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ШШ Е ИНТЕРЕСЪТ 

Ш1ШМШИЮ1I * Преговорите за присъединени ще бъдат започнати, след като Белград пос
тигне напредък в изпълнението на ключовия критерий, а това са по-нататъш
ните стъпки в нормализацията на отношенията с Прищина, заяви еврокоми- 
сарят по разширяването на ЕС Щефан Фюле.
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В |р|#р1 щ (16 кандидат-член но ЕС ви?
Преговорите За присъединяване ще бъдат започнати, 

след като Белгр,ад нобгяЛЗе напредък в изпълнението на 
ключовия крмИтермй, а това са по-нататъшните стъпки в 
нормализацията На отношенията с Прищина, заяви евро- 
комисарят по разширяването на ЕС Щефан Фюле.

Европейската комисия излезена 12 ването на правосъдието на последни- 
октомври с препоръка Сърбш1да ста- те двама обвиняеми ма съда. 
не кандидат-член на ЕС, ка-кто «и да Като цяло Сърбия е изпълнила 
има готовност да започне'преговори- всички 46 искания на съда в Хага за 
те за присъединяване, когато бъде из- предаваме на подсъдими. Страната е 
вършен прогрес в ключова област.

По отношение на

Утре приключва 
преброяването на 
населението в Сърбия

Президентът 
Борис Тадич:

Още 3 дни за
непреброените
гражданипоела прогресивно активна роля в ре- 

политическите гионалното сътрудничество и стиму- 
критерии в доклада се отбелязва, че лиране на траен мир в региона. След 
Сърбия е отбелязала, значителен първите резултати, постигнати в диа- 
прогрес. Посочва се, че Белград има лога с Косово, се очаква Сърбия да се 
обширна законова и институционал- ангажира отново и да постите бързо 
на рамка за прилагането на закона и споразумения навреме. Сърбия също

ще трябва да

Преброяването на населението 
официално приключва на 15 ок
томври, но срокът ще бъде удъл
жен с 3 дни за гражданите, които 
по някаква причина не са пребро
ени, заяви директорът на Репуб
ликанския статистически инсти
тут Драган Вукмирович.

Той поясни, че преброителите 
няма да посещават домовете, а 
непреброените граждани ще 
имат възможност да се обадят на 
преброителните комисии за уго
ворка. кога да ги посети преброи
тел вкъщи, или пък те да отидат в 
офисите на комисиите и на мястоположителната завъРшаттази раб°та-Статистическият институт съ
общи, че през първите осем дни 
на преброяването в Сърбия са ре
гистрирани над 6 милиона жите
ли и повече от 2 милиона дома
кинства. Това е отличен резултат, 
оцени Вукмирович.

постите още 
значителен 
прогрес в по
добряване на 
отношенията с 
Косово и в из
пълнението на 
прагматични 
и устойчиви 
решения 
улесняване на 
живота на хо-

Горди сме отза

рата.
По отноше- оценка за 

проведените 

реформи

ние на иконо
мическите 
критерии 
установяване 

функцио
нираща пазар
на икономика

защита иа човешките права и-.мал- Сърбия е пос-
цинствата. Ключови 'законодателни тигнала голям политически консен- Сърбия е горда от положителната ПрбЦбНКО НО Р6ПУ6ЛИК0НСК0Т0 
елементи са билй-приети в последни- СУС 33 основите на пазарна икономи- оценка на проведените реформи и е г г ^ 1 г,
те месеци, съобразно,е европейските ка, подкрепен от доказателства за из- решена да продължи диалога с При- ИНСТруКТОрКО '-Л0ВИЦ0 ЙОВКОВ 
стандарти^ области,к-ато избирател- пълнението на икономически рефор- щИна. Това заяви сръбският прези- 
ното право, финансира неточна поли- ми- Страната е успяла да поддържа дент Борис Тадич, след като в годиш- 
тическите партйй^ _ и ^.-отЦЪцщцйята макроикономическа стабилност по

време на глобалната икономическа 
криза. Икономическата интеграция с

за

на

Димитровградско 

има около 10,5 

хиляди жители?

ния си доклад за напредъка на стра
ната ЕК препоръча Сърбия да полу-между парламента и независимите 

регулаторни1 органи. Докладът по
сочва, че; страната предприема про- ЕС е висока. Въпреки това обаче оста- 
цес по -преразглеждане}; пмащ/за цел ват редица структурни слабости, с ко- •
да реашра на :гървон?чзЛнидефй:ш- ито Сърбия трябва да се справи в „Горд съм, защото ЬК смята ре- 
тг: при- ЙрййотадчЛмЙе+о Ч&дии и средносрочен период. Бизнес средата формите, проведени от Сърбия, за 
прокурори. Отбел^чьзва се>-Ч&И1ЙТГ ре- продължава да се затруднява от неси- много успешни”, каза Тадич. Спо- ^ 
дица празнини в-йзпълненйето на за- гурност. Чуждестранните директни ред него е възможно страната да по- Д° сРяДа бяха регистрирани 9541 
коновата рамка/ "ло КхАиЪ-'Сърбия инвестиции са започнали да се въз- ЛуцИ официален статут за кандидат гРажДаии-
трябва Да увеличи-усилия-Й'. ей, 'По становяват през 2011 г. Въпреки пое- за членство през декември и да от- Член на Общинската преброител- 
отношение.на условията за Процеса тепенното икономическо възстановя- 0 перспективите за даТа за започ- на комисия (ОПК) в Димитровград и 

стабйдйзация.и асоцййране"Сър- ване обаче безработицата остава ви- ^нв ^ преговорите републикански инструктор Славица
бия трябва 'дк' бъДе лохВалбда, че е сока. „ Е Р • _. Павков съобщи, че включително със
достигнала напълно задоволително Докладът посочва, че Сърбия е от- „Сърбия иска да реши про л сряда в общината са преброени 9541 
ниво. 'спрямо., сътрудничеството с беляза прогрес в хармонизирането на те с граничните пунктове в Северно лица и 6193 жилищни обекта. До 
Международния -тмкаЗатейен съд за законодателството си с европейските Косово и иска реалистично реше- края на преброяването се очаква и 
Бивша-ЮгосйавиЯ, с-ареста----&Ьг1Треда- стандарти. ние", посочи сръбският президент. двете цифри да бъдат по-високи.

* '*• _________________________________ Като статистик по професия ин-
структорката каза, че според сведени
ята за раждаемостта и морталитета 
на населението и други параметри е

ТТ V •««..•с т, ___ преценила, че в общината би трябва-Да |а»очйат преговори за членство
ЕвропейскатаТквятсия смЩЧ, че гарантирането на ефективно прида- на публичната администрация все пРеброените' тя съобщи, че засега те 

Македония уейашю-лродълждва да гане на съдебната и административ- още е ниска и някои регулаторни и зи сведения не са известни, 
изпъдйя^ пблю^скитклфйгЙрии ната реформа, борбата с корупцията надзорни агенции все още нямат Преброяването прак-шч У
и е гйтЪва ^й^вчйУпрейзввби за и свободата на изразяване в медиите, нужната независимост и ресурси, за А'очи на 1° октомври. иг та А 
членство/ &’-1раа^а''е гфодължяДа да Диалогът между правителството и да изпълняват ефективно своите фун- 15 октомври се върши пред 
изпълнява ^формите, свързани с опозицията трябва да бъде заздра- кции. ™ на преброителните материали и те
присй^штАе^-.йб оста|кг оогов- вен, за да се гарантира гладкото фун- Македония е постигнала прогрес в ^даК°прРебро?н^всички които пора- 

предиЗвикатеЛетва,. пише в'дохла- кциониране на институциите и да се хармонизирането на своето законо- А р ^ й ^.,„и не са
да на ЕК за нацредъкфйа ст^й&та. позволи на парламента да играе своя- дателство с европейското, особено в ди каквито и да Оило при ре

. (^ед^.а..^,Х(!Г,МакедПйя'’е-Йгос- та Пълна. роля. В доклада се отбеляз- сферата на единния пазар. Посочва „°т 'Д й ОПК и Да
тигнала йзве<?ген^предьк в «ф€*рата ва, че слабостите във върховенството се; че са нужни постоянни усилия за ще могат лично да д д ове„а
на правосъдието и‘йублйчнага адми- на закона продължават да пречат на заздравяване на административния сведения, т мога инструкто-
нистращи*. В о^щот^врев**^'по,?- правилното функциониране на па- капацитет и за прилагането на зако- и11К^И^агипосетятвломоветеим- 
чертава^че-са яужнй още ухаялия за зарната икономика. Ефективността нодателството. ритеим;д д

‘ -У‘; У' ’ .

чи статут на кандидат за членство в

ти

по

От Брюксел?пристигна хубава новина за Македония

НИ
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Росен Иванов, председотел^на Държавната агенция за българите в чужбини

Засилен е интересът 

към удостоверяване 

български произход
На 4 май 2010 А

та в Закона за бъ

"Белият ангел" не 

щтриба петното 

от владиката Пахомийна
г. влязоха в сила изменения-

пазип тгт лгарското гражданство, съоб- к
разно които удостоверяването на български Всеки орден, диплома или който без каквото и да било
произход се извършва само от агенцията чрез награда, присъдена от някоя основание бе удостоен с „Бе-
издаване на съответния административен акт епархия, е покровителствана лия ангел", въпреки че е един
- удостоверение за български произход За от Синода на Сръбската пра- отнай-непопулярните влади-
периода от 4 май 2010 г. до 31 август 2011 г в вославна църква и не може да ки сред народа, понеже беше
агенцията са постъпили 18 376 преписки ко- ®“*ъде пРисъдена без неговото съден заради съмнение,
ито са завършили с положително становише съгласие, оценяват събесед- злепоставял сексуално чети-
и 266 преписки, част от които са сотрииате1’ ниците на в. „Данас". Нито рима момчета,
но становище, а други в момента се разсле! едно °Фициално епархийско
ват от органите па досъдебното производство признание не може да „ми- по повод присъждането на
за представяне на фалшиви удостоверения не без °4°брение от СПЦ, това признание, както и лип-
Общото число на получените преписки ппеч въпреки че единственото сата на мотиви, поради конто
тези 14 месеца, по които агенцията е работи- официално отличие, което му е присъдено, събеседни
ка, е над 18 600, което е доста голям брой присъжда СПЦ, е Орден на ците на „Данас" обясняват с
всички са обработени до този момент Отдел ° СаВа' Л°^то останали- „опит за промиване на биог-
но преди този период имаме още 7780 стано- Т6 °™ИЧИЯ' КаТ° "БеЛИЯТ аН~ рафиЯТа На владиката"; чСо'
вища по преписки па Минист^сгво на пра- ' Се пРисъждат °т влаД“- циологът на религията Мир-
восъдието. Тези преписки са поГавани ло 4 Ки^ В Рамките на епархиите, ко Джорджевич смята, че то-
май 20 Юг. по стария ред-към Министерство Милешевската епархия, зи опит на СПЦ е неуспешен,
на шпппп г- Р « “министерство начело с владика Филарет, което се потвърждава и от

