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Необикновената дарба на тринадесетгодишната
Александра Пенева от Босилеград В детско шоу по ТВ Б92

По-силна И 91ИИИНИ!
Момичето 
получи 
МПЗ-плейер 
и цифров 
фотоапарат

Александра 
Пенева, уче
ничка в седми 
клас в основ
ното училище 
в Босилеград, с 
ръцете и тяло
то си полепва 
метални моне
ти, лъжици, 
вилици, запал
ки, мобилни 
телефони и 
други метални 
и пластмасови 
предмети.

Петгодишната 
Анастасия 
Османович от 
Димитровград 
бе наградена в 
детското теле
визионно пре
даване „Тайни
ят агент Изи", 
което се излъч
ва по Телеви
зия Б92.
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Бабушница след наводненията

Започна ММШ11.М ша щетите
* Помощник-министърът за инфраструктура Драган Йованович: Щетите много по-големи * Бързат да изпреварят студовете
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СЪБИРАЙТЕ декемврийските купоичета за наградите 
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Щетите в Пирот 

- 250 или. динара
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Бабушница след наводненията___

Започна аанацията на щетите Валежите в края на мина- селище. 
месец засегнаха доста Червеният кръст на Сър- 

жестоко и Ппротека община. ^ия СЬ!д0 отправил помощ от 
Според сведенията на Кри- 200 пакета със средства за хи- 
сизпия щаб най-тежко са пое- гиеиа и 25 пакета за бебета, 
традали селищата Рогоз, Помощта е разделена на 
гГрисян и Варйе. Потопени са Пай-бедните, които са имали 
били около 1200 къщи и 300 щоти от природното бед- 
селскостопапски обекта, а по сгвие< Общата стойност на 
предварителна преценка ще- ПОмощта е около 300 хиляди 

около 250 милиона динара. 
динара. От общината веднага предоставени и над 100 чифта 
е отправен иск към ресорните ботуши, горни дрехи и спе- 
мипистерства и подпредседа- циални резервоари за питей- 
теля Божидар Джелич (който иа ВОда, тъй като веднага след 
е по потекло от 11ирот), така 
че от републиканската 
вече е отправена помощ от 5 
милиона динара за премахва
не па последствията от наведе-

лия

* Помощник-министърът за ин
фраструктура Драган Иоваио- 
вич: Щетите много по-големи *
Бързат да изпреварят студовете 

Помощник-министърът и Мипистер-
1ЙО-ството на инфраструктурата Драга! 

ванович посети Бабушница за да се за
познае с вредите, предизвикани от ка
тастрофалното наводнение в началото 
на миналата седмица. След разговорите 
ебабушнишкия кметМиролюб Иовано- 
вич пом-министърът обиколи най-за
сегнатите места в общината. Придру
жен от членове на ОО па "Нова Сърбия"
Драган Йованович посети манастира 
"Св. Петка" в Горчинци и строещия се 
до него път, както и селата Любе раджа,
Радинице, Грънчар, две махали в село 
Драгинац и пострадалите улици в Ба
бушница.

Щетите многократно по-големи
- От видяното на място се уверих, че щетите са 

значително по-големи от обнародваното първона
чално поради което смятам, че отпуснатите от 
Правителството 48 милиона динара не са доста
тъчни. Ще предложа на министър Веля Илпч чув
ствително увеличение на тези средства, а уверен 
съм че с обстановката в наводнените райони той 
ще запознае президента Тадич и премиера Кощу- 
ница. Надявам се до края на следващата седмица

На хората сатите са

наводнението водата във во
допровода била негодна за
употреба.

В последното наводнение и 
село Обреновац, резположе- 
но па около 8 километра от 
Димитровград, три дни било 
изолирано, тъй като отклоне
нието от магистралния път 
към селото било под вода. 
Много заети не ходили на ра
бота, а и училището не рабо
тило.

Както узнаваме положени
ето в наводнените селища и в

хазна

пенията.
Челните хора па община

та, както и членовете на Кри
зисния щаб навременно са 
обиколили наводнените те
рени и осведомявали населе
нието за мерките, които се 
предприемат.

По иск на общината пред
ставители на "Сърбия воде" 
от Ниш миналата сряда посе
тили Пирот и с местната 
власт договорили чистене, 
разширяване и уреждане на 
Рогозкия канал, който е пре
дизвикал наводнението в това

цепка па щети те и оказиапе па помощ па най-за
сегнатите домакинства, па кои то вече са отпуснати 
по 10 000 динара първа помощ.

Без вода в регионалния водопровод 
Трябва да се подчертае, че цяла седмица не ра

ботят училищата в Бабушиица, тъй като все още 
няма пито питейна, пито техническа вода за под
държане па хигиената в тях. Поради същите при
чини не работят и няколко предприятия в града. 

_ На изворът в Любераджа, откъдето с питейна вода
Правителството да вземе мово решения за оказва- се сш,бдяваха Бабушиица и една част от град Ниш, 
не на помощ на пострадалите от наводненията ра- продължава санацията, по тъй

као става дума за сериозни повре
ди, едва ли до края па седмицата 
ще приключат поправките.

Десетина дни вече гражданите 
в Бабушиица пият вода от три 
цистерни, които обаче не са дос
татъчни да удовлетворят всички 
нужди, така че голям брой дома
кинства купуват бутилирана вода 
от магазините, докато за техни-

самия град, където в много 
мазета се появила вода, се 
нормализира.

А Т.

След наводненията в Димитровградско

Регулацията на 

Нишава е абсолютно 

предимство

чески нужди използват вече по
забравените и изоставени кладен
ци.

Вече няколко дни огромни 
строителни машини и голям 
брой работници са ангажирани 
върху поправката на регионал
ния път към Власотинце и Леско
ва ц. Едни насипват с чакъл, други 
валят унищожената 200-метрова 
отсечка на пътя в Любераджа, къ
дето най-много пострадаха желе
зобетонния мост и водохранили
щето на регионалния водо!тровод 
Любераджа-Ниш. Екип раоотни- 
ци на "Мостоградня" с машини 
подготвя терена за поправка мос-

Същевременно друга група ра
ботници се опитват да сменят 
ощететените тръби на водопро
вода. Голям авто-крап спуска ог
ромните метални тръби в каньо
на на река Лужница, група завар
чици бързат да ги свържат със за
варка, докато други слагат камен
ни подпорки и зидат подпорна 
стена, на местата, където тя еуни- 

йони, сред които най-засегната е Бабушиишка об- щожена от водната стихия. Всич-
щина и да бъдат отпуснати повече пари, заяви по- ки бързат час по-скоро да възстановят водопрово- 
мощник-мииистьрът Драган Йованович след като да и да се санира мостът преди оповестените сту- 
обиколи пострадалите краища в Лужнишки край. дове. Ч. Блпгоевкч

В Бабушница продължава са
нацията на щетите предизвикани 
от катастрофалните наводнения.
Комуналните работници най-на- 
пред почистиха и направиха де- 
зинфекция на градския пазар, а ЩШШ-^
след това и на главните улици. V ч ^ „
Много по-голям проблем е по- :Кметът иа дерекулското село Берни извор Дра- 
чиегването на частните обекти, гиша Миялков тези дни отправи апел към На-
особено на мазетата и сутерени- Циоштпия съвет па българите в Сърбия да им
те, които няколко дни бяха под шЯШШШ съдеист«а пРи решаването па острия комуна- 
вода. Трябваше най-напред да се леп пР°блем, който възникна след продължи-
изхвърли водата от там, което се Арапина телните валежи в този край.
правеше предимно ръчно - с ко- Миялков ~ Намушковската и Пресечката бара,
фи, след това да се изчисти от на- минават през нашето село, направиха големи
несената пръст и да се направи _ щети. Берни извор е отцепен от света. Пътят,
дезинфекция, за да не се предиз- ' които свързва селото със Звонци, след проливните дъждове 
викат епидемии, които са почти "е е го0ен за употреба. На едно място се е появило свлачище. 
редовни спътници на такива бед- застрашено е снабдяването на селото с основни хранителни 
ствия. В предприятията и общес- изделия, изтъкна Миляков, с когото разговаряхме 
твените обекти, това вече е напра- .
вено с помпи. павреме запозиал компетентните органи в Ба-

Общинското ръководство фо- оушница, но до началото на тази седмица никаква помощ не 
1 им пристигнала.

Обилните валежи към 
края на миналия месец в Ди
митровградско бяха причина 
Щабът за защита от наводне
ния да проведе заседание, за 
да обсъди положението.

Направена е обиколка на 
най-застрашените места в об
щината и е констатирано, че 
валежите "са предизвикали 
сериозни повреди и големи 
щети". Още ма 26 ноември е 
наложено да се ангажира ме
ханизация, главно за по
чистване на затрупаните от
воднителни канали и канавки 
в крайградските селища Бе
лещ, Лукавица, Градинье и 
Желюша. До наводнение с 
широки размери не се е стиг
нало.

Най-сериозни 
проблемите с водохранили
щето "Ивкови воденици", ко
ето било залято с вода, чиято 
дълбочина била около 60 
Системата за снабдяване 
града и крайградските сели
ща с питейна вода веднага бе 
изключена, а за нуждите на 
населението се е ползвала во
да само от Пъртопопинското 
врело.

В заключенията си Щабът 
ясно посочил, че регулацията 
на река Нишава от града до 
границата с България с дъл- 

от около 5 км е приори- 
номер едно. Този проб

лем няколкократно е бил на 
дневен ред и в плановете на 
общината, преди всичко от 
гледна точка на защита на

системата Ивкови воденици, 
тъй като оттам с питейна вода 
се снабдява по-голяма част от 
населението на общината. 
На заседанието е посочено, че 
определени щети има и на 
няколко местни пътища, 
между които Погановски ма
настир - Поганово - Драговп- 
та, което за определено време 
напълно прекъсва връзката 
със с. Драговита. Значителни 
щети са направени и на пътя 
Желюша - Бански дол - Пога
ново, Желюша - Грапа, а съ
що така и на регионалния път 
Изатовци - Славиня, където 
движението е прекъснато и е 
оневъзможено изкупуването 
на мляко в района на Висок 
откъм Пирот. Щети има и на 
много други местни и мах
ленски пътища. Предприе
мат се мерки за отстраняване 
на щетите, а заключенията 
веднага са доставени на съот
ветните министерства.

Собственикът на частната 
фирма "Ненатекс" писмено е 
предупреден, че някогашната 
воденична вада, която минава 
пред цеха на предприятието 
му, трябва да е свободна по 
цялата дължина, за да може 
водата свободно да тече както 
преди.

Щабът сформира и две ко
мисии за преценка на щетите 
на селскостопанските площи 
и на сградите, застрашени 01 
наводненията.

Последна вест

20 000 литра 

бутилирана вода та.

Народната канцелария на президента на републиката подсигури 
20 000 лшира бутилирана питейна вода за хората в Бабушница 
- най-пострадалата от последните наводнения община в страна
та. Аонор е компанията “Златибор воде” от Чаетина.
ТИР-ът с подаръка пристигна в сряда следобед, а водата е разда
дена според предварително уточнените приоритети. Ч.Б.

са обаче

у Тревожна обстановка 
I в с. Берин извор см.

на

които

жина
тетно теле-

АГ.
Б.Д.рмира няколко комисии за пре
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___ ^У^обната (не)употреба на майчиния ни български език (2)

Не виждам индикации ® общинските статути едно. 
за конфликт в Косово

Д-р Соломон Паси, депутот и г 
порломонтарната комисия попредседател на 

_ външна политика

на практика друго
- Не мисля, че Пише: Васко Божилов 

има сериозни дан- .
НИ, КОИТО да ГОВО- т,н,!^^ИЯ съществуват законови възможности езиците на мал-
рят за такава въл- лГъ™™ ^" полз“ат“сл>'жеб,тУпотР‘;ба-* Общш1ата е 
На на .,, Л даде условия за равноправна употреба на езика

„ оВпшХ! ' доколкото процентът му достига 15 на сто от
Като с-ьветник на ®Рои жи'Гели иа територията й. * Закоиопредписаиията

Македония по въпро- практиката в Димитровград и в Босилеград се разминават
____ нето к-ьл^Е^какви0 пите ти!*61 ° "а ”ац“оиал' Т0 са » служебна употреба на те- солютно мнозинство - от общодагакъж БАЗИ **“*-"“ =««& яигад-лг*

ще бъде пробният ШШ - Аз не мисля, че Н1юТ™ »° С "?колко междУ' вото формулярите за този доку- чава, че и без българите, които
камък за общата вън- Соломон Пет 'Ьодт „а македонското пра- М . ЮГОС/1ав‘ мепт- както и данните в него, да "станаха сърби или се деклари-
шна политика на 22 декември 1956 година в вителство има нужда копи и ппе черногорски за- се изписват на сръбски, англий- раха като числящи се към друга 
Европейския съюз. Пловдив. Пра 1979 ;одиш от някакви съвети от- тешо и гпя- ИСаНИЯ' ВКЛкЧИ" ски И иа езиците на малцинства- националност", майчиният бъл- 
Може да има световни ки0чт« магистърска ст- носно отношението ВаЖЦ1я РепУбли_ та, които са в служебна употре- гарски език в тези общини
въпроси, по които не им към Косово. Нап- та онституция- ба. Подобно е регламентирано и трябва да бъде в равноправна
смес единно решение, Сб' ротив, позицията на малштпгтнят^е °!"° прапо "а в 3ако,,а за задграничните пас- служебна употреба, преди всич-
например като рефор- т5 ;одитдЛр“гТ‘ Македония по този ват и явно да изразяват тцио" "и голи мГ" Пре3 септемвРи та_ ко в органите на местното само- 
мата в Съвета за сигур- степен по математическа проблем е една зря- у ции зи година. управление, управителната и съ-
НОСТ. Там ЕС няма -логика и компютърни науки ла ПОЗИЦИЯ И Трябва 
единно решение, но 6 университет. През да се съсредоточим 
Косово е един регио- 20°1 г. става депутат от към обединяване на 
пален въпрос, ПО КОЙ- У;^иоиси1ното движение усилията между 
то доста по-лесно бих- УРд7т7рТ,РоУт, ХъТват«а- Албания 
ме постигнали един- до 2005 година е министър 11 Мак6ДОНИЯ 33 ПОС- 
ство на мненията. Аз на външните работи иа Ре- тигането на общата 
мисля, че ние сме публика България. В мо- цел - покана за при- 
длъжни като съюз да ме,,та' депутат от съединяване
положим максимал- ШСВ в 40-то Народно алианса през април 
ната политическа во- (Ъ0Ра'ше-___________ 2008 година.
ля, за да излезем с об- - * Мислите ли, че ще ——------------- .............................................. .................... ... I, пи \л - е
що становище. се стигне до военен конфликт 5 Й нПо,1П.,нггаип „ гг" л " . ' ’Т Ц**~ , Майчиният български език
* Какво за Сърбия означава една Кособо? равноправна употреба в ОС в Аимитровград и Босилеград стигна само до входните врати
такава независимост'? - Не виждам индикации за та- налните си, етнически, културни Като се има предвид всичко Дебната процедури, при кому-

- Смятам, че международната 101,8 конФликт- Няма такива очак- и верски специфичност, да това, не може да се пренебрегне ницирането на органите с явни
общност трябва да положи мак- вания' нямз и предпоставки. Не употребяват своите симоли, да фактът, че в Сърбия съществуват пълномощия с гражданите, при
симални усилия, за да помогне виждам, кои ще има полза от ползват своя език и писмо, а дър- основни законови възможности изписването на личните имена и
не само на Косово, но и на Сър- един такъв конфликт, ще има са- жавните органи, организациите езиците на малцинствата да бъ- издаването на личните докумен-
бия. Тя претърпя тежки терито- мо много гУбеЩ|1- с обществени пълномощия, ор- дат в служебна употреба. Друг е ти' ПРИ изписването на названи-
риални загуби напоследък и * Сръбският вестник “Прес” напи- гамите на автономните покрай- въпросът дали това е достатъчно, ята на селища, улици, фирми,
мисля че международната об- са’ че СъРбия изтегли послани- мини и местните самоуправле- особено ако се има предвид че печатането на бюлетини, призи-
щност трябва да е състрадателна ц„те си от всички страни, които пия, в които броят им е значи- тази област е по-добре регулира-

‘Можем ли да очакваме вълна ^опроЬГласена не^виси^ост^а теле"' да водят администрация- на в Автономна покрайнинааеЯввЕ ='лт=гьаггг
коментар? мидните им имена да се изпие- За положението на иационал- Тое ‘обаче неоншчаеа, Уе те пе

ват на маичиния им език, както и иите малцинства и за отношени- могат да ползват майчиния си
език пред държавните и общински 
органи, както и българите в оста
налите среди в Сърбия, когато по
искат да се възползват от това 
свое право.

Трудно е да се даде отговор па въпроса защо 
българският език все по-малко се ползва, 
по-точно защо пе е в служебна употреба в 
органите на общинските управления в Ди
митровградска и Босилеградска общини. 
Иронията е още по-голяма като се има 
предвид, че в статутите им се казва, че “в 
общинските органи в равноправна служеб
на употреба са сръбският език и неговото 
писмо и българският език и неговото пис-

* Господин Паси, дали 
България ще призане г 
евентуалното обявя- | « 
ване на независимост 
на Косово?

- Най-важното за 
нас - всички стра
ни-членки на Евро- || 
пейския съюз - е да I 
постигнем едно об- §|

мо, съгласно закона".-

озна-

3
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РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

РЕПУБЛИКД СВРБМЯ ш, општииаи общиня
I. антнтровгрла ■ Цамтнтровгр<ш

I ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 
I ОБЩИНА БОСИЛЕГРАДКЪМ

ш

ви...

Усилията па България през 
следващите седмици ще са на
сочени към постигане на кон
сенсус вътре в Европейския съ
юз по въпроса за косово. Това 
заяви пред журналисти пресе- 
дателят на комисията по вън
шна политика към парламента 
Соломон Паси след срещата си 
със специалния пратеник на 
държавния секретар на САЩ за 
преговорите по статута па Ко
сово Франк Уизнър.

