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Но някои не ОБИЧАТ

Още 9 бе седмици до началото на преброяване то

ДА ЗНАЯТ ЗА СВОЯ БЪЛГАрСКИ род, д се овръЩЛТ КЪМ ЧУЖДА КУЛТУ
РА и чужд език и не се
ГрИЖАТ ЗА СВОЯ БЪЛГЛрски език... и се срлмувдт да се ндрекдт бългдри. 0 нерлзумни и
юроде! Защо се сраму
ваш да се нАречеш бълглрин и не четеш, и не

крупно време е1
лд се поучим '
от вечното

Академия
Музика без
граници"

Босилезрад

говориш на своя език?
Или вългАрите не сл
ИМАЛИ цлрство И ДЪрЖАвд? Толкова години са
ЦЛрУВЛЛИ И СА БИЛИ
СЛАВНИ И Прочути ПО ЦЯ
ЛАТА земя... И цдре, и
крлле СА ИМ ДАВАЛИ
своите цдрски дъщери
ЗА съпруги, ЗА ДА ИМАТ
мир И ЛЮБОВ с БЪЛГАрските цлре. От целия
СЛАВЯНСКИ род
НАЙ-СЛАВНИ СА БИЛИ БЪЛ-

гдрите, първо те сд се
нлрекли цлре, първо те

Презгранично
сътрудничество
Кюстендил - Ниш

послание на

отец та,исий!
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СА ИМАЛИ ПЛТрИАрХ, ПЪр-
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СЛАВЯНСКИ род БИЛИ
НАЙ-СИЛНИ И НАЙ-ПОЧИТА-
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НИ и първите СЛАВЯНСКИ
светци и просияли от
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БЪЛГАрСКИЯ род И 63ИК...
И ЗА ТОВА БЪЛГАрИТе

свидетелство от
много истории...

имат
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Среща с известния
I бълаарски футболист
Даниел Боримиро в
Стр.Ш)

1Я8
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Временната
ръководителка на Консулството на
Република България в Ниш
Антония Велева прие в понеделник представители на
българските организации
от този град. Присъстваха
ръководителите и членове
на ръководствата на сдруженията „Цариброд", „Балкан" и „Рила".
В двучасовия разговор беше направен обмен на информации и идеи за национална и културна афирмация на българската общност в града край Ниша-

Димитробзрад

Асфалтиране
§ на улици в
града и
краиградските
селища

&

:

во те сл се кръстили,
най-много земя те злвлддели. Така от целия

- чгШ

Детската
градина откри
паралелка в
Гложйе

ва, както и за установяване
на по-тесни връзки с България като държава-майка. Организациите на българите от Ниш и българското консулство ще работят заедно за културното
сближаване между Сърбия и България,
Антония Велева е дип
ломат от кариерата. Родена е във Варна, а в Министерството на външните
работи на България работи от десет години. Преди
да дойде в Ниш е била
консул в Кипър.

в центъранатимаиието_.^
2>-

*^^1б септемари 201~

Още две седмици до началошо_на_ еброябанешо
Сега е време ние, българите 6 Сърбия, да се поучим
от вечното послание на Отец Паисий________ _

О НЕРАЗУМНИ И ЮРОДЕ!
ЗАЩО СЕ СРАМУВАШ ДА
СЕ НАРЕЧЕШ БЪЛГАРИН?

Статистически преглед

.^срви.1А20:п'''-**.

Штопис

За половин век
статистиката „лапна"
40 000 българи
*Най-много българи са се писали на преброяването от 1953 година -

жяря“»»60тлрижь“й*шялишпт'

сърце своя род и своето българско отечество и
желаете да разберете и знаете известното за
своя български род и за ващите бащи, прадеди и царе, патриарси и светни как изпърво са
жнвели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата па вашите бащи, както знаят всички други племена и
народи своя род и език, имат история и всеки
грамотен от тях знае, разказва и се гордее със
своя род и език...
Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура
и чужд език и не се грижат за своя български
език, но се учат да четат и говорят по гръцки и
се срамуват да се нарекат българи. О неразумий и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш
българнп и не четеш, и не говориш на своя
език? Или българите не са имали царство и

родица), колкого праведни и свети пророци СО декларирали ОЪЛГарскИЯ СИ пр
Ди патриарси имаше и се нарекоха велики на
Първото преброяване на Сърбия като българи са се
земята и пред бога, никой от тях не беше тър- населе1.,ието в Югославия писали 53 800 човека. Десет
говец или прехитър и горделив човек, както слад Втората световна война е години по-късно - 1981 г., обсегашните хитреци, които ти имаш на почит ИЗВЪршепо През 1948 година, щият брой на жителите е увеи им се чудиш и се влачиш по техния език и уогава Сърбия - една от шес- личен на 9 313 677, а броят на
обичай. Но всички тия праведни праотци са тте [огославски републики, е българите е намален на 33
били земеделци и овчари и били богати с до- имала 0бщ0 6 527 966 жители, 455. Следователно само за едбитък и земни плодове, и били прости и нез- а от тях 59 472 души са се дек- но десетилетие от статистилобливи на земята. И самият Христос слезе и л
ли кахс/българи. До ката са изчезнали над 20,3 хизаживя в дома на простия и бедния Йосиф. втдроТО следвоенно преброя- ляди етнически българи!?
Виж как бог обича повече простите и незлоб- ван*| са изминали пет години Броят на жителите в репубдиви орачи и овчари и най-първо тях е въз- _ извършен0 е през 1953 г. ликата е продължил да се
любил и прославил на земята, а ти се сраму- През ТрЗИ период население- увеличава и през следващото
ваш, защото българите са прости и неизкус- т(^на Сърбиягсе е увеличило десетилетие, така че на преб
ни, и овчари, и орачи, оставяш своя род и на 6 97д ^54 жители, а броят рояването през 1991 г. е досезик, хвалиш чуждия език и се влачиш потех- на българите е нараснад на 60 тигнал 9 778 991 души, а брония обичай.
146
г
г
ят на българите още веднъж е
Аз видях, че много българи
Според данните от извър- намалял драстично и е спадпостъпват така и отиват по шеното през 1961 г. трето нал до 26 876 души.
чужди език и обичай, а своя преброяване населението на
По време на преброяванехулят. Затова тук написах за
ония отцеругатели, които не
обичат своя род и език; а за Димитровград - под 50%
вас, които обичате да знаете и Според официалните сведения от 2002 година, от общо 11
слушате своя род и език, на 893 жители на Димитровградска община само 5836 души
писах да знаете, че нашите (49,68%) са се декларирали като българи. Като сърби са се
български царе, партиарси и писали 3005 жители (25,58%), като югославяни - 472
архиереи не са били без лето (4,02%). Под границата от 1% са жителите, кошпо са се
писни книги и кондики. Тол- писали като роми, македонци, черногорци, хървати, сло
кова години са царували и гос- венци, мюсюлмани, руси, горанци, „останали" и „регио
подствували на земята и са нални". Куриозни са сведенията, че дори 1478 (12,58%) жи
имали царски истории и ар тели на тази община не са декларирали националния си
хиерейски кондики, знания за произход, а още 703 души или 5,98% от населението са за
всичко и за много български писани като хора с „непознато" потекло.
светци, жития и служби. Но в |Босилеград - под 71%
в.
онова време не е имало сла
вянски печатници а хората от Според преброяването от 2002 година, българите в Босинебрежност не преписвали... ^градска община са 70,86 % от населението, понеже от
л
_....... _______ ^ ,
общо 9931 жители 7037 души са заявили, че имат българ‘
ТУРЧ
с .
" ско потекло. Статистическите сърби са 1308 или 13,7%, а
гарската земя ненадейно, те статистическите югославяни - 288 или 2,9%. Регистрирапогазили и изгорили черкви- ,ш са и черногорци, власи, македонци, румънци, русини,
те, манастирите, царските и словаци, словенци, украинци и хървати, които заедно съархиерейските дворци. В това чиняват 0,56% от населението на общината.
време хората бягали от турския страх и ужас
[■:
само да запазят своя живот и в това люто вре Сурдудица -1004, Бабушница - 1017...
ме загинали ония царски истории и кондики в Сурдулишка община, която според преброяването от
за българските патриарси и архиереи и на 2002 г. има 22 190 жители, като българи са се писали 1004
много светци житията и службите...
души. Общият брой на жителите в Бабушнишка община
Някой си Маврубир, латинец, превел от е 15 734, а българите са 1017. Ето и броя на статистичесгръцки една кратка история за българските ките българи в сръбските градове, в които живеят мпоцаре, но съвсем кратко - едва се намериха тех- гобройни преселници от нашите краища: Пирот - 454,
пите имена и кой след кого е царувал. Самият Враня - 351, Аесковац - 85, Ниш - 679 и Белград - 1272.
този Маврубир е написал: „Така казват гър-------------------------------------------------------------------------------------ците поради завистта и ненавистта, която Сърбия е достигнало 7 642 227 то през 2002 година Сърбия
имали към българите. Не са описали храбри- жители - отчетено е увеличе- без АП Косово и Метохия е
те постъпки и славните дела на българския ние от над 660 хиляди, обаче имала 7 498 001 жители, от
народи царе, накратко и противното писали, броят на българите е спаднал които само 20 497 (0,27%) са се
както им било удобно, за да не се срамуват, че до 58 494 души Това „разми- писали като българи. От тях
бъ4гаРите миого пъти са ™ побеждавали и са наване" ще става още по-из- 18 839 са регистрирани в Цен-
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държава? Толкова години са царували и са
били славни и прочути по цялата земя и мно
го пъти са взимали данък от силни римляни
и от мъдри гърци. И царе, и крале са им дава
ли своите царски дъщери за съпруги, за да
имат мир и любов с българските царе. От це
лия славянски род най-славни са били бълга
рите, първо те са се нарекли царе, първо те са
имали патриарх, първо те са се кръстили,
най-много земя те завладели. Така от целия
славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от
българския род и език... И за това българите
имат
г, свидетелство от много истории...
° °Р * Щ
' ГЛУ
' С1СР ;
Но пече пЗ» !-Тп■ н по^ултоп
изтънчени д(щи. Затова, казва, по-добре да се
присъединим към гърците. Но виж, неразум
ни, от гърците има много народи по-мъдри и
по-славци»:,рставя ли някой грък своя език и
учен^,:и {*ад, както ти, безумни, оставяш и
НЯ йщпй-.никакви придобивки от гръцката
мъдрб(ГГ и изтънченост? Ти, българино, не се
мамйу3най., своя род и език и се учи на СВОЯ
ези кЦИ^|й5>и^рамуваш от своя род и ез ИК
пред ученйтф,й‘търговците и славните’На зе
мята, защото българите са прости и няма от
тях мцб.го.лърговци и грамотни, и вещи, и
знаменити на земята в днешно време, но повечето от тях.са прости орачи, копачи, овчари
и прости занйЙттМи?’ Аз ще тй отговоря нак-

Ъ I .