° °бщи- бРои на пре- то не приемат удостоверения, обработват между другите отличи Лат- нейното мълчание, т.е. нереа-
писките които агенцията е обработила, става преписките и се грижат за издаването им. То- триарха Ириней, епископите гирането срещу единогласно-

Имаики предвид твърде ограничения ва не е дейност, която всеки може да изпълня- Ириией (бачки) и Василий то публично заклеймяване,
състав на агенцията, реално 7-8 души се зани- ва. 1ези хора трябва да проверяват за фалши- (зворничко-тузлански), 
мават с това, получават се около 2000 препис- ви удостоверения, трябва да знаят кои са бъл- и 
ки на месец, което показва, че наистина е съз- гари и кои не. 
дадена много добра организация. За отбеляз
ване

че е

Факта, че СПЦ не се огласи

След края на съдебния 
вицепремиера Ивица Да- процес срещу владиката Па- 

чич. Все пак, обществеността хомий и освобождаването му 
С)т септември интересът се повишава не- беше най-възмутена от отли- от отговорност през 2006 го- 

.... е’ че в тези 7780 преписки има около имоверно. Поне два пъти се е увеличил в чието, което бе приет,дено на дина, СПЦ тогава заяви, че за 
3000, по които са установени неистински или сравнение с месец юли примерно. Отдавам го вранския владика Пахомий, 
подправени документи. След 4 май 2010 г. об- на различни фактори. Външните фактори не 
що отрицателните становища и задържани можем да ги посочим точно, може би някои II 
преписки са 266. В тях влизат и установените хора имат притеснение, че процесът би се за- На момчетата ПО 
фалшиви документи, което е резултат точно бавил във времето, макар че Съветът за граж- МИЛИОН динара
от този много строг контрол в процедурата данство гледа доста регулярно преписки. От На четирилШта момчета, ™ск - посочва Джорджевич.
по приемане друга страна може би има някои зловредни които според общинската Той смята, че политическият
Пял 7ППП молбиез ползяочм слухове сред самите хора, че ще бъде преуста- прокуратура във Враня е натиск все още съществува,
пад дооо милич са гшдадени новен този процес. Те можаха да се убедят злепоставял врапският въпреки че междувременно
За Месец Септември, през месец септември, че агенцията работи владика Пахомий е изпла- се промени политическата

нормално и Съветът за гражданство работи тено обезщетение от по 1 гарнитура - присъдата беше
нормално, ако има такива слухове, нашата милион динара. Докумен- произнесена по времето на
молба е да не се поддават на тях. Вероятно ”*ът' въз основа на който правителството на Воислав

обучение в български училища, сега тече кан- шаЩанет0/е подписан На Адвокатът Александър 
дидатстудентската кампания. Ангажирани 30 март тази година, казва Стойкович, който беше зас- 
сме допълнително и с издаване на удостове- Слободан Хомен, държавен тьпник на потърпевшите 
рения и организирането на цялата тази дей- секретар в това министер- момчета в процеса срещу Па- 
ност по приема и настаняването на студенти. ство. Присъдата на Вър- хомий, напомня, че напук на

Много са факторите, определящи засиле- ховпия съд на Сърбия е би- освобождаващата присъда от
2006 г. Върховният съд на 
Сърбия през октомври 2007 г. 
констатира, че по време на

както

нея това е завършена приказ
ка и владиката е невинен. 
Фактът, че процесът бе завър
шен поради давност е доказа
телство за политически на-

което показва много засилен интерес към 
удостоверяване на българския произход, 
най-вече от граждани на Република Македо
ния. Издадени са близо 1700 удостоверения 
за този период, което показва, че въпреки 
увеличения брой на преписките, агенцията 
продължава да се справя, но ако интересът 
продължи, определено ще имаме нужда от 
помощ от гледна точка на човешки ресурси.
Работим с удължено работно време, 
се изменение в графика. Почти всеки ден ра
ботим допълнително, но не бива да забравя- България има ИКОНОМИЧеСКа 
ме, че служителите, които се занимават с то- (урзби.днОСТ 
ва, са само четирима. Те физически ~
възможност да приемат повече от 150 - мак- на фона на това, което се случва в цяла Южна щане на обещетението ня- 
симум 200 преписки Освен че ги приемаме, Европа, включително и около нас. Защо да не маше законова рамка, 
ние трябва да издадем удостоверения, а тези допуснем и това, че положението в България това беше морален дълг, за- 
_ р АД У Р поеме кога- не е за подценяване - като липса на външен щото на момчетата бяха
същите служители в останалото вр , дълг_ като икономическа обстановка, като нанесени щети, подчертава

ниски данъци, което също би мотивирало на- Хомен. (в. Политика ) 
ши сънародници да желаят и да бъдат удос-

наложи ля основа за решението на 
министерството да 
изплати обезщетението,
КоХоз^АенТе^аизша- » ™ад° душения

на съдебната процедура и 
присъдата е произнесена не
законно в полза на обвиняе-

ния интерес.

нямат

но

мия.
(К. Живанович, в. „Данас")

При установяване на фалшиви документи 
се сигнализират органите на досъдебното 
производство и органите на МВР. В много товерени като българи, а и впоследствие да 
случаи тези хора са подведени от пълно- пол^ат българско гражданство. Към това
мощници, т. нар. посредници. Нашата трябва да прибавим, разбира се, и процесите
функция е да установим, че има някакво на възраждане на националното самосъзна- 
съмнение или някаква подправка па този ние> които протичат в съответните страни. 
документ и да предоставим материалите ^то ни един Пр0СТ пример - от 20 години в 
на надлежните органи. Това не означава, че 
този човек може да не е българин, той мо
же да е българин, може да е подведен. Не е
^арски^про^^од^такач^нашияттел^ да Югославия, също се създадоха много органи- 
пе прибягват до услугите па такъв тип зации. Това говори ясно и категорично за те- 
посредници или пълномощници, да не се ан- зи процеси, за които споменах и нормално, 
гажират с участието си в тази криминал- от хази гледна точка, тези наши сънародници 

дейност, защото ползването на доку- в условията на развиващи се демократични 
мент с певярно съдържание и съставянето Пр0цеси да заявят своето национално само- 

документ са описани като дея- съзнание и да кандидатстват за българско 
ния, наказуеми в българското наказателно анство първо място е Македония,

&рб“' ■

многократно повече. за АгенЧия »ф°ку ;

Молдова създадоха много дружества и орга
низации, в които членуват десетки и стотици 
българи. В Западните покрайнини, в бивша

на
на такъв

Владиката Пахомий често посещава Босилеградския край
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Съвместно заседание на правителствата 
на България и Румъния___________

Изложба на тракийски съкровища 
в Европейския парламент

За коректно решение 

относно Шенген
България е най-добрата 

граница на Европа и Шенген
България и Румъния наето- по темата за членството на 

■З^чииг: | яват за коректно решение от- България и Румъния се чув-
носно присъединяването им ства спокоен, тъй като и двете 
към Шенгенското простран- държави пазят добре своите 
ство. Това съобщиха от пра- външни граници, „Изпълни- 
вителствената информацион- ли сме поетите към ЕС анга- 
на служба във връзка със сьв- жименти, надяваме се на ре- 
местното заседание на прави- шение, основано на всичко 
телегвата на двете държави в постигнато от нас до момеи- 
Букурещ. „Настояваме за ко- та”, заяви още българският 

! ректно решение относно при- премиер.
|: съединяването на България и В присъствието на двамата
I Румъния към Шенгенското министър-председатели бяха 
I пространство. Подготвени подписани двустранни доку- 
| сме за влизане и това беше менти (декларации, мемо- 
| потвърдено от Европейския рандуми, споразумения) в об- 
I парламент и от Европейския ластта на отбраната, вътреш- 
| съвет.” Това заяви минис- ните работи, икономиката, 
1 : гър-председателят на Репуб- околната среда и социалната 

лика Румъния Емил Бок след политика.

България е най-добрата 
граница на Европа и шенген
ското пространство. Това зая
ви премиерът Бойко Борисов 
при откриването на изложба
та на тракийски златни съкро
вища в Европейския парла
мент в Брюксел. Председате
лят на ЕП Йежи Бузек демон
стрира оптимизъм за шенген
ското бъдеще на България:

ЕП определено подкрепя 
пълното присъединяване на 
България и Румъния към 
Шенген. Смятам, че отваряне
то на границите е едно от 
най-важните постижения на 
ЕС и че благодарение на него 
нашите граждани разбират,

боти и че им дава реални преиму- от най-важните хора в Европа. Сега България 
щества. Трябва да имаме предвид това, че е една стабилна държава, дисциплинирана, с 
България и Румъния са изпълнили всички уверен народ в себе си, усвояваме в пъти пове- 
технически критерии. че еврофрондовете, спазваме критериите на

На въпрос дали е оптимист за приемането Маастрихт за 3-процентов дефицит. Имаме Рещ’ -Отношенията между Дунав 
на България в Шенген, Бузек отговори: най-нисък дълг. Призоваваме и другите дър- България и Румъния навли- можността за изграждане на

Оптимист съм, че със сигурност това ще жави в Европа да го спазват. За мен темата зат в нов етап- Днешната сре- други два - Силистра-Кълъ-
стане до няколко месеца. Ние искаме Бълга- Шенген е изчерпана. Ние нищо повече не мо- Щз е доказателство за прагма- раш и Оряхово-Бекет. „Има-
рия и Румъния да станат част от Шенген кол- жем да направим по темата Шенген. Повече тизма на нашето сътрудни- ме много общи позиции, как-
кото се може по-бързо. Аз нямам никакви хеликоптери няма да купим. Имаме най-доб- чество, убеден съм в добрите то в европейски, така и в реги-

резултати”, подчерта Бок. онален план. Дунавската 
Министър-председателят стратегия е добър шанс за

че ЕС ра
По време на разговоритеприключване на съвместното 

заседание на двете правител- двете делегации са обсъдили 
ства, което се проведе в Буку- и темата за строителството на

мост - 2, както и въз-

съмнения, че това ще се случи скоро и съм рото. 
100% оптимист. Бузек обясни, че преди България да сложи 

Премиерът Борисов не смята, че т.нар. точка на темата Шенген, е важно българското Бойко Борисов благодари на оползотворяване на потенци- 
имиджов проблем ни спъва и за Шенген: правителство да прояви активност и да обяс- румънския си колега за гос- ала в отношенията ни”, до-

Аз мисля, че сега имиджът на България е ни добре ситуацията на някои страни. топриемството и поясни, че пълни още Емил Бок.
достатъчно добър и това го потвърдиха едни Снимка: БГНЕС

Накратко___________ ^
Износът се

Акцент в изложбата е композиция на 
тракийски войн в цял ръст, следван от 
богато украсен кон. Изложбата е орга
низирана със съдействието на Минис
терство на културата и Националния 
исторически музей. В нея са събрани 
тракийски съкровища отНИМ, Архео
логическия музей в Пловдив и истори
ческите музеи в Сливен, Враца, Русе и 
Ловеч.