- Не мога да коментирам по
добно нещо. Знаете, че медиите названията н? селищата, улици- ето на местните самоуправления 
имат навик да спекулират с по- I? и геогРа(1)Ските понятия. В към тях от особено значение е За- 
добни теми. От вас го научавам, Конституцията се казва, че с дру- конът за защита правата и свобо-
не съм го чел и не е потвърдено ги Д°кУмепти могат да сеустано- дите иа националните малцин-
Когато се потвърди, ще коменти- вяват и допълнителни права иа ства (2002). Според този доку-
плм малцинствата. мент, които забранява дискри- □

,г - п Един от значителните евро- минацията по национална осно- В едно цивилизовано оощес-
Годор Петров пейски документи е Рамковата ва, малцинствата решават за ко- тво би бил? съвсем нормално 

(В разговора са използвани и конвенция за защита на нацио- лективните си права и участват в всяка власТ/ 0ез оглед на кое Рав'
въпроси от други медии) палмите малцинства от 1995 го- процеса иа решаването или ре- 11111це е тя> да спазва законите на

дина, която СРЮ подписа 2001 шават за въпроси във връзка с дъРжава1а' 8 която действа. Съ- 
годииа и която гарантира подоб- културата, образованието, ин- 1Ц0 така би бил0 съвсем нормал- 
рявапе положението ма малцин- формирането, националните 1,0 и наРодътда се Равнява спря-
егвата в обласпа на икопомичес- символи и знамена, служебната законите на държавата. Кога-
кия, социалния, полигичекия и употребата на майчиния език и Т. ооаче С1ава ДУма за употреоа-
културпия живот. Енропейскта писмо... В това отношение се 1а па маичнил език о(Димитров-
харта за региопал- градска и Босилеград-
ните и малципетве- ^—     "^ ^ ( ска общини изводът е,
МИ еЗИЦИ (1992) С1>- г' ЗвН1п1со 1ока1пв ватоиргаув 4в оЬаУолю иV08^) и гаупорюупи а1и2Ьвпи иро1геЬи ]ег(к I ^ ^ ООЩИНСКПТе ВЛЗС 
ЩО Така е Сред ' р1ато Г'*«;1опа1по пюп|1по икоПко ргосопп! рг1ра<1п1ка (е пасюпаюв тап|1п« и икирпот { ТИ И НЗрОДЪТ ДеИСТВЗТ
по-важните доку- \ м^пш1Гп"‘в пн п)шю| шт й08,|*° ,5% ргоп'° гоги,,а,1та РО51вс,п10о рор«мл/ против държавата". В
меити. Отпякогаш- •<«.,. „ г ..... ■“•••« ........о*органите на общински-
па Югославия, а управления в двете

общини не крият, че 
администрацията 
води на сръбски. На 

сръбски и на български са изпи
сани само "фирмите" на общин
ските събрания, докато названи
ята на офисите и имената на слу
жителите в тях са на сръбски. На 
сръбски са и общинските печати 
и названията иа селищата. Засе
данията иа общинските скупщи- 
ни, общинските съвети, общин
ски комисии и тела се водят на

Отворено писмо до КИЦ “Цариброд’'

КИЦ - равнодушие 

и инертност
Партията на българите в Сьрбия привесгва впечатляващият 

концерт па "Сиифониета" - София, изнесен иа 24 ноември в Ди- с тона и от 
митровград под диригентство иа Свилен Симеонов, а но повод де- жавпата1 - '

мисия, г.е. да реанимира &ьд1арского самосьлгапие у хора!а и пън С/1уЖ1>Г)шп'п употреба па езиците служебна употреба па терпторп-
всички сфери па живота да се старае за увеличаване па жизнения и кисмага ог 1991 година, който ята на местото самоупрапле-
стандарт па населението и Цариородско. Хубапос, че сьщссцзупа, а сетпе с доп’МПЯван и в който ние, па която те традиционно
още по-хубаво е, че отбелязва 10 години от съществуването си. покрай другото са ре1улирани и живея т. Законодателят дава осо-

Миемисто па нашите партии и па много влиятелни граждани е, прапата ||а малцинствата пъп бепа задача па местните самоуп-
че КИЦ няма основание да се гордее и хвали. Вършената от КИЦ „р-ь:4ка с,,с служебното ползване равления сразпоредбата, и която
работа е без прозрачност, без събрания на Управителния съвет, на езиците и писмата им, както и еуточиет,че"месптотосамоип-
засгъпепи са лични интереси. Сегашното положение иа изолира- Хартата за човешки и малцин- рпвлеиис е длъжно дп създаде въз- - „
кост от гражданите и действие в затворен кръг нс отговаря иа це- егвеии права и граждански сво- можноан .ш равноправна'служебна СРЪ°СКИ- ^т време иа време има
лиге на културния център. боди (2002), с която е гаранти- употреба на емка и писмото на изкл)?чеиия. Някои отборшщи

Затова искаме и предлагаме па председателя иа Управителния ра||0 равноправието па вражда- националното малцинство, докло- |-а ^ 0 Оощинската скупщина в 
съвет на КИЦ Цариброд следното: пите, без оглед па националната кошо процентът лп/достига 15 на “Рсилеград, сред които Емил

- Да се избере пов Управит елен съвет от представителит е па три- им принадлежност, религия или сто от общия брои жители на та ш 'ечтчев, често мъмрят колегите
те малцинствени партии (ДСБ, ДГП5 и ПБС) . език. Хартата, според която мал- територия". си от останалите партии, защо в

-Да бъдат поканени и включени по един преподавател отоснов- ципствата имат право и да Колкото някои наши свпа- скУ1п,йшата не говорят на мап-
(пе)изразяпат националната си родници и да бягат от себе си ч,п“1я си език, а се мъчат на

- Да се поканят залеужили и признати деятелни интелектуалци принадлежност, забранява па- българите в Димитровградска и сРъбски- Председателят на 06-
града в новия управителен съвет на КИЦ. силната асимилация, а държава- Босилеградска общини са далече щи1|ската скупщина в Дпмпт-
- Управителят да бъде избран чрез тайно гласуване. та е длъжна да създава условия за по-многобройни от този мини- Рош’Рал д_р Ангел Йосифов от-
Ръковолството па ПБС и ДСБ се обедини окодо становището, че укрепване па равноправието ида мум. Спорел последното поеб- 5Р1111а заседанията и разисква па

е дошло време да се избере Управителен съвет на КИЦ, който да насърчава толерантността. Зако- роянане в Димитровградско жи- българскм. От времена време ш 
обединява. път за местно самоуправление в всят 11748 жители, от които |10след,шт 11 някои от отоорни-

Ръкоаодспиюто нп Партията на (гьлгарите в Сърбия Сърбия налага па общините да 49,67% са българи, а българите в |,1|к'
Ръкоаодстиопю на Демократичния сьт на българите '«имат решения за езиците, кои- Босилеградско представляват аб-

Чл. 11, алинеи 2 от Закона 
националните малцинства правата и свободите на(тгТ,общност се

мс/гоучилище и гимназията.

/ 1родължчвч-
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С авторката на "Чудесната повест на иконата" д-р Таня Велманс
в Босилеградско

Те болни,
а комисията далече

Иконата е чуден свят от 

история, теология, мистика...
право осъществяват посред
ством пеисиоиерскиге и бор- 
че ската организации, а други 
посредством Центъра за со- 
циални грижи. Митрев кама, 
че в съдействие па центъра 

гади цел от Минис-

рапето ма държавата, като във Хората в Посилеградска об- 
Фремския нациоиалем пей- ( които са със сериозно 
тьр за научни изследвания, парущеп0 здраве и които се 
където аз сьм директор наел- ™даят от ,,уЖда грижа, са

°и, ° изправени пред нови пробле- 
едпо огромно предприятие с ми да да осьщестяват права- 
различми дисциплини. си те досега отиваха, т.е.
Огромни средства се отпус- р)/1И:)КИте ги водеха, на лекар- 
кат за топа, а се издават и мно-

* Как се стигна до това една н 
българка от Париж да открие И 
Панаир на книгата в Ниш? Ц

- Причината е много прос- I 
та. Една моя книга, предиаз- I 
начена за голямата публика, ■ 
не за специалисти, е преведе- I 
на на няколко езика, между I 
които и на сръбски. 11о повод I 
излизането на книгата ми I 
"Чудесната повест на икона- В 
та'г па сръбски език бях пока- В 
йена да открия панаира тук. %
•* Вие, г-жа Велманс сте родени ^ 
в България, а живеете във 
Франция, една от страни- 
те-основоположнич ки на Евро
пейския съкзз. Как от париж
ка перспектива се гледа на 
Югоизточна Европа?

- И географски, и културно, 
и от гледна точка на еднаква 
религия, тъп като християн
ството е преобладаващата ре- веем пи 
лигия в Европа, п историчес
ки Балканите принадлежат 
на Европа, за разлика от Тур
ция например, която геог
рафски е в Мала Азия.

За съжаление Париж гледа 
към Югоизточна Европа с не
вежество, с непознаване нпто 
на историята, мито на манта- ! 
литета, нпто на надеждите, !

по от ведомствата му.

пари за 
терегвото на труда и социал
ните въпроси получават око
ло 95 души. За септември 
зи принадлежности 
зали на 5550 динара, а за хо
рата със сериозни психичес
ко-физически увреждания по 
14 396. Засега по толкова пари

комисия във 13раня, а от 
един месец се явяват пред ко
мисия в Ниш. Какво пред-

ска те
са възли-

го книги.
Що се отнася до Париж, 

той си е запазил старата сла
ва. Много богат, много акти
вен е животът във всички об
ласти па изкуството, балет, 
опера, живопис... Постоянно 
пови неща, пови големи из
ложби... Въобще Париж 
един фантастичен град.
* Моля Ви да кажете няколко 
думи за “Чудесната повест на 
иконата '. На колко езика е 
преведена ?

- Засега тази книга е преве
дена па четири езика, а имам 
преговори за още два - па гер
мански и на

застаилява новото решение 
тези болни хора, мнозинство 
от които са неподвижпи^по- 
казва и фактът, че досега бяха 

"бият" над 200 чрез центъра получават око
ло 30 души.

На въпроса дали 
хора, които поради здравос
ловни причини не са в състоя- 

сами да се грижат за себе 
си, взимат тези пари, не полу
чихме официален отговор в 
общинските служби и в пен- 

оргапизация. 
Неофициално обаче узнава
ме, че "мнозина" не са осъ
ществили това право. Първо, 
за целта са необходими по
вечко документи, друго - ня
кои хора по селата живеят 
почти сами, така че няма кои 
пито да им събере документи, 
пито да ги заведе на комисия.

/ \-р Таня Вммапс е родена в 
София, а над тридесет години 

работи в / 1ариж. 1 ам 
се е дипломирала по история 
на изкуството и защитила 
докторат по византийско из
куство. Освен "Чудесната по- 

иконата" тя е на пиеа- 
15 други книги, както и 

80 научни труда, някои от ко
ито с по 50-60 страници. /\и- 
рскшор е па един от чист и ту- 

| шише към Френския национа
лен център за научни изследва
ния и ръководител на иаучно- 

I то списание “Балкански шеш- 
| радки - история на изкуство

то".

принудени да
‘ километра път, а сега над 320! 

- С години изисквахме ко
мисия да идва в Босилеград 
попе един път месечно, но

всичкиживее и

пиестана многотакавместо
по-зле. Най-новото решение 
е допълнително бреме за ин
валидите, по сме безсилни да 
им помогнем, казва Негър 

I руски език, и раз- Митрев, директор на Цеигъ- 
бира се, па български. Осно..- Ра ^ социални грижи в Боси- 
пото ми желание е с нея да се иеград. 
просвети обикновеният чита- Нуждаещите се ог чужда 
тел за един свят, който пред- грижа придооиват правото 
став лява иконата, свят от ис- си изключително поради оо-

лестта им, оез оглед на мате-

ла и сионерската

тория, от теология, от задъл
бочаване на мистиката изоб- риалното им положение.

Колко точно души от Боси-които тези народи акумулн- | 
рат и имат. Западноевропей
ците са заети повече с мисли всичко за София. Там забе- 
и занимания, които пряко ги лязвам прогрес в благоус- 
засягат. При това Югоизточ- тройството. Все още има го- 
на Европа се явява малко от- лям брой хора, които са доста 
далечена поради две причи- бедни, но ми се струва, че са 
ни: главно, поради това, че се увеличили тези, които го- 
много години беше откъсната ре-долу живеят добре. Има 
от Запада в
лезната завеса", разделяла коли, има изобилие ма ресто- 
комуниетическите държави рамти, което подсказва за по- 
от останалия свят, а когато се вишаване на жизнения стаи- 
освободиха от тези режими, дарт изобщо. Най-важното е, 
останаха следи, които силно че човек има впечатлението, 
въздействаха и върху Запада че на хората им се живее и се 
и върху Изтока. .
* Какви са личните Ви и про
фесионални връзки с Бълга
рия?

що. Този свят е нещо неподо
зирано, тъй като иконата има леградско получават пари от 
голям успех навсякъде по све- държавата на тази основа не е 
та: във всички католически съвсем известно. Едни това

В.Б.

черкви намираме икони, раз
бира се, копия, а да ме гово
рим за православните храмо
ве. Тази книга трябва да по
могне на хората да разберат 
иконата. Това правя с дей
ствителни, и разбира се, с из
мислени епизоди, свързани с 
иконата, така че теологичес- 
ката и историческата части се
смесват и се допълват с фик- Неотдавна в купчина по- 

борят да догонят общоевро- ™"юта забравени книги,' скътани в
прмгкмтр ттрпмпгтгт Г лп\/г1/т Напоследък се забелязва едно хранилището на една частна
думи казано, повече на бртй д™Г^аикпно6ено ~ КЪЩа * НиШ' На хазя,1на

хора имат повече материал- към религиятТстранното е ™ издания Гтвърдп 'корици
Поначало, като граждан- ни средства. това, че най-големи вярващи печатани в Ж »
аз съм французойка от * На Балканите се мисли, че станаха най-ожесточените д К Р

български произход. Един- хората на Запад посвещават довчера атеисти. Как бихте на 1У столетие. Оказа се, че се
ствената ми връзка сега е Ви- много голямо внимание на ма- коментирали това? касае за книги-страдалници,
зантия, по-точно историята териалната страна на живо- - Чувала съм за това, тъй преживяли познатата поли
па византийското изкуство, ™а> те всичко мерят с пари. като лично не мога да го наб- тическа чистка на Царнброд-

При такива обстоятелства людаваМ/ но мисля, че е ската библиотека веднага
. в—ТР%~Та%" по-добре така, даже и да не е след 1948 г. Тогавашните мес

то време е оила византийска. щите $ духовната сфера? съвсем искрено, отколкото
Връзките ми са предимно - Безспорно е че парите се- както беше преди. Да не кри- 1Уващи на Централното уп-
професионални, с колегите га са добили много по-голямо тикуваме много, с времето и
от България, които са изсле- зиачение „ стойност отколко- тези ,,еща ще се поутаят, ще
дователи в тая област. то п тридесетина годи- се издиференцират и ще се

ни, което е доста жалко, за- наредят както му се полага.
- Наближава Нова година.
Какво бихте поръчили на бъл
гарския народ изобщо и на 
българите в Сърбия?

- С присъединяването си 
към ЕС Бадгария сигруно 
бързо ще догони валидните 
за Европа стандарти. На бъл
гарите в Сърбия пожелавам
да продължават да говорят равление, опустошили биб-

Книгк_преживяли премеждие

Свидетели за едно 

време
лтат на "же- много голямо движение нарезу

говско, наказателно и оби
чайно право, съдоустройство 
п съдебна практика, преглед 
на домашния и чуждестран
ния юридически печат II кнн- 
гопис, разни бележки, между 
конто и вести от Цариброд- 
ско и Босилеградско. Послед
ните убедително показват то
гавашната чевръста интегри
раност на Западните покрай
нини в българската държавна 
система.

Но стойността на книгите 
не е единствено в съдържани

ето им. Те са и

тъй като по-годямата част от
Балканския полуостров дъл-

тни властници, покорно слу-

живн свидете
ли за едно от 
повечето посе
гателства ду
ховно да се 
опустоши на
селението от 
Царпбродско. 
Престъпление, 
което офици
ално още ие е 
осъдено.

Тези

СЪД ЬРЖАНИЕ
* Отивате ли често в Бълга
рия?

^ - В София бях преди около

ка

„ЮРИДИЧЕСКИ ПРШЕДЪ“щото все пак парите не са ед
на такава висша ценност. •_ 

два месеца, по преди това не щевремеино има едно голямо 
бях ходила три години. Доста желание към други стой нос- 
рядко ходя и винаги за малко 
време. Времето, общо взето, 
не стига. От друга страна ия-

ПТ0РЛ ГОДИШНИНА
ПР-ВДМЕТЕНЪ ПОКАЗАЛЕЦЪ.

---- :------------ти, търсене ма по-сп и ритуал
ни, по-духовни ценности, 
съпровождано от тъга, от нос
талгия. Има и това, разбира 
се, но все пак идеята за пари
те, за съжаление извънредно

ло, изтребено е, изгнило по много тежи. Също е и с изда- езика си и да У437 децата си лиотеката от всички религи- книгите ще бъдат върнати па
затворите или се пръснало по телствата също на български. Ако четат озни и повечето книги на бъл- библиотеката "Детко Пет-

Париж е Фантастичен гоял МРята КНИГа да се почУвстват гаРски език* Р°в" в Димитровград с жела-
'ф 1 обогатени и един ден и те, за- Спасените книги наброя- ние техният избавител да ос-

. В този контекст, какви са едно с другите балкански на- ват към 2000 страници и се та не анонимен. Навремето си
'с2иШлТвНБъТаТяив7пН:к ^вТс—^ака^ПаТиж ^то им" е мястото"^0"3'^ ГаГи^списа.ш1364"^' ^ ^
са достатъчни за една компа- се слави като град на светли- Дет° им е мястото. радки на списанието Юри- скрити под балтон от БрШ
рация. Забелязахте ли някак- пата, град на изкуството? АИЧ,есСо,И пРемеД / годишни- нишкото", където били стьк-
ви промени? Има условия, разбира се, и Интервюто взе ни 1893 и 1894. Тетрадките са мени за афтодафираие.