р™» - ««г*

............................................ о^общо“ «6 бвПител™,
към „История славянобългарска")

Арбия • 1658 ■АП
Подготвил: К. Г.

Общинският съвет в Босилеград подкрепи инициативата на кмета

Центърът за култура ще издава вестник?
Общинският съвет в Босилеград миналия вторник
подкрепи инициативата на кмета Владимир Захариев
за разширяване на дейността на Центъра за култура с
издаване на печатна медия. Вестникът ще се нарича
„Босилеградско Краище и ще се печата на български
език. Очаква се да заседава Управителният съвет на ведомството, който споре^е^ййя-стЗтут^-ще вземе окон-

чателно решение,
Кметът Захариев заяви, че продължаващата криза с
финансирането на вестник „Братство" го е накарала да
предприеме такива действия, за да осигури континуИ"
рано и навременно информираме на гражданите на
Босилеградска община на майчин език.
В.Д.Б.

Роброс ъощотво
16 септември 2011

!ДаГ °Т ПиШТр0,«“° > Босилеград».

дения
3аВе" 6олни места/ предназначени плектуване на документите
ГсГопределеС80 мИестаДз; 33 непРие™те ПР“ първото
Та^ годинак българските
кандидате“™ от Ди!
" ВУЗ'°Ве
“ 3аГ™ШаТ и 4°
митровградска и Босилетрадска оощини и 4 места за
от вьтрешността на
ьр ия, за които общо са
игмДгДаТСТВак1И ЧаК ^ ДУ'
■ След публикуването на
пьрвото и второто класиране на кандидат-студентите българи, живеещи извън Ре-

Заинтересованите за следване в България босилеград- Пояснение
ски абитуриенти и тази го- Първото класиране се из
дина бяха подкрепени от вършва в рамките на всяка
К14Ц „Босилеград", където страна и регион по реда на
бяха организирани подгот- посочените желани специ
вителени курсове по българ- алности и висши училища,
ски език и история, които съобразно обявените мес
та. Второто класиране се
продължиха по 50 часа. За извършва за незаетите след
първото класиране места.
В него участват канди
Великотърновският универсситет
дат-студентите от всички
Св. св. Кирил и Методий"
страни и региони по съот
ветното постановление.
Желаещите да се обучават
в различни от посочените в
първата молба специалнос
ти и висши училища имат
правото да подадат нови
молби чрез дипломатичес
ките представителства на
Република България в съ
ответните държави. Тре
тото класиране се извър
шва за незаетите след вто
рото класиране места (за
всички страни и региони), а
кандидат-студентите мо
гат да подадат нови молби
за различни от посочените
в предишните молби специ
алности както и при вто
рото класиране.
публика България, стана яс- втора поредна година
но, че 90 бъдещи студенти от Община Босилеград обезпе- студенти (българи по произБосилеград и Димитровград чи безплатен превоз на кан- Х°Д) със степен бакалавър за
са си осигурили места в бъл- дидат-студентите до София придобиване на образовагарските ВУЗ-ове. Тези дни в деня на полагането на ква- телно-квалификационната
на уеб сайта на Министер- лификационните изпити и степен магистър. Необходи
ството на образованието, след това за записването, мите документи се подават в
младежта и науката на Бъл- Както и миналата година деловодството на МОМН до
гария (МОМН) е публикува- Канцеларията за млади ока- 30 септември 2011 г.
В.Д.Б.
но и трето класиране, спо- за съдействие на кандиред което има още 35 сво- дат-студентите при ком■
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Съобщение на Генералното
консулство на Република България 6
.____________ Ниш

Посолството и
консулството
приемат
заявления за
участие в
президентските
избори
На 23 октомври 2011 г. (неделя) ще се проведат ;!
избори за президент и вицепрезидент на Репуб- I1
лика България, както и за общински съветници и ! ]
кметове. Българските граждани в чужбина имат |1
възможност да участват в изборите за президент II
и вицепрезидент на Републиката.
Посолството на Република България в Белград В
и Генералното консулство на Република Бълга- ц
рия в Ниш приемат на място и по електронна по- й
ща сканирани заявления за участие в предстоя- ' |
щите избори за президент и вицепрезидент на Й
Република България. Електронните адреси, на щ
които може да изпращате сканирани заявления Н
са:
етЪа55у.Ъе1§гас1е@т1а.Ъ§ и сопзи1а1е.п18Ь@т1а.Ь§
Министерство на външните работи на Репуб
лика България предоставя и допълнителен сайт: й
12Ьоп2011@т1а.Ь§, на който можете да се обръ- 5
щате за подробна информация или да задавате I|
въпроси, свързани с изборите в чужбина.
Срокът за подаване на заявления за гласуване
за президент и вицепрезидент на Република
България от българските граждани е 27 септем
ври 2011 г.
Генерално Консулство на Република България в Ниш §
ош

Народното читалище от Кюстендил и музикалното училище от Ниш представиха транеграничен проект

Академия „Музика без граници"
‘Стойността на проекта, който ще бъде реализиран до края на юли 2012 година, е над 87 хиляди евро.
Народно читалище Брат- нович, три са основните цели на проекта „Музика без гра- ници": да положи основите и
ство 1869" от Кюстендил и
Аа ст>3ДаАе капацитети за
щ презгранично културно сътМузикално училище "Д-р Во
I рудиичество между Кюстенислав Вучкович" от Ниш ми
I дил и Ниш; да насърчи проналия петък представиха
Я цеса на взаимно опознаване и
проекта Трансгранична му
Щ културно сближаване между
зикална акдемия „Музика без
населението от двете страни
граници". Кюстендилското
па границата; да установи
читалище е носител на про> лйЯК г:
\ .
трайни контакти и партньоректа, а нишкото музикално ; .ЯШГ\ 1.
ства
читалище „Брат5?
училище е партньор в неговоство 1869 , Музикалното учи(
то осъществяване.
;Жьа
лище от Ниш и творците от
Реализацията на проекта
крайграничните области на
V
ще продължи до края на юли
България и Сърбия.
2012 година и ще бъде финаиВ плана за осъществяване
сираиа сьс средства па Еврона проекта са набелязани 12
пейския съюз чрез Програма- 'г,Л |
основни дейности. В Кюстенга за трапсгранично сьтруддил ще бъде проведен тридничество ИГ1П България - ,
невен семинар на тема
Сърбия. Стойността му въз- ^д>
7.Л
„Изграждане на партньорлиза на 87 340 евро.
ства и работа в мрежа, култуКакто изтъкнаха председа
рен мениджмънт и- европей
телят на кюстендилското чи
Иван Андонов и
ски програми от областта иа
талище Иван Андонов и ди Ръководителите на читалището и училището
културата и транеграничното
ректорът на нишкото музи Боривос Младенович говориха за проекта на пресконференция
сътрудничество". В Ниш пък
кално училище Борко Младе-

^ Ш
■'

ЙШ

:
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I школа
Уннш .

ще бъде проведен семинар за
млади таланти „Младите и
културните традиции на Бъля Сърбия". Заплаиува.
но е издава„е на музикален
сборник „Мелодии от Балканите« както и на 0уо „Музика иа Балканите". Проектът
ще има сайт и информацион
ни кътчета в кюстендилското
народио читалище и в нишкото музикално училище,
Проявата „Дни на кдасическата Му3ика" ще бъде проведена в Нищ. Предвидено е откриване на и^ложба „История на музикалната традиция«у как'0 и изложба на
снимки.
К. Г.

Нов или от България
4

--- '-

16 селтемнри20::

Парламентът прие изменения
6 режима за работа и пребиваване
на чужденци в Бълзария_________

Професионален празник на пожарникарите

Над 90 процента от пожарите
Нов имиграционен са в резултат на небрежност
режим за граждани р„~г^о= КЛГй: ЕЕ=НтН=Е
на страни извън ЕС