са насочени стоки за поч- ната изнася за трети дър- септември отчетоха от 
ти 26 милиарда лева. жави. Най-голямо е уве- Националния статисти- 
Вносът обаче е за 2 ми- личението при химичес- чески институт. От нача- 

С 34 процента се е уве- диарда лева повече - при ките вещества и продук- лото на годината тя е 1.5 
личил износът от страна- него темпът на нараства- ти. 
та за първите осем месе- не е 2о процента, 
ца на годината, спрямо 
предходната, сочат дан
ните на националната 
статистика. Зад граница

увеличава

на сто, а годишната ин
флация за септември 
2011 г. спрямо септември 
2010 г. е 3.3 на сто.

Нулева инфлация 
към държавите от Евро- за септември 
съюза нараства по-бързо 
спрямо това, което стра-

Българският износ

Нулева инфлация за

По повод премиерата на филма „Операция ‘Шменти капели“

„В България се сбъдна една мечта“
Във вторник на 4 октомври в спортната зала ска, печена много години. Изреждат се сериозни и 

„Арена армеец" в София артистът и режисьорът страхотни сцени, сила над обикновения човек.
Влади Въргала (Владислав Карамфилов) направи Последват комични сцени. Громогласен смях. Не е 
голямо и приятно чудо. Той събра много хора, ли това абсурд? Не е. От това се вижда голямото 
направи голяма бъркотия в движението, въпреки майсторство на Въргала. Действието почива върху 
което колата дойдоха до паркинга пред залата, къ- замяна на личности. Акцията с много сила и оръ- 
дето се струпа най-различен свят - от артисти и жие е планирана срещу един мафиот, но се стовар- 
гайдари до политици! Актьорите от филма прие- ва върху един слаб и спокоен обикновен човек, учи- 
тигнаха с няколко „чайки" (големи черни автомо- тел по математика! Страхотните сцени до болка и 
били, в които през социалистическото време се во- сълзи се сменяват с комични сцени и по такъв на

чин Влади смекчава страшното.
Не умея да кажа кой елемент от филма е 

прожекцията на филма, т.е..представянето на иде- най-ефектен - сценарий, режисура, актьорско май- 
ята на Влади Въргала. Голяма идея, болна и истин- сторство, светлинни и звукови ефекти... Всичко то

ва е на импресивно ниво, слято в едно цяло за да
посочи социалната и човешка драма на обикнове- Видимо възбуден и щастлив Влади Въргала блаж
ния човек в съвременното общество. Популярният годари на многобройните зрители и изкрещя " 
шоумен Влади Въргала е храбър борец за човешко микрофона „В България се сбъдна една мечта"! 
достойнство и за по-добър и хуманен живот в цяла На 4 октомври вечерта-и на мен ми се случи не-
България. С този филм показа, че има надежда до- що най-прекрасно! През цялото лято бях в Бълга
ри и в онези времена, когато силните мислят че мо- рия и се въодушевих от красотите на София, от 
гат всичко. прелестите на българското крайбрежие, но пре-

След прожекцията самият филм и участниците миерата на филма „Операция 'Шменти капели 
бяха поздравени с бурни аплодисменти и овации бе нещо толкова импресивно, че ще го помня през 
специално за Въргала. След това той представи целия си живот!
всичките актьори от филма, между които бяха и Градимир Петкович - Миро
велики имена от световен мащаб и поздрави своит БЕЛЕЖКА: Авторът е написал текста на български 
те близки (майката си, съпругата Силвия и децата език (не е превеждан) и е публикуван с минималн 
си), приятели и познати. езикови и редакторски намеси. Авторът Петкович

г преподавател по сръбски език в пенсии-

зеха министри).
След като залата се изпълни докрай започна

В. Въргала и Г. Петкович

в
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Детската седмица бе ознаменувана с редииа мерппрп^11СТ
514 октомври 2011

Оптимист” продължава реализацията 
на проекта “Градинари”____________Маскарад, културна програма, Зимнина за 25 ромски 

семейства е к

По повод Детската 
ца, която по

В рамките на проекта "Гра- димно преселници от Райчи- 
динари", който реализира ловци в Македония. Със сь- 
Неправителствената органи- действието на общината, коя- 
зация "Оптимист", на 25-те то е партньор на "Оптимист" 
ромски семейства, включени в този проект, нивите бяха 

него, неотдавна бяха пре- изорани и подготвени за об- 
доставени пластмасови буре- работка, а на всяко семейство 
та, буркани, олио, оцет, сол и бяха предоставени необходи- 
друти продукти за приготвя- мите семена и изкуствен тор. 
не на зимнина от реколтата, Миналия месец "Оптимист" 
събрана от нивите, които им подсигури и чували и 
"Оптимист" безвъзмездно щайги за събиране на рекол- 
им предостави да обработват, тата, която също със съдей

ствието на общината беше 
Проектът стартира на 1 ап- прекарана до домовете им.

Проектът предвижда до

седми-
традиция се

празнува през първата сед- в 
мица на октомври, и тази го
дина основното училище и 
детската градина в Босилег- в
рад организираха редица 
роприятия. Под 
"Има различни деца,

ме-
лозунга .но всяко е отделна личност, разли

чията не са наказания, в раз- §* 
ликите си приличаме" бяха Й ■:
организирани лекции за пра
вата на децата, забавни състе-

гри без граници, ри
суване по тротоари с разноц- 

тебешири, маскарад, 
културна програма и пр...

зания - и рил т.г., когато на 25 социал
но застрашени семейства от края на годината за тези се- 
ромски произход неправи- мейства да бъдат организира- 
телствената организация без- ни и лекции от областта на 
възмедно предостави земе- земеделието, 
делски площи в Райчиловско

ветни

Финансовите средства за 
поле, с цел да произвеждат реализация на проекта под- 
зеленчуци за собствени нуж- сигуряват Европейският съюз 
ди и по този начин да си об- и Правителството на Швей- 

. трудното материално цария посредством програ- 
домствени училища в селата, положение. Парцелите вре- мата "Прогрес".
Дългата колона от весели де-

гралното и от някои подве- лекчат

ПЛР,менно са предоставили пре-
чица, превъплътени в
най-различни герои от ани- „ „
мационните филми и детки- гешен е проблемът с отоплението 
те приказки - лекари, учите- 6 Централното ОСНобнО училище
ли, принцеси, полицаи и пр.
мина по централните град
ски улици, а насъбралите се По-добро отопление 

с по-малко дърва
зрители ги поздравяваха въо
душевено. След дефилето, на
откритата сцена в училищ
ния двор бе изнесена култур- С включването на двата но- ринг" за подизпълнител на 

ви котела с мощност 750 кзу и работите.
350 кзу към системата за пар
но отопление е решен дълго- отоплението, благодарение 
годишният проблем с отоп- на новите котли в бъдеще ще

на програма, в рамките на ко
ято малчуганите изпълняваха - Освен че ще се подобристихотворения и рецитали,
посветени на детските права,

И този път в последния ден ето участваха малчуганите от модерни танци, песнички, 
от Детската седмица се про- детската градина и ученици в скечове и пр. 
веде маскарадио дефиле, в ко- началните класове от цен-

лението в централното основ- се намалят и разходите за
ът нано училище в Босилеград. дърва, изтъква директор 

Фирмата "Алфако инжене- училището Методи Чипев. 
ринг", която спечели общес- Той поясни, че за един отоп-

ПЛ.Р.

твената поръчка за реализа- лителен сезон досега са хар-
-------------- ция на проекта, през лятото Чили по около 400 кубика

приключи монтирането на дърва, а с включването на по-
новите котли, а миналата сед- вите котли ще са им необхо-
мица общинската комисия за дими около 300 кубика. Ще се
технически прием на извър- спести значително количест-

На площадката пред сграда- дат подсигурени от общин- що планира да строи малки щените работи разреши во дърва, а помещенията в
та на пощата в центъра на гра- ския бюджет и от донори. водоцентрали в Босилеград- включването им към система- училището ще се затоплят
да общината и Канцеларията Кметът Владимир Захариев ско. Работите върху уреждане- та за парНО отопление. Нови- далеч по-качествено, 
за млади планират тази есен изтъква, че вече е договорено то на площадката ще бъдат по- те котли са монтирани
Да изградят детска площадка детските съоръжения за игра верени на Дирекцията за стро- МОщНИЯ обект, който за тази реализация на проекта за по
за игра и забавление. Планът да подсигури фирмата Ц телцм площи и пътища,цел е построен в училищния добряване на системата за
предвижда монтиране на пър- от Сурдулица коятощесърои ™ ^оредпланатрябвадамон- « „ ч^то А Рно отопление в ОУ в Боси-
залки, люлки, катерушки, вър- първата мини водоцентрала в тира и осветление около игри И . склал за легоад подсигури сега вечетележки и други съоръжения, Босилеградска община - на Бо- щето. Очаква се изграждането и склад за леградподси^ри сега вече
кактп м ППГТ1ПЯПР на гюелпаз- жичка река в местността Люти на площадката да започне вед- 100 кубика дърва. Сградата оившето министерство на
на гумена настилка върху ця- дол, а гумената настилка ще нага след получаването на раз- построи Дирекцията за стро- националния инвестиционен
лата площадка Средствата за обезпечи фирмата "Бест енер- решение от управлението на ителни площи и пътища, ко- план, което за тази цел отпус-
реализания на проекта ще бъ- джи" от Търговище, която съ- пощата, към което общината Ято избра "Алфако инжене- на 10,5 милиона динара.
^ к ‘ Р ^вече е отправила иск. _ _ С монти-

У* ~ Кметът посочва, че изграж- ; рането
дането на детската площадка- }| двата нови

ДЯ* Щ ' Ш та е част от проекта за урежда- || ' ; котела е съз-
■Ег № вШ не на ул. „Георги Димитров . , ■ .Ж*. дадена въз-

- Планирано е да бъдат построе- Щ . . •'н можност и за
ни нови тротоари и площадки | ; -4*-■■■■: затопляне на

I от обекта, в който са поместе- |||_ зат0П4Яне на
к ни клоновете на Национална- I 4,|.~ ■ <■■■.д--и;дд[|
Щ та служба по заетост, здравно- 
1 то застраховане и Фонда за ■
1 ПИО, до сградата на съда. Про- Щ 

I ектът включва и преуреждане Н 
на рухналия фонтан пред да- Н 
нъчното управление, който ве- Н 
че с години не служи на целта ■

В и представлява потенциален И 
I източник на зараза. И работи- Н 
I те върху уреждането на трото- Н 
I арите и на всички други пло- 1 ^
1 щадки също ще извърши ди- Ц 
| рекцията.