- Аз мога да говоря преди хо благодарение на аигажи- ^огоев ПЪАИИ с живописни съдър-
жания по гражданско, тър-

I. Ло гражданското и търговско нртю и
съдопроизводство.

мам лични причини да стоя 
дълго там, тъй като моето се
мейство е горе-долу изчезна- дпп

света.
На хората им се живее

С.К-
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Оперативната програма “Околна среда"
За български визи 

и по ИнтернетПроекти за 300 млн. евро
„■ййЕйРдак ;?^ж;^г,ГсРг,!зГмлГеГо^ОчакГа™ “ биоло™чно разнообразие, ства^отколкото е пол^ила от 
ло°коая нГ 2008 г Тз МИНИСТЬР Чакъров, предприсъединителните
до края на 2008 г. да бъдат Той припомни, че това са фондове. Според еврокоми-

Д°гов°ри за ^из- трите основни приоритета на саря страната трябвГ да ин- 
ГГЬЛ- ' “ проекти на ооща Оперативната програма: по- вестира в повишаваме на ад- 
стоиност^над 500 млн. евро. добряване и изграждане на министративния 
Това съоощи министърът ма инфраструктура в областта на местно ниво, защото от то- 
околната среда и водите на водите, подобряваме и из- ва зависи да се постигне мак- 
Джевдет Чакъров, след като в граждане на инфраструктура симално добро усвояване на 
Брюксел той и еврокомиса- в ооластта на управлението средствата от всички опера- 
рят по регионална политика на отпадъците и опазване ма тивни програми.
Данута Хюбнер подписаха оиологичното разнообразие. Министърът изрази удов- 
официално Оперативната Околната среда е важна за летворение от факта, че има 
програма „Околна среда . България по две причини: за- много добра готовност с про- 

Усвояването на 1,8 млрд. щото тя е страна с много кра- екти за усвояване на средства 
евро по програмата до 2013 г. сива природа и трябва да се за опазване на биологичното 
означава за нас изграждане запази такава, и защото ин- разнообразие. Той подчерта, 
на пречиствателни станции, вестициите в околната среда че това показва осъзната от- 
водопроводи и канализация са инвестиции в качеството говорност за необходимостта 
и подобряване на водната ус- на живот на хората, каза Да- от опазване на прекрасната 
луга в цялата страна; изграж- нута Хюбнер. Тя посочи, че българска природа, 
дане на съвременни регио- по Оперативна програма

Молби за издаване на български визи ще се подават и по 
Интернет, след като от 2008 г. стартира експериметален 
проект, съобщи заместник-външният министър Милен Ке- 
ремиджиев. Така през 2008 г. всеки, който желае да посети 
България, ще прави заявка за час за интервю и издаване на 
виза без да губи време по опашки. В момента такава систе
ма се въвежда в Консулството в Битоля, а от три години на
сам в Москва туроператорите подават визовите формуляри 
на електронен носител, похвали се Керемиджиев, обико
лил 9 консулства в 6 страни с най-голям наплив за българ
ски визи - Македония, Сърбия, Русия, Украйна, Молдова и 
Турция.

Десет консулски служби приоритетно ще бъдат оборуде- 
ни по изискванията на Шенгенското споразумение, защото 
от 2008 г. две от тях ще бъдат проверени от Евросъюза, съоб
щи заместник-минстърът Керемиджиев.

България е предложила службите в Москва, Киев, Ки
шинев, Белград, Истанбул и Скопие. Като допълнителни в 
списъка са българките консулства в Санкт Петербург, Анка
ра, Одеса и Ниш. Те трябва да разполагат с гише с видео- 
наблюдение, отделна стая за интервюта и гише за събиране 
на биометрични данни.

Друга новост са т.нар. "кол центрове" за запазване на час 
по телефона. Такъв вече работи в Скопие, където за тази го
дина до момента са издадени 76 302 визи, а един гражданин

Т. Петров

капацитет

Нашенецът Никола Гигов 

скандализира света! се обработва за 2 минути.

Йвр1рШ11Я1ШШ В ОрИНИЗЯЦИЯТЯ
нижщ|| ю туризъм КЪМ ООН

които доказвали твърденията на родения в И ■ I
дерекулското село Бучи дел Гигов, били обоб- Ц
Щенн в най-новия му филм Мистерията на р За първи път България е избрана, при това единодушно, за
Орфей". Й член за периода 2007-2009 на двата най-важни комитета на

Преди месец Гигов се натъкнал на монета, ф '•‘йЙЙ&й? Световната организация по туризъм (СОТ) - Програмният
сечена през 2 век, на която имало два надписа комитет и Комитетът по бюджет и финанси. Предпочетени
- Родопа и Филипол. Тя се съхранявала в сме и за заместник-председател на Комисията за Европа на
Археологическия музей в Пловдив и Гигов .-шШВВ СОТ. Това стана на 17-ата Генерална асамблея на СОТ към
решил да изследва амфитеатъра в Пловдив, [^““дг0’г^ппяотКд”в ЕСаЯР^ИВМ I гАЖЦ ООН, която се провежда в Картагена, Колумбия. На форума 
който също е от 2 век. Така открил надпис сви]ацпонното си ШЩж-,.- участват 700 представители от 153-те страни-членки и 500
върху седалките на десетия ред в източния открития . надпис кМГк!1 - .- представители от държави в качеството им на асоциирани и
сектор. Името Орфей било издълбано в^мра- „Орфаи" на кирили- !РВв&';,? . афилирани (неправителствени) членове. България е предста-
мора на протокирилска азбука. Булките били ^'л°"ир"и'и’йс1°’1™ п„ НИЮШЯИВНННВ вена от председателя на Държавната агенция по туризъм 
високи около половин метър, а надписът дъ- Анелия Крушкова и заместник-председателя на ведомството
лъг 5 метра. ^ чители Кирил и Методий доразвили пасле- Станислав Новаков.

"Амфитеатърът се намира на Джабазтепе, депото от траките. Платон пише: Видях ку- Изборът е голямо признание за приноса на страната в раз- 
известно като Орфеев хълм. Моята версия е, нища книги от Орфей , а Хераклит: Орфее- витието иа туризма в световен мащаб и в частност в региона, 
че българската земя е родина на първото бук- вото слово е мълния, с която се запалват звез- убедителното представяне на България по време на 47-ата 

Негови създатели са Орфей, брат дите", вади още доказателства I игов. среща на Комисията за Европа е в годината, когато стана пъл-
му Лип, най-добрият му ученик Музей, пое- Той открил и 6 каменни плочи с древна ,юправеп член па Европейския съюз. Признанието е в съот- 
тът и откриватетел на пчеларството Арестей писменост в родопските села I ела, Солища, ветствие с политиката па правителството за представянето на 
и финикиецът Кадъм", твърди Гигов. Пети- Бистрица, Мугла и Върбово. Според I игов те страната като част от голямото европейско семейство. Европа 
мата били добре запознати с йероглифите и доказвали, че траките не били безписмени и е май_паЖ1ШЯт регион за СОТ. Тя определя и най-важните 
финикийските знаци и на базата па това съз- безкпижпи. Дори твърди, че Орфей пръв ка- елемепти от политиката, основните направления и проекти 
дали буквено писмо, 80 % ог което покривало зал, че Земята е кълбо. па организацията,
кирилицата. По-късно славянските първоу- 1. Петров

вено писмо.

По повод 8-ми декември - Студентския прозник в Бъдгория

“Бедни” студенти ■■ ■>. шш кръчмите
жтопг ~ =-■ - яггаккаавйг «ждацккжгязг

фийския Студентски ,радогдваиаза|уз О,- друга гп, кеграна, акосе работи, об- яшю", споделя нашенец от Димитров- В момента в Студентски град живеят

легия. „„ кп шат студентите’ Той без да му мисли чат бюджета си и за да си позволят повече формация, но реалио-живеещите там са
Знаете ли, има много мои колеги,. ко уд -<п „Пият»_ Човек остава с от екстите, които предлага софийският много повече и постоянно нарастват!? Па-

ито не раоотят никъде ипакс ходя <м а ^ че „секи един жител па Сту- "Лае Вегас". зарът е голям и това води до бурно разви-
лекции. Мали някои гряова да НВЛПИ1С гки гоалвСогЬия освен че живее в то- Парите, които ми пращат родителите, тие па развлекателната индустрия. Дис-
каг|)енета. 11о цял ден се могаяг и хар аг де р Д т ]Ш ед]10 от над ие ми стигат за нищо. Затова работя. По- котеките, баровете и казината граничат
парите, които им изпращат от кьщи. Па зи Р * Словосъчетанието "бед- магам си, за да живея нормален живот", със студентските общежития, а доста от
мен поне ми плащат за изг^юте.време, „е- коментира нашенец от Босилеград. тях с/ изградени като приегорйки към
Училигцето изосгава, но какво да пра пис УЛ пелнъж се мине през ,, тях или в самите общежития. На терито-
»»■■■"> сподели специално за "Братово реая ю гглед ка■“ ««-лньж се.мип^през Над 7()0 заВвДвНИЯ В рията па квартала, както вече казахме,
нашенска студентка, която не пожела да и квартал, р- Р, с толкова СтУЛбНТСКИЯ ГРЗД има над 700 регистрирани питейни заве-споменаваме имего, а иначе работи като та са пълни, крвчмите също, а с толкова щ , уден Iргад „ (броятНпа нерегистрираните
продавачка в един магазин в Студентски дискотеки не може да се похвали нико През 1990 година са изградени послед- ,мае\ Р Н
град провинциален град в България, мито ку- ||ит/стулс)|тски блокове от общо 61 таки- ; "

Н интерес на иегипата свс стипендия рорт. Логично идва въпросът- 01кг,де па- Повърхността па Студентския град в 
ггг 90 лева почти е невъзможно да се жи- ри? София е 2400 декара и само 1000 от тях са
вее в столицата и ие малко нашенци итех- "Аз работя, за да се издържам. I оди гс- |1ритежш,ии ||а университетите. Остаиа- 
ни колеги от 1/влгария нрипечалват рабо- лите отдавна не ми пращат пари. А разхо-

не се

Наздраве! И честит празник!

Т. Петров
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Учреден Общински съвет на ДГ1Б
Владимир Захариев преизбран 
за председател на ОС на дсс

Със сегашната власт няма перспектива Обещават, но дали 

<а кадърни?
'Звонко Василев е предсе
дател на ОС па ДИВ * Избран нов общински съвет

много области и да пос-За председател па Общин
ския съвет ма Демократическа
та партия па българите в Боси
леград беше набран Звонко Ва
силев, химически техник от Бо
силеград. Това стана па Изби
рател пата скупщина 
щпнеката организация па пар
тията, която се проведе в края 
па миналата седмица. Освен

ните в
тавим Босилеград на едно мно- 

Ла сьч
Владимир Захариев, кмет на 

община Босилеград, с прею-
браи за председд гед,11а^Оо111ИН^ ^ сам„критичеп и смятам, че

партия па Сърбия в Босилег- може още по-дооре, осооено в 
рад Това сгана па сьстоялата се областта па стопанството, (.по
миналата седмина четвърта ре- ред ороя на населението ооаче 
ловна Скупщина па общинска- пашата община сьс сшурнос; 
та организации на тази партия, заема първо място в Съроия по 
па която за подпредседател от- инвестиции в ооластта на ин- 
„ово беше избран Александър фраструктурата, телекомуни- 
Александрии, заместник-кмет капиите, електро *ахраи»алею 
„а общината, и е избран пои и др- Подкрепата, която през 
общински съвет. изтеклия период оказвахме па

О, предложените 15, и нос- ДСС и на нашия председател 
тояп.шя еьпав на ОС на ДСС Воислав Кошунина, даде ре

зултати. Гои и министрите от

го по-високо равнище.
ския свие г па

па оо-

Василев в сьстапа на петчлеп- 
Общпнски сьвот бяха изпия

брани и: Мил е Ненов, маши
нен инженер, Новина Костов, 
инженер по лесовъдство, Воис
лав Божилов, инженер но ин
форматика, и Елида Мнтрева, 
зьоотехннк с полувисшо обра-

/ 1рсдссдаМСЛСМв0/Н0 Н<1 СК)Ч1/</1ШИМ«

цнозни хора, доказани снецна 
листи и дългогодишни дейци 
за запазване на малцинствени
те и човешки нрава. Още от 
днес ще започнем седна актив
на п масирана политическа 
дейност, в рамките па която 
ежедневно ще показваме про
пуските, грешките, пеправпл- 
посгпге и незаконните деяния 
па сегашната общинска власт в 
Босилеград. От днес населени
ето в нашата община ще раз
познае в ДПБ една опора, една 
организация, която има сили 
п знае как да направи живота и 
общината 
по-достоен за всеки гражда
нин".

ДЦК заедно с остншшнте де
мократични сили а Босилег
рад три «а да даде ипнцнатн- 

съз даване ни едни блок 
ш промени. Много скоро ДПБ 
ще и {гониш работни канди
датска листа за бъдещите 
съветници и активно ще се 
включи в борбата за смяна 
на сегашната общинска 
власт. ДЦК в Босилеград не 
сме създали, за да бъде худо
жествено дружество или да 
служи {а някакво развлече
ние, а активно да участва в 
политическата борба, заедно 
с ДС, ЛДП и с други полити
чески организации, конто 
имат ресурс и искат смяна 
на общинската власт и на 
кмета Владимир Захариев ”, 
подчерта Иванов.

бяха избрани 9 
Страшко Апостолов, Ефтим пашата и от други партии пи 
Мигом, Сашо Арсои, Васко Ге- помогнаха Босилеград да бъде 
оргиев, Радка Якимова, Миод- много по-различен отколкото 
ра,- Якимо», /1азар Николов, 2001 година, когато дойдохме 
Сланина Стоянова и I оран на власт в оощипата. 2001 хо- 
Ефтимов.Осиептях по постове, дехме по селата и се предста-

члеиове:
ви зазоваине.

Скупщината беше открита 
от председателя на ДПБ д-р 
Ангел Йосифов, който между 
другото изтъкна:

"От тази вечер трябва да 
тръгнем седно ново начинание 
п заедно да направим нещо 
по-добро за Босилеград. г ШБ в 
Цариброд вече е част от лкту- 
алната власт и вече има забеле- 

3атоважител ни 
бих искал тоя нарпбродски 
модел да заживее и тук. В мо-

резултати.

по-добър и1111

мента аз сьм председател па 
Общинската скупщина в Ца
риброд, а за пръв път се случва 
представител па малцинствена 
партия да е председател на ОС. 
ДПБ в Цариброд има добро 
сътрудничество с Демократич
ната'партия и според всички 
ние сме стожерът па управля
ващата коалиция в общината. 
През тази година в Цариброд 
са открити 250 нови работни 
места, което показва, че все пак 
може да се направи нещо. По 
същото време, без да се отнася
ме критично, всяко мое идване 
в Босилеград предизвикаше 
един въпрос: защо някои хора 
тук не използваха момента и 
високия пост да иаправат не
що по-съществено за Босилег
рад? Може би аз греша, мо не 
виждам съществен напредък в 
Босилеград, не виждам, че се 
разрешават 
проблеми, примерно открива
нето на нови работни места. И 
точно пашата задача за следва
щите местни избори ще бъде 
заедно с нашите коалиционни 
партньори да спечелим избо
рите и този успешен цариб- 
родски модел да заживее и в 
Босилеград. Бъдете сигурни, 
че ако вярваме в победата, тя 
няма да изостане и смятам, че 
Босилеград ще бъде един съв
сем друг град след новите мес
тни избори".

Изказвайки благодарност за 
оказаното му доверие, новоиз
браният председател па ОС ма 
ДПБ Звонко Василев изтъкна:

"ДПБ е демократична граж
данска партия сьс социадде- 
мократична насока, която се 
опира върху всички обществе
ни слоеве. Нашият общински

На скупщината говори п

насока трябва да върви общи
ната и да възвърне усмивката и 
надеждата па хората. Сьс се
гашната провинциална поли
тика па актуалиото общинско 
ръководство Босилеград е из
паднал в ситуация, че в общи
ната няма пито един динар но
ви инвестиции, с които ще се 
открият пови работни места, а 
от друга страна в общината 
има редица нерешени пробле
ми и просто, което е най-ужас
но, хората, а особено младите, 
тук не виждат перспектива.”

В своето изказваме Иван 
Григоров, член на ДПБ и бивш 
председател ма ГС на ДСБЮ, 
между другото изтъкна: "От 
самото си създаване ДПБ ясно 
се декларира, че ще спазва ин- 
тегритета, сувере 
стптуцията па Република Сър
бия, пое всички допустими сьс 
закона средства ще се бори за 
правата па българите в Сърбия 
- за икономическо оцеляваме, 
за човешките, политическите, 
националните и културните 
права. На местно равнище ще 
се борим за едно по-добро би
тие па населението и за някои 
дадени права, които пашите 
хора тук не могат да ползват 
пълноценно, като пир. получа
ване на българско граждан
ство, получаваме па български 
визи, даване па повече места за 
записваме на студенти в Бълга
рия, лекуваме в България и пр. 
ДПБ има вече един голям по
тенциал от здравоммелещи и 
образовани хора от всички 
профили - инженери, лекари, 
юристи, икономисти, учители 
и пр. ДПБ в Цариброд вече 
има определен успех, а ние ще 
настояваме, техния опит да 
пренесем и в Босилеград. Ще 
се стараем да открием пови ра
ботим места, да уредим нашия 
град и да помогнем за развити
ето на селата".

Г
V • ' ‘ш

#3 1
д-р Ангел Йосифов и Звонко 
Василев

Небойша Иванов, член на Гла
вен съвет па ДПБ, който посо
чи:

"Демократичната партия па 
българите в основата си има 
всичко, което е позитивно от 
ДСБЮ. ДПБ е една модерна 
организация, която с участие 
на изборите ще си осигури 
участие в местната власт. Само

вяхме кои сме, 2003 и 2004 го.ш-които заемат, членове на съве
та са и Лиляна Василева, пред
седател на ОС, Славчо Влади
миров, подпредседател па ОС, 
Саша Миланов, шеф на отбор- 
ппчкпя клуб па ДСС в местния 
парламент, и Стевпца Стой
ков, председател на младежка
та организация па партията.

Въз основа на новия Статут 
па партията вместо досегашни
те две мандатът на Общинския 
сьвет ще бъде 4 години. Новият 
Статут предвижда и решение
то, според което председателят 
п подпредседателят на сьвета 
да се избират непосредствено 
от всички членове на скупщи
ната, а не както досега да гп из
бират членовете на Общин
ския съвет.

па питахме гражданите как ис
кат да работим, а сега е момен
тът. когато трябва да покажем 
какво сме направили, понеже 
никой вече няма да ни вярва, 

сме работили 
добре. Това го казвам заради 
онези, които ни атакуват и им 
поръчвам, че когато се сравня
ват с нас, ще трябва да ни уве
домят, как ще изпълнят онова, 
което обещават и дали са ка
дърни да го реализират. Ние 
сме умерена партия, която ис
ка да помага на

доколкото не
най-осиовните

питета п Кон-

На избирателното събрание 
присъстваха и Глнгор Григо
ров, представител на ДС за 
Босилсградска община, и По- 
вица Божилов, представи
тел па ЛДП в общината.