Г
"1Й, “ни™: Ги :Р н”То“ гопори „
вен
Въвеждане на правила за издаване на разрешение за
ио., д-ТаГ"» ГД,.„а д«- лос™/»™ н „робде»™
пребиваване и работа в България тип „Синя карта на
ЕС"
Синя карта за упражнявй- но пребиваване, те утежняват
ие на висококвалифициран режима за издаване на разретруд в България се издава от шения за работа,
службите за администрати
вен контрол на чужденци Промени в правилата
след получаване на разреше- За издаване на
ние от Агенция по заетостта и разрешения за
виза за дългосрочно пребива пребиваване в
ване тип „Д" (виза Д). Синята
карта дава право за упражня България и визи
Въвеждат се нови условия
ване на трудова дейност в
страната само за посочени в и срокове за разрешаване на
нея място, длъжност и срок продължително пребиваване
на работа.
България, включително об
новите правила за издава- лекчена процедура за първоне на Синя карта в България начално получаване на про Министър-председателят Бойко Борисов поднесе венци пред Па
са сходни с действащия ре- дължително пребиваване с метника па незнайния воин по повод професионалния празник ни
жим за издаване на разреше- цел събиране на семейството огнеборците и служителите от Гражданската защита. По време
ния за работа за чужденци, на чужденец. Установени са на церемонията Борисов, чиято кариера също е свързана с пожар
Макар че за издаването на изисквания за допустимост ната, поздрави служителите:
Синя карта се предвиждат На подадено заявление за ви- Като гледам, има момчета сред вас, с които навремето сме гасипо-кратки срокове, по същес- за в дипломатическите и кон- ли и всички знаят колко е трудно, колко е опасно. За сметка на
тво правилата не предоставят сулски представителства на това не люлеете да си представите колко ми е приятно, когато
преференциално третиране България и максимален срок премиерът на Русия казва: „Това, което направиха вашите огнеза кандидата и работодателя, за вземане на решение по по- борци, целият руски народ го знае“, когато премиерът на Израел
Дьржавните органи все още дадено заявление за издаване казва: „Израелският народ ви обича, сега ви обича още повече за
ради това, което направиха вашите огнеборци", така че славата
нямат практика при прилага- на виза Д.
нето им.
Приетите промени внасят ви не само в България, но и в много страни, вече се разнесе в све
яснота в сроковете и основа та.
Промени в режима за нията за издаване на разре
Снимка: БГНЕС
издаване на
шения за пребиваване и визи.
разрешения за работа Въвеждането на изисквания

на чужденци

У А м
Чужденци с дългосрочно
пребиваване в България и
техните семейства нямат
нужда от разрешение за ра
бота в страната. Същевремен
но обаче се разширява обхватът на пазарния тест за издаване на разрешения за работа
и се конкретизират изискванията за обосноваване наемамето на чужденци. Увеличават се изискванията и към работодателя, желаещ да наеме
или приеме командирован
чужденец.
Приетите изменения са на
сочени към защита на пазара
на труда в България. С изключение на въведеното облекчение за чужденци с дългосроч-

за Д°пУс™мост на заявление-

то за виза би следвало да уедНакви практиката на дипломатически и консулски представителства на България.
Когато става дума за изме
ненията които се отнасят до
получаване на виза Д по реда
на чл. 25, ал.1, т.1 от Закона за
чужденците на Р България лица от български произход,
основното изменение е че
покрай другите документи е
необходимо и свидетелство
за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е
чужденецът или от държава
та на обичайното му пребиваване — при първоначално
подаване на заявлението,
В.Д.Б.

които разберем, че са палили
земите си, за да им налагат
санкции по линия на фонд
„Земеделие" и да им спират
субсидиите. Вече имаме ня
колко десетки случаи.на по
добни наказания.
Обезлюдяването на някои
райони също е голям проб
лем. Трудно се създават необ
ходимите доброволчески групи. Имаме 3000 доброволци,
работим с тях, обучаваме ги,
но си даваме сметка, че това
няма да даде резултат още та
зи година, трябва да разпи
шем нещата за близките 10
години.
Само за последните 3 годи
ни в резултат на партньор
ство с европейски колеги сме
получили повече от 100 еди
ници противопожарна тех
ника. Тече конкурс за милион
и 900 хил. лева, с които се на
дяваме да подобрим същес
твено сградния фонд. Неща
та се случват трудно и бавно,
но важното е, че се случват,
каза още Николов.

Договорът за „Булгартабак" България се представи
на изложение в Полша
е сключен
Договорът за „Булгартабак" е сключен,
съобщиха от Агенцията за приватизация.
Регистрираното във Виена дружеството
„БТ Инвест" придобива 79,83 процента от
капитала на „Булгартабак Холдинг". Цена
та е 100 милиона и 100 хиляди евро.
Купувачът се задължава за срок от 10 го
дини да запази основния предмет на дей
ност на дружеството и да не допуска ликви
дация и обявяване в несъстоятелност. За
срок от 5 години новият собственик трябва
да изкупува минимални количества бъл
гарски тютюн в размер на 5000 тона годишно.
В продължение на три години трябва да
се поддържа средногодишна численост на
персонала в дружеството и дъщерните му
дружества на нивата от 2010 г.

България се представи със собствен щанд на
Международното изложение за хранителни про
дукти РОЬАСКА в град Познан, Полша, съобщиха
от Министерството на земеделието и храните. То
ва е първото изложение в Полша, на което страна
та представя пред международните посетители
своите традиционни вина, месни и млечни про
дукти.
Интересът към българския щанд от страна на
посетителите е много голям, мнозина от тях с ра
дост си припомнят храните, опитвани преди годи
ни, а други едва сега се запознават с традиционни
те български продукти.
РОБАСКА е най-голямото изложение на храни
и кетъринг в Полша. Вече трета поредна година
след своето основаване бива посещавано от над 45
хил. посетители и около 1300 изложители от пове
че от 30 държави.

Полицаи се обучават електронно
на шенгенското законодателство
5000 български полицаи се обучават
електронно: на шенгенското законодателство, каза пред журналисти заместник-вътрешният министър Димитър
Георгиев, който участва в международна конференция „Сигурност - ключът
към бъдещето на Европа", предаде репортер на Агенция „Фокус". В събитието участваха много синдикални лидери
от европейски страни, представители на
Европейския парламент и др.
„Три са основните фактори, които
имат отношение за присъединяването
на една държава към Шенген. Първото е
- да се хармонизира законодателството,

«„Рос,о.ут„

и»»,и на сп.р,„и
™-“"и^Гн^,

второто и най-важно - обучението на
състава, за да може той да работи. Третото е да се изпълнява всичко, което е
свързано с прилагане на шенгенското
законодателство, заедно с компенсаторните мерки, както се изпълняват тези
мерки в рамките на останалите държави", каза зам.-миниегьрът.
Според него обучението на служителите е много важно. „Затова за първи
път като държава-членка на ЕС ние направихме обучение, което не беше правено до момента, с помощта на европейския полицейски колеж. Става дума за
платформа и възможност за електронно

обучение. Разработихме модули, които
обхващат цялото шенгенско законода
телство, практически казуси, които могат да бъдат обект на изучаване и всички
тези модули. Под формата на презентации са качени на този електронен формат за обучение. 5000 служители имат
акаунти за достъп до системата", каза
зам.-министърът,
Този електронен вариант дава възможност за допълнително обучение и
на работното място, и в къщи чрез достъп до системата в реално време,
Галина ДИМОВА

Директорката
на Агенцията
по заетостта
подаде оставка
Изпълнителният дирек
тор на Агенцията по зае
тостта Росица Стелианова
е подала оставка по лични
причини, съобщават от со
циалното министерство.
Оставката е приета от ми
нистъра на труда и социал
ната политика.
До избирането на нов
директор функциите на
Стелианова ще се изпълня
ват от нейната заместничка
Камелия Лозанова.

бооил&градсгуд кр.опигга

в*^гСг*^РТГ^=Т01Т~ 5

______ А

По_по6од 2]^септември - Деня на общината

Детската градина
откри
подведомствена
паралелка
в Гложйе

Тържествена сесия
и културна програма
Богородица)11 шГгювол^рня
на общината ще се протеде
тържествена
сесияР
1
Общинската скупщина на
коятп тгта Ктдчт Щ
7 *
ществени ппмтттят/т^ЧеНИ ° ~
копоставени л% пжшнм В|1С0'
киионеои нт Ррп^
$ун“
ц онери на Република Бъл-

Гра*данин на Босилеград"
“!е^де вРъченонапРемиера
Република България БойВМБА°РИг°жИ На начал™ка на
в Софяя генерал Стоян
^онев„^ ''Обществено признаиие ще бъдат удостоени:
Симеои Дянков, вицепремиер ма Република България и

председател на ДАБЧ; Ди
рекция "Вяра и религия" на
Република България; Милан
Маркович, министър на държавното управление и местното самоуправление, отговарящ и за човешките и малцинствени права в Република
Сърбия, и Зоран Мичович,
директор на Управлението за
ветеринарство към Министерството на селското стопанство на Република Сърбия.
Кметът Владимир Захариев изтъкна, че вече е отправил
покани за присъствие на тържествената сесия до всички
лица, на които са присъдени
признания. Все още не е известно дали удостоените с
признания високопоставени
функционери от България и
Сърбия ще дойдат на тържеството.
След тържествената сесия
в Центъра за култура ще бъде
организиран коктейл.
В рамките на празненството ще бъде изнесена и културна програма на откритата
сцена в училищния двор, в
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В детската градина "Детска
радост" в Босилеград през тази учебна година предучилищно обучение ще посеща-

6-годишна възраст, които са
на целодневен престой. За
храната на малчуганите от
целодневния престой роди-

==
присъждане на обществени
признания, което ОС прие на
заседанието си от 1 септември, признанието "Почетен

