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■

Кметът на Димитробарадско
д-р Веселин Величков във връзка
с преброяването-

В неделя на 30 октомври балотаж зо президент на България

Мислех,
че ще
бъдем
по-малко
*Очаквам намаление на
броя на принадлежащите
към нашето малцинство,
но не драстично.

Бабушница
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СЛЕД ПЪРВИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И МЕСТНА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ РЕЗУЛТАТИ И ТЕНДЕНЦИИ
Стр^^

Започна “Балкан театър фест”

См/).©

Първи се поклониха домакините

Ш

Населението е намаляло
с една пета
[Босилеград

Гостуване в рамките на проекта “Ексчейдж 3”

Ученици от Димитровград, Чачак
и Жабал посетиха Германия
Стрф

Писмо от Назърица

ПРОГРЕС и общината
подсигуриха 18 милиона
динара за реализация
на два проекта
Стр.©

Ьимитровградско се
представи на панаира
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Положението на издателството
е непоносимо

Босилеарадска община има по-малко
жители от зласоподабатели!?_____
I 1

Ако този брой па вестник „Братство"
стип :е до вас, драги читатели, това означава,
че печатарят е получил 15 хиляди динара да
купи хартия и друг необходим материал.
Така попе за още една семица, както и през
изтеклите 2 месеца, пред обществеността
ще остане в сила привидът, който се получа
ва от редовното излизане па вестника, че по
ложението па издателството е стабилизира
но. Зад този привид обаче се крие страшни
ят факт, че единственото издателство па
българското малцинство в Сърбия никога в
53-годишиата си история ме е било толкова
застрашено от закриване. Работещите рабо
тят без заплати вече шести месец (преди то
ва 8 месеца не бяха получавали заплата),
дълговете към печатниците продължават да
се увеличават, а основателят - Национални

В. Захариев:
В избирателните
списъци има и 1300
преселници

ят съвет па българското малцинство, и ръко- ; •
водството иа издателството - Управителният
сьвет и директорът, пе предприемат никак I
ви действия за намиране иа решения, де
монстрирайки неспособност и безотговор
ност, които трябва да бъдат записани в кни- |
___
гата на Рипли!? Или може би и те са включе- .
Неотдавнашното пре' Р
ни във външната завера, която цели да зат- р вапе ,|а населението
р
г
елин невсекидиевеи парадокс,
вори издателството, като го остави да се за- , ™
ск“ обЩШ.Р има
души в безпаричието?!
;
^ жители от глас0поИзтече времето на демагогията и празни- , ;
ели!? По време иа пребте обещания. Положението па издателство- И роя|)аието в общината са рето е крайно непоносимо и работещите са ■ |Гистрира11И 850о жители, а в
принудени да потърсят спешна защита иа ; • избиРатслпите списъци са затрудово-социадните си права по всички ле- | писа|,и око/ю 870о гласоподагадни начини. Дошло е време да се сложи ; вагели. Как се е стигнало до токрай па абсурдната ситуация!
У зи парадокс? Кметът Влади1; мир Захариев дава следното
обяснение:
- В Босилеградска община
Представители на 12 малиинствени партии в Сърбия се
годишно се раждат средно
събраха около кръгла маса в Нови Сад
____________ -------- около
50 деца, а умират по око
ло 180 - 190 души, което озна
чава, че всяка година броят иа
нселението е намалявал с по
около 140 души и за десет години цифрата е нараснала на
около 1400. Точно толкова хора са регистрирани по-малко
По инициатива на Черно- ните партии в политическия някои законови решения, ко- иа тазгодишното преброяване
Торска+а партия миналата съ- живот на Сърбия, както и ито не позволяват равноправ- отколкото на преброяването
бота в .Нови Са д бе проведена проблемите на национални- но участие на политическите от преди девет години. Обаче,
кръгла маса на тема „Поли- те общности и моделите за партии на малцинствените според данните, които полутическите партии па нацио- сътрудничество на техните общности в политическия чих в Отдела на МВР в Босилегналните общности в Сърбия в политически партии. В док- живот на страната и особено РаД/в нашата оощииа са регисв избирателния процес. Ре трирани и около 1300 граждашаването иа тези проблеми ни на Македония по потекло
изисква много по-тясно сът от Босилеградско, които през
последните 7-8 години са си
рудничество между малцин взели и гражданство на Репубствените партии.
лика Сърбия. Тези лица имат
Участниците в кръглата лични карти, издадени от Помаса в Нрви Сад издадоха лицейската станция в Босилегсъвместно съобщение и пове рад. Някои от тях са се завърриха на Черногорската пар
тия задачата да координира

Партиите на малцинствата
в навечерието на изборите

нали иа бащините си огнища
като пенсионери, а други продължават да живеят и работят
в Македония, обаче често идват тук. Тъкмо тези лица не са
включени в преброяването, а
са регистрирани в избирателните списъци. Това означава,
че данните в избирателните
списъци са доставерни. От
8500 преброени лица, около
1100 са непълнолетни, коего
означава, че право да гласуват
имат само 7400 души, обаче,
когато към 7400 добавим
1300-те наши преселници от
Македония, получаваме 8700
гласоподаватели, колкото са и
регистрирани в избирателните списъци.
П.Л.Р.