народа и да из
гражда по-добро общество за 
всички. Без да изтъкваме пре
кадено националните си инте
реси, залагаме се за защита па 
правата на малцинстватата в 
Сърбия, сред които сме и ние, а 
същевременно и за развитие па 
крайграничните и неразвитите 
общини. Смятам, че днес цяла 
Сърбия, както и община Боси
леград, са една голяма крачка 
напред, а надявам се занапред 
да бъдем още по-напред."

Посредством видеостена на 
присъстващите бяха предста
вени дейностите па общинско
то ръководство в областта на 
инфраструктурата и в други 
области през изтеклите някол
ко години.

На скупщината присъстваха 
и Мая Митич, председател иа 
ОО на ДСС в Сурдулица, Дар- 
ко Томпч, председател на ОО 
на ДСС в Търговище, и пред
ставители па сдружението "Бо- 
силеградско" от Скопие.

по този начин ще можем да 
разрешаваме проблемите па 
българите в общините Цариб
род и Босилеград, както и в 
другите общини, където живе
ят голям брой българи. В този 
момент българите в Сърбия и 
в общините Цариброд и Боси
леград се нуждаят от една нова 
национална партия, чиято ос
новна

Давайки подробни обяснен 
всеки от реализираните проек
ти, Захариев поотделно изказа 
огромна благодарност към пред
седателя на ДСС Воислав Когцу- 
ница и към редица министри и 
други високопоставени дърлсав- 
пи чиновници от ДСС и от дру
ги партии, които, както той из
тъкна, са им оказвали огромна 
подкрепа.

ПЯ 1(1

сьвет ще действа по принци
пите, че властта в Босилеград 
се печели, а проблемите в об
щината се решават по мирен, а 
ме по насилствен начин, на де
мократични равноправни мес
тни избори и договори 
сродни политически организа
ции и сьс зачитаме на полити
ческите различия, 
уважаване и толерантност. 
ОС на ДПБ са избрани амби-

цел е да спечели участие 
в местната власт. Докато ме 
участваме във властта, мие ня
ма да можем да решаваме 
проблемите на хората, а само 
ще критикуваме и ще бъдем 
вечна опозиция. ОС на ДПБ в 
Босилеград трябва да мотиви
ра хората, да посочи пропус
ките на актуалиото общинско 
ръководство, да покаже в коя

В изказванието си на скуп
щината председателят Влади
мир Захариев между другото 
изтъкна:

Благодарим ви за доверие
то, което досега сте ми изказва
ли и за вашата ангажираност, 
която допринесе нашата пар
тия вече втори мандат да е на 
власт в общината. Заедно с вас 
успяхме да зарадваме гражда-

със

взаимно
В

П./1.Р.
ПЛ1\
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1 "Интертем11 ир риботят III ||ши “Б^н” продаден
Я=ЙГ Бел град чайката Миряна Бурич тези дни купи соблига- 

ртекс- Тодор Георгиев о„о- тГртк^ГдЕГче'™с”“о КГаТ.ж»™Р”Г„ ГГ » т' ™Р- '™Р» валутни <спесг,сгоИноет 
вести, че до края на годината най-вероятно ще бъде орга- фекционери, които след 6 ме- 69,1 милион динара 70 на сто от капитала на димитров- 
?ЛГ&Г,РааОТЯТОКО- иизиРаио обучение или прек- сеца ще назначим на работа градското Гостилничарско-туристическо предприятие 
бяха приети 20-ина ноГирТ- брой^ТаиТересоваЗдТ ра' ГсГиеГ'™“ ВреМе" КМа "Балкан".Тябилаединственотолиценааукциона,проя- 
ботници така че в момента ботят в конфекционното Да припомним, че "Интер- вило интерес за Фирмата„
оощнят орои на заетите е предприятие. "Отчитаме от- текс" (някогашна "Свобода") АДвокат'ьт на Миряна Бурич Милан Петрович споде- 
около 170. лично сътрудничество с На- в началото на годината бе ку- ли' че клиентката му вече се занимава с гостилничар-

пен от собственика на гръцка- ско-туристическа дейносг и намерението й е да не про- 
та фирма "Дика" Димитрис меня основата дейност на "Балкан".
Кампулис. След ремонта на 
цеховете и на инсталацията 
производството във фирмата 
задвижиха 124 работници
през средата на април. Про- "Единственото нещо, което мога да кажа в момента е, че 
извежда се лека конфекция, ние, заетите, бяхме за приватизация. Предстоят ни раз- 
т.е. женско модно облекло - 
фланелки, блейзери, ком-

"Дика" има 10-ина ственичка на мажоритарната част от капитала, след кое- 
в Гърция, България, то Ще можем да бъдем наясно какво ще стане с фирмата в 

Румъния и Грузия, в които предстоящия период", каза той.
продава изделията си. Наме- В "Балкан" в момента работят 78 работници. Фирмата им 
рението на собственика на дължи заплати за тази и за миналата година, 
фирмата е да открие магази
ни и в Русия. "Дика" имала 
помещение за продажба и в 
Белград, но то било закрито в 
началото на бомбардировки
те през 1999 г.

Досегашният директор на "Балкан" Слободан Гюров
каза, че е още рано за коментари във връзка с въпроса да
ли след приватизацията фирмата ще застане на крака.

говори с адвоката Петрович, а след това и с новата соб-
плекти.
магазина

Б.Д.

Продаден магазинът 

на "Търгокооп" 

в с. Трънски Одоворци
Б.Д.

ТОД получи средства за проект_______ ________

270 хиляди динара за промотивни 

дейности
Магазинът на рухналото димитровградско търговско пред

приятие "Търгокооп" в Трънски Одоровци бе продаден на а- 
укцион, който се проведе в края на миналия месец. Белград- 
чанката Гордана Божкова купи обекта за 250 хиляди динара, 
съобщиха от Агенцията за приватизация.

На аукциона бе предложена и управителната сграда на 
фирмата, но нямаше заинтересовани купувачи. Началната 
цена па сградата, част от която принадележи на кооперация
та "Сточар", бе 600 хиляди динара.

Туристическата организация па Димитровград 
(ТОД) получи 270 хиляди динара от Министер
ството на икономиката и регионалото развитие за 
реализиране на проекта си за подобряване на про- , 
мотивниге дейности. Според предварителните ус
ловия на конкурса, предвидени суредба на прави- ^ 
телството ог 5 юди т.г., ТОД е длъжна да обезпечи ^ 
още 270 хиляди динара за тази цел.

Средствата са безвъзвратни и ще се използват за 
печатане па картички, орошури, проспекти, афи- 1 
ши, туристическа карта, план на града, банери, А 
преуреждане на уебсайта и за изготвяне на презен- щ 
тационно-промбтивен диск. Някои от промотив- I 
шгге материали ще бъдат представени па три ези- 1 

ски и английски.

Б.Д.

Прави се енергиен 

баланс на общината
Тези дни в Димитровград започва акция по изработка 

па енергиен баланс па оощппата. За да се осъществи това, 
до всички стопански и други субекти са изпратени листов
ки за анкета, в конто те да посочат кои и колко енергенти 
ползват. Допитването трябва да приключи до края на яну
ари.

ка - сръбски, българ
Проектът ма ТОД между другото цели да по

добри жизнения стандарт на населението чрез щеката му Мария Ставрова пред вестника пи из- 
развитие на туризма, да овъзможи по-качествено пазиха удовлетворението си от факта, че проектът 
представяне на туристическите потенциали на об- [)м е 0д0г,ре„ от компетентните в Сектора за тури- 
щината, да предизвика интерес у домашните и ;П М |СЬМ посоченото министерство и напомниха, 
чуждестранни гости за пребиваваме на територия- 1)е средствата са със строго предназначение и ще 
та на общината, да повдигне значението па сел- .г_я(5ва да Гц.дат оправдавани с конкретни факту- 
ския и другите видове алтернативен туризъм като ' „р.ь.1Ка с ползването на средствата ТОД ще 
допълнителен източник на приходи за жителите предоставя отчети па министерството на всеки 
на селските среди в общината и нр. шест месеца.

Директорът на ТОД Зоран Димит ров и ст/груд-

Мария Ставрова и Зоран Димитров

Всичко това е част от акция на пиво па държавата, тъй 
като енергийни баланси ще бъдат направени във всичките 
общини в Сърбия. Въз основа па тези планове ще се напра
ви н енергиен баланс па Сърбия до края на февруари.

За реализация па начинанието е формиран съвет скор- 
дииатор м-р Михаил Иванов.Б.Д.

А.Т.1—ШЙЕ.У-' т...
ВИИИЙИи?.:.;----- ----------------- ---------

Паметникът е възобновен, а ние
Наши нрави

Акция на Народната канцелария 
и ОУ ‘‘Моша Пияде”• • • • •

След проливните дъждове и наводненията в лентата ма сръбския триколъор Приятеля, му, 
началото на декември се радвахме на хубаво вре- българският триколъор липсва. 11а кою ли нрс- 
^ 2 декември бе . ростоПодарък за любителите чеше/1 фезиде.п иго Първанов и I адпч ги оста- 
Ги притаи чистия въздух,'т.е. до&ър шанс за виха да са заедно и заедно да посрещат посетите-

щТ™маТ^ИЖеЗ ""Около паметника всичко подредено - платото, 
топ ма 'Я пп1 г път тръгнаха към паметника па дърветата. Изкопана е яма за боклук, ма подходя 
Ликово. 1 Рътят е в добро състояние, валежите що място е наттавена итоалепта. Повсичко ли- 
||Я гя чи, че това трябва да бьде кьгче за ощих.

Гледка Щ (Л платото край памет ника бе истип- Върху паметника графит и, а но ианадолпище- 
ско удоволствие за чет иригодитш.ата ми внучка, то към града

яЬаеаяявхяая*
г нередности, осгава още един прекрасен по.лсд

Плочите с надписи па двата братски езика със към нашия град, който есет а е обагрила с прек- 
"златните" си букви блестят, огряпи от залязва- расни цветове.
щото слънце. Под тях есенният ветрец развява М. ушит

Да се помогне на 

семейство Стойкович
Народната канцелария на кмета па Димитровградска об

щина и Основното училище "Моша Пияде" задвижиха хума
нитарна акция за помагаме ма бедното семейство Стойкович 
в с. Желюша. Майката Божана Тодорова и децата и Порица и 
Влада Стойкович живеят в изключително трудни условия - 
старата къща им е неуредена, нямат бамя, основна покъщни
на. ..

Л пие?

"Семейството фактически се нуждае 
най-важното е да им се обезпечи ток , сподели референтът в 
Народната канцелария Лиляна Момчилова. Тя призова 
граждани, които искат и могат да помогнат на семейството да 
се обадят в помещението па Народната канцелария.

от всичко, но

Б.Д.
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Жълтеницата 

опиум нин
Презгранично сътрудничество 

Сурдулица - Радомир
, пока жат^ГГЖ^-»ет2^п.,»г.й,..

очакна да бъдат регистрирани още забодени ог тази болест, 
МО и по-малка степен. Шефът ма Сектора ма инфекциозното 
отделение ма болницата в Ьирот д-р Миляма Чирич изтъкна, 

изминалите 10-има дни са регистирами нови случаи
по-леки видове на оо-

шш
Членовете ма сурдулиш- 

кия екип за реализация 
проекта "Първата крачка от . 
последващите" посетиха във I 
вторник град Радомир, къде- I 
то представиха направеното I 
досега в Сурдулица в осъщес
твяването му. Видеопрезепта- 
цията, обхванала постигнато
то в ромските квартали в Сур- 
дулишко в областта на уреж
дането на кварталите, пови
шаването на хигиеничните 
условия за живеене в тях чрез 
събиране и рециклаж на бок
лука, мотивировката на ром
ските деца да се включат ма
сово във възпитателно-обра
зователния процес п органи
зирането на ромската нацио-

па

че през
па заразени с хепатит, но става дума за

началото па 2007 г. в Пирот са регистрирани 70-ипа ду
ши, заболели от жълтеница, в Бела паланка - около 90, в Ди
митровград-двама и в Бабуншица - един. Първият случаи на 
болеста за тази година е забелязан през февруари месец, а 
епидемия е провъзгласена през средата на март. Ь-Д.

V'

'-.та
> 1 -

■

На “Карамановите срещи”

Иайдан Стоянович - 

специален гост

в Радовиш
Радомирчаии с интерес следяха промоцията 
от Сурдулица

па гостите си

реконструкция Душица тицата па Радомир Евдокия 
пална общност в тази среда, станкович па промоцията Усдепова, а па промоцията 
предизвика жив интерес сред присьсхваха „ екодожката приет,стваха видни културни 
събеседниците в съседната (риежана Богданович и учи- и обществени деятели от Ра- 
българска община. Покрай телката по английски език и домир, както и представите- 
ръководителката на проекта^ члеп 11а екипа Емилия Мом- ли на ромската общност в та- 
които се финансира о> ЕС ЧПЛОШ1Ч .Домакин на гостите зи българска община, 
чрез Европейската агенция за от Сурдулица беше зам.-кме-

____ т

ЖТШ1 яа?'- .

Ш*5а

ъ*1и
,5в *

Д-М. V

ШСурдулица подготвя бюджета за 2008 година (I \
На тазгодишното ниво

предлага общинският до намаляване. Поради рес
на тазго- триктивната политика, с коя-

В началото на седмицата вич 
започнаха първите разговори бюджет да остане 
във връзка с подготовката на дишното пиво - 335 милиона то правителството ограпича- 
бюджета на Община Сурду- динара. ва бюджета па местните влас-
лица за 2008 година. Изхож- Единственото увеличение ти, Момчилович заяви, че 
дайки от определението на през следващата година се разбира недоволството на 
държавата за намаляване на предвижда за социалната служителите във ведомства- 
общественото потребление, сфера, докато в някои от дру- та, чиято дейност се финанси- 
кметът Станислав Момчило- гите областите ще се стигне ра от общинския бюджет, но

че не бива то да се насочва 
към местната власт, а към

'к'
На тазгодишните 40-и по- антологии на световната пое- 

ред "Карамановн средбп" в зня, и певецът ТошеПроески 
град Радовиш (Македония), се смятат за двама най-голе- 
които съвпаднаха с 80-годиш- ми македонски таланти с 
нината от раждането на из- почти еднаква трагична сьд- 
вестния, загинал твърде млад, ба - загинали твърде млади: 
македонски поет Аца Кара- Караманов през Втората све- 
манов, сурдудишкият поет товна война, а Проески в ав- 
Найдан Стоянович беше наг- томобидна катастрофа. Сти- 
раден с бурни аплодисменти, ховете ми, посветени на Тоше 
Като лауреат на "Златния ба- Проески, бяха изслушани с 
релеф" на миналогодишните възторг, дори 
срещи в Радовиш, тази годи- на Радовиш ми подаде ръка в 
на Стоянович беше

■ държавната, която от една 
Г страна предлага нови, по-ви- 
' соки коефициенти за работ

ниците в културните и обра
зователни ведомства, както и 
в публичните предприятия, а

е от друга, не позволява увели- 
к чение на общата сума в бюд- 
аа жета.
Н Въпреки всичко, в Сурди- 
Щ лица се надяват, че бюджетът
■ през следващата година ще 
В запази развойния си харак- 
Я тер, тъй като се очакват до-

I,

ГА
»■

. лично кметът
|

спецпа- знак на признателност, спо- 
лен гост на мероприятието, дели Стоянович.
Той се отплати на домакини- Освен македонски на тазго- 
те си със стихотворението дпшния фестивал на поезия- 

Небеският певец", посвете- та в Радовиш се представиха 
но на трагично загиналия не- и поети от България и Хърва- 
отдавна македонски певец тия, а заедно със Стоянович 
1оше Проески. ^ 0т Сърбия участва и поетът

Поетът Аца Караманов, Далибор Филипович Филип 
чиито стихотворения си заво- от град Княжевац. 
юваха място в най-известните

Г

ФЩ пълнителни средства чрез за
щита на проекти, които ще се 
реализират съвместно с пар
тньори от България, а се фи
нансират от Европейската 
агенция за реконструкция и 
от (пред)присъединителните 
фондове на ЕС.

-СГ'

■ /
»■■■

Д-М.Първи консултации във връзка с бюджета

Акция по кръводаряване в Сурдулица

Хуманни средношколци
Пълнолетни средношколци в трите средни практика потвърждават своята хуманност.

училища в Сурдулица за първи път участваха в Бройката от тридесетима единици кръвна 
една акция по кръводаряване, проведена в сря- плазма е съвсем задоволителна, тъй като в ак- 
да от нишкият Институт за кръвопреливане, цията можаха да участват само пълнолетни 
Такива акции Институтът от Ниш организира граждани, т.е. учениците в горните класове на 
два пъти годишно - в началото и в края на учеб- средните училища.

Джурданович похвали имата годината. кръводарителите
Координаторът на акцията за Пчински и от Босилеград, където средно годишно се отзо- 

Ябланишки окръг Жика Джуржанович изрази вават по 180 хуманисти, 
удовлетвореността си от отзива на сурдулиш- 

средношколци, които 15 години поред на Д-М.
ките
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По-силна и от магнит Награди за 

ровградчанката 

Анастасия
димит

I П'?Ж™вомсИАП^КИ- Петгодишната Анастасия
I узнахСе иР п^ Александра Османович от Димитровград
I ме™ тя започГл, ^ Врб‘ бе иаФаДена в детското тТле
9 определени ЧувСтва визионно предаване „Тайни-
! проблеми адРавосД°в™ ЯТ агент Изи", което се излъч-
■ стрирзне „я Д е-демон- ва по Телевизия Б92. Тази те-
Ч стриране на способностите левизионна видеоигра е мио-

" - Когато „о«„„„ р.ааич- ~
■ редмети, не рядко след дневна и седмична награда и

т°ва ме боли главата или пък като най-добра състезателка
рИ е мъчно и повръщам, на седмицата бе поканена на
^преки че приятелите ми и 26 ноември да гостува в пре-

О :*■' съучениците често искат да даването, когато с майка си п
им показвам "уменията си", Сузана посети Белград и ТВ ЛИ-„ч? „геиеРалната класация

•Ч-'--.,настоявам да ескивирам та- Б92. У на Таиния агент Изи малка-
кива ситуации. Все пак поня- - Щастлива съм и възхите- Та димиФ°вфаДчанка зае 

... кога получавам специфична на. Много се радвам на награ- сеД^° място.
. V--~ инспирация и им "залепим" дите. Това за мен е прекрасен с майка си тя посети и ху-

по някой мобилен телефон, спомен, каза петгодишното =аВт,? места в Белград и осо- 
монета, ключове и сл„ с ус- момиче. бено бе възхитена от детските
мивка споделя Александра. Момичето бе наградено и с В популярния „Мак

да им Александра е пълна от- МПЗ-плейер и цифров фото- пТ Ке.гпя/ГВрЪЩаНТ 
демонстрира възможности- личничка, а от тази година е апарат. Анастасия бе и воде- Р ‘ 1 ичето е

ността едновременно да пи- те си. Отначало това й било и 
ше един и същ текст с лявата

си.