чужбина; Сергей Игнатов,
™ Л ансамЬли ствената паралелка в Раичи- цена не е променяна вече 7-8
министър на образованието, извън Ьосилеград.
ловци и 5 в паралелката в се- години,
С цел създаване на по-подмладежта и науката на Репуб' ' ло Гложйе, която е открита за
първи път от тази учебна го- ходящи условия за обучение
лика България; Росен Иванов,
дина. Децата от гложката па- на децата в подведомствената
ралелка ще се обучават в едно предучилищна паралелка в
от помещенията на начално- Гложйе Дирекцията за строителни площи и пътища ре
то училище в селото.
Предучилищния курс ще монтира едно помещение в
посещават още 19 деца в 11 обекта на четирикласното
села, за които обучението ще училище в селото, детската
провеждат работещите там градина даде телевизор, а обност към Министерството на производство (марка "Ри- начални учители. Три деца щината ДВД плейер.
здравеопазването и лично тер") и в момента е една от Ще се Учат в Горна Лисина, по
Кметът Владимир Захарикъм министъра Зоран Стан- най-съвременните на пазара \ в Долна Лисина, Бистър, ев, който заедно с директорикович, който разрешил купу- в Сърбия. Оборудвана е и с Долно Тлъмино, Горна Люба- те на детската градина и ос
ването на новата машина.
редица допълнителни сьоръ- та и Радичевци а по едно вновнотоучилище ТошеАлек- Лично се обърнах с писмо жения, които предоставят Долна Лгобата, Рикачево, Ду- сандров и Методи Чипев
до министър Станкович, в ко- възможност за висококачес- кат - Дудина махала, Дукат - присъства на откриването на
ето посочих проблемите, таени стоматологични услу- център, Църнощица - При- паралелката, изтъква, че ре
монта на помещението е фипред КОИТО е изправена на- ги
А°ГпппеГппптамаТа за ча памгипала обшината която
шата служба. Моето писмо
Новата машина ще бъде
Според програмата за за папсирала общината, която
подкрепят и Общинският от- монтирана в едно от помещезТплГа^а" въ^Гателкаад
бор на Г т а съдействие в ™е3драв™м,;з™ ще^ прт^еж- която ще бъде ангажирана в
министерството ни оказа и ще бъде преместена и Служ
подведомствена параг-н Бранислав Иованович, де- бата за детска и превантивна Д*т всеки делничен ден
до тази
путат от редовете на Г 17+ от стоматология, която от фор- ^ часа.
**
откриването
Ниш, който преди известно мирането си работи в обекта
Освен за децата в предучи- Младост подари по една тевреме беше на^посещение в .,у,е„„,ес.о™.би.*™е
— ^',™с'
ПА.Р.
Бо™ле^растадинов посочи, че
ГМ.Р гРижат и 33 31 де«а °т 3 д°

Здравното министерство дари
стоматологична машина
Здравното министерство
на Сърбия тези дни предостави нова съвременна шоматологична машина на Службата за детска и превантивна
стоматология в Р Здравния
дом С подсигуряването на
новата машина стойността
па която е 1,8 милиона динара многократно ше се подобри качеството на услугите^които тазислужбаУпРедлагана
около 1500 деца в общината,
катосеима предвид, че тя в
момента оааполпгя г 32-гоГишня машина която е на-

Д-р Аце Костадинов, шеф
на детската стоматологична
служба, изразява благодар- новата машина е германско

212 ученици в гимназията и
електропарал елките
През учебната 2011/2012 г. в
босилеградската гимназия и
в подведомствените електротехнически паралелки на
средното техническо училище от Враня ще се учат 212
ученици. 183-ма от тях са ученици в осемте гимназиални
паралелки (във всеки клас по
две). В техническите в първи,
втори и трети клас учениците
са 29. Тези паралелки са с
тригодишно обучение.

През настоящата учебна
година гимназия са записали
43-ма, а специалността електромонтьори 9 ученици. Тъй
като според конкурса на
просветното министерство на
Сърбия за тази учебна година
в първи клас за гимназиално
обучение са били определени
60, а за техническото 30 места,
непопълнени са останали 17
места в гимназиалните и 21 в
подведомствената паралалка.

Понеже и в началото на новата учебна година е актуален
проблема с липса на квалифицирани кадри по сръбски
език, музикално възпитание
и латински език, тези пред
мети в училището препрдават неквалифицирани учйтели. Очаква се ведомството да
обяви конкурс за ангажиране
на специалисти по тези предмети.
П.Л.Р.

Римитроьгрщом кротка
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По повод 21 септември - Деня на общината

Желкдна

Награди, панаир и изложба

Гешенпроблбмът^

По случай Деня на Община Димитровград
на 23 септември ще се проведе тържествена
сесия на общинския парламент. В галерията
"Методи Мето Петров" ще бъде организира
на изложба от картини на художника Весе
лин Денков, докато край смиловските езера
ще бъде организиран традиционния Панаир
на агробиодиверситета. Превозът на заинте
ресованите да посетят панаира ще бъде без
платен.
Комисията за присъждане на общински
награди и признания прикани гражданите в
писмена форма и с обоснование да предло
жат частни лица, институции, предприятия,
дружества, местни общности, държавни ор
гани, групи граждани и други организации
за награди и признания. Предложенията ще
могат да се предоставят до 19 септември. Б. Д.

, Щ

С?

ЕкЩШШ

К
След предължителен пе1 риод без вода водоснабдяването в село Желюша над автоА магистралата бе нормализиЩ. рано преди броени дни, като
в системата бе включен още
един извор от с. Грапа. Понастоя щем жителите на тази
част от селото се снабдяват с
вода от два извора в с. Грапа,
ьЩШ*;. ■ докато жителите на долната
щЕта! част от селото (под магисЯр'; ;.у тралното шосе) питейна вода
Щ&уЯ получават от градския водопИщД ровод.
.
Кметът на селото Милча
Марков сподели, че водоснабдяването може да се реши

т

Ш :

/

:]№Яг
.А.У'

Асфалтиране на улици в града
и крайградските селища
С решения на съответните
общински органи в Димитровград започна асфалтирането
на три улици - "Софийска",
"Деяча" и на един сокак в улица "Сутйеска". Става дума за
единствените три улици в града, които досега са били без ас-

фалт. Средствата за целта ще
бъдат отделени от общинския
бюджет.
След приемането на изменения в плана за обществени
поръчки местното самоуправление ще вложи 16,5 милиона
динара за асфалтиране на ули-

трайно, доколкотопредприятието "Комуналац или органите на местното самоуправле ние изготвят проект за ремонтиране на водопроводната система и помогнат финансово да се подменят тръ
бите. "Системата е изградена
през 60-те години на миналия
век, в резултат на което през
тръбите се губят значителни
количества вода. Местната
общност поде инициатива
това да се направи, а жителите са готови да участват в ремонта на мрежата , каза
Марков,
В.Д.

Сенокос

ци в крайградските селища Белеш и Желюша. Работите в посочените местни общности би
трябвало да започнат през октомври.
Ь.■ д. .

Завършени
изборите за
местни отбори
на ДС
Тези дни завършиха из
борите в останалите три
местни отбора на Общин
ската организация на Де
мократичната партия в Ди
митровград. За председател
на МО на партията в с. Же
люша бе изорана Катарина
Стоянович, председател на
МО с номер 3 в града стана
Иван Мишев, а отбора с но
мер 2 в града оглави Томица
Божилов.

Ще ремонтират
водопровода и
кооперативния дом
в ,?а мките на проекта
"Стар",
който Министерството на селското стопанство,
горското и водното дело реализира в района на Стара
планина, ще бъде ремонтиран местният водопровод в с.
Сенокос. Стойността на работите е 25 хиляди евро. Ще бъде адаптиран и тамошният
кооперативен дом, за чиято
цел ще бъдат отделени 50 хиляди евро, заяви пред местните медии кметът на Димитровградско д-р Веселин
Величков. Той добави, че реализирането на посочените
проекти се очаква след като

за тях бъдат обезпечени средства.
Величков каза, че наскоро
ще бъде ремонтиран пътят от
Каменишки мост до Сенокос
и добави, че предприятието
"Сърбияшуме" е преотсгьпило на общината местност
над село Сенокос, в която има
качествен чакъл, с който пътят ще бъде на стлан и след това извалян. Ще бъдат ремонтирани и пътищата до селата
Болев дол и Вълковия, също
разположени в района на
Горни Висок,

Асфалтиране наулица "Софийска"

Богата
Договор между Министерството
на селското стопанство и Община
Димитро вград__________________

сливова
реколта

130 разплодни юници
за животновъдите
Благодарение на договора
за подтик ма селскостопанското производство между Министерството на селското стопанство и Община Димитровград наскоро на животновъдите в този край ще бъдат предоставени 130 разплодни юници. 80 на сто от средствата на
стойност 23,4 милиона динара
ще обезпечи министерството,
а останалата част ще се покрие
от бюджета на общината.
Общинските органи през
миналия месец приеха реше
ние за купуване на юниците. В
ход са процедурата по провеждането на търг и конкурсът за
избор на селскостопанските
производители, на които добитъка ще бъде даден.
Александър Игов от общинската служба по селско стопанство и устойчиво икономическо развитие съобщи, че основните условия за получаване на
юниците са стопаните да са ре-

В Димитровградски край сливите ро
диха добре тази година. В това се уверих
гистрирали селскостопанско ме и при неотдавнашното ни посещение
домакинство, да се занимават с ма един от най-големите производители
говедарство и да имат поне една юница. Такива домакинства
У
ще получат по една юница, а
приоритет ще имат стопаните,
които досега не са се възпол:
звади от тази възможност,
ТЩ
§
По думите на Игов при избирането на кандидатите този
път ще бъдат изготвени две
ранглисти-едната за Понишавие и Забърдие, а другата за
як
районите на Бурел, Дерекул и
висок. Това ще допринесе за
N
по-равномерно разпределяне
на юниците по районите в об_дД дггц-,. .и.-——■
щината, имайки предвид, че
Г^
досега стопаните от Пониша- . _
вие и Забърдие са получавали
ЩК
повече добитък от конкурси.
Игов съобщи, че Димитров- |Т'' У
рГ
градска община е една от 10-те
в Сърбия, на които ще бъдат
обезпечени средства за тази I
.4
■ -Т
цел.

■пшиц

Ш

дШЩ

.• ■

II

I

УЖ

б.д.

