втооата пагаала била пригадена на японе кРила: за монасите и за гости. ' Аферим дедо, не су ти заръджавели свити чар-
ца Продал цветен телевизор на далтонист. пРедвид ^училото се в манас- бм^^° ЧУД° Ч® Напрайе напшги ЧаРиб‘
Той продал часовник сТуТ^чк^пшТзГю 33 двойни Убийчи^ ДРУ™ прес- ~ помисли си я - а кво че буде ако бабата йе

просо за кукувичката!

клевегенбе.
(сгаштъФ

К)р *

Афоризми
* По-лесно е на стадото да приеме новия 
пастир, отколкото да разбере, че е стадо.
* Лесно е било на Доманович да стане сатирик. 
Имал е само една династия.
* Как мога да бъда музикален, когато постоянно 
ме изкарват от такта?Конкурс 

за най-добра 

продажба
* Отидох в бюрото за изгубени вещи и опитах да 
намеря себе си.

Моля, без докачение

МянчяАТ.

ПегъгРрангелов| ^оиир^одоров ^й!дДгл!^редактор^,С^ГшсолаВЦветмвД(техничесиГСредакто^1и3'тшмп1е В°гоеВ) ^ИРГ1^ Георгиев^ 0350-8838185Х

Вестник на българите в Сърбия
Издава: Издателство "Братство" 

Кей 29 декември, 8. 
Е-поща: пшЬ@тесПатз.пе1