(От стр. 1) приятели, конто с голямо 
любопитство искали

Момичето има и способ-
гост и в Телевизия Цариброд, 
където още веднъж показа 
своя талант.

редовен член на първия Ща в предаването и спечели 
много интересно и с удовол- състав на фолклорния ансам- големи симпатии на целия 

и с дясната си ръка в две раз- ствне "лепила" метални и ®ъл •гьм Центъра за култура. екип на детското шоу и осо- 
лични посоки. Необикнове- пластмасови предмети сдла- Много обича да чете книги, бено на най-малките зрите-

ните си, по челото и по коре- Да слуша музика и ир. Казва, 
предизвикват особен ма. Цака, както й викат близ- че поради чудните й способ- 

интерес и възхищение не са-

П. Виденов
ните възможности на моми
чето Хубава, ама незаконна!ките, ни разказа, че един път н°сти приятелите понякога 
мо у връстниците й, но и у На корема си държала девет на шега я наричат "магнит", 
по-възрастните босилеград- лъжици, подредени в гри ре- "наелектризирана" и пр. И 
чан И- ^ да, и добави, че когато някои от учителите да я ка-

Чудната спосооност на дъ- по-дълго време на дланта си Рат Да им "магнетизира" 
щеря си родителите за пръв държи запалки, те се загря- техните ключове, запалки и
път забелязали още когато ------
тя била четиригодишна.

- Хазяйката,

други предмети.
Родителите на момичето

ват и пукат.
С дланите си Александра

при която лекува главоболие и синузи- сочат, че досега не са върши- 
квартирувахме по време на та на баща си. Той ни разка- ли медицински или пък дру- 
летуването в Поморие - Бъл- за, че кога то тя му сложи дла- ги изследвания на специ- 
гария, веднъж ни показа как ните си върху неговото чело, фичните способности на дъ- 
с изправени длани, обърнати тази част на челото му силно ЩеРя си. "Въпреки че някои 
към масата, държи метални се загрява, а болките набързо професори от Ниш преди 
монети и други дребни ме- изчезват. две-три години бяха заинте-
тални предмети. Това осоое- По време на посещението ресовани да я подложат на 
но впечатли малката ни дъ- ни при семейство Пеневи изследване, ние не се съгла- 
щеричка и тя веднага започ- Александра демонстрира сихме^ понеже не искаме да 
на да я подражава. Всички как прикрепени на дланите й си обременяваме детето", 
ояхме учудени, когато видях- вертикално стоят лъжици, казва I Александър и Весна 
ме как Александра с лекота монети, транзистор, хими- Пеневи, 
повтаряше всичко, което калка, ръчен часовник и пр.
правеше хазяйката, спомнят След това взе един голям растен брат Лгабиша, който е Ако е за вярване на компетентните в Общинската управа, тази ху-
си таткото Александър и лист хартия и в двете си ръце ученик в четвърти клас в бо- баваи очевидно доста скъпа ограда трябва да бъде разрушена. Защо
майката Весна но рл на химикалка и започна силеградската гимназия. Той '"!? Поради ироспна причина, че е незаконна. От снимката личи, чеесна. по една химикалка и запоиш , етично г ичоП е излязла с около един метър на тротоара, че зад нея съществува

За способностите на мал- едновременно с лявата и с се занимава ак1ИВНО с изоо стара, която е н линия с останалите на улицата, 
ката Александра бързо раз- дясната си ръка да пише на- разигелно изкуство и свири Въпросекакдокатоестроенайикойоткомпетентнитенеереаги-
брали и нейните роднини и пълно еднакви букви в две на китара. П./1.Р. рал, за да спре строежа и самото начало.

Александра има и гго-въз-

А.Т.

В димитровградското село Петърлаш_________

Останали само 15-инл жители
* Малко са оптимистите по въпроса за бъдещето па селото. Единствената светла точ
ка в тъжната приказка би могла да бъде Петърлашката пещера.

Село Петърлаш в района па Забър- 
дието споделя съдбата иа всичките седа в

селото, също е много зле. Го
дини наред не е ремонтиран 
и почти е станал негоден за 
ползване.

Димитровградски край - обезлюдява от 
година иа година. В него понастоящем
живеят само 15-ипа жители. Преди десе- Христов си спомня, че ток
гилетия са били много повече-в края па в Петърлаш "пристигнал" в
първата половина па 20 век пад 600. началото па 70-ге години па

Пенсионерът Венко Христов е по по- *■ <4 миналия век и добавя, че то-
текло от това село, по пе живее постоян- 7 гава вече било късно да се
но в него, тъй като си има жилище в Бор. ^ У' спре миграцията па населението. По- Хрисгоп, кравите в Петърлаш са малко повече от
Милее за селото и когато дойде, трудно вечето от настоящите жители са в нап- хората - 20-ипа. Козите са само няколко, овце вече
го напуска, мо какго и останалите му жи- реднала възраст. Най-младите Радован няма изобщо.
тели, тревожи се заради обезлюдяването '|Я Тодоров и Павле Павлов са 50-годиш- По въпроса за съдбата на селото събеседникът
и комуналните проблеми. Селото няма г •(ЗМлЯШШШШЖш пи. Деца в Петърлаш падали ще има ни пе е оптимист. Според него светла точка в тъж-
водопровод, в ъпреки че в мерата му има п ,.ко Христов вече- иата приказка единствено би могла да представдя-
извори. Селяните се снабдявате питейна Снабдяването иа населението със ва Петърлашката пещера. Доколкото тя през нд-
вода сгг селската чешма. Калдъръмеиият стоки за бита напоследък с подобрено, ните няколко години се уреди с помощта на сред-
ггът от Радейма до Петърлаш с дължина около А благодарение па едни частник, който от време па ства от донации, това може би ще даде тласък за 
километра е в лошо състояние. Кола едва може да време им докарва основните продукти. възстановяване и па селото. Други изходцнесе по-
минава..Мътят, който от Димитровград води към Според информациите, които пи предостави дават па хоризонта.

Б.Д.
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Реагиране - отговор
|0
Продължава стачката на

декември 2007 _____

просветните работници в Босилеградско

ШГШ

Черно на бялоСтачкуват и в гимназията
Величкои, всички заеч и и училището* Въпреки съпротивата на директора Стоян 

единодушно са подкрепили инициативата за стачка
клюки" - "Братство" бр. 2167

Христов му прави чест да ме 
нарича негова колежка, но аз 
не мога да кажа същото за не- 

Що се касае до професио
нализма, протоколите и на
ложителните мерки говорят 
сами за себе си. Всичко е под
крепено с документи, черно 

бяло. Съществуват три 
протокола с общо седем на
ложителни мерки.

Аз сьм изненадана от това, 
че директорът 
Христов с протоколите 
ложителните мерки, въпреки 
че това е посочено и в самите 
протоколи
дължение. В отговорите си 
директорът отричаше, че има 
проблеми и даже хвалеше 
Винко Христов. Въпреки '.'е

"Професионализъм
В моята статия "Овчарче 

мъничко, знаеш ли да сви
риш" сьм 
всичко па пашите читатели, 
но сега ще направя едно про
фесионално пояснение и до
пълнение, повод за което ми 
дава реагирането 
Христов.

11а Христов много неща не 
са му ясни, даже и това, че 
всеки инспектор, независимо 
по какво, своите протоколи 
пише въз основа на закони и

илиДокато заетите в основно
то училище в Босилеград ве
че отдавна са в стачка, от 3 де
кември към стачката па прос
ветните работници в Сърбия 
се присъединиха и учителите 
и помощният персонал в бо- 
снлеградската 
Както и в основното, и в гим
назията часовете са иамлепп 
с 15 минути.

Анапн Накев, преподава
тел по география и председа
тел на синдикалната органи
зация в гимназията, заяви 
пред "Братство", че въпреки 
съпротивата па директора 
Стоян Величков, всички зае
ти в училището единодушно 
са подкрепили инициатива
та за стачка. "На заседанието 
на синдикалната организа
ция всички учители и работ
ници от помощния персонал 
подписаха инициативата да 
се присъединим към стачку
ващите колеги в република
та, която по-късно дадохме

1й в III
1Е1 1111

нН
обяснила почти

§1 го.

V'!’
гимназия. па Винкони па

ш
не е запознал 

и на-.ш проверени и уточнени 
факти, а не в ъз основа 
ски клюки, както той изтъква. 
Има една народна послови
ца, която гласи: "Този, който 
се дави, се хваща за сламка". 
Такъв е и случаят с Христов.

па
па сел-

и че то е негово за-
персопаа и в двете училища 
са рошени да продължа т със 
стачката все докато предста
вителите па трите просветни 
синдикати не постигнат дого
вор с министрите на финан
сите и па просветата за уве
личение па заплатите па зае
тите в основните и средни 
училища.

па директора и започнахме 
стачка", изтъкна Накев.

Председателят на стачку
ващия съвет в основното учи
лище Иван Ефтимов особено 
подчерта, че за разлика от ня
кои училища в Сърбия в тях
ното хигиената е на високо 
равнище без оглед па стачка-

ЛРПДЛ01 МЕРА

време"ч1Да васлитач интерната иошгу;е радио 
радног времена.

1.

П.Л.Р. \та. РОК: По при}ему зглисннкг.

2. Да се васпитач нс меша у послове и радне чадатке куварице» 
«уе пщс надлежан.

РОК: По при^сму записника.

Учителите и помощният

(Днес в Ниш ще се проведе заседание на Комисията 
по образование при НС повреде радних обавеза покренс дисцишшкски ;

са чл !29. Закона о основама система
3. Да се за извршснс теже

поступак против запослених. у екдаду 
___образована н васииганл.Ще искат отговорност 

от Величков ПРООЗЕТНИ ИНСПЕКТОР
•Ж.ЪИИ-------
ДЕ1ЛКА ЪЕОРГШЕВА

ДИ1^|р^>Р ШКС|Е 
МЕТОДИ ЧИПЕВ

Комисията по образова
ние при Националния съвет 
на българите в Сърбия на 
днешното си заседание, кое
то ще се проведе в помеще
нията на "Братство", ще раз
глежда учебниците за трети 
клас на Издателство "Просве
та" от София, които от след
ващата учебна година трябва 
да се прилагат в обучението 
на третокласниците в българ
ската паралелка в основното 
училище в Босилеград. Пред
седателят на комисията Пене 
Димитров казва, че ще бъдат 
разгледани всички учебници

поотделно и доколкото се ут
върди, че някой от тях не е в 
унисон с учебната програма 
на Министерството на прос
ветата на Република Сърбия, 
ще се вземат решения те да 
бъдат съгласувани с нея.

На заседанието ще бъде 
обсъдена и новата учебна 
програма по български език 
за шести клас. Тя е част от ре
формите в учебната програ
ма за шестокласниците, коя
то ще се прилага от следва
щата учебна година.

Димитров оповести, че ще 
се разисква и във връзка с ус

ловията и начините за откри
ваме на българска паралелка 
в първи клас в босилеград- 
ската гимназия. Във връзка с 
това ще б ъде обсъдена и отго-

Лко лъже козата, не лъжат росата - Част от един от 
протоколите, косато Христов оил възпитате./

Родителите на децата от Гор
но Тлъмино не искаха той да 
учи децата им, а родителите 
па децата, ползващи обще
житието в с. Бистър, в начало
то на учебната година се изяс
нили при педагогическия ръ
ководител Мнте Мптов, че

бойкотирахародителите 
учителя и не изпатиха децата 
си тон да ги учи, директорът 
назначи нов училищен слу
жител в Г. Тлъмино. Освен то-

ворността па директора иа 
училището Стоян Величков, 
понеже както казва Димит
ров, въпреки желанията па 
някои ученици и на техните 
родители, през тази учебна 
година не беше формирана 
паралелка, в която обучение
то изцяло да се провежда па 
майчин български език.

помощнпк-днрекотрът 
Пене Хпрстов е гарант на по
лицата на Винко Христов при 
купуване на колата му "Лада 
Нива" на кредит.

По думите на педагогичес
кия ръководител в подведом
ственото осмокласно учили
ще в с. Бистър Мите Мптов 
никой не е карал Христов 
през зимата да пере одеяла и 
бельо
Ограждането на общежитие
то е можал да направи п ня
кой друг, но тон за върбовите 
колове и за двете ролки мре
жа е взел "дебели пари", за 
сметка на което на учителите, 
които пътуват, от една година 
не са им изплатени пътните 
разноски. Тон с това се зани
мавал, понеже образоватле- 
но-възпитателната работа не 
му е позната. Вярвам, че във 
връзка с тези и други подроб
ности ще се изкажат на стра
ниците на "Братство" педаго
гическият ръководител в под
ведомственото училище в е- 
Бистър, учителите н родил
ните, па чиито деца Христов 
миналата година е бил възпи
тател и които търсеха поми111 
от мен.

ва

няма да оставят децата си да 
квартируват в общежитието, 
ако Христов остане да бъде 
възпитател. В този случай 
сламката на спасението му е 
била ромчето от с. Райчплов- 
ци, което взел от Центъра за 
социални грижи и което е за
писано като ученик в райчи- 
ловското училище. За влече
нието на детето към ученето 
говори и фактът, че е на 12 го
дини, а все още е в 3 клас!

В своето 
тов ми

ГМ.Р.

В рамките на програмата “МИР_2^ общежитието.в

Конкурс за рисунки
На 5 декември изтече срокът за изпраща- местния живот на хората, добросъседските 

не на рисунки за участие в конкурса, който отношения и взаимното уважаване на раз- 
за учениците в основните училища в 13-те личията, опазването на околна среда, спорт 
общини на Пчински и Ябланишки окръг и пр. 
организира УНДП, в рамките ма програма
та "МИР 2". Този конкурс УНДП провежда де награден по един ученик, а един от тях 
за четвърта поредна година в съдействие с ще бъде избран за победител в конкурса. На 
Координационното тяло иа 
правителството на 
за общините Буяновац, Пре- 
шево и Медведжа.

реагиране Хрис- 
припомня на стихот

ворението "Кирчо пред съ
да", но въпреки това си задава

Предвидено е от всички 13 общини да бъ-■ следиите въпроси: "Не е
срамно довчерашен просве- 

инспектор, сега колежка, 
да разказва селски клюки. То
ва ли е професионализъм?! 

докато ; 1 я говори за забележки 
най-успешните участници : ложителни

ли
тен

победителя УНДП ще пода-
Сърбия В миналогодишния конкурс 

за рисунки иа УНДП учас
тваха общо 2186 ученици от 
шестдесетина основни учи- 

Освен за проектите, които лища в Пчински и Ябланиш- 
УНДП реализира в тези об- ки окръг. Първото място в—, „ред.™- 2“Гл«±,:гх,“;
даше рисунките да бъдат и от подведомственото учили- 

теми, свързани със съв- ще в Райчиловци.

ри компютър, и на-
мерки, а до ден

община ще получат : днешенне ми е връчен прото- 
по колело. И тази година 13- : кол с такова съдържание. Без 
те най-успешни творби ще : оглед иа това тя твърди, че ме 
бъдат включени в календара = тиТбГ’1' Г,ИЛИ,Щните 
» УНДП =. 200, год„,|.др !

пален и е 
меитм. На

от всяка

влас-

на П./1Р. подкрепен с доку- 
първо място, Дсшкп Гсор^11'^на
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Импресии от концерта 
на “Симфониета1 ’ Младен Йотов за творчеството на Димитър Илиев

Как царибродчани станаха 

част от сщроничен оркестър
Илиев е водещият 

скулптор на 

миниатюрната 

теракота в СърбияКИЦ отново доказа твърде- една от полките. За първи 
ннето, че е институция, рабо- път в живота си виждам нещо 
теща в защита па културата и подобно или не съм забеляз- 
нзкуството, при това вече с вал досега, но този път даже и 
десетгодишна традиция. То- почувствах как диргентътвле- 
зи юоилей беше прекрасна зе в'кръвта ни и освен окрес- 

царибродчапи търа започна да ръководи и 
да се оттеглят от всекндпев- нас. Може би защото сме заб
ийте си мъки п да се отдадат равплп истинските ръково- чата цел на твореца е да раз
на великолепното въздей- дители в този суров живот, Интересно преживяване за движи чувствата у зрителя,
ствпе на изкуството. или той наистина даде всичко всекм любител на изкуството Силата на влиянието идва от

Именно КИЦ използва та- от себе си за този концерт, не е когато попадне в ателие, къ- съчетанието между изобра
зи възможност и още веднъж зная - остана ми само едно дето се сътворяват изящни зителните елементи, които 
зарадва жадните за нзскуство прекрасно чувство и щом си художествни творби. Своев- задвижват чувствата на зри- 
гражданп па Цариброд. Беше спомня за събитието мзпъл- ремеипо имах щастието да теля. Теракотите на Димитър 
прекрасен ден, малкият град вам се с блаженство. бъда поканен от Димитър Илиев имат силно въздей-
отново приветства хора па из- Самият концерт и ннтро- Илиев да посетя неговия ствие върху зрителя. Има ня-
куството. Великолепните тво- дукцинте на изпълнените "храм па изкуството", кътче- какво излъчване от тях. Всич- 
рбп па художниците (с ца- творби издигнаха публиката то, в което той се усамотява, ко това като виорация се пре- 
рпбродксо потекло) излъчва- ма едно високо пиво - ниво, медитира и реализира в нася върху ритъма на цялата

композиция. Конструиране- 
На една платформа във вид то на масите е мощно.