•

,Гл'

т

на ракия в общината Мирча Сотиров в с. Бачево.
"Мога да се похваля, че сливите ми тази година ро
диха извънредно. От около 200 дървета се надявам
да събера за 40-45 казана", сподели в разговор за
вестника ни усърдният домакин, който ракията
продава на частни лица.
Допреди известно време той е имал сливник и в
пиротското село Йовановац, от който варил по
около 100-тина казана ракия. Този сливник обаче е
експрорииран за бъдещата автомагистрала. Мирча не съжалява за това, защото хем е взел някоя пзРа/ хем пък сега има по-малко работа. А тя в никакъв случай не е лесна.
В Димитровградско обаче има и райони, в които
сливовите дръвчета останаха без плод. Такъв е слу
чаят със селата Сенокос и Поганово. Това най-веро
ятно се дължи на температурата под нулата, която
в тях бе регистрирана в нощта срещу Гергьовден-

Б. А'
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Регионална делова среща 6 Пирот

Бабушница

Финансова подкрепа за малки и ср едни
предприятия от бюджета
на Сър6|ия и фондове.
в присъствие- програми
Областната асоциация за

развитие „Юг и Пиротски
соеша погвеИЗИРаХа1 АеЛ°Ва
среща, посветена на финансо
вата полкоет зя
средни предприятия въз ог^
нова на програмите които се
финансират ^от бюлжетз из
Република Ртпбия Нв 'о™
щата откиитя^пт мя„я
"
на Пиротгкм пи" г
3
Стаменович м , Г °Ран
ния директоп нз 1Тьлнител"
агптшятттдвг з
3 и0лас™ата
асоциация за развитие Мар-

7

За поправка на
ПЪТИЩа

ко Филипович,то на представители на 40
Както бе подчертано, целфирми от ПиРот«о, бяха та на Областната агенция за
представени програмите за развитие е устойчивото икоИ™На малки “ сРеДни комическо развитие на Нип?зи1™оЯуИЯ И Н3 Фонда за шавски' Пиротски и Топлишп
ие. Участниците имаха ки окръзи, благодарение на
зможност да присъстват и качествени кадри, създаване
на °™риването на региона- на благоприятни условия за
леи °ФИС на^Ооласгната асо- привличане на чуждестранни
Чиапия „Юг в Пирот, който инвестиции и на свързването
«същност е техническа под- с други регионални, нациокрепа на бизнесмените за нални и международни инпо-лесно аплициране за ституции.
М. Т.
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Община Бабушница ще
получи 15 милиона динара за
поправка на пътища и около
7 млн. динара, предназначени за квартири на 3 семейства, чиито къщи са ощетени
от свлачища. Паричните
средства, за които е решевало
правителственото Координационно тяло, ще бъдат изразходвани за поправка на пътищата Горно Кърнино - Радошевац, Александровац - Стол
- Кийевац, Стрелъц - Масуровци, за стария път от Дра-

гинац до Калугерево и за пътищата до Нашушковица и
Ракита, както и за пешеходна
пътека от центъра на Бабушница до гробищата,
По думите на заместник-кмета на Бабушница
Саша Станкович за 7 млн. 216
хиляди динара ще бъдат куК и един апарта7
пени две къщи
мент за три семейства, останали без квартири поради
свлачища.
Ч. Благоевич
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В Детската арадина “8 септември” 6
| Димитровград
________

(1

Четири предучилищни
подготвителни групи

Проект на вранската неправителствена ораанизация
“Генератор”_____ ____

Детската градина в Димитровград тази учебна година
ще посещават 210 малчугани,
70 от които в предучилищниподготвителни групи
те
(ППГ). В обекта „Пчеличка" в
квартала Сателит, както и в
обекта „Колибри" в с. Желюша са формирани по една
ППГ, докато в обекта „Пеперуда" край Здравния дом ще
има две такива групи. Едно
дете ще посещава детска градина в обособена част на ведомството в село Трънски
Одоровци. Децата в ППГ са

родени между 1 март 2005 и 1
март 2006 г.
Възпитателно-образователната дейност във ведомството се реализира в общо 12
групи,
По време на лятната почивка е извършен ремонт и
чистене на обектите и дворовете. Набавен е и съответен
дидактически материал,
Ръководството на ведомството поръча на родителите,
че всичко е готово за приятен
престой на децата им.

„Младите са закон"
Посредством вранската неправителствена
организация "Генератор" група младежи от
Босилеград, членове на "Неформалната младежка група" реализират проект под название "Младите са закон". Проектът се реализира със съдействието па Министерството на
младежта и спорта на Сърбия и е насочен
г
Ц
:. :
Щ
Й
ШзкЩш

т.

към развиването на активизъм сред младите,
В рамките на проекта, чиято реализация
започна през август и ще продължи до 1 октомври, младежите са ангажирани върху
уреждането на училищния двор в с. Раичиловци. Целта е да се създадат по-добри условия за развлечение и спорт на учениците в началното училище в селото, както и на децата
от подведомствената паралелка на детската
градина, чиито помещения се намират в
обекта на училището. Освен поправка на оградата, която преди няколко години построи
НПО "Оптимист", планирани са и монтира
не на врати за малък футбол и нов кош, поправка на сегашните и монтиране на нови
люлки, поставяне на кошчета за смет и пр.
Преди началото на новата учебна година
една част от външната стена на училището
младежите украсиха с весели разноцветни
графити.
ПА.Р.

Решение на Общинския съвет в Димитровград

Безплатни билети за децата, учащи се в Пирот
Макао че няма никакво задължение, лючението е зачитано лошото социално поОбщина Димитровград тази година ще от- ложение на родителите, чиито деца се учат в
деля средства за месечните ученически авто- пиротските учебени заведения,
бусии карти до съседния Пирот. Това заклюСтава дума за около 60 ученици,
Б.Д.
чение взе Общинският съвет на едно от пос
ледните си заседания. При вземането на зак-

В Бабушница започна
да работи Канцелария
за млади
Към Отдела за нестопански дейности и общо управление
а ОС в Бабушница миналия месец започна да работи Кан

целария за млади, която ще подготвя програми и ще коор
динира сътрудничеството на всички обществени субекти, за
нимаващи се с младежки въпроси.
Шеф на бабушиишката канцелария за млади е политологът Горан Димитриевич.
Ч.Б.
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В Народната библиотека “Христо Ботев”

1200 нови книги за
босилеградските читатели
С цел обогатяване на
книжния фонд в библиотеките в Сърбия Министерството
на културата отпусна 380 хиляди динара на Народната
библиотека "Христо Ботев" в
Босилеград, с която сума ще
бъдат купени над 1 000 нови
книги от различни области.
Директорът на библиотеката Асен Михайлов изтъква,
че вече няколко години министерството реализира акция за увеличаване и обогатяване на книжните фондове в
библиотеките в републиката,
предлагайки им каталог, от
който те сами си избират
произведения в рамките на
сумата, която то предварително им е разрешило.
-Тази година предложеният каталог съдържаше над 2

000 заглавия от 5 области съвременни сръбски писатели, преведени чуждестранни
автори, детска литература,
култура и изкуство и обществени науки. Ние се определихме най-много за книги от
областта на детската и научна
литература, енциклопедии,
речници, белетристика и пр.,
казва Михайлов.
Ръководейки се от нуждите
на читателите, от някои произведения са подсигурени и
по повече екземпляра, а една
част от новите книги ще бъдат предоставени и на подведомствените библиотеки в
Горна Лисича, Бистър Долна
Любата и Горна Лгабата. В
библиотеката сочат, че до мо, мента са им пристигаали
около 1/3 от поръчаните кни-

На фестивала “Пирин фолк” 6

ги.
Както каза директорът, освен със средства от министерствотобиблиотеката планира
да купи още около 200 книги
със собствени пари, така че до
края на годината общият
брой на новите заглавия да
стане 1 200.
Михайлов подчертава, че
търсят начини да обогатят
библиотеката и с нови книги
/л/шии/
на майчин български език,
Д
тъй като от общо около 22 хи'
ляди произведения, с колко(111 Л/ИЛИТК!
то в момента разполага ценИ-Л'*-И-// ^17
р7
тралната библиотека, само 4
„
от най.ИЗвестните спектакъла и съобщи, че
600 са на български език, а по- , “
ансамбли в Бъл- именно димитровградската
добно е съотношението и в V
у
от Благоев_ публика е имала привилегиподведомствените библиотеР
Р
великолепен ята първа да види най-новата
ки в селата, където има общо Р*
мата зала „а х0ре0графия под название
около 18 хиляди книги.
димЦитРр0Вградския център за "Старо имане", в която се
ПЛР. хултурР ВЪв вторник вечерта, превъплъщава борбата на
Публиката запълни залата до българския народ за освокраен предел и с бурни апло- бождение от турското владиСандански
дисменти награждаваше чле- чество.
Концерта
организира
новете на ансабъла.
Главният художествен ръ- КИЦ "Цариброд" по случай 6
ководител на "Пирин" Петьо септември-Деня на обединяКръстев сподели, че членове- ването на Княжество Бългате на ансамбъла с голямо рия и Източна Румелия,
удовлетворение са изнесли
Б.Д.

Добро представяне
на царибродчани

От конкурса на турската галерия "Мизисш"

Няколко награди
за димитровградски
ученици

,ОР.Р-«11'

Ю
ЩЩ-

Ученици от Основното училище "Христо Ботев" години
наред участват в международния изобразителен конкурс,
който обявява галерия "Мизиал" от турския град Газиантеп. Успехите не изостанаха и тази година. За изобразител
ните си творби бяха наградени следните ученици: Йелена
Петрова със златен медал, Милица Иванова със сребърен,
Миша Спасов и Душан Алексов с бронзови. Специални
дипломи за творбите си получиха Мина Михалкова и Сте
фан Тодоров, както и училището "Христо Ботев" като ве
домство и преподавателят по изобразително изкуство в не
го м-р Мича Митич.
Б.Д.
Царибродският
градски
оркестър спечели втора награда в раздела вокални групи
на международния музикален фестивал "Пирин фолк

2011", който неотдавна се
проведе в българския град
Сандански. По време на изпълнението на песента "Мила сестро, Стара планино"

оркестърът няколкократно бе
награждаван с аплодисменти.
Автор на посочената песен
е местният музикант Асен
Коцев. Освен него членове на
"Царибродски градски ор
кестър" са и кавалджията и
певец Александър Саша Васов, китаристите Драголюб
Пейчев, Александър Георгиев, Симеон Васов, Игор Иванов и контрабасистът Васа
Ал®ксов’
_
Фестивалът пряко бе предаван по няколко телевизии в
България (сред които бе и
БНТ), както и по РТ Цариброд и регионалната телевизия "Бел ами" от Ниш.
В проявата участваха и
представителният
танцов
състав и оркестърът на ди
митровградското КХД,
влашки и тракийски танци.
Ь-Д■

„Кино Одеон" показа два
филма по сценарии на
Станислав Стратиев
За 70-годишнината от рождението на Станислав Стратиев (9
септември 1941-2000) кино „Одеон" показа два филма по сценаРии на писателя под режисурата на Людмил Кирков - „Кратко
слъ“це и "Оркестър без> име".
въ" в.^Лите^рен фор^!"СПрЯН
изобличителна статиЯ
Творбата разказва трагичната история на работник, кой
то не иска да премълчава неудобни факти от действителността в условията на фалш,
страх, корупция и безперспективност.
„Оркестър без име" (1981)
е отличен с първа награда за
пълнометражен
игрален
филм на Международния
фестивал на хумора и сатирата в Габрово и е от най-известните ленти на българското
кино.