Общината планира да уреди Горната улица

Детска площадка пред пощата
Финансовите средства зав по-

на

:I спортната за
ла в училищ
ния

и
мж I.;. . двор, 

строежът на 
която все още

' $ не е приклю
чил.

1ИШ111: II
Iт . ■

I ПА.Р.
V I IIII I■\ 1 щж

шш ПГ

ПА.Р. Новопостроеният обект в училищния двор
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Разговор с водача на НПО "Независим женски форум" Анелия Найденова Втора продажба на 

имуществото на 

"Балкан" А. Д.
Променихме името си, 

но не и дейността Обектите, които се предла- 
ция на Република Сърбия гат са: кафенето "Гацино" 

лекции за женскитеправа за- 0бяви КОнкурс за втора про- (чиято преценена стойност е 
едно с АСП А, Жените в ,ажба на имуществото па ди- около 27,5 милиона динара) 
черно и Ре1ионалния цен- МИТр0ВГрадСкаха ‘ фирма хотелът "Балкан" (около 73,5 
тър за малцинствата от Бел- "Балкан" А. Д. Продажбата милиона динара), мотелът 
град и други организации в ще се извърши чрез събиране Димитровград (около 40 ми- 
Сърбия; провеждане на ак- на 0ферхи, лиона динара), семейна жи-
ции, семинари и лекции за Ц|р се продават шест обек- лищна сграда в с. Градинье 
младите по темите Едука- ха поотделно. Срокът за заку- (около 8 милиона динара) 
ция и превантива на трафика 
на хората"; провеждане на 
редовни дейности, целенасо
чени срещу насилието над 
жените... Някои от темите, с 
които се занимаваме, носят 
название: "Свобода на избор 
за всички хора", "Женски чо
вешки права", "Ненасилстве- 
но срещу патриархата", "За
едно за мир", "Еднакви пра- 

че една година в канцелария- ва за ВСИчки", "Феминисти- 
та провеждаме тематични ческа ехИка" и др. 
събрания, в които участват * Кои Шности Ви тедстоят 
жени. Идват ни на гости

Агенцията за приватиза-

* Г-жо Найденова, Неправител
ствената организация "Цен
тър за културна афирмация", 
на чието сте чело, неотдавна 
промени названието си.

- Нашата неправителстве
на организация неформално 
съществува от 2001 г. Три го
дини по-късно я регистрира
ме като "Център за културна 
афирмация". При пререгис- 
трацията тази година сме
нихме и названието си и сега 

"Независимсе наричаме 
женски форум".
* Означава ли промяната на 
името на организацията и 
промяна на дейностите й, т.е. 
фокусирате ли сега внимание
то си т>рху други сфери на жи
вота и труда?

- Това, че сме сменили наз- гванието си не означава ника- 
ва друга промяна. И сега, 
както и от началото на съ- 
щестуването, нашите цели и 
задачи са: защита и предста
вяне на женските човешки 
права (икономически, соци
ални, здравни и културни), 
борба срещу всички водове 
насилие и дискриминация 
на жените на принципите на 
еднакви възможности за 
всички в обществото.
* От известно време имате и 
помещение. До каква степен 
този факт повлия вгърху рабо
тата Ви?

до края на годината?
представителки на организа- _ До на тази и
ции от цяла Сърбия, с които ^ г ттто
имаме общи интереси и це- сле<4ва1Чата °Д а ще Р пуване на продажната доку- кафенето "Забърдие" в с. 
ли и работим заедно повече Дължим усилено да раоо менхация е 27 октомври, до- Смиловци (около 1,5 милио- 
от 11 години. Това са пре- ™м, защото проблемите, ко- като крайниях Зка пре_ „а ди„ара)/ контейнер в гра-
димно представителки на ито се стаРаем да премахнем, дОСХавянехо на оферти е 3 но- ничната зона (около 210 хиля- 
АСТРА МРЕЖАТА за борба не се Решават лесно и за кра- ември 2ои г. Публичното от- ди динара), 
срещу търговията с хора, тък пеРи°4 от вРеме- оапла- варяне на офертите ще се Потенциалните купувачи
както и мрежата на "Жените нУвали сме РазшиРяване на проведе същия ден 15 минути ще трябва да заплатят и депо- 

„ г , дейностите ни с помощта нав черно , с които се борим за
мир и за по-добър живот на 
всички хора в Сърбия и в све-

след изтичане на срока за съ- зит от 20 на сто от преценени- 
им в присъствие на те стойности.града, при бирането 

финансова комисия.
институциите в 
което очакваме и Б.Д. иД. С.
помощ от органите на мес
тното самоуправление. Нак
рая нека да припомним за 
една
по-силно е цивилното об
щество в една държава, тол
кова по-висока е степента на 
демокрацията.

та.
* Бихте ли споделили за дей
ностите на организацията 
през изминалия период от една 
година?

- През този период про
дължихме да провеждаме 
дейностите, залегнали в ос- 
нователските документи -

Завършен ремонтът на пътя от 

Каменишки мост до Сенокос
истина колкото

- От началото на октомври 
2010 г. имаме хубав офис, на
ема за който плаща фонда
цията "Реконструкция жен
ски фонд", на която сме из-

Разговора води: 
Б. Димитров :ключително благодарни. Ве- организиране на семинари и

Изобретил
машина за
чистене на фасул

Димитровградчанинът Евлоги Арсов е на 
60 години и през последните 10-ина се зани-

Неотдавна приключи ремонтът на пътя от Каменишки мост 
до с. Сенокос с дължина около 5,5 километра. Работите продъл
жиха 20-ина дни. Финансирани бяха от местното самоуправле
ние, а извършени от ОП "Комуналац". Пътят е насипан с чакъл, 
изчистени са банкините и на места са изградени отводнителни

мава предимно със селскостопанско произ
водство. Работил е в каучуковата промишле
ност ГИД и в пиротския "Тигър" около 30 го
дини, но толкова стаж не му бил достатъчен 
да се пенсионира. В родното си село Петър- канавки.
лаш, недалеч от града, преди няколко години От "Комуналац" съобщиха, че работите по ремонтирането 

на пътищата в района на Висок ще продължат и в предстоящияотглеждал зърнени култури и царевица, но
Б. А-производството си преустановил, заради го- период.

лемите щети, които му причинявали дивите
свине. През последните години се съсредото
чава предимно на производството на фасул, 
понеже него хищниците го заобикалят. Но Финал на Седмицата на кърменето
тъй като произвежда по-големи количества 
фасул, Арсов се сбъскал с проблема 
по-бързо да го изчисти от шушулките.

"Размислях как да улесня работата си и

В галерията "Методи Мето Петров" миналия петък се състоя 
финалната проява по случай Седмицата на кърменето, която 
тази година бе организрана в рамките на Детската седмица- 
Представени бяха изобразителни и литературни творби на де
ца от местното предучилищно заведение на тема, свързана с 

_ _ кърменето. На откриването присъстваха голям брой деца и тех-
солидна. Работливият земеделец ни каза, че Ни родители. г
разчита на собствени сили, не е регистрирал Медицинската сестра Сузана Милева от Патронажната служ-
селскостопанско домакинство, нито пък ня- ба към местния Здравен дом сподели удовлетворението си от 
кога се е интересувал да вземе кредит от дър- начина как Седмицата на кърменето е отбелязана в общината и 
жавата или банките. добави, че този начин на хранене на бебетата е пропагандиран

Б.Д. по възможно най-добрия начин. Б.Д-

как

накрая успях. Машината, която съм напра
вил, може да замести 15 души. Мисля, че та
кава машина досега никой не е конструирал, 
поне аз не съм чувал за такова изобретение", 
изтъкна пред вестника ни Арсов и добави, че 
в машината фасулът се слага заедно с корена.

Тази година в Петърлашко той засял ня
колко ара с фасул и изтъква, че реколтата е
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Сред най-добрите 

с постиженията си

И димитровградчани в националната кампания 
"Със знание до устойчиво развитие" Г I

Състезават се
■

150 училища
Община Димитровград ще пластмасов, метален и харти- 

участва в националната кам- ен амбалаж, 
пания "Със знание до устой- В кампанията "Със знание 
чиво развитие", чиято цел е до устойчиво развитие" ще 
учениците от основното учи- участват 70 града и 150 учили- 
лище и гимназията чрез об- ща от цяла Събия. 
разователен, едновременно и Идейният създател и орга- 
забавен начин, да се занима- низатор на кампанията е 
ват с екологически проблеми сдружението "Октопус", поз- 
в своята среда. Главната дей- нато с авангардните си проек- 
ност в рамките на кампания- ти с екологическа тематика, 
та е конкурс за изготвяне на Особено е известно с инстал- 
видеоигра с екологическото цията си "Птица робот", 
послание "Сгееп Сагпев". Покровители на кампани- 
Предназначен е за ученици ята са Кабинетът за европей- 
от всички краища на Сърбия, ски интеграции и Министер- 

Концепцията на конкурса ството на образованието на 
е такава, че кандидатите не се Сърбия, което ще подпомог- 
сьстезават само за себе си, а и не мотивирането на учили- 
за училището и града си. щата и учениците да се вклю- 
Всички граждани на Сърбия чат в кампанията.