Великите гросмайстори в

равят силно впечатление пре
ди да сме разбра 
представляват." Дьолакроа е 
напълно прав, тъй като худо
жественото творение няма за 
цел нито да разказва, нито да 
описва някоя идея. Единсте-

тънкости, които са свързани 
само с вътрешната чувстви
телност на твореца. Компози
ционната хармония и ритми
ка в неговите творби са дове
дени до перфекционизъм. На 
мен например ми въздей
стват "празните" места в ком
позицията. Те при Илиев не 
са случайни, а отлично съче
тани в общата композиция и 
така обогатяват ритъма на 
творбата. Терактотите на Ди
митър Илиев, макар че са ми
ниатюрни, изглеждат мону
ментално. Колко ли мону
ментални щяха да бъдат, ако 
бяха реализирани в размери
те, подобни на творбите на 
Хенри Мур? Какви монумен
тални щяха да бъдат, ако бяха 
изложени в свободното прос
транство, в добре подбран ек
стериор? Гледката тогава ще
ше да бъде своеобразен хепе- 
нинг, щеше да се преобрази в 
самия екстериор. Художни
кът владее материята, която в 
неговите ръце се превръща в 
маса, която изълчва мощна 
енергия. Благодарение на та
ланта си и познанията си за 
този вид изкуство, формите 
на творбите му са конструк
тивни и дадени в монолитен 
синтез. Всяка галерия би по
желала да притежава някоя 
теракота на Димитър Илиев. 
Смятам, че той е водещият 
скултор на миниатюрната те
ракота в Сърбия.

Подготвил: Б. Димитров

ли какво

възможност
I (р а кош а па Димитър Илиев

творческо отношение.

па масичка, прикрепена на 
стените, бяха подредени око- шахмата предвижат всяка си- 
ло 50 миниатюрни фигурки - туация в играта. И Димитър 
теракоти. Върху тях падаше Илиев знае как трябва да раз

вива композицията си и посветлина, идваща от прозоре
ца от източната страна на ате- какъв начин да хармонизира 
лието. Сенките на фигурките всичките изобразителни еле- 
се очертаваха на стената зад менти. Конструктивната маса 
масичката и се получаваше в неговите композции с неу- 
впечатление, че фигурките са държим ритъм се движи като 
двойно повече. Първата ми река. Що се касае до стила, 
импресия тогава беше, че фи- който скулпторът прилага, 
гурките създават мощно въз- той се причислява към сфера- 
действие, подобно на откри- та на визуалността, така че 
тата преди време архелоги- различни зрители виждат 
ческа находка в Китай, пред- различни асоциации

съвсем естествено. В това
ха ново чувство и галерията достойно за граждани на ве- 
сякаш се сдоби с липсващата лики градове, а непознато за

такива, каквито са жителите

и това е
многобройнаставляваща

глинена войска. Спомних си всъщност се състои красотатаси част.
Вълшебната вечер продъл- на Цариброд, 

концер
симфоничния оркестър "Си- че с достойнство изпълнява 
нфониета" от гр. София, историческата си мисия, ско- 
Отново пролича професио- ято изкуството и културата 
пализмът на изпълнителите, слага на преден план в живо-

и за думите на Дьолакроа: и универсалността на истин- 
"Когато отидем на изложба, ското изкуство. Асоциациите 
някои от картините ни най- се протягат от предисторията

до съвременността. Но това са

КИЦ още веднъж показа,жп с магическия т на

Раздадени са наградите на 44-ия Панаир на книгата в Нишкоито по съвсем рзаличеп па- та па гражданите, 
чин представиха света на пол
ките и валсовете. Гениалният деем с факта, че има хора,
Свилен Симеонов умело вкл- грижещи се за изкуството и 
ючи в концерта и публиката, културата в нашия град. От 
която подпомогна да се из- провинциалните комплекси 
пълнят някои от полките. Ръ- ще се отървем само с култур-
когмяскапията и гласът па но и духовно обогатяване. Почти всички традиционни награди на таз- 
публиката се равнопоставиха Ооогатяване, коею пе пи ГОдИШПИЯ Панаир на книгата и на графиката в 
на музиката и заедно отидоха струва нищо, освен време и цИ]11 спечелиха издателските къщи от Бед
на едно по-хубаво място, мяс- дооро настроение. град. Наградата "Присад на мъдростта" за об-
го "Без грижи", както казва Дени Милев ща продукция през 2007 г. журито присъди па

белградското издателство "Клио". Сборникът 
"История па философията 1-4" на белградска
та издателска къща 'Т1лато" беше ироиъзгла- 

май-добрата поредица, а за най-добра 
- "Сръбска та православна църква в Дуб

ровник" от д-р Ирена Арсич (ИП "Арс либ- 
ри").

- Разнообразната продукция, представена 
па тазгодишния панаир, даде възможност на 
членовете па журито да изберат издателски 
къщи, поредици
които пай-много допринасят за развитието па 
литературата, за изграждането 
кия усет у читателите и за популяризирането 
па книгата сред пай-широката публика, заяви 
председателката па журито д-р Снежана Ми- 
лосавлевич.

Ние можем само да се гор-

Доминацмя на белградските 

издателства

"Братство" на Софийския 
панаир на книгата

сен за 
книга

Издателство "братство" се представя на 26-ия пореден 11апаир 
па книгата в София, които започна па 5 и приключва па 9 декем
ври. Участието па нашето Издателство па това сьбитие е осьщес- 
твепо благодарение па Дирекцията па Софийския междунаро
ден панаир па книгата, "брат ст во" представя своите книги, списа
ния и вестника на щанд, който безплатно е подситурила Ас 
пият а "българска книга".

След участието па Международния панаир 
трал и па неотдавна приключилия панаир в Нт 
България имат възможност да разгледат и да си купят някои от 
изданията па "братство".

В словото си на откриването па 11апаира, г/ьлгарският преми
ер Сергей Стани шев подчерта, че учаегието па над 150 издател
ства е впечатляващо и показва живия интерес към книгата, която 
е не само източник на информация и познание, но и радост за ду
шата. По време па разходката си из Панаира в НДК премиерът 
Станишея се спря и па щанд 109, където са представени книгите 

Издателство ^братст во", заедно с книгите па бесарабските бъл
гари от Молдова. И.д. директорът Небойша Иванов подари на 
ттремиера Стамишен тритомиика "Избрани произведения ог 
Детко 1 Гетров.

М.Г./МЛ

ОТ К11 и ги и л и отдел ПИ к 11 и ги,
оциа- па естетичес- логия па руската лирика 1-3”, подготвена от 

Миодраг Сибипович ("Паидеа").
Белградски издателства грабнаха и награди

те "Отпечатък" ("Отисак") в трите категории: 
за естетическо третиране ма книгата - о00" 

По решение па журито, в чийго съсгав бяха ("Бели Пут" Бг.), за технологическо - "Пират- 
още д-р Горан Максимович и историкът Ме- ство" или "Дневник на кораб" ("Моно и маня- 
бойша Озимич, наградата "Инициал" за ав- па"), докато за интермедиалпа обработка 
торски принос за развитие на изкуството или книгата е наградено издателството "Младми- 
пауката е присъдена па "Речника па литера- ска книга" също от Белград, за енциклопедия- 
турните термини" от проф. д-р Таня Попович та "Факти под ръка".
("логос арта"от Белград), за произведение, Единствената награда, която не отиде в сго- 
афирмиращо книгата като такава - па "Тема- лицата, е признанието "Божа Воинович" за 
тичпа енциклопедия 1-3" (ЙРР1 Земуи), докато особен принос към мероприятието, което бе- 
"Инициал" за произведение, обединяващо ми- ще присьдеио ма Никола /Джурджевич, 

настоящето, спечели книгата "Апто- °

па книгата в Бел
иш и читателите в

на

на

В.С.Б.палто и
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Среща с известния музикант Ивица Мит от Белград Започнаха Коледните пости__
V Постете, но и 

уважавайте хоратаай-хубаво ми е в родния край
* Потеклото на известия кларнегисг

Одоровци и Гулеиовци подари един хубав

вече 30 години живея в Бел
град, Димитровградско чув
ствам като мой край, понеже 
корените ми са тук.

Кош (ертът п редставля ва - 
и се

разказва 80-годишнага Бранка Илиева* За постенето 
ог Димитровград

За православните християни, които уважават Юлианския ка
лендар на 28 ноември започнаха 40-дпевните Коледни пости, ко
ито ще продължат до Рождество Христово. Ге не само че издига, 
духовно-нравствените стремежи у християнина над телесни.е 
усешания, по се оказват и здравословни.
" I |о време па постите не се консумират ястия от животински 

ОИЗХОД. Само па Никулден (19 декември) се разрешава риоа. 
.зключепиесе прави за деца, бременни жени, болни и възрастни 

хора на които са разрешени мляко и млечни продукти. Според 
пъкрвата, до Коледа всички празнични трапези са постни.

- Едно време 
много сиазвах-

Одоровци, където е роден баща му 
край, а това лято на жителите на Височки 
концерт.
* Г-н Мит, неотдавна запи

сахте нов авторски албум с 
народни хора под название 
„Видлич Буги-Вуги”. Какво 
представлява той?

- Новият ми албум е про
дукция на ПГГ1 РТС, където и 
работя. С народните хора ка
то „Видлич Буги-Вуги", „Ста
ропланински Хард-Рок" и 
„Одоровачки уранак" 
да популяризир 
край. Видлич и С 
на за мен са най-хубавите 
планини, а Одоровци най- 
прекрасното село. Велико
лепно се чувствам, когато съм 
тук сред прелестната приро
да, с роднините н приятелите

X
ше голямо развлечение 
надявам, че такива срещи ще 
станат традиционни. Събрах
ме се спонтанно, дойдоха мои 

от Ниш

я
Черква?//а 
'<Свето 
Възнесение 
Гдеподие ”

ме правилата па 
постите и цър
ковните изис
квания, разказ- А 
ва пи 80-годиш- “ 
11ата

приятели музиканти 
и Крушевац и подготвихме 
хубав концерт па народна му
зика. Потвърждава го и броят 
на зрителите, а пие от сьрце 
свирихме и пеехме.
* Възнамерявате ли да изнесе
те концерт и в Димитров
град?

искам 
ам нашия

, ' !Бранка
Илиева от АИ~ йг

тара плапп-
вмитронград, ро

дена в 
Смиловци 
патриархално ц 
семейсгво. Така И 
ни учеха паши- И 
те сгари и осо
бено прадядо 
ми Ранча Гогов, 
един от първите 
учители
бърдието. Той | 
винаги повтаря
ше мисълта:
"Постете, но и уважавайте хората". Освен това хората от Смидов- 
ци, което преди 70 години имаше повече от 200 обитаеми къщи, 
смятаха, че постите са магия, с която трябва да привикат плодо
родието, от което се нуждаеха земеделците и спазваха обичаите, 
свързани с Коледа.

По време на Коледните пости не консумирахме месо, яйца и | 
млечни продукти. На трапезата бяха фасул, боб, картофи, зеле, | 
туршии и овощия, а ние, децата, особено се радвахме на компота 
от сушени сливи и на хубавия хляб от селската фурна. Тогава бях- | 
ме много по-здрави.

На първия ден на Коледа отивахме в селската църква "Свето 
Възнесение Господне". Тогава литургиите служеше известният 
поп Спас от Цариброд в чиято енория бяха всичките села в За- 
бърдието. Повечето семейства от селото и учениците отиваха на 
причастие. Ние се радвахме на коледните празници и след ли
тургията се завръщахме вкъщи, където ни чакаше богата трапеза 
с печено прасе и "шушеници". За съжаление дълго години след 
Втората световна война повечето хора не спазваха обичаите, 
спомня си баба Бранка.

Трябва да припомним, че без молитва и покаяние постът се ! 
превръща само в една диета. Според църковните книги, постът е | 
съвкупност от добри дела, искрена молитва и въздържане от 1 
всичко. Съчетани в едно, телесният и духовният образуват истин
ския пост.

Ивици Мит е роден прел 1962 г. и 
Бор. Живял е в Зайчар, а преди 30 
години се преселва в Белград, където 
навършва <редно медицинско и сред
но музикално у ч или ще (кларнет а 
саксофон). От 1984 г. започва да 
сътруднича с Народния ансамбъл 
на РТС. с който има блестящ и ус
пехи в Сърбия и в чужбина.

асело

тв

и- Обичам моя край и ще се 
постарая да изнеса още 
по-качествен концерт не само 
във Височки Одоровци, по и в 
Димитровград.
* Удовлетворен ли сте от 
факта, че сте мезкду най-доб
рите музиканти в страната?

- Няма да бъда искрен, ако 
кажа, че не се гордея с моя ус
пех като музикант. Слава Бо
гу и благодарение на моята 
упоритост и любовта към му
зикалното изкуство, достиг
нах върха в народната музи-

си.
Освен народните хора, ко

ито композирах и аранжи
рах, място на моя компак
тдиск намериха и баладите с 

както

_.**•»
в За-

и осъществих сътрудничество 
със световноизвестния Гораннародни мотиви, 

композициите на Горан Бре- _
ГОБ..Ч и Воислав Косгич. Оце- Брегош.ч, на чиито концерти
нката на новия ми албум ще оях чест гост- Имах ангажи‘ 
дадат самите почитатели ма

- - — .

поплегеидата 
Здравко Чолич, както и с по
пулярни певци от нашата ес
трада. От особено значение е 
и сътрудничеството ми с мои
те колеги от ансамбъла - Бра- 
нимир Джокич (акордеон) и 
Бора Дугич (дудук). В момен
та съм ръководител на народ
ния ансамбъл на РТС и ра
ботя като студиен музикант 
за други изпълнители.
* Какво значение има за Вас 
концертът в село Височки 
Одоровци, който на Петровден 
изнесохте с Вашите прияте-

менти и с
инструменталната музика.
* Откога се занимавате с му
зика?

- Когато бях на 12 години 
по желание на баща ми за- ка.
почнах да свиря на кларнет и 
саксофон. Тук възникна лю
бовта ми към музиката, а осо
бено към народната. След ка
то завърших средно музикал
но училище, започнах да сът
руднича с народния ансам
бъл на РТС и с известните 
белградски музиканти. Пос
ледваха концерти и записи в ли?

Радио-телеви-

* Узнахме, че сте и страстен 
рибар.

- Да, рибарството ми е хо
би. Макар че съм много зает, 
използвам всяка възможност 
за почивка край реките. Осо
бено ми е привлекателно 
Смиловското езеро, където 
през лятото ловя риба. Тук 
получавам инспирация за ра
бота и за нови музикални 
проекти. И когато се завърна 
в Белград съм като нов човек.

Интервюто взе:
Петър Виденов

тогавашната 
зия Белград.
* С кого сте сътрудничили до
сега в музикалната си карие
ра?

- Хората от Височки Одо
ровци, Гуленовци и остана
лите села в Забърдието, както 
и тези от цялата Димитров- 
градска община, са мои хора. 

- Като инструменталист Макар че ^ роден в Бор и

1Коледните или Рождествените пости завършват на 6 януари - 
Бъдни вечер. Г7. Виденов

Нашите села кярцн, Чорбаджийска и Близначка. 
Имената на махалите така са записани 

"Кюстендилско Краище" 
(1918) на известния босилеградски учен 
Йордан Захариев.

Нивите на бресничани са в местнос- 
Шоина падина, Рудина, Гьергови- 

ца, Мурговица, Локва, Коруба, Пап- 
раднмца, Младеново клагье, Стубъл, 
Атанас, Мнлево търпежйе, Шатор, 
Църнотравка, Вучя падина, Копина н 
Тодорова падина. Местности с ливади: 
Цуцак, Златанова падина, Ръджевица,

Бресница е село в южната частна Босилеградска Дебела глава, Змиярници, Мали Цър-
община. Отдалечено е около 15 км от центъра на ноок, Гори: Гюрешица, Конярници,
общината. До центъра на селото се стига като се Бресница Петреви чуки и др. Гарска падина, Сит-
изминат около 8 км по асфалтния път Босилеград - ?1Як, Присое, Гоин дол, Узунова кория,
Рибарци до Бреснички мост, където се свива вдяс- воденици. От двете страни на Бресничка река се на- „„ м .,Ясика' Придол и др. Пасбища: Църно- 
но и се продължава по черния път край Бресничка мират плодородни ниви и ливади, зеленчукови и пТу,! цъРноок' 1 аРина и ЛР- 
река, по който се пътува още 5 км. По пътя край овощни градини. 1 качаРска махала надолу кран Бресничка ре-
Бресничка река може да се движат камиони, трак- Селото е от разбит тип - неговите 26 махали са К3 дИМал° немалко воденици. Техни собственици 
тори и всички други моторни превозни средства. пръснати от двете страни на реката От дясната г ЛИ Ь°Жг'Л КачаРски- Дядо Петър, Стоимен 

Бресница е разположена по североизточните страна най-отгоре е самата къща на Йванчо Нико- м™ГРСКИ' с осп°Д“и°ви и ДРУ™ бресничани. 
склонове на планината Църноок и граничи със се- лов, а надолу се редуват махалите- Придол Влаш- Божил Михайлов имал не само воде-
лата Бранковци, Млекоминци, Буцалево, Парало- ка, Сушичка, Ковачка, Коларска, Дядо Ангелова к!'Ц3' Н° И тепавица (валявица) и гребенец. За гре- 
во, Църнощица, Ярешник и Зли дол. Бресничка Граорска, Лещарска, Шоин рид и Узунова която се ° - 43 И тепавиЧата е имало денонощна раоота, 
река (поток) се образува от водите на два бистри смята за център на селото. А от лявата страна са- ™ В миналото вълната е била основна суро- 
извора в северните склонове на Църноок, после те- Габрешевска, Ранчин дол, Козарска Старопадин- ™ 33 пРоизв°Аств° на облекло и черги. Тук са до-
че към изток и от малък поток постепенно става ре- ска, Качарска, Ковачка, Дядо Костадинова Яочин- "3 ВЪЛНа и бала не само бресничани, но и хора 
ка, която от Качарска махала вече може да движи ска, Слогарска, Грамагье, Дъбярци Жеравичка Бе- околиите села- - Продължава -

Бресница в книгатаГШЛЛ0В1 БУЦАЛЕВО

‘Селото е от разбит тип - неговите 26 махали 
са пръснати от двете страни на Бресничка ре
ка. ‘От Качарска махала надолу край реката е 
имало немалко воденици. ‘За гребеиеца и те
павицата на известния Божил Михайлов е 
имало денонощна работа, тъй като в минало
то вълната е била основна суровина за произ
водство на облекло и черги.