/Сор&нит&
- г... ....___ -
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Записка от Бурела

Пример за подражание

Обич, забраВа
и
ол!раза
1....Имало едно време една
хубава, голяма държава. В нея
имало и едно малко селце с
га малка гранична застава,
В селцето
десетина работливи, хубави моми, а в заетавата — десетина млади войничета, дошли от далечни селища на голямата държава да
„издължат" военния си дълг.
И момите, и вийниците носели вода от единствената чешма в селото. Най-често я посещавали войничето-готвач в
заставата и момата, чиято зеленчукова
градина
била

държеше, сън не ме хващаше
и „диго чукалата", та дойдох
тука. Оженихме се, изродихме 4 деца, имаме 5-има
внуци. Много работех. Имам
всичко каквото ми трябва,
щастлив съм с нея. Имам
много добитък, ама когато
имам мляко, народ не търси
сирене, а когато нямам - само
викат и искат!
Помолих ги да застанат, за
да ги снимам. Първо се хванаха за ръце, после се прегърнаха. От очите им бликаше любов и топлина, вероятно

г

я
'
Томо, Живка, Ружа и Франъо
същата, ако не и по-силна от
тази, почувствана край чешмата преди много години.
Поради това ще кажа имената на тези хора с такава непресъхваща обич. Войничето е
Франъо Ребрович от село Ребровичи край град Огулин в
Хърватия. А момата - Ружа
Василова Стоянова от рода
Йолинци,
село
Врабча,
Димитровградско. Сега единствени жители на село Врабча, и граничари - живеят само на около 150 м от граничния камък №263 между България и Сърбия.
2. При тях на гости бяха
дошли Живка, братовчедка
на Ружа, и нейният мъж Тома. Когато влизах в селото беше ми чудно - откоси, а несъбрано сено. Кои е косил и
правил път между полусрутемите, запустели врабчански
къщи? Когато попитах. Живка каза: - Мой Тома Много
обича да дооди у Врабчу, тука
ни йе много убаво. Чие въздух/вода, тишина. Милица.
Но Тома не може да седи залуду, па окоси, направи пут,
ка некой пойде да може да
дойде. Много е работлив и
добър. Срещнаха се погледите им, а обич просто блика от
очите им.
- Чудно, в тази Врабча само
любов и топлина - казах аз, а
Живка продължи. - I е е все

Проф. д-р Кирил
Харалампиев не е
забравил родния си
Босилеград

Босилеградчани със забодявания на уши, гърло и нос
имаха възможност през авО'" да се възползват от услу
;
ШЙ
гите на ПР°Ф' А'Р КиРил Ха'
V
Ралампиев/ известен специав.-» лист по оториноларингология по потекло от Босилеград-Той всеки петък провежIV
Даше безплатни прегледи в
помещенията на Службата ;
Л
33 контрол и превенция на
болестите в Здравния дом.
Този хубав почин е реализиран по инициатива на д-р Ва- Р**3*'
\
сил Захариев, специалист по
■ нттЛг*
епидемиология и шеф на
Службата за контрол и пре- ология. Написал е отдели в 5
венция на болестите.
книги, рецензент на 3 и съавПроф. д-р Кирил Харалам- тор на 2 книги. Проф. д-р Кипиев има изключително ус- рил Харалампиев е автор на
пешна професионална кари- капиталната книга „Клиничера. Редовен университетски на невроотология", която е
професор по оториноларин- единственото такова произгология, субспециалист по а- ведение в държавите на някоудиология-невроотология и гашна Югославия. Въпреки
микрохирургия на ухото. На- че вече е пенсионер, активно
чалник на Клиниката за ОРЛ работи като консултант в
във Военно-медициската ака- ОРЛ центъра в Белград. Един
демия в БелГрад 0т 1990 - екземпляр от най-новата си
^998, директор на клиниката книга-учебник той подари па
за 0рд и мфХ към Клинич- Народната
библиотека
нид центьр на Черна гора. "Христо Ботев" в Босилеград.
Автор на над 150 експермират две къщи шГдвама бра- ™о-научни труда, като менД-р Захариев заяви, че се
тя а там - нито следа от тор и член на комисия е доп- надява проф. Харалампиев
обич. Две етьрви и един от ринесъл за написването на 20 през есента отново да пребибратята живеят в тези къщи, магистърски тези и доктор- . вава в Босилеград и пак да бъдругият починал. Когато по ски дисертации. Модератор де на разположение на босичинал, брат му и снахата му на 8 и участник в 12 кръгли леградчани.
ПА.Р.
не дошли да се простят, свещ маси по съвременна отоаудида му запалят. - А на йебанджию човек запали видело, --------—
н0 ТуКа брат на брата нече! - Димитровград
казва вдовицата на починадия драт . Начъска краве од
Бугарску им улезле у градину1у/ 0кну гйи да изкараю
кравете.
д3
си помислих, че
омразата е изчезнала, а женаБлагодарение на
та продължи.-Оно ако упропасте Само ниьнуту градину, дарение на Общин
отбор на Де
аК0/ ио ка изеду иьинуту, че ския
мократическата
прейду у моюту градину, че партия димитров
ми иаправе пакос.
градската църква
ЕХ/ „седи и братя! Къща "Рождество Бсогодо къща, плет ги дели, но не родично" неотдав
ПрИКазват. Дори и имената на бе осветелена от
не си споменават. Ония, оная, вън с шест рефлек
брЕ/ Кучко, изелице, вапи- тора. От общинска
ру | Като че ли живеят само та хазна са отделе
за да се мразят и да си правят ни средства за из
пакости. Живот пълен с ом- копните работи и
раза. С омраза заспиват, с нея за кабелите. Мес
се събуждат. Изяжда ги като тното самоуправле
люта хал3/ и0 те нямат сили, ние ще плаща и то
да й се противопоставят, да й ка, имайки пред
вид, че става дума
сложат край.
за инвестиция, коя
Не заслужават и няма да то е част от общесим „аПиша имената,
. твеното осветление.
ХОРА. Франъо оставил хуСтаршината на
бава работа в Германия, Жив- храма отец Войкан
ка се мъчила, тъгувала за ба Радованович израща си; но не мрази. Обичат, зи
благодарност
сам0 обичат и то с все сърце и към дарителите и добави, че гражданите хвалят начинание
0бИчта им се връща щедро. А то. Църквата не би могла да отдели средства за една такава
инвестиция, имайки предвид, че приходите й през послед
другите мразят - и омразата
ните месеци са намалени значително, сподели местният
им се връща двойно, тройно.
свещеник.
Б. Д.
Цветко Иванов - Боровскъи

тека. Баща ми бил военен в
Загреб. Отишъл, оженил се
там, всичко забравил. И баща, и майка, и жена, и нас,
двете малки дъщери. Дори не
се и обаждал. Много пъти писах на татко, и пари му пращах, но той не се обади. Забрави ни, а аз имах силно желание да го видя, да го запозная. Все пак - баща ми е.
Не го мразя. Майка ми се помъчила известно време, пък
се омъжила повторно в село
Планиница. Там не е раждала, имаше заварени деца.
Ние със сестра ми живеехме
при нея и във Врабча, при дядо и баба. В Планиница беше
д- много лошо, биеха ни без
причина, дори и затова, че га*<Г: зим
сянката на заварените деца. Но много повече ме болеше' че татко не се обажда,
—а. Болката от боя бързо минава,
но мъката по татко никак. И
сега мукуйем, не знам да ли
йе жив? На 16 г. отидох в Белград, мъчех се, но имах късмет, че срещнах Томо. И пак
кръстосаха погледите си,
пълни с топлина и нежност.
З.На само два-три кило-

т

най-хубава в селцето. Като се
срещали, двамата си казвали
само „здравей", наливали вода и всеки си поемал пътя.
При всяка нова среща погледите им все по-здраво се
вплитали, все по-силно биеЛИ сърцата им, но освен
„здравей" нищо не излизало
от устата им.
-Когато я видях за първи
път, знаех, че ще ми стане жена. Почувствах го с цялото си
тяло. А нищо не сме говорили Просто - почувствах и
знаех, сигурен бях. Често пъти аз'нося вода и вече приетигнал пред заставата виждам че тя наближава чешмата Ритам магарето, то започва да хвърля крака и да скача,
изсипва водата и аз бързам
към чешмата. „Здравей" казвам
здравей" - чувам,
гледам' я как пълни кофите с
вода пълня и аз съдовете и
поемам към заставата.
-Море и я ка видео дека йе
он на чешмуту, нещо ме вачаше и ме сецаше натам. Често
пути с йедну празну кову и с
йедну пуну доодео на чешмуту само да та видим, да чуйем
нда му кажем „здраво".
-Уволних се отидох си вкъщи, оттам отидох в Германия
на работа. Четири години работех, а все си мислех за нея.
Имах хубава работа, хубави
пари вземах, ио земя не ме
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Среща с известния бълзарски футболист Даниел Боримироб Пореден успех на босилезрадските
лекоатлети ветерани___________

Състезател В европейски Златни медали
за Иовановски и
и световни първенства

В Димитровград неотдавна пребивава зна- мача. Участвах в две световни по футбол - ВОИНОВИЧ^ СрббЪ|рбН