"Установяване и развитие вия "ИПА 2008 проект" е ус- През следващата година е ще могат чрез 5М$-и и на През средата на ноември в 
на социални услуги за деца с тановена услугата помощ по запланувано и изграждане на поРтала \утош.§гееп§атез.г8 „Рачунарския факултет" в
увреждания в общините Ди- домовете на хората с инва- Хидромасажен рехабилита- да гласуват за своите фавори- Белград ще се проведе "Сгееп
митровград, Бела паланака, лидност. В ход е установяване ционен център за лица с ин- ти и по този начин да опреде- Сатен" акредитиран семи-
Бабушница и Власотинци" е и на услугата Център за хипо- валидност. лят победителя. нар зд професори от 150 учи-
названието на проекта, който рехабилитация за хора с пси- За да се обезпечи устойчи- „ Шампионът ще спечели лища от цялата страна, които
в началото на седмицата бе хофизически увреждания. вост на посочените видове со- "Птица-робот" за своя град, са заинтересовани като мен- 
представен в Димитровград. През следващите два месе- циална защита, услугите до интеРак™вна инсталация, тори да се включат в проекта. 
Общата му стойност е 345 000 ца община Димитровград ще определена степен се финан- която е провъзгласена за па- Планирано е всички участни-
евро и се финансира предим- адаптира помещение за от- сират от бюджета на местно- метник иа културата и пред- ци в състезанието, през ноем-
ио от "ИПА програмата" на криване на Център за едука- то самоуправление и тран- ставлява културна и туристи- ври, декември й януари, да
Европейския съюз. Носител ция на хората, занимаващи се сферите с предназначение. ческа атракция в местата, в подготвят видеотворбите си,
на проекта е Община Димит- с лица със специални нужди, Известна сума се инкасира и които вече е поставена. Вто- докато победителите ще бъ-

както и на Тренинг център за от собствени приходи. рокласираният и третокласи- дат провъзгласени през март
За досегашните опити в ре- волонтери и Мидиа център за Б.Д. Ра™ят ще спечелят Арт Еко следващата година,

ализирането му и за социал- промоция на услугите от об- роботи за рециклаж на
пата сфера като цяло, на об- ластта на социалната защита, 
щинско ниво говориха народ
ният представител от Димит
ровград Зоран Петров, об
щинският съветник, задъл-

ровград.

Д.С.

Корпорация „Елди“ от Ниш участва на панаира в Пловдив

Гордеят се с конвектора за отопление 

и с „Елди солар"
жен за здравната и социална
та области д-р Владица Ди
митров, зам.-кметът на об
щината д-р Васил Велчев и 
мениджърът на проекта Деян
Милев, както и представите- Юбилейната 20-а годиш- фирмата - инжинер по елек- са получили призна
лите на останалите общини - нина нишката корпорация троника Милорад Ранчич нието „Крачка към бъ- 
Любинка Цветанович от Вла- „Елди" посрещна с ново уве- подчертава, че тъкмо поради дещето". 
сотинци Драгиша Нешич от личение на брутния продукт, тези резултати сега имат об- В производствената 
Бела паланка и Деян Лазаре- който през 2010 г. е бил почти що 26 заети. програма на нишката
вич от Бабушница. Присъс- двойно по-голям по отноше- Благодарение на ангажи- фирма са залегнали 
тва и народният представи- ние на предишната година, мента и подкрепата на ниш- общо 20-ина дома-
тел Лиляна Лучич, която, как- Собственикът и директор на ката Община Палилула пре- кински електроуреди ■ ел/шляпа/1учич,ко , броени дни ня- или такива за общес-
то бе казано на пресконфе- ______________ __ колко предприятия, твена употреба (пред-
ренцията, целия си трудов ^ •, а меж^ ^ и пазит'л ох пренапре-
век е посветила на социална- ( „Елди", са се пред- жение; сушални за

ставили на Междуна- бельо, предназначени 
родния технически за хотели и болници; 
панаир в Пловдив и пункт апарати...) и 
на панаира в Солун, всички те са плод на 
Особен интерес сред собствена памет и соб- 
българските и гръц- ствени сили. Между 
ките партньори пре- по-атрактивните 
дизвикал уредът за конвекторът с
подвижна електрое- тронен импулсен «р- тири.международни награди
нергия „Елди солар , мостат и с микропроцесен _ ^Ростов, Женева, Париж и
който може с ток да контрол, т.е. устроис Мадрид. Както подчертават,
захранва и обекти в отопление на п°м най-скъпото за тях призна-
природата, отдаде- чрез конвекция (е НИе все пак е препоръката на
чени от електромре- движение на частиците Ста- престолонаследника Алек-
жата. От осъщес- ва дума за първия продукт на саР п Караджорджевич. 
твените там контакти „Елди , създаден през 1983 г А Ранчич ИЗГъква,
се очаква нов шанс за които се произвежда от сьз- че бъдещето на >Елди» са т™-

ЯК/..- присъствие на евро- даването на <$ирматзР Мо преносимото соларно ус-
^V- пейския пазар. За съ- 1991 година, а на па р тройство и уредите за ЬЕЦ ос-
ГйН.--------У щото изделие на,таз- шестото поколение на „Елди- в^тление зг

Техничес- терм конвектора". От 1992 г. • м Тд^
ки панаир в Белград насам за него са получили че- ' '

та сфера.
За услугите от областта на | 

социалната защита в Цимит- I 
ровградско бе изтъкнато, че с

си общината \ 
заема едно от водещите места 
сред тези с приблизателно ; 
същия брой жители в Сър
бия, а надминава и много 
по-големи. През изминалите 
няколко години е установена 
услугата помощ по домовете 
на старите и изнемощели ли
ца, която през миналата го
дина е обогатена и с въвежда
не на физиотерапевтични ус
луги. Миналата година е от- | 
крит дневен престой за деца с | 
увреждания. През юни 2011 г. | 
услугата е обогатена и с ин- 
клузивни помещения за игра, 
които засега са единствени от 
този вид в Сърбия. С най-но-

постиженията
:

е
I елек-

:

.4

:

"/Дава" еднопосочен и променлив ток - 
„Елди солар "

годишния
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:•.'.мг?>* Щцищендасп' ■: Нова книаа на Издателство „Братство“ 1;Томас Транстрьомер
с Нобелова награда Блусът на Велимир Костов

След няколко стихосбирки, издадени на ла". В нея са поместени стихотворения, печа- 
ОД ТТМТРНЯТУНЯ сръбски език Велимир Костов публикува и тани в българската преса и в литературните
'-,И V ия. книга на български със заглавие „Черна пче- списания, както и стихотворения от страни

ците на списание „Мост" и вестник
Комитетът за Нобелова- ко думи своя избор. Авто- ряршгам|| 

та награда даде думата ма ритетното световно жури 
поезията. Тази година пое- награждава шведския поет 
лаиието към

^|$| Велимир Костов е ро- «Братство .
Н ден през 1956 г. в Ли- Стиховете на Костов са разсъждения 
Н митровград. Завър- за смисъла на живота, общуването, но- 

шил е английска фило- вите хоризонти, пътуванията до София 
логия в Ниш. Занима- или до далечно Токио, за мръсните св
од се с преводаческа нища, страха, нощта... Лиричните му 
дейност и пише поезия, творби са посветени на Владимир Ко- 
Превежда от англий- пицл, Никола Вапцаров, но и на други 
ски, френски и българ- любими образи, каквито са неговите 

Аосега е пре- най-близки. Той води разговор с време
то, в което живее, но и с дългия ден, ху- 

Члеи е на Аружество- бавите и лоши дни. Любовта естествено 
заема важно място в неговата поезия. 

и Във своите стихотворения авторът пи
ше за родния край, село Брайковци и 
„парченца от селската нощ".

Известна е любовта на Велимир Кос- 
тов към блуса и джаза и към други съв
ременни музикални направления. Му
зиката има огромно влияние върху не
говия живот и творчеството му. В сти
хотворението „Ще се родя отново", ка
то образ се появява черната пчела, по 
която книгата получава своето загла
вие. Това стихотворение е негов спомен 
от Чикаго, където посещава безброй 
музикални клубове, в които фактичес
ки е прекарал добра част от престоя си 
в САЩ.

Книгата излиза с финансова подкре
па на Министерството на културата на 
Република Сърбия. М.В.

мислещите Транстрьомер: „за това, че 
хора по света е в стихове и неговите кратки, полуп- 
го на шведски език. Освен розрачни образи ни дават 
признание за таланта на нов поглед към реалнос- 
лауреатите, всеки нов из- тта." 
бор на шведската Акаде
мия, се тълкува и като знак ския принос в съвременна- 
за нашето общочовешко 
себеусещане: кои сме и на
къде вървим?

т

Когато определят швед- 0 ски език. 
вея над 15 книги.

та световна култура, съна
родниците му нареждат 
Томас Транстрьомер до 

Какъв е светът и какви са Сведенборг, Стриндберг и 
хората в стиховете на То- Бергман. За европейците 
мас 1 ранстрьомер, носите
лят на Нобеловата награда 
за литера!ура за 2011 годи
на? По

то на писатеяите нат Сърбия и насръбския 
бъягарския ПЕН -
кяубове.

Томас Транстрьомер е ав
торът,
ве-притчи реабилитират 
човешкото в свят на неу
държимо потребление.

чиито стихо- ***
на земята падат парченца от селската нощ 
лъжесвидетелна тъмна и червена 
по стъклото и вратите 
на комина и на ракията 
срутен хамбар 
в сухия извор

аз пак ще се съглася с теб 
като котка рунтава и черна 
ще влезна в сянката на пламъка 
до твоите стоплени колене.

традиция, когато 
Академията връчва награ
дата, тя мотивира с някол-

Калин Терзийски и 

Иелена Ленголд са 

лауреати на европейска
От Съюза на българските народни читалищалитературна награда Шоуто 

на Ранко 

продължава

Сръбската поетеса Йелена Ленголд, българският по
ет, писател и сценарист Калин Терзийски и черногор
ският писател Андрей Николаидис са сред 12-те автори, 
удостоени с литературна награда, която присъжда 
Европейският съюз. Това бе оповестено на панаира на 
книгата във Франкфурт.

Специална награда за 

театъра "Христо Ботев"
Димитровградският театър "Христо Ботев" спечели "Специ

ална награда на Съюза на народните читалища за най-добро о 
Наградата, която подразбира 5000 евро и превод на техни представление" на четвъртия международен театрален фести- - тРета пореднагодина по 

творби на чужди езици, ще им бъде връчена през ноември в вал, който миналата седмица се проведе в българския град Лом. канала на 11 Цариород ще се 
Брюксел. Димитровградчани изпълниха представлението си "Няма излъчва хумористичният се-

даде, няма бате", автор на което е пиротският драматург Сър- риал "Ранко шоу". Автори на 
бислав Минкович. На сцената го е поставил Слободан Алексич. забавното предаване са извес-

Б.Д. тният хуморист Ранко Ранге- 
лов и операторът от телеви
зията Роша Владимиров.