титецгРнофЩА 1ЛЕК0МКЩИ

Ганковцизли дол
ЯРЕШНИК

Богослав ЯНЕВ
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В Димитровградско застрашени дивите свине Полезни съветижитата дебне, ловците нащрек 1. Как да различаваме чистия мед от 
фалшивия?

За да разпознаем степента на чистотата на меда в до
машни условия, можем да използваме следните начини:

- Когато затворен буркан, пълен с мед, обърнем надолу, 
въздушният мехур трябва да се движи бавно към върха.

- Когато се сипва с лъжица, медът не смее да капе, но да 
тече непрекъснато до съвсем тънка нишка.

- Когато сложим една капка мед на стъклена повърхност, 
тя ще се разлее бързо, ако медът съдържа вода. Чистият 
мед няма да се разлее, но остава като капка.
2. Как и в кои случаи солта се употребява 
като лек?

Готварската сол се употребява не само като необходима 
добавка към ястия, но и като лек.

Предлагам ви няколко съвета, в които солта се употребя
ва успешно за лекуваме:

- Ако на някого тече кръв от носа, като първа помощ се 
използва чаша вода с две лъжички сол, разбъква се добре и 
със солената вода се изплаква носът.

- Когато боли гърлото, то се изплаква със солена вода.
- При кихане, разбърква се малко сол в хладка вода, а 

след това се вдъхне през носа от тази вода.
- Когато чувстваме умора в краката, в леген слагаме три 

до четири шепи сол и сипваме хладка вода. В тази вода 
стъпваме с краката и добре ги разтриваме.

- Когато силно ударим някоя част от тялото, добре е да я 
сложим в солена вода, която е топла толкова, колкото чо
век може да изтърпи.

- Когато човек дълго време ходи по големи горещини и 
при това много се поти, трябва да пие малко подсолена во-

*в Боровско поле бе гръм- , . :| 
нат глиган, заразен с тази 
болест. Това е шестият слу
чай от началото на сезона.

Ловджийското дружество 
"Видлич" се радва на добър 
ловен сезон. От 1 юли до края 
на ноември са убити 43 диви 
свине, 4 вълка, 10 чакала, 20 
лисици, 10 белки и 15 диви 
котки. По време на ловния се- ['
зон на зайци през месец но- Л' ->75 
ември ловците убиха 40 / л \! / Д 
бройки, 10 по-малко от мина
лата година.

сдружението казват, че 
до момента никакви пробле
ми не са възниквали и не са 
регистрирани наранявания 
на ловците. Единственото, ко-

В

ето ги загрижава е трихине
лозата при
Една свиня, убита неотдавна в
района на Боровско поле, бе ние на възобновяването на та от съседните общини, как- 
заразена с трихина. На терп-

дивите свине. Дим шир о в градските ловци в акция

ловния парк и обогатяването то и с побратименото дру- 
торията на Димитровградска му с дивеч. Тази година бяха жество от Тръстеник. В лов- 
община това е шестият слу- пуснати 2200 фазана, 500 от джийското дружество "Вид-

които са дарение от Ловния лич" членуват около 500 лов- 
съюз на Сърбия. Запланувано ци, които ловуват всяка неде- 
е този месец в ловните резер- ля и на официалните празпи- 

ва дума за опасно заболяване, вати да бъдат пуснати около ци. 
което се пренася и на човека, Ю0 зайци. Начинанието би се 
от дружеството апелират към реализирало със средства на дивеч ще приключи на 31 
всички ловци да бъдат пред- сдружението, 
пазливи и задължително да

чай на гръмнат глиган, зара
зен с тази болест от началото 
на ловния сезон. Тъй като ста

да.

3. Как се премахват петната от печката?
За почистване повърхността на печката от каквото и да 

било се прави следното:
Взима се половинка лимон, от който се изцежда сокът и

Ловният сезон па едрата

януари, докато през февруа- 
Пунктът за обучение на ри и март ще бъдат позволе- 

проверяват месото във вете- ловджийски кучета работи ни ловджийски засади на 
рннарната амбулатория. То- три пъти седмично, а неот- хищници. Сезонът завършва 
ва се отнася и до хората, кои- давна групата на Гоша Цвет- на 1 април. Както е оповесте
те отглеждат домашни свине, ков подари на дружеството но, накрая на сезона ще бъде
имайки предвид сезона на диво прасе. Така в пункта се- организирана традиционна- | ИздатеЯСТВО “БратСТВО”, 
"свинекола". га има 4 свине, един глиган и та Ловджийска вечер.

с вътрешната страна на изцедения лимон се изтрива по
върхността на печката.

Подготвил а: Жаклина Митова

Ниш, Кей "29 декември" 811рез изтеклия период дру- 7 прасета, 
жеството "Видлич" бе много 
активно, особено по отноше-

Голямо сътрудничество бе 
осъществено със сдружепия-

П. Виденов обявява
публична поканаКръстословица 353

Съставил: Драган Петров за събиране на оферти за следните обществени на- 
бавки с низка стойност в 2008 година:

1. Печатане на седмичния вестник "Братство" 
на български език;
2. Печатане на месечното детско списание 
"Другарче" и
3. Печатане на двумесечното списание "Мост", кои
то изпълняват условията на чл. 45 от Закона за об
ществените набавки.
Конкурсната документация може да се вземе на посо- 

адрес след внасянето на 5000 динара за едно изда- 
работен ден от 8 до 14 часа в срок от 15 дни 

след публикуването на поканата в Братство и Народне 
нониие". Офертите, които пристигнат след този срок, ня
ма да се разглеждат.

Оферти те трябва да бъдат отделни за всяко издание и 
запечатани в плик, на който пише "Оферта - не отваряй . 

Зл подробни информации - \нел. 018/513-867.
Офертите ще бъдат отворени публично след изтича

нето на посочения срок, а формираната комисия ще из
бере най-добрата от тях.

Комисия за реализиране на публичната покана

ВОДОРАВНО: 1. Горна- 
част на кораб. 6. Държава 
Африка. 11. Марка камиог 
от Словения. 12. Сценич: 
изкуство. 14. Името на пев 
цата Лукич. 15. Обработ! 
на земя. 17. Химически ел 
мент, газ. 19. Заострено дъ 
во. 20. Охранител. 22. Име
на актрисата Кидман. 2 
Седмата нота. 25. Един з 
ленчук. 27. Област в Гърци 
30. Химически елемент, м 
тал. 32. Препинателен зна 
33. Ехо, екот. 35. Порода ло 
но куче. 37. Мъжко име. 4 
Град в България. 42. Ядли1 
полско растение. 44. Хими
чески елемент. 45. Името на 
писателя Зила. 47. Модел на

меним 
ние всеки

ГИМЯ на театъра (мит.). II. хност.31. Долната частна хо- 
Шахматна фигура. 13. дило при някои животни. 34. 
Отбрано общество. 16. Пус- Безсъзнание. 36. Двуостър 
тиня в Африка. 18. Името на нож. 38. Държава в Азия. 39.

Панчич. 21. Монети. 41. Най-красивото
"Лада". 49. Мярка за земна 
(шоп). 50. Външен вид, на
мТсеивтелшш-п,,аГаЛИ' хГщГоТродд па кучето, момиче в специално органи-
Мессц в годината. 23. Град в Гърция. 26. Балкон, зиран конкурс. 43. Подарък.
ОТВЕСНО: 1. Тържествено 2Ц. Сестра на родител. 29. 46. Шестата нота. 48. Египет- 
шествие. 2. Река в Южна форма на земната повър- ски бог на слънцето. 
Америка. 3. Градче в Сър
бия. 4. Немски композитор.
5. Името на футболиста Бок- „ „ .... „ ..0
шич. 6. Лепенка върху стока. 1. БСП. 4. Пот. 7. Каракас. 10. Моторола . 11. Ок. 12. I и». 13. 
7. Модел руски самолети. 8. Лос. 14. Ка. 15. Икар. 17. Гаф. 18. Лов. 19. Хари. 20 Отпра За, о- 
Силна горещина. 9. Стил в ра. 25. Вата. 26. Алабама. 28. Ар. 29. Корени. 31. Ад. 32 I АМ. 
литературата (мн.ч.). 10. Бо- 34. Пита. 35. Ена. 36. Лисица. 38. Амин. 39. Мелита. 40. Ули

ца. 41. Жени. 42. "Имола".
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Разговор с Ружица Алексова, треньор на 
димитровградските стрелци

в ПФДПрикилючи есенният полусезон

Босилеградчани
Някои хора <е опитват да убедително първи 

унищожат СК "Граничар" "Младост" е есенен гпам- ледпия кръг са постишаги 
пион на Пчинска футболна следните резултати: Челик 
дивизия с максималните 36 - "Алакипне , 3:0; Траншеи- 
точки от 12 изиграни мача и ка" - "Поле/ 1’Я; М/ „ 
импозантна гол разлика 52:5! (Сувойница) - "Павлова:^ 4:0 

На второ място се класира и Напредък" - "Девосое у.Ь. 
'Челик" от Село поле с 31 Свободни бяха "Пчиня и 

ц и ята ни см I рев този сезон да се точки, а грети е "Полет" от "Копдива". 
опитаме да постигнем мо-добри |уЬртогош с 27 точки. По време на първенството
резултати в сравнение с минала- ’г 
та година. Дияпа и Снежана ще

"ладоа
* Например Ивица Марков, като представител па местото самоуправление пред 
партията ДСС, не разбира нищо от организирането в спорта и незнанието си ком
пенсира с гласуване срещу всичко, което се отнася до I раничар .

*Г-жа Алексова, от някол
ко месеца нищо не се чува. 
за стрелческия клуб “Гра
ничар”.

- Клубът върши редовните си я 
дейности. От юни до септември Ш 
провеждахме коидициоини под- Н 
готовки благодарение предимно МЕ 
на финансовата помощ от роди- Я 
телите на децата. Какви бяха Д 
подготовките ни ще стане ясно 
наскоро. 1

Що се отнася до миналия се- / 
зон, бих го оценила като твърде 1
успешен и по-добър от по-мш га
лия. Спечелихме медали в от
борна и индивидуална конку
ренция. Най-много ме зарадваха ЧЙЯ 
резултатите от държавното пър- 
венство в Панчево, когато моми- 
четата решиха за рождения ми 
ден да ми подарят медал. Това Ружица .Алексова 
сребро винаги ще го помня.
Всичките състезатели напредва
ха и осъществиха резултати, кои
то в крайна сметка и очаквахме.
Нямаше неприятни изненади и бия. Ще имаме Лига ма 
големи осцилации. Трябва да и Лига па Централна 
похваля и родителите на децата, какго и Лига на Сърбия. Всяка от 
които много помогнаха през пе- тях ще има 5 кръга и финал, 
риода, през който аз трябваше Всичките състезания са задъл- 
да отсъствам. Със съвместни уси- жител ни и са зависими едно от 
лия помогнахме на децата да не друго. Тази трансформация от 
губят сезона и да се състезават дълго време оповестявахме. Пре- 
твърде успешно. дупреждавахме навреме, че
*Според някои информации "* РаничаР" няма *а“° ла^ ^ -Г ^ в спортната стрелба, ако за кра-
стрелческият клуб има се- не ^безпеч„ адекват-
риозни финансови проблеми но оръжие. Програмите, въз ос- 
- няма пари не само за със- нова на които работи "Грани-
тезания, но и за оръокие за чар", до една-две години ще бъ

дат отменени и отборът факти- 
От формирането на новия чески ще трябва да прекрати ра- 

Управителен съвет на Спортния ботата си. Практиката показа, че 
съюз, в чийто състав представи- спортната стрелба в Димитров- 
телите на общината имат мно- градско има потенциали, но ия- 
зинство, стрелческият клуб не са- ма основното - финансови сред- 
мо че няма достатъчно финансо- ства. С увеличението на броя на 
ви средства, но се стига дотам оп- съюзите и състезанията можем 
ределени членове на съюза да не да се озовем в незавидна ситуа- 
могат да овладеят яростта и рев- ция. Може да се случи да започ- 
нивостта си и отмъщават на де- ием сезона, но да не го завършим 
цата в отбора. Понякога си зада- поради липса на пари. До мо- 
вам въпроса дали това е заради мента на разпределянето на 
мен. Определени хора от името средствата за 2008 г. фактически 
на местното самоуправление и не знаем какво може да 
политическите партии се опит- на определени "експерти"! 
ват да унищожат клуба, заради *Какво става с оръжието
ГицаШрГГто представи- международни програми? 
тел на местното самоуправление Знаем, че получихте пушка 
пред партията ДСС, не разбира от Ягодина. Понастоящем

кой работи с нея?
- Стрелческият клуб от Ягоди-

1
Таблицата на ПФД след края на есенния полусезон:

се състезават и и националната, и 
и международната програма, ко
ето означава, че ще ми трябват и 
повече финансови средства. На
шето желание е в националната 
програма да спечелим първо 
мясю в отборна конкуренция 
при пионерките. Ще опитаме да 
се сдобием и сьс стандартно оръ
жие, за което сьщо ще са ни не
обходими средства.
*Кога започва новият сезон 
и какво стана с кореспон
дентската лига?

- Сезонът вече започна. Ние

мачове победи равенства загуби точки
360012121. Младост Босилеград

2. Челик
3. Полет
4. Младост Сувойнииа
5. Пчиня
6. Длакипцс
7. Пи клонац
8. Левосое
9. Копдива
10. Трептейки 
И.Джерекарце

| 12. Напредък

31111012
2730912
2141712
1956 112

I /А

186012 6
1843512
166I512
1665 112• ,«*• И 1083 112
610012 2
41012 1

от състезанието се изтегли ог-
обаче отсъствахме от състезания- Последния! мач от есенна- борът на "Раднички от Вра
та, които се проведоха в Кюприя га часг на първенството ооси- ня.
и Смедерево. Средствата, които леградчани спечелиха с 3:0 От управляващите в ПФД 
получихме от Спортния съюз без борба, понеже отборът на узнаваме, че все още не е оп- 
след ребалапса на бюджета не "Джерекарце" от Търговище ределено кога ще стартира 
бяха достатъчни. Дължим за ди- пе дойде в неделя в Босилег- 
аболи и прицели, така че от по
лучените 80 хиляди динара ни 
остават само 30 хиляди за състе
зания. Тези средства не са доста
тъчни за превоза, котизацията и _ ^
за по един сандвич за децата. Ня- АИГОТО НО ФС РИС “ ГруПО ЮГ 30

пионери и петлета

ап е Регионален ст>-- Формпр
юз и Съюз па Централна Сър- 

региона 
Сърбия,

продетният подусезон.
рад. ПА.?.

В останалите срещи от пос-

вънроса
момента отговори 

на някои въпроси очаквам от 
Министерството на спорта и от 
Община Димитровград. Ако по
литиката на обиди мата е чрез 
Спортния съюз да ни закрие, то
гава ще бъде така. Когато става 
дума за кореспондентската лига, 
тя се превърна в официална ре
гионална лига и има 5 кръга и 
финал.

мам отгово 
по-нататък. & па как

"Балкански" - 

"Синджелич"1:0
В отсрочения мач от 12 кръг от "Балкански", а Мишич и 

пионерите на "Балкански" се Груич от "Синджелич". 
наложиха над един от "Балкански": Манов 7.5, Го- 

*Автор сте на книгата най-силните отбори в лигата, гов 7, Митов 7.5, Милев 7, Бо- 
“Умението по стрелба - ме- Гостите от Ниш стартираха тев 7.5, Илиев 7.5, Коцев 8, Дп- 
тоди и развитие”. Работи- фуриозно, мислейки, че лесно митров 7, Петров 7, Иванов 8, 
те ли по собствените си ще стигнат до победа. Малки- Маркулев 7.5 (Ангелов). 
методи?

- По методите, които набеля- 
зах в книгата, от няколко години

стрелците.

Балкански” - “Синджелич” 1 : 7 (1 : 3). Петлетата на 
“Синджелич” с 10 играчи разбиха връстниците си от Ди
митровград, на които ншцо не им вървеше.

тици имаше, но практиката ги Димитровград, 2$ }ин’мври 2007 г. СЦ “Парк”, зрители - около 
демантира. Уверена сьм, че П'0, рефер - Далибор Везкович от Пирот (7.5). Голмайстори: 
стрелците, които работят по мо- Дснис Иванов в 10 за “Балкански”, а Златановци в 15 и 17, 
ите методи, в продължение на Николич в 25 и 78, Дабич в 55, Аранджелович в 60 и Живади- 
четири години сьс сигурност ще нович в 65минута за “Синджелич”.
регистрират изключителни ре- “Балкански”: Митов 6, Йосифов 5 (Средоевич -), Велков 5, 
зултати. Понастоящем подгот- Вукчевич 5 (Иеремиев -), Денис Иванов 6, Петров 5 (Рандже- 
вям още една книга за спортната 1011 -), Неманя Иванов 5.5, Павич 5.5 (Ташков -). Златанов 3 
стрелба. Тя ще носи название Тодоров 5 и Станоев 5.5.
"Девет обучителни единици". “СинджеличДжукич Павлович 7, Тодорович 7, Младено- 
*Проличава, че ентусиаз- вич ^.Дабич 7.5, Аранджелович 7, Златанович 7, Живадино- 
мът и енергията не са Ви вич Николич 7>5 «Джорич 7. 
напуснали?