менитият бивш български футболен нацио- през 1994 г. в САЩ, когато заехме четвърто
-» «■
иал Даниел Боримиров (41 г.), за да присъс- място, и през 1998 г. във Франция, както и в За |\'I ~И,ТТЯ ТТРТТТОВ
две европейски първенства - през 1996 г. в
Йовановски зае и пето мясАнглия и през 2004 г. в Португалия. В момейИгор Йовановски, 43-годита не съм ангажиран в българския футбол, шен журналист в Радио Боси- то в дисциплината скок на виПритежавам "А" треньорски лиценз, така че леград и член на АК "Младос- сочина, Воинович бе пети в
имам намерение да не се отдалечавам много т", завоюва златен медал в бя- скока на дължина и шести в
от футбола.
гането на 110 метра с препят- бягането на 200 м, а д-р Миластвия - категория мъже от 40 динов завоюва и седмо място
* Как оценявате настоящото па българския
до 45-годишна възраст, на в бягането на 100 м.
футбол?
В Балканското първенство
- Лотар Матеус много допринесе за разви- ХХ1-ото Балканско първентието на българския футбол. За съжаление, ство полека атлетика за вете- участваха още двама предсташансовете ни да се класираме на европейско- рани, което от 2 до 4 септем- вители на АК Младост то в Полша са малки. Бих казал, че бъдещето ВРИ се проведе в Домжале, 47-годишният офицер в пенна българския футбол е застрашено, имайки Словения. Със същото отли- сия Стефан Радованов, който
предвид, че нямаме достатъчен брой качес- чие се закичи и 46-годишният в своята възрастова категория
твени млади футболисти.
Блажа Воинович, полицай в бе пети в бягането на ЮО^м и
Отдела на граничната поли- шести на 200 м, както и Йор* Как Ви допада Димитровград?
ция в Босилеград, като член дан Глигоров (44), полицай в
- Красив град. Особено ми допада центъна смесената щафета на Сър- босилеградската Полицейска
рът на града, докато спортният център нап- 0 _ 800 ш т* 1(ю в ТР.
който завоюва шесраво е чудесен. Радва ме, че тук се създават ус- зи дисциплина Воинович бя- ти места в тласкането на поле
тва на приятелския мач между отборите, със- ловия за развитие на футболната игра.
рад в последния посг на
и хвърЛянето на копие.
”Ил°Т де,даЕстарша възРаст на Балкански и * Как оценявате сътрудничеството между Бал- стоянието от 100 м. СъотборРазноските за превоза и коевски
състава на гостуващия отбор
кански и Левски? никът им Здравко Милади- тизациите за участието на боигра синът на Боримиров, Алекс. Възползвах. Това е плодотворно сътрудничество. Не Нов (37), лекар в босилеград- силеградските ветерани в
ппС«тТаЯ 43 МУ поставимияколко въпсме отдалечени много едни от други, в резул- ския Здравен дом, спечели Балканския шампионат в
р
е с
ртната му кариера.
тат на което трябва по-често да се срещаме и сребърен медал в дълъг скок Словения са поети от общин- Единадесет години играх за Левски и де- играем помежду си.
при мъжете от 35 до 40-го- ския бюджет.
вет години за известния германски отбор
дишна възраст.
ПЛР.
Мюнхен 1860. Титуляр в националния състав
Разговора води: Димитър Ставров
бях от 1993 до 2003 година, в който изиграх 70

ПФД - 4 кръв

Сръбска дива — изток

Две поредни загуби
Радник (Сурдулица) - Балкански 3 :1 (1:1)
Раднички(Свилайнац) - Балкански 2 : 0 (1:0)
4
Сурдулица 4 септември ниха минута по-късно от сво2011 г., зрители - около 700, боден удар от над 30 метра.
рефер - Ана Йованович от През второто полувреме диВласотинци (7). Голмайсто- митровградчани имаха няри: Тодоров в 38 и Игнятович колко стопроцентови шансов 72 и 78 минута за Радник, а ве за гол, които бяха пропиНиколич в 37 минута за Бал- ляни. Мачът бе решен 20-ина
кански. Жълт картон - Янич минути преди края, когато
от Радник. Червени картони- домакините за две минути отЯнич от Радник и Гюров от белязаха също толкова голове
и то чрез резервния играч
Балкански в 86 минута.
Играч на срещата - Ненад Игнятович.
***
Игнятович от Радник (8).
Свилайнац 10 септември
Домакините откриха ре
зултата в 37 минута след една 2011 г. Стадион Бояча, зритехубава акция. Гостите израв- ли - 150, рефер - Александър

Балкански - Реал
(Ниш) 1:10!

***

Децата старша възраст

Босилеградска Младост пауЖълт картон- Златкович от зира В 4 КрЪГ ^згодишното
0/Ш1К0ЛИЧ см ПЪрВенсхво на ПФД, докато в
Балкански. останалите мачове са постигИграч на срещата - С. Сто- нати следните резултати: Леянович (7.5) от 1 аднички. восое - Беса 2:0; Букуроца И покрай поражението в Алакинце 3:1, Хайдук - Кондисвилайнац Балкански демон- Ва 2:2; Вранска баня - Полет 3:0;
стрира добра игра и имаше Ас - Трешневка 5:1, Челик 4ва добри шанса за отбеляз- Терноци 0:1 и Пчиня - Младост
ване на гол (Нацков и Василе- (Сувойница) 7:1. Мачът между
Небески анджели и Павловац
ВИЩ
В следващия кръг Балкан- не е изигран.
ски домакинства на Борац от
След 4 кръг начело на таблиКрушевац. Мачът ще се играе чата е Пчиня от Търговище с
в събота на 17 септември в СЦ
Парк от 16 часа.

Д. с.

Шахматна лиза на
Централна Сърбия арупа к>з______

Футбол - млади катезории

И в третия кръг от първенството на лигата на ФС
РИС група юг А, децата
младша възраст на Балкански претърпяха убедително поражение като домакиии от съответния състав на Реал от Ниш. Единственото попадение за
Балкански отбеляза Гъргов от пряк свободен удар
от 35 метра. Гостите бяха
по-добри през целия мач
и заслужено регистрираха висока победа.

Минич от Княжевац (7). Гол-

на Балкански се наложиха
като домакини в третия
кръг от първенството над
връстниците си от Власина с 3 : 2. Головете за димитровградския отбор отбелязаха Давитков, Станоев и Станулович. Юношите младша възраст на
Балкански като домакини
играха наравно 1:1 със сътоветния състав на Власина. Единственото попадение за димитровградчани
отбеляза Петров през
първото полувреме.

А С.

Младост паузира и се
готви за нови срещи
максималните 12 точки от 4
мача, а следващ е Терноци от
Търновацс9точкиотЗизиграни срещи. "Зелените" заемат
последното 17 място с 0 точки
от 2 изиграни мача.
В 5 кръг на 19 август (неделя)
босилеградчани ще гостуват на
Трешневка в буяновашкото село Лопардинце. Тези дни "зелените" трябва да изиграят и
изостаналия мач от втория
кръг, в който посрещат отбора
на Терноци.
ПД.Р

Общинска лиза Пирот - 1 кръа

Старт с победа

Локомотива - Желюша 1: 3 (1 : 2)
Бело поле, 9 септември 2011 Наков от Желюша (9).
г. Игрището на Локомотива,
Възпитаниците на Ивица
зрители - около 100, рефер Марков напълно надиграха доНикола Вестич от Пирот (7). макините. Резултатът можеше
Голмайстори М. Йованович в да бъде още по-убедителен,
44 за Локомотива, а Иванов в 5, доколкото желюшките напаБ. Георгиев в 17 и Наков в 90 за датели имаха повече късмет.
Желюша. Жълти картони
Във втория кръг Желюша
Джунич и Д. Николич отЛоко- домакинства на Свобода от с.
ШК Йединство (Бела паланка) мотива. Червен картон - Д. Расница. Мачът ще се играе в
ШК Цариброд 3,5 : 3,5
Николич от Локомотива.
неделя на 18 септември от №
Д.С.
Играч на мача - Кристиян часа.
През миналия уикенд стартира
първенството в Шахматната лига на
Централна Сърбия - група юг. Ди Спортен риболов
митровградските шахматисти гос
туваха в Бела паланка, където пре
мериха сили с колегите си от та
мошния ШК Йединство. Мачът за
Миналия уикенд в Долевац се проведе състезание в рамкивърши наравно - 3,5 : 3,5.
те на Купата на Сърбия по хващане на риба с плувка, в което
Във втория кръг ШК Цариброд е
участваха 15 отбора от Сърбия и Македония. Димитровград'
домакин на ШК МИН Център от
ският отбор Карп спечели солидно четвърто място, докато
Ниш. Срещата ще се играе в неделя
най-добър състезател в отбора бе Милко Соколов.
на 18 септември от 11 часа.
Предишното рибарско състезание в Бърза паланка Карп
А С. пропусна поради липса на финансови средства.
Д• ^

За начало наравно

КСР Карп четвърти

Мозайка
16 септември 2011
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Тъжен помен
На 21 септември 2011 г. се навършват 40
ДНИ от смъртта на нашия мил и непрежадим

' *• • V '

к, вЖ®

ЕШ

ОМЛДДИНСКИХ бригада |
110/0 Нови Београд
ТоЬ + Зй* (04) 31-31-357= 31-31-359

КЕРивисор5Еив1А
мичвтку ор Емуиюммтт.
М1ММС АИ0 БРАПАЬ Р1АМИ1МС

53
М-р ПЕТЪР ГИГОВ
агроном от Панчево, роден на 25
август 1940 г. в Димитровград ■ у

I. От1дс11п5к№ Ьйдас^А 51г.

I 1070

Ве1§гас(е

/Гах.- » 381 {0И)31-3(-394/\«л^,екор1ап.8ОУ.г5

По мери природе

Панихидата ще се състои на 21 септември на гробищата
в Панчево.
Вечна му памет. Ще го помним само по добро!