Тема на сериалите от тре
тия цикъл на "Ранко шоу" са 
селата в района на Висок в 
Димитровградско. Макар че 
те до голяма степен са обез
людени, Ранко Рангелов спо-

Милен Русков издаде своя трети роман 
„Възвишение” ______________________

Изложба "Дни на усмивката" 

в Центъра за култура
„Българе, българе..."

Написан е на „възрожденски" език, ако може така да се на
рече българският, на който е разказана историята. Тя връща в 
недалечното минало, когато революционерите са били по 
малко и разбойници, а българите все още не са имали толко
ва комплекси за сметка на самочувствието.

Възхищението и смехът характеризират тази книга, писа
на иаправо на езика на Раковски, Захари Стоянов, Стоян Заи
мов, Петко Рачов Славейков, без редактиране и стилизация. 
Възхищение от белетристичното умение на Русков и смях от 
диалозите и перипетиите на героите.

дели, че в тях е намерил дос
татъчно интересни събесед
ници и обеща добро забавле
ние.

Б.Д.

Гимназисти 

бяха на 

екскурзия 

в Унгария

В Основното училище “Христо Ботев”

Представена книга на 

Биляна Величкова
в Основното училище Величкова сподели, че е 

"Христо Ботев" в Димитров- имала огромно желание да 
град неотдавна бе представе- публикува една такава книга 
на стихосбирката за деца под и добави, че децата за нея 
название "Размисли върху представляват най-голямото 
килима" на Димитровград- вдъхновние. Оповести, че 
чайката Биляна Величкова, подготвя нова книга, в която 
Това е първата книга на ав- се говори за Цариброд и е на 
торката и е издадена в Бел- шопски диалект, но не поже- 
град от издателство "Донат- ла да разкрива повече детай- 
граф" с финансови средства, ли. 
които тя сама е отделила.

Учениците от трети и чет
върти клас на димитровград-

Неправителствената организация "Баланстра" и предста- ската гимназия, "Св. св. Ки- 
вители на детските инклузивни помещения за игра "Пазачи Рил и Мет°Аий" тези дни оя- 
на смеха" организираха издожба на изобразителни и литера- ха на няколкодневна ексурзия 
турни творби на деца, посещаващи игралната зада, под наз- в Будапеща. Сдед завръщане- 
вание "Ден на детската усмивка". Изложбата се проведе неот- то си учениците и преподава- 
давна във фоайето на Центъра за култура в присъствието на телите' които ги придружа- 
голям брой деца и техни родители. ваха, споделиха незабрави-

Организаторите оповестиха подобни изложби и в бъдеще, Уите си впечатления от пре- 
в последния ден на всеки месец. Б. Д. биваването в столицата

Унгария.Б.Д. Б.Д.
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По почин на КИЦ и общинската 
туристическа организация 6 Босилеград

_

Поминъкът
рЛгггсвгг ?ОТ(ШЛОж6а 30 ВеликДенския

”«.И“м™,“’рн*ол™*', фестивал и Босилеградско в Банско
малко ашаекица Тцаревица11 ДеНУ Пъ^ване- но и мвър- ^та гега^използмт ^трак- Б В Д°Ма На 11;,У'ТП..,Т0 и културата "Никола Вашдаров" в 
За да бъдат по-добоиГпб™ ШИТба И пРекаРва1* на това- тори. Имат ги Райчо Димит- Банско миналата седмица КИЦ Босилеград и местната ту- 
те, те наторявали ниви™ Ри жит° и брзшно. Меленето ров, Митко Миланов, Зоран Ристиче<жа организация представиха фотоизложба за Велик- 
най-често с овчи топ пПн.Г На ЖИТО не било пР°блем, по- Кирилов, Милачко НикоГов, женския фестивал в Босилеград и за миналото и настоящето 
техните стада пп» Р' понеже неже в селото имало няколко Горан Зарков и др на този кРаи- Изложбата бе организирана по повод 5 октом-
щите от пролетя !ГоаЛИ Н°' в°4еници - на Алексини, Йо- Тъй като някога имало вР«-Деняна освобождението на Банско от турското робство, 
етреците Нем1дк1, 3 ® ванчова' Василева, Кирева, много овци и говеда, била Експозицията включва 12 пана с фотографии, на които е 
били натппоТ площи които сега са полусрутени. В развита търговията с доби- ™Р„едставен Великденският фестивал през годините - от
тор В миналото уо С Г°ВеЖДИ днешно вРеме рикачевчани тък. Най-известен търговец 1994'а Д° 2011-а, както и 12 пана с фотографии на черкви в Бо
за село Р а ОТ ТО" ™ кУпУват брашно, а за меле- от с. Рикачево бил Борис Ста- ^градско, известни босилеградчани, специфични местни
пгтянялм™Е™ КаКТО и от не на жито 33 храна на доби- менов. През последните го- °бичаи и тРаДиЧи“ и ПР- На мероприятието присъствали 
ос 1 аналите оосилеградски се- тъка използват електрически дини обаче продажбата на пРеДставители на общинското ръководство на Банско, начело 
^™ЛГЛеЖДаЛИ зиачителеи мелници. Такива мелници добитъка станала голям с кмета Александър Краваров, както и родителите и децата,
орои овци и говеда, а най-за- имат Крум Младенов, Тоше проблем понеже нямало Яхвали през годините в Босилеградския край Великденски

г ' фестивал.
Нека да напомним, че тази изложба бе представена в На

родното събрание в София в навечерието на тазгодишните 
Великденски празници, а след това бе показана и в Босилег
рад навръх Великден. Главният организатор на фестивала 
Александър Димитров казва, че изложбата ще бъде предста
вена и в други градове в България.

__________ кантар, така че търговците
определяли теглото на жи
вотните по най-различни на
чини, нанасяйки немалки за
губи на животновъдите. Ми
налата година обаче този 
проблем е решен - в селото 
има кантар за мерене на до
битъка, който е предложен за 

Зьвй продажба.

Ненови от Долна Бранйовица

&'Ш III п.л.р.&
ИШ ■р

У ;р .
По времето, когато Рикаче- щ 

во било в състава на Бълга- да
1'.

■1Ш|шаИК рия, в селото било развито 
ЩщЩМ овощарството, благодарение 
ЩяШЯЗ на тогавашния учител в съ-

____  седното село Бранковци Сто-
ян Станоев. Качествените 
ябълки, круши и сливи били 

щуПЧ'закарвани в кошове на коне 
4до Долно село, там ги товари-
таШ&МЙ ЛИ ,Иа Влак и ™ "Ревали в

С°фиЯ “ други български 
I II Ч I1'1!! I1 ^ градове. Ябълкови дървета 

а има и сега, но повечето от тях

Щш Ш)! Iдр&
[I•\г>

Ш т
:

•П

ри >1:I Ж4•л.--
Ш - ' .\«г 'I 3

Седпикът на Ненови: виждат се плевникът, гумното и покривът са остарели и изоставени. По
неже по-голяма част от село-

■ % ■

Ку.чна къщата
то е на припек, рикачевчани

През 50-те години на миналия век в Рикачево имаше голям и ДНес произвеждат качес- 
брой трудолюбиви и заможни семейства. В това се уверих твеи зеленчук. Д-р Гордана 
лично, понеже бях учител в съседното село Бранковци и с 
рикачевския учител Станко Мирчев посещавах някои от 
тези домакинства. Най-известно беше домакинството на 
Мирчо и Софка Ненови от махала Бранйовица. Те бяха 
много гостоприемни хора и в тяхната добре подредена 
къща често се отбиваха не само учители, но и разни чи
новници, горски пазачи, свещеници и много други пътешес
твеници и минувачи. Мирчо и Софка имат две дъщери - 
Любица и Драгица. Любица е омъжена за преподавателя 
Милачко Димитров от Райчиловци, имат дъщеря Горда
на, лекар-специалист, омъжена за дипломирания психолог
Димитър Иванов, и син Драган, дипломиран юрист, женен бари. Докато селото било в
за чиновничката Анка. Втората дъщеря на Ненови - Дра- територията на България, 
гица е омъжена за рикачевчанина Милан Станоев, дипло- рикачевските печалбари 
миран строителен инженер. Имат две дъщери: Снежана е най-често отивали в Дупниш- 
колежка на багца си, а Весна е лекар-специалист. Мирчо и ко и заГОрСКО/ а по-късно в

ЕГ”в.р..т.»».г.

и ги дашт на рикачевчани, а лекарите безплатно преглеж- ри: Кирил Димитров, Атанас 
дат всеки, който поиска да си провери здравето. ЛоТнаТпанйовица^ д“р Ня-

кога в селото имало качараи 
и шивачи. Със столарски за
наят се занимавали Стоян

Представители на КИЦ с кмета Краваров (вторият от дясно) 
и сътрудниците муИванова от Скопие, чиято 

майка е от Рикачево, разказ
ва, че миналата година тя за- Босилеград

'несла вкъщи чушки, произве
дени в това село, а специалис
тите констатирали, че са из
ключително качествени.

Освен със земеделие и ско- 
товъдство, някои рикачевча
ни в миналото били и печал-

Центърът за култура
търси таланти

Центърът за култура в Босилеград задвижи акция под название "Боси- 
леградски таланти". Целта на акцията е набиране на таланти за музика, 
актьорство, декламаторство, изобразително изкуство и пр., които активно 
да се включат в дейностите на секциите при центъра. В конкурса могат да 
кандидатстват ученици, младежи и възрастни хора - няма ограничения, а 
заявките за участие се подават най-късно до 15 октомври.

От Центъра за култура оповестяват, че в края на този месец за всички 
кандидати ще организират кастинг, на който ще бъдат избрани най-талан- 
тливите инструменталисти, певци, актьори и пр.