- Вижте, където и да се нами- те димитровградчани отблъс- 
рам, ще се занимавам сьс спор- наха атаките, след което в 31 (Здравкович -) Ристнч 6 Ка- 
™а -Р-ра- И “ Аляска да жи- минута отбелязаха единстве- лаба 6 (Маринкович -) Ми- 
вея, бих формирала сгрелчески ното попадение на мача ....... п /\л Р ч
клуб. В историята на спорта се шич 7 (Максимович -), Иова-
разписах като добър състезател 2ПП7 г гп "т?/4'"28 ноември нович 6 (Живкович -), Антпч 
и сега искам да се разпиша и ка- ',3 Парк , зрители - 7.5, Маркович 6.5, Груич 7,
ТО добър треньор. В света винаги около рефер - Душан Но- Станкович 7, Николич 7, Про- 
ще има деца, които ще се запи- “ич от Пирот (8). Голмайстор: кич 7.5.
мават с този спорт. Аз искам да Неманя Иванов. Жълти карто- Играч на срещата- Неманя 
им предам знанията си, да им ни: Гогов, Димитров и Петров Коцев. 
предоставя шанс да напредват.
На този спорт много дадох, но __ 
той много ми и върна. Нямам ПОПраВКа 
желание на никого да отмъща
вам, не желая на никой да навре
дя. Моята визия е зад себе си да 
оставя резултати, които ще гово
рят вместо мене. За съжаление 
имам впечатление, че на децата 
от Димитровград не се позволя-

се провеждат тренировки и се 
постигат добри резултати. Скеп-

хрумне

нищо от организирането в спор
та и незнанието си компенсира с 
гласуване срещу всичко, което се на ни даде назаем "Стандарт 
отнася до "Граничар". На пое- пушка", с която в момента раоо- 
ледната сесия на съюза, на която ти Дияна Соколова. Тези дни 
се говореше за ребаланса на бюд- бяхме информирани, че ще ло
жета, той публично заяви, че на луч им назаем оръжие и от клуба 
"Граничар" не трябва да се даде "Полицай" от Белград. Всички 
нито динар повече. Аз се питам: искат да помогнат на нашите та- 
този човек провежда ли полити- ланти, защото те го и заслужа- 
ка на развитие или на унищожа- ват. Оръжието обаче един ден 
ване на спорта от името на об- ще трябва да се върне и това ни 
щината, провежда ли може би обезпокоява, тъй като вече 
политиката на ДСС или пък има да имаме какво да предложим на 
някои лични проблеми, които нашите състезатели. Дияна Со- 
влияят върху нашия клуб. От колова и Снежана Николова са 
един друг член на УС научихме, много добре известни в кръгове- 
че спортната стрелба вече не е те, които се интересуват от 
олимпийски спорт, заради което стрелческия спорт в Сърбия, 
повече не трябва да се финанси- Всички се чудят как такива та
ра чрез Спортния съюз. Значи лаити можем да оставим без 
правят се опити спортната мощ. Две години не можахме да 
сгрелба в общината ни да се уни- си изпратим на къмпинг, тъй ка- 
щожи. Аз бих ги попитала: чии то нямахме оръжие и други съо- 
са децата? ръжения.

"Синджелич Савич 6.5

няма

д. с.

„ПТ™, лич намали рейтинга си с 19 точки - от 2275 на 2256. Небой- 
мено» ппЛ ” рейтинга си с 16 точки - от 2106 на 1990, а Иван Стон- 
че ктйнто ^ реИТИИГа си с 14 точки - от 2053 на 2067. Грешка е също, 
та ‘'Ра”н°™ класиране е за осем отбора. То е за 12, така че към таблниа-

ва да реализират своите блянове, хии" 9 (33), "Беса' 2^1) и'Жонд^ва""г П^мач точки)“"4'™4"''

р л и2Г 6 И ИМСТ?т5а АЖИИГаРова ■тя се казва Емилия.Разговора води: Извиняваме се на ШК "Цариброд", шахматистите и читателите.
Димитър Ставров

по-

*Проведено бе изборно съб
рание в клуба.

- Да, избрахме ново ръковод
ство. На председателския пост 
застана д-р Симеон Басов. Амби-

*Какви организационни 
промени напоследък се 
случват в стрелческия 
спорт?

Д.С.
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ПР^А^ол^Аен турнир “Млад олипмиец" в Етрополе
Тъжен помен
След късо боледуване преди 40 ДНИ на 28 октомври 

2007 година починаПионерите първи, 

ветераните трети РОСИЦАстоянович
от с. Каменица

С много обич и - 
ме пред светлата й памет!

Нека да почива в мир!

Съпругът Йоца, близки и приятели

ят пред коледен ™1 " 2 дек™вРи бе проведен Между,,ародни-
/Днмцтровград Р М ОЛИМПИец ' на кой™ участваха и «стави от

На пионерите от "Балкански”, в чийто състав бяха деца, родени през 1993 г
вихт за втошГт^’П011,6 В 'РУР"иРа' д0каТ0 ветераните от сГщия клуб се проя- 
ви\а за втори път. В конкуренцията на 8 отбора димитровградските пионери 
. раонаха първото място; без загубен мач и с голова разлика 18:2. На финала те 
деклас] 1Раха отоора на Златия" сьс 7:2. Играчът на "Балкански" Неманя Ива- 
зз тй пР°ВЪЗГ/,асеи 33 най-полезеи играч, а съотборникът му Стефан Соколов

пп™!еп,пЪрГ,^°'Т"1 купа' 7юртш1 екипировки и дипломи. Да отбележим, че пионерите па Балкански за втори път триумфираха ма този турнир.
Ветераните се 

състезаваха за ку
пата "Барези" и в 
конкуренцията на 
4 отоора заеха тре
то място. Първи 
бяха колегите им 
ог отбора на "Бал
кан" от Ботевград.

признателност се прекланя-

Тъжен помен
На 8 декември 2007 г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на 

нашия татко, дядо и тъст
И см а пя Иванов ГЕОРГИ А. КИРОВ - деда Гоша 

от с. Желюша, роден през 1916 г.
Поклон пред паметта му!
Благодарност за всичко, което стори за нас, 

изказват семействата1

Яничиевич, Кирови и Младенови

Драган Дончев от 
"Балкански" бе Тъжен помен

На 13 декември 2007 година се навършват 5 ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и непрежалима

провъзгласен 
най-добър вратар, 
до като съотборни
кът му Новица 
Алексов за най-до
бър играч в защи
тата.

за

МИРЯНА БОРИСОВА
С много обич и признателност ще пазим 

спомена за твоята благородна душа. Вечно ще 
живееш в нашите сърца.

Благодарим ти за всичко. Почивай в мир!
Пионерския/// състав пи "Балкански"

Стефан Соколов АС

Още един човек на Втора сръбска лига - група изток 
АСС посети 
Димитровград

Опечалени: бащата Стойне, сестрата Круна и 
братовчедът Ванче със селгейството сиПопариха се в банята 

на сокола ВъзпоменаниеДойде,
ВИДЯ и 

светло 

бъдеще 

обеща!

^ На 9 декември 2007 г. се навършват 10
\ Л ГОДИНИ от смъртта на нашия мил баща и дя-

\-И ао
РАДИВОЙ ИВАНОВ 
(1927 - 1997} от с. Караманица, 

|^НшН живял в Д. Тлъмино
На 23 декември 2007 г. се навършват 5 ГОДИНИ от смър

тта па нашата мила майка и баба ---------- ----

БК "Озрен" - БК "Димитровград" 83:74 (16:10; 26:14; 25:25; 16:35) 
"Димитровград" претърпя още едно поражение, този път от ли

дера на таблицата - отбора на "Озрен" от Соко баня. Мачът бе ре- 
шен още през първото полувреме. В третата четвърт домакините 
натрупаха дори 28 точки аванс. През последната част от мача честта 
на димитровградския отбор защитаваха предимно млади сьстезате- 
ли. Те проявиха голяма сръчност и успяха да сведат точковото пре
възходство па "Озрен" до 9.

БК "Димитровград" игра в следния сьстав: Апостолов, Чирич 4, 
Петров, Станимирович 11, Мишев 7, Амдреевич 13, Драгутинович 
25, Радованович 2 и Кръстич 5.

* Александър Спаич: Запла- В следващия кръг 'Димитровград" домакинства в пиратската за- 
нувано е Димитровград да ла "Кей" на опашкаря "Власотипце". В момента димитровградчани

заемат 11 място на таблицата.

СТОЙНА ИВАНОВА, по баща
Ангеловска
(1928-2002)стане център на леката ат

летика. Д. с. Времето минава, а спомените за вашите 
благи усмивки и добрини остават вечно в ма
шите сърца.

Почивайте в мир!
Димитровград напоследък 

става все по-привлекателиа 
дестинация за работещите в 
Атлетическия съюз па Сър
бия. Последен в края на ми
налата седмица в Димитров
град бе Александър Спаич, 
член на комисията па АСС за 
обекти. С членовете на ръко
водството па АК "Балкан" той 
разгледа Спортния център 
"Парк" и щателно прегледа 
съществуващата писта за ле
ка атлетика около игрището. 
Тя е от сгурия и в момента се 
прави. Според Спаич запла
нувано е пътеката след ня
колко години да бъде рекон
струирана и покрита с тар- 
тан, както и мястото за скоко-

Тъжен помен
На 6 декември 2007 г. се навършиха ПЕТ ГОДИНИ от 

внезапната смърт на нашия скъп съпруг и баща Вашите най-мили: дъщеря Милият, син Драган, 
зет Стаичка и внуци Игор, Александър и Ивана

ВАСИЛ ИВАНОВ 
от с. Желюша Тъжен помен

На 21 ноември 2007 г. се навършиха 
10 ГОДИНИ от смъртта паш Спомените и любовта към теб, които годи

ните ме могат да заличат, пазят твоите пай-ми
ли. БОЖУРКА СТОИМЕНОВА 

от с. МоинциСъпругата Верица и синовете Мирослав и Ивица
Нека всички, които я познаваха да кажат: 

Бог да я прости!
Поклон пред светлата й памет.Тъжен помен

На 9 декември 2007 г. се навършват ДЕВЕТ ДНИ от смър
тта па нашия непрежалим дядо

Синът Славна и снахата Миряна

*ч
ВАНЧЕ ДИОНИСИЕВ СТАМЕНОВ
(1920-2007)
от Долна Любата шВъзпоменание

Изминаха 10 ГОДИНИ от смъртта на мила
та пи майка

ве. ,х.Запланувано е Димитров
град да стане център на ле
ката атлетика, особено за дис
циплините по скокове. Ако

'•кг'1
I ЕЛЕНКА КОСТОВА 

(1913-1997)и ДЕВЕТ ГОДИНИ от смъртта па пашата мида 
баба

това стане, тук ще провеждат 
подготовки спортисти от 
Сърбия и България и ще се 
организират мпогобройни 
състезания. Тогава пред АК 
"Балкан" ще се разгърне ши
роко поде за активности и 
амбциозни планове, които 
биха могли да се реализират 
с помощта ма държавата, 
ЛСС и общината.

и 8 ГОДИНИ от смъртта на милия ни бащаНАДЕЖДА СТАМЕНОВА
ВЕЛИН КОСТОВ 
(1912-1999)

Гордеем се, че сме ваши деца! Винаги ще ви 
носим в сърцата си.

С много обич и тъга ще пазим от забрава ху
бавите спомени за вас.

Почивайте в мир!
Вашите внуци Ванче, Пелена, Ирина, Валентина

роднини от фамилията Дионисиеви-Гтцевички
* Дъщерята Лиляна и синът Петър 

п>с семействата си
и останали

те

А-С.



)аблваКумор Сатири
16 7 дсксмпри 2007

Маичии рабуш

ШГ - другьи бакшишат* Мъртво море е 411 метра 
под нивото па морето, е 
най-ниското място па Земя-

- Откико помним, Манчо, никой да. признайе 
ту работу. Я не тражим ордени и медалье.

мою- 
ама съм

надад? барем чТ ре^уГ^Алал ти вера за работу-

та.
* Ангсловшпс водопади във 

Венецуела падат 979 метра в 
дълбочина и 18 пъти са 
по-впсоки от Ниагарините. 
Името са получили по аме
риканския пилот Джимн 
Ейнджел, конто гн е открил 
през 1935 година.

* Бпйкплскошо езеро в Си
бир с дълбочина 1620 метра 
е най-дълбокото езеро на 
света.

* Най-дълбоката пещера 
на света (около 1,5 км) е 
Жуфрс Жан Берпан и се на
мира във Франция.

* Най-дълга сянка на света 
хвърля вулканът Пико де Те- 
де на Тенерифите. Топ е 
по-висок от 4 км, а неговата 
сянка към запад достига и до 
200 км.

‘ Амазон е най-дългата ре
ка на света - 7025 км. След 
нея са Нил (6671 км) и Янгце 
(6300 км).

* От всички вулкани 
най-късо време е бил акти
вен вулканът Парикупшн в 
Мексико. Неговата първа 
ерупция е била през 1943 го
дина с височина 300 м, а е 
угаснал 9 години по-късно. 
Така учените са могли да 
проучват наставането, актив
ността и утасването на вулка-

се
ту!” трийесе и пет године истина ли никой не- А ма за
виле и не рече?

- Бъш тека! И да ти кажем, еве отодим у пензию, 
може ли некой да ме йе вишъл и не че

да признайе! — жали ми се^ тия дни Недоволников.
- Па кво мислиш, защо йе тека?
- Абе я понз-знавам, а и другьи ми подсказаше...
- Защо? Бъш ме интересуйе...
- Я. Манчо, имам ем дълг, ем остар иезик. Кита 

видим да нещо не иде кико што требе, право та ку- 
ме у очи: тая работа не ви чини, не може тека... А 
дал Господ при нас, Манчо, млого работе не чине! 
Оно и затова, заглавимо колата до главинуту па ни 
навам, ни натам. Работете никико не ни иду, а чу- 
йеш йедно валенье до небо: “Нийе това, ниие оно
ва!” Слуша,м и кьутим, кьутим и слушам, па кита 
преляйе, я им све истресем на куп, они наведу гла- 
ву, знаю да йе тека,, ама после пай си караю по сво-

Ангелов име
водопади

йето...
- И ич ли не можеш да се стърпиш?
- Ич! Има йедьн, Подлизурков се каже, съвят се 

растопи кита почне да ваши началството, че речеш 
све иде по мед и масло... И да еидшп, затрупаше га 
с ордени, медалье и не знам с ква йоще признани-
я...

- Па що не узнеш терк од ньега?
- Текъв терк не ми требе! От оная силна валеньа 

виде ли до куде стигомо. Само за йедно ми йе
жал...

- За ордените и медальете ли?
- Ма йок! За тенджерете и тиганят!
- За кво?
- За убавите судове! Забозарил ли си кико тропа- 

йомо по тенджере, тиганье, лонци, бъш кико на Йе- 
ремию: “Беще гущери и змийе, денъска йе Йере- 
мия!” Ее, ама не гонеомо гущере и змийе, а але и 
змейове! Я, Манчо, си строши две тенджаре и йе- 
дън тигань, докига не подвише опаш...

- Па защо тъгай си недоволан?
- Защо ли? Кой бийеше тупанат, а кой прибра 

бакшишат? Пай тия, заради койи си потропшмо 
судовете. Тува ньекня йедън ме дърпну за рукав и 
ми рече: “Не може Недоволников да риташ търнат 
с босу ногу. Ако имаш малко акъл, че видиш дека 
врана врани очи не вади. Мочаш срещу ветърат! 
Нийе бре, Недоволников, смо модерни змейове. Ако 
ни отсечеш йедну главу, на ньоньо место никну 
две нове, отсечеш ли и ньи — изникну четри! И сва- 
ка глава си знайе местото! Знайеш ли колко парти- 
йе имамо? Не знайеш! Не знайем ни я, ама свака 
глава се йе наместила по главнете партийе. Щом се 
промени партията, йедна глава закюти, друга поч
не да орати и да надиза!”

света не е, както голям брой 
хора смятат, Мъртво море, 
но езерото Асал в Джибути. 
То съдържа 10 пъти повече 
сол от морската вода и наб
лизо до него не живее нито 
едно животно.

* 13 пустинята Ашпкпма в 
Чили, която е по повърхност 
като Англия, не вали дъжд и 
по няколко години. В някои 
части на пустинята никога не 
вали дъжд.

на.
* В Долината на смърта в 

Калифорния е била измере
на константна температура 
от 49°С в период, по-дълъг от 
шест седмици.

* Най-соленото езеро на Подбор: Ж. Матова

Хвалби на художници пи втората половина!
Как спят тайкуните?

Разговарят двама тайкуни:
- Лошо, брат, дълговете се тру

пат все повече, не мога да сия. А 
ти?

Хвалят се трима художници.
Първият казва:

- Вчера нарисувах камък. Ама 
го нарисувах толкова хубаво, че 
когато сложих картината във во
да, тя веднага потъна!

Вторият художник му възра- много глупав папагал! - заяжда 
зява: се крадецът. са

- И Бог е необикновено име за 
един много зъл рогвайлер! - каз
ва папагалът-.

- Как се казваш, бърборко? - 
пита крадецът.

- Ангел! Ангел!
- Необикновено име за един - Аз спя като бебе!

- Как, когато и твоите дългове 
цял куп!
- Час спя, час плача!- Това не е нищо! Аз нарисувах 

един зимен пейзаж и когато сло
жих върху него термометър, ска
лата отчете температура от 
-20°С!

Третият художник не остава 
назад:

- А пък аз си нарисувах авто
портрет. И той е толкова реалис
тичен, че сьм принуден да го
бръсна два пъти на ден! п11родавачът му отговаря лю-
Бог вижда всичко без1Ю:„ Почакайте малко, веднага

Крадец се вмъква в нечии отивам да питам шефа. 
апартамент и почва да тършува Отива при шефа и му казва: 
из него. Изведнъж чува глас: . Щефе, един глупак иска да

- Бог вижда всичко! Бог вижда купи „оловни маса!
всичко! Шефът му дава знак да млък-

Крадецът изтръпва от страх, не и прошепва: 
но бързо се съвзема, понеже за- . той С1 ои зад те5| 
белязва клетка с папагал. Говоре- Продавачът се обръща и след
щата птица отново казва: като вижда същия човек, казва

- Бог вижда всичко! Бог вижда на шефа си: 
всичко!

Манна

Глупак и господин
В голям магазин за мебели 

влиза човек и пита един от про
давачите:

- Мога ли да купя половин ма-

Събрали се сръбските политици...
Събрали се сръбските политици 

разказват политически вицове:
- След 50 години Сърбия ще бъде 

богата страна!
- Да, ио жалко, че нас няма да 

тава...
- По-точно казано, защото нас няма да 

има тогава!* * *

* * *И си
- Вярно ли е, че когато Сърбия направи 

съюз с Русия, тук ще има истински комуни
зъм?

са? много

ни има то- - Да, и тогава ще можем да си поръчваме 
продукти по телефона, а ще ги получаваме

ни по телевизията!* * *
- Ще влезе ли Сърбия в НАТО и кога?
- Ще влезе, когато в НАТО влезе Босна и 

Херцеговина. Може да се наложи тогава 
СъРр'1я Да вдезе чак до Банялука.

- Кога ще стане по-добре в Сърбия?
- Вече беше!

- Кой е най-добрият изход от 
Сърбия? кризата в 

- Летището "Никола Тесла" в Сурчин.

- Кога ще настъпи глад в Сърбия?
- Когато се намножат сърбите от китай

ски произход.- А този господин иска да ку-

■адг III