Въз основа на чл. 25 и във връзка с чл. 29, алинеи 1 и 3 от Закона за преценка на
влиянието върху околната среда Цл. гласник на РС" 135/04 и 36/09) издава следното

Съобщение

Опечелени: сестрата Драгиня Георгиева със семейството си и
семейство Гюрови

преценка на влиянието върху околната сре
да („Сл. гласник на РС" 135/04 и 36/09) носиПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата мила тъща,
баба и прабаба

риалното планиране Иск за съгласие със
Студията за преценка на влиянието върху
околната среда на проекта за експлоатация
г ",
к
ямсш1лус11с1ция
па андезит в
КО Било Обтип^ИлИЯ РУАИИК "^°Рито '
под„Гер353Щ02 70тпИ0Р2ОВГРаА' -3®“4“1

КИ 33 3аЩИТа На околиата сРеда' коит° са
посочеии във ^просната студия, както и
УСЛ0БИЯТа' които са определени от надлежните органи и организации.
Решениетозасъгласиесвъпроснатастудия не п°Длежи на обжалване^Носителят

в унисон с чл. 24, алинея 1 от Закона за
преценка на влиянието върху околната среда („Сл. гласник па РС" 135/04 и 36/09) Мимистерството на околната среда, рударството и териториалното планиране издаде Решение за съгласие с въпросната студия
В унисон с чд. 24, алинея 1 от Закона за

на Пр0еКТа И заинтересованата обществеИ0СТ могат да заведат административно де1° чРез подаване на тъжба до надлежния
Административен съд в срок от 30 дни от
получаването на това съобщение, респек™вио от деня на публикуването му в информационните средства.

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА
от с. Г. Любата, мах. Явор
Панихидата ще отслужим на 24 септември
2011 г. от 10 часа на гробищата в село Горна
Любата. Каним роднини и приятели да ни
придружат.
Винаги в сърцата си ще пазим хубавите спомени за теб.
Почивай в мир!
Зетът Стоян, внучката Сунчица със семейството си и
правнучката Милица

Тъжен помен
На 17 септември 2011 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от
смъртта на нашия съпруг и баща

На основу чл. 25.. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процепи утвда
на животну средину [..Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/091 да)е следейе

Обавештеьъе
Носилац про)екта „АНДАМА" д.о.о.,
Димитровград, поднео ;е Министарству
животне средипе, рударства и просторног
планираща Захтев за сагласност на СтудДу
о процепи утица]а на животну средину
про]екта експлоатаци^е андезита на површииском копу „Корито", КО Било, СО
Димитровград,
заведен
под
оро]ем
353-02-70/2011-02.
У складу са чланом 24. став 1. Закона о
процепи утица^а на животну средину („Сл.
гласник РС" 135/04 и 36/09), Министарство
животне средине рударства и просторног
планираща допело ]е Решеше о сагласиости
на предметну студи^у.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о
процепи утица^а на животну средину („Сл.
гласник РС" 135/04 и 36/09), носилац про^кха |е дуЖан да при раду предметног про|екта< у Свему испошту)е мере заштите жиБОХне средине утвр!)ене у предметно] студи|и< као и услове надлежних органа и организаци^а.
р[а 0ДЛуКу 0 сагласноти на предметну
СТудИ|у пи]е дозвод>еиа жалба. Носилац
про]екта и заинтересована ]авност могу
П0КренутИ управии спор подношешем
туж5е иадлежном Управном суду у року од
у дана од дана пршема
к овог ]обавештеша,
30
0дИ0С1Ю од дШ.,а об]авд>иван,а у средствима
информисан>а.

БОРИС РАНГЕЛОВ
от Димитровград
§
|
|
у
Й
й

Интересно хоби на Спасен Стойчеб

Събира старинни предмети
има шгтереш^в^ш|™еетО'М5-ипа^диниПсъбирГст^р™п^ае^СметиКоръдияАорт>жия,фотографии,
те
лефони грамофони... В колекцията си има твърде интересни предмети - баиоиет на австроупгацската войска от 19 век, клопотар от 1897 година, грамофон с ръчка стар стотина години и
редица други Има и бюстове и множество фотографии ма Иосип Броз Тито. Защо не, докаго той управляваше, се живееше хубаво", пояснява Стойчев.
Дюбимият му предмет е една стара гривна, която намерил в родното си село Куса врана

Трудно ни е без тебе. Не можем да те забра
вим. Твоите добрини ще останат завинаги в
сърцата ни.
Почивай в мир!
От съпругата Николия и дъщерята Катя

Възпоменание
На 19 септември 2011 г. се навършват
ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на
нашия обичан и скъп баща, свекър и дядо
.

’1—

ЯК

ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ
На 13 декември 2011 г. ще се навършат
ОСЕМ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и
непрежалима майка, свекърва и баба

ДРАГИЦА ВЕЛИЧКОВА
Мили родители, ще ви пазим дълбоко в
сърцата си. Връзката ни с вас ще поддържат
хубавите спомени и обичта, с която ни обсип
вахте.
Почивайте в мир!
СиноветеЛюбомир и Крум със семействата си

■№
Възпоменание
&У
На 6 октомври се навършват ДВАНАДЕСЕТ
1.
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка и
ЧОп баба

■УУ ДУКА ТОДОРОВА
КИН (1928-1999 г.)
На 31 октомври се навършват ДВАДЕСЕТ И ПЕТ
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил татко и дядо

МДАДЕН ТОДОРОВ
(1927-1986 г.)
Нека всички, които ги познаваха и обичаха,
си спомнят за тях.
Поклон пред светлата им памет!
Семейство ТОДОРОВИ
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септември 2011

Отжегу
по-жега!

Храмовият празник
на селската черква
„Успение на Пресвета Богородица"
бе отпразнуванс
палене на свещи,
прерязване на колач, традиционна
та яхния, със срещи
на родственици и
приятели, дошли
да се помолят ||Й

ШЙГ
рив, но и да се до-

ИИ
пановят...

Наташа Иоцева Панич чете откъс от книгата си „Някои сигурно ще дойде чиято премиера се състоя в салона
на Етнокъща Иванови. Книгата представи Денко Рангелов. Парите от продажбата на целия тираж ще бъдат
дарение на писателката за черквата.

Найден Лрагомиров, готвач
от Белград, и Асен Иванов
край казана с яхнията.

Под сянката на столетния орех яхнията

Краят на летото га запържи. Свак
дън слънцето напичата мани га, негде дъж нейе имало и по два месеца,
та погоре све живо. Све това йе верно, ама не бива да кукамо и да се жалимо на Господа само за времето и
горещинете, ка и од жегуту има
по-жега! Баш за тейе работе онядън
се распраямо със старога ми другара
бай Ратка, с кога не смо се виджевали
неколко године. Случайно се сретомо при моега братовчеда при кога
дошъл да свърши некою работу.
Ко що си йе ред питамо се за здравйе, за бабичкьете, за дечица и унуци,
а после он се „увати“ за времето ко
жаба за кал. Мене ми беше мило дека
не поче одма за политикуту, понеже у
99 на сто тека се работи при нас.
Каже: теквуя жегу и сушу не помне
ни най-старити човеци и мани що ни
пречи на здравйето, ама погоре све
живо, та че гладуйемо ко пцета. Путища потънуше у прашище, въздухът
На премиерата присъстваха и предйе замърсен, не сака да падне малко
дъждък та да промийе, да прочисти...
ставители на Института по етног
рафия към БАН от София. Григор
Слуша га, слуша, па не мого да из
Марков приветства присъстващите.
държим и за да га прекьинем са я се
увати за политику:
Каменичка- А бе, Ратко, стар си човек, а толко
та снаха
си се намерачил на жегуту и сушуту.
■ЗШ Марина КаОно верно ни досади, ама има
\Шг! 7оьш от оо- по-страшне работе и одтова. Жегата
сияеграЬското
че мине йоще малко, че дойде студесело Лукан/, с
нило, догодину може да йе по-беголяма сръ
рикьетно та че се помине, ама има
чност и воля
друга работа коя йе по-страшна и од
се стараеше
сушуту и од жегуту, затова що она
яхнията да
трайе много по-дълго. Не видиш ли
стигне до
дека има време колко очеш до избе
всички.
рете, а политичарити почеше да се
тъкме и да се надлъгую ко да су ютре.
И ако мене ме питаш, или не питаш,
брат ми, че ти кажем дека за жегуту
лек по-лъсно че се намери, ама затуя
чуму - тешко. Оче-нече све йедни и
същи се тъкме да владею, да пригребу колко се може повече вункцийе, та
да им йе широко около гушу. На тия
що баламосую човецити се чудим и
не, нали свак пут уста су им пълна с
народна права, демокрацию, по-до
бър живот и триста чуда... Ама не могу да се начудим на тия що гьи
слушаю и гласую, на тия що по сто
е по-вкусна и общуването е по-задушевно.
пути су преведени жедни преко воду,
а не се напию и пак верую дека друг
пут че има. Арно ама „другьият пут“
Ш Брачната двойка
нещо не видомо! Године си миную и
Станчеви - Черно
убаво би било ка би се испълнило магорката Горица и
кър 10 процента од това що ни лъжу,
българинът Никола
ЙД пред родната къща
ама за нас нема ни толко, а за ньи Н| на Никола: вл/обене питай.
”1 ни, вдъхнове/ш и виЗатова, бай Ратко, пак ти казуйем
наги засмени!
дека народът нейе заради слънцето
\сТизмислил поговоркуту „Че ни ебава
жегата“. Сушата од жегуту при нас
може да кара годину-две, а на сушу';Н '
Радосавлевич^ики
ту од лошу политику край не видим-

шттт шШ
шш
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Старицата Милица Танчич
с колана: - Цяла нощ не спах
от възбуда...

РР ' ”■ . ‘ .'и-::’ . .. СГ*- '"

~

Текст: Денко
Рателов
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