В реализацията на акцията са включени и училищата и съветите н_а мес- ; 
тните общности. П.Л.Р.т у

Димитров и Крум Младенов, 
а Райчо Димитров и днес има 
столарска работилница в 
мах. Река. В тази махала е и 
дъскорезницата на Тоше Пе
нев. Двамата майстори каз
ват, че нямат достатъчно ра
бота и с тези занаяти не могат 
да осигурят издръжка за се
мействата си. Немалко рика
чевчани са си изкарвали до
пълнителни приходи, прода
вайки дърва. ,

■'.Н
■ А

■а 1‘1 '.Т~Г? и
1

- Край в следващия брой -

Богослав ЯНЕВ
Тоше Пенев има дъскорезница
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Сръбска лиза - изток - 8 кръзПо побоя Детската седмица

Трааиционен есенен крос Вижоко поражение
„1 7 , , „ г на Балкански
В рамките на Детската седмица в Димит- тев и общинският експертен сътрудник за 

ровград се проведе и традиционният есенен спорт, 
крос под название "Гонка за по-щастливо

Власина - Балкански 5 :1 (4 :1)

гт1РЖ,1айГ"3
низатори се проявиха общинската червенок- Ето ги и имената на най-добрите и в двете Свърлиг (5). Голмайстори. 6, Алексов 5 (Стефанов 5) и 
ръстка организация, училището "Христо Бо- категории (момчета и момичета). Идич в 8, И. Стоянович в 33 Николич 5.

Първи клас: Давид Пайкич, Жарко Киров, (от дузпа) в 44, М. Стоянович Играч на срещата - И. 
Милош Георгиев; Ксеиия Алексова, Анама- в 38 и Спасич в 87 за Власина, Стоянович от Власина (8). 
рия Иванова, София Матич. а С. Петрович в 22 за Балкан-

Втори клас: Лука Иванов, Лазар Гигов, ски. Жълти картони: Нико- класираните отбори Балкан- 
Александър Денчев; Йована Ненова, Саня лич от Власина, а Станоевич, ски загуби катастрофално. 
Милиева, Милица Гогова. Петров, Арифович, Пешев, Според мнението на много

Трети клас: Никола Миладинов, Николай Манойлович, Б. Петрович и души главният виновник за 
Иванов, Сергей Станулов; Нина Алексова, С. Петрович от Балкански, това е реферът Милан Милу- 
Мария Найденова, Вишня Димова. Червени картони: Динич от тинович, който през целия

Четвърти клас: Андрия Алексов, Деян Ста- Власина, а Манойлович от мач свирел тенденциозно, 
менов, Никола Огнянов; Милица Сергиева, Балкански в 90 минута.
Катарина Маринкова, Йована Цекова. Власина: Мдаденович -, отсъди

В дербито на най-лошо

Ж-
При резултат 1 : 1 реферът 

„несъществуваща"
Пети клас: Стефан Николов, Андрия То- Стеванович 6.5, Петрович 7, дузпа за домакните. На фут- 

-•'•ЖГДШТ~~1 ШеВ' ^икола басов; Хелена Игова, Анджела Николич 7, Димич 5.5 (Цвет- болистите от Димитровград 
Алексова и Александра Гигова. кович -), Иванович 7 (Джо- разделяше картони като Дя-

9 • * ЖЯ ^ Шести клас: Боян Зарков, Антонио Иванов, кич ]/[ Стоянович 8, С. до Коледа подаръци на де-
Стефан Бранков; Мария Димитрова, Катари- Костич 7, М. Стоянович 7.5 цата. Димировградчани ще 
на Илич, Даниела Манчева. (А. Костич-), Идич 7.5 и Сца- се срещнат с отбора "Хайдук

Седми клас: Душан Каменов, Игор Алек- сич 8 Велко" от Неготи^ л'.
сов, Милош Стоянов; Мария Алексова, Ката- Балкански: Б. Петрович 5, бота) в СЦ "Парк". Мачътще 
ринаАрсова, Милица Кръстева. Станоевич 5.5, Петров 5, играе от 15 часа

Осми клас: Иован Станудович, Борис Ди- г г
митров, Никола Коцев; Теодора Георгиева,
Александра Божилович, Йована Иванова.

Децата от предучилищното заведение:
Страхиня Миланов, Андрей Йосифович, Ма- 
тия Антонов; Мария Станкова, Милица Ка
менова и Елена Каменова.

14 ШI ■лР.

: 1, доМг.

Д.С.

щ Млади категории на БалканскиШШ
През миналия уикенд и трите състава от детско-юношеска

та школа на Балкански не играха мачовете си от първенството 
на Лигата на ФС РИС група - юг. Децата младша възраст 
трябваше да гостуват в Алексинашки рудници, но отборът на 
Рудар-Алпос напусна лигата. В следващия мач от 8 кръг на 
лигата на 15 октомври децата младша възраст ще гостувате 
Ниш на Ред Стар. Децата старша възраст и юношите младша 

В останалите срещи от 9 възраст в рамките на 8 кръг трябваше да гостуват в Лебане па 
Радан.

Д. С.

ПФД - 9 кръг: Беса - Младост 3:1

Нова загуба
кръг са постигнати следните

Буяновац, 9 октомври 2011 ловата разлика от дузпа, коя- резултати: Кондива - Челик Мачовете са отсрочени поради ученически екскурзии. В 9 
г. Стадион на БСК. Зрители то реализира Владица Влади- 2:0, Алакинце - Небесни анге- кръг двата състава са домакини на съответните състави на ФК 
около 100. Главен съдия: Мар- миров. До края на срещата и ли 1:1 и Букуроца - Ас 1:0. Ма- Синджелич от Ниш. 
ко Тодорович от Враня, двата отбора пропуснаха по човете между Павловац - Ле-
Голмайстори: Демири, Мус- няколко изгодни голови по- восое; Трешневка - Младост . .
тафи и Захири за Беса, Влади- ложения. Срещата премина в (Сувойница); Подет - Пчиня БоСКвТООЛ — СрЪОСКО ЛИГ0 — ИЗТОК — 2 КРЪГ 
миров за Младост. изключително коректна ат- и Хайдук - Вранска баня са от- ‘ с “

През първото полувреме мосфера и нито един футбо- менени. Свободен в този кръг 
Беса вкара два гола, с които лист на двата отбора не полу- бешеТерноци. 
предвести успеха си в този чи жълт картон, 
мач. В 26 минута се разписа

Д-С.

Димитровград без точки 

от този мач
Водач във временното кла- 

Младост: Кръстич, Пенев, сиране е отборът на Кондива 
централният нападател Сеф- Чипев, Д. Димитров, Глиго- с23 точки от9 изиграни мача. 
ри Демири, а на 2:0 повиши ров, С. Димитров, Динов, Ге- Следват Терноци с 22 от 8 ма- 
Ардиап Мустафи. оргиев, Спасич, Владимиров ча и Пчиня с 18 точки от 7 сре-

Четири минути след под- и-Василев. щи. Младост е на 10 място с 8 Княжевац - Димитровград Баскетболистите от Ди-

ггжжйгх »имГиГи,а?я* -»«- “17:*
гол, чийто автор беше капи- мин. Рамадани), К. Паязити томври (неделя от 15 ч.) "зе- Княжевац, 10 октомври ваЧ от едноименния отоор.

ЙйЕГайг посреиатБу‘уроиа *»Кс,прЕГокол!ад игР,х, н„7с«То.Гз«™,
превзеха инициативата и в 55 хири и Садики (от 83 мин. р]у\ р рефери - Годубович, Петро- чмаики предвид, 1е става ду
минута успяха да намалят го- Редйкепи). ________________ вич и М. Станкович. ^ГннГпо^отвеГмнош

Лигата на Централна Сърбия Р „ “ р^мРбРзРР победите-
по шахмат - зрупа юз - 5 кръг гиоолоо - състезание за Купата на ЛЯТ бе определен в края на

_____________ Сърбия третата и в четвъртата чет
върт. По-добри от останалите 
в отбора на Димитровград 
бяха Д. Йованович и Андреев. 
В състава бяха и: Ранджелов, 
Петров, Иванов, Андреевич, 
Виданович, Б. Йованович, 
Алексов и Митич.

В следващия кръг е окръж
ното дерби между Пирот и 
Димитровград. В пиротската 
спортна зала "Кей" домакин 
формално е Димитровград- 
Мачът ще се играе утре (събо
та) от 17 часа.

Поредна
победа

//Карп" десетита дъски. Владан Игич на тре
тата дъска ремизира. Един
ствено поражение регистри
ра Роки Стоименов на втора
та дъска.

По този начин завърши 
първата част от първенството, 
което бе играно по лига-сис
темата. Предстоят още шест 
кръга, които ще се играят на 
турнир от 20 до 23 октомври в 
Пролом баня.

След петия кръг Цариброд 
заема пето място.

Миналия уикенд в Парачин се проведе поредното със
тезание за Купата на Сърбия, в което участваха 26 отбора 
от Сърбия, Босна и Херцеговина и Македония. Димит
ровградският отбор ,,гКарп", на който това бе последното 
състезание от цикъла, се нареди на 10 място.

Първо място зае отборът "Гиборт" от Кладово, второ - 
"Тимок" от Неготин и трето - "Ибар" от Косовска Митро- 
вица.

"Карп" представляваха брачната двойка Милко и 
Ясмина Соколови и Драгомир Живкович.

Шахматистите на Цариб
род стигнаха до втората си по
редна победа, като "прегази
ха" с 5,5 :1,5 отбора на Зелени 
връх от Свърлиг. Точките за 
димитровградчани осигуриха 
Кирил Бадев на първата, 
Иван Стоименов на четвърта
та, Драгиша Йонич на петата, 
Стефан Костич на шестата и 
Владица Стоянович на седма-

■■

А■ С-А- С.А-С.
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ФошоокоЧсгГ-^ П11 Художествена 

творба в 

централния 

градски парк

••г '& Висяща тиква! I$Г 4 ** .ЩН У>;Г±

ял Ш

В двора на 
един димитров- 
градчанинзас- 

р нехме"висяща 
V тиква"! Сливо- 
к вото дърво й 

представляваше 
подпорка, дока- 
то сочните пло- 

'/ЗЬ дове й правеха 
Ш компания.

Щ
жДС? щ

^ЛвШ.' I -
шшш

Щш*.
9\ - уЩ»!*• ! I

В парка в центъра на Димит
ровград неотдавна бе поставено 
произведението на изкуството 

^ под название "Слънчев 
Ц| ник", автор на което е български- 
Н ят художник Емил Бачийски. 
Я Творбата бе изготвена по време 
И на художествения пленер "Пога- 
■ новски манастир 2011", в който 
I участва и Бачийски.

■ . т
часов-

Ь.Д.
■**

Ь.Д. ч' '-.V •

Разцъфнала круша!
В градината на Тоше и Василка Александрови: 'е 

Босилеград за втори път тази година се е разцъфнала крушй. 
Александрови казват, че такова явление'.досега меЧИ 
забелязвали на овощните си дървета. ‘ Дзи-

Според поверието разцъфнало дърво в този период Л 
годината означава продължителна и студеназима. ПДУ/ш-

Режисьорът Майкъл Мур за Източна Европа:

Не изхръляйте смислените 

неща, които сте създали
Известният американски режисьор Майкъл Мур, който е един от поддръжниците на дви

жението „ Окупирай Уол Стийт", заляло цяла Америка, обясни в специално интервю за „Хо
ризонт", че ставащото показва, че публиката със сигурност се събужда. Въпрос на време е хо
рата да намерят точно как да отговорят на това, което се случва. Иначе те ще бъдат изхвърле
ни зад борда.

На въпрос по-трудно ли се де
монстрира, когато управлява де
мократичен президент, за когото 
се е борил Мур обясни, че пробле
мът е дали този президент на де- 
моктарите ще успее да удържи 
обещанията си. А неговото посла
ние към страните от Източна Евро
па е: Комунистическата диктатура 
е нещо лошо и да, трябваше да се 

I отървете от това, но не изхвърляй
те и смислените неща, които сте 
направили след Втората световна 
война. Моята надежда в последни
те 20 години беше такава- точно 
страни като вашите, от Източна 
Европа, да водят в нов тип структу- 

I риране на икономиката, което да 
не бъде нито капиталистическо, 
нито социалистическо, но да носи 
нови идеи.

1а- Ш
- 0Г- На 11’ октом ври’, се,.;навършиха,;;: ШЕСТ
I \ ГОДИНИ ог смъртта.на нашата мила .майка, 
ЩШш баба, свекърва и тъжа Ш Щ Щ|-

ЦВЕТАЙКА БОЖКОВА 
от с. Дукат'-

Ожесточения»/ борец срещу недъзите в Америка 
- Майт,л Мур Ш |

9. ' 7
С много обич и признателност пазим хубавите спомени 

за твойте добрини. Почивай в мир!Пощенска марка от Кипър
Марка на Европа 2011”

19
С дълбок поклон пред светлата ти памет: децата ти Коце, 

Калинка и Виданка със семействата Язстана „ ■:
,» й™п,С201Г.'т. е°пе.«”Ъ™гртд.™“™'- 20П гедЗ.Ляин” *'

’«г -а? :жг сошеЯ “р"
то ое избрана за тема на годината^ А Цби ^ трудно да се определи най-добрата, 
цията на европейските п щ у Изборът им на кипърската марка се дължина

модерния й дизайн, силната визия и цветово
то решение в бяло и зелено. Според решение- 

журито тя е най-добре илюстрира и ин- 
тепретира ролята и значението на горите за 
хората и специално за младите поколения.

Марката е и част от водената кампания за 
опазването'на горите на средиземноморския 

заемат около 42% от него.

Възпоменание

л -V р! Изминаха ПЕТ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на

, т

ДАФИНА ЦЕНКОВА -

и ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ГОДИНИ от смъртта'жк
БОРИС ЦЕНКОВ 
от с. Мъзгош

По този повод на 15 октомври ще отсдуяфнйанихгу 
мъзгошките гробища. Айч ТйУ

Каним роднини и познати да ни придружат.. 
Поклон пред светлата им памет! > ;• д

Опечалени: дъщерятаЛинка, зетът ^аину^р^цшпе^ До;

то на

остров, които
Информацията е на кореспондента на 

БНР в Кипър Бранислава Бобанац. 'И—-КУПРПГ К1ГУРИЧЯ ■ -»
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Козато кандидатствате за работа
ч\ «•

Какво всъщност „предлагат 

и „очакват" работодателите?
К огато търсите работа и ви повикат за ин

тервю, целият разговор се върти около 
обещанията „ние предлагаме" и изисква

нията „ние очакваме". А ето каво всъщност озна
чават „предложенията" и „очакванията" на рабо
тодателите.

Предлагаме:

здраво селото!Ч___________________ __ Чц
Динамична и предизвикателна работа - ше- п. %, ^

фът ще те юрка по цял ден, ще видим колко вре- 
ме ще го изтраеш.

■Заплата в зависимост от постигнатите ре- ■ ’ ч
зултати - ние ще те лъжем, че ти плащаме, а ти * ^ '
ще ни лъжеш, че работиш. ®*ч%5?***« 5*^

Гарантирана заплата плюс бонуси - запла- 51
тата е мизерна, но от време на време ще подхвър- *а»[:..
ляме по някоя коричка. **•*

Постоянен трудов договор с 6-месечен из- ™П8ВДг5я»'й®*:^ «ЙЕ?? _

(„Попуй попе, ама си и приоруй", народна поговорка)

Ка бе млад све си мислео дека Цариброд йедън дън че стане ко 
големити градове - да има големе и убаве зграде, същете 
теквейе улице, да има много културан народ, да нема по 
улицете и тротоарити боклук, дърва и тикве... Минуваше се 
године, старата чаршия повече пути менява лик, млого работе 
стануше по-големе, по-арне, по-културне... ама нещо пак че си 
остане ко утурскьи заман. Зайесени ли се, дърва по тротоарити и 
улицете колко очеш. Оно верно йедни немаю по-голем двор куде 
да гьи туре и режу, ама за другьи би помислил човек да гьи 
стоваре на улицуту само заради това после да не си мету дворът!

Помисли си за тая „прочута" дърва, коя на млого душ смитаю, 
ама народът мора да се грейе. Помисли си и за тиквете, морузът, 
семкьете, васулят и другье работе койе доносимо од село, ама 
народът мора да йеде! Помисли ...па се и замисли. Аферим! Да йе

питателен срок - ако изтраеш половин година, 
значи имаш яка гърбина.

Служебен мобилен телефон - ще ти досаж
даме денонощно.

Служебна кола - имаме един отрошляк, обаче 
никой не иска да го кара.

Очакваме:

Фалхъ&нж* 'м
ЧЙввиГ!- >1Я 
зейте; ** ‘
«ги» «г VМгйВяй»'

I

■% ■

Виеше образование със специалност, под- * Виц 
ходяща за обявената позиция - абе и ние не ‘ 
знаем точно какъв специалист ни трябва.

Честност и лоялност - длъжност ти е да изда
ваш всичките си колеги с изключение на родни
ните и любовницата на шефа.

Умение за работа в екип - ще носиш на гърба 
си още двама-трима некадърници.

Шофьорска книжка - ще ни бъдеш куриер, 
снабдител и шофьор на шефа, на жената и децата 
му и на любовницата му.

Отличен английски - няма кой да превежда 
документацията, защото преводачите искат мно
го пари.

Добро владеене на АиСоСай - компютрите 
ни са стари и нямаме АиСоСаб, но след няколко 
години може да ни е от полза.

живо и здраво селото та да може да ни израни ко по-рано що 
беше ка свак си имаше и за йеденье и за пийенье и за облекло од 
сопствено табе т како модерно му кажу. По време на 
инфлацийете, кризете, ебарговете (!?) и другата свецка чудила, 
що ни сполетеше, да не беше селото стемо да помремо гладни. Те 
са пак се плаше од некакву кризу, кажу Европата, па и светът се 
тресу заради Гърцию, дека она се млого задължила... Истина, 
одавна при нас се каже „дължан си ко гърк", ама све си нещо 
претурам през акълту дека нийедна беля не може нас да ни 
замине - ни война, ни земльотресения, наводнения, кризе, 
безработица, беззаплатица и свакиква друга безредица. А пък за 
мито, корупцию и яйдуклък и да не говоримо. Колко млого се йе 
крадло добре и има...

Па, текова нещо важи и за селата. Толко гьи кудимо (сечате ли 
се само ка речу „мани га - селяк", а са младити синдраци су йош 
по-спремни, само кажу „бляк") напущимо, манумо, зарезамо, 
алосамо та добре има и камик на камик, а камо ли народ. Кой

о а да се намалят глупостите на сесиите , п
2 на Скупщината, е необходимо да се НаР°Д 0СТИНе т™ ка «« ГЛвДОШе ДО побегну?! Добре де, СО

некои се и върчаю, ама дай Боже пак бебе де заплаче у наща 
села, дай Боже люлкьа да се залюля... А за рануту йе друга 
работа. Огладнейем ли, а нема од какво друго, и я ютре че бегам 
да орнем некой декар...

Щастливец
Мъж се прибира в 4,30 през нощ

та, влиза в спалнята и започва да 
буди жена си.

- Остави ме...спи ми се...
- Ставай ... по-бързо, спечелих го

лямата премия от лотото!
- Стига бе! Къде ще ходим сега? 

Вече всичко е затворено - и кръчми, 
и дискотеки...

- Какви кръчми, какви дискоте
ки? Ставай да си събереш багажа!

Дребно дробене
I у ато че ли целта ни е да не стигнем до 

целта.

предават пряко заседанията на разните 
отбори и комисии.
| / огато един ден всички станем пенсио- 
* ^ нери, кой ще ни донася пенсиите?
л,< нас всички са умни, затова умността не 

* е на цена.
Йован Г. Стоядинович

Община СвищовшСвободен пазар __ МФ „Алеко Константинов“ - Свищов
и вестник „Стършел“_____________Продавам - търся - трампя - купувам обявяватУ Търси се секретарка за работа във фир

ма. Атрактивна и свободоумна. Шифър: 
двукреватно работно време.

V* Продавам мечка, '96-и набор, фул обо
рудване: дайре, тояга и синджир. Ши
фър: Мерцедес.

У Трампя зелен папагал за свиня от 120 кг. 
Шифър: Цветът на свинята не е важен.

У Продавам комплектна енциклопедия 
„Британика". Неотваряна. Шифър: Жена 
ми знае всичко.

У Разменям здравна книжка за спестовна. 
Шифър: здравето е най-голямото богат

ство.
Шахист търси партньорка, която позна
ва фигурите. Шифър: Фигури венерис.

У Тинейджерка трампи гадже с мотор за 
гадже с кола. Шифър: Идва зима.

У Девойка - 23 години, висока, стройна, 
черни коси, сини очи, заета в успешна 
фирма, търси млад мъж с подобни ка
чества. Шифър: Продавам кубик чамов ма
териал.

У Ако някой е решил да остави алкохола и 
цигарите, нека да ги остави при мен. Ши
фър: Не избирам.

У
КОНКУРС ЗА КЪС ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ „АЛЕКО

В конкурса могат да участват автори както от Бълга
рия, така и от чужбина. Разказите да са до 60 машино
писни реда.
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