взаимодействията в периода Кметът на Димитровградско д-р
до следващото събрание, в Веселин Величков за преброяването:

Пвап Николов (в среда/на) участва в събранието от името па
,^-п
1 г
/у
‘

съвместното съобщение се
подчертава, че през послед
ните 20 години националните
общности непрекъснато да
ваха принос за развитието на
демокрацията чрез съществе
ни демократични промени и
изграждаме на съвременна
държава на демократични ос1101311 и пРипЧипите за соци
ална справедливост. Като
„награда" за този принос оба^‘оЦио^поА^шхТпроия и иатр'пване Рна
п7роблемИ/ както и предимно
л^ши законови решРНИЯ/ от.
иасящи се за „^ционалиите
общ„осги и техните политически партии.

навечерието иа изборите", ладите и изказванията, в коиПрисъстваха представители то взеха участие всички припа 12 малцинствени партии светващи представители на
от 10 национални общности, малцинствените партии, оявключително на Демократич- ха посочени многоброините
пия съюз па българите. Както проблеми на националните
се посочва в съобщението на общности в Сърбия, както и
ЧГП, от регистрираните пар
тии на малцинствата не присъстваха> макар че са били по- БабуШНШДа.
канени и са потвърдили учас------------------------------------------тието си, представители па _ —
Демократичната партия па I—I Я С6Л6НР16ТО 0
албанците, Демократичната

ЯЯГ.ЯЯЖйР намаляло с една пета
гарската надежда. Гости на
кръглата маса бяха предста
вители на посолствата на
Албания, Хърватия, Унгария
и Словакия, както и предста
вител на мисията на ОССЕ в
Сърбия.
В двете сесии на кръглата
маса бяха дискутирани мястото и ролята на национал-

Според прелиминарните резултати от преброяването, които съобщи Славица Милич, председател на общинската
преброителна комисия, в община Бабушница са регистрирапи 12 580 жители.
Тъй като при преброяването от2002 година в Бабушнишка
община бяха регистрирани 15 734 жители, през изтеклия период населението в общината е намаляло с 3154 души или с
20 процента.

Мислех, че ще
бъдем по-малко
Коментирайки резултатите от преброяването на паселеиието в Димитровградска
община, кметът д-р Веселин
Величков в разговор за местната радио-телевизия между другото сподели, че лично
е очаквал броят на гражданите да бъде под 10 хиляди,
"Очевидно съм се излъгал и
добре е, че е така", добави
той.
Величков оцени, че резултатите от преброяването в
Димитровградско не са толкова зле в сравнение с други
среди в обкръжението и Сърбия като цяло. Според кмета
в предстоящия период би
трябвало да се работи много
повече върху увеличението
на раждаемостта чрез раз
лични програми, т.е. обезпачване на бенефити за майките и децата. Общината по
въпроса може да стори колкото е по-силите й. Държавата би трябвало да направи
много повече.
Кметът на Димитровградска община смята, че една от

императивните задачи в
предстоящия период би
трябвало да бъде задържането на младите в общината, мо
добави, че при реализирането на тази цел ще изпъкват и
моменти,
затрудняващи
имайки предвид, че не всички млади хора, които завършат фактултети, могат да иамерят работа в общината,
Що се отнася до броя на
принадлежащите към българското малцинство, Величков оцени, че големи промени не би трябвало да се очакват и добави: "Онези хора, които веднъж се декларират като малцинственици по принцип така се декларират и а
бъдеще. Много рядко се случ
ва някой веднъж да се определи като малцинствения, а
след това да се декларира
другояче. Все пак такива случай са спорадични. Във всеки
случай очаквам намаление па
броя на принадлежащите
към нашето малцинство, но
не драстично,

В. Д-

СС-М и и. коментари
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Писмо от Назърииа
'..1 1:4;? Л]МиН:.

3

/

ш 1 н по Цип

ГГ‘Ж|У

II

™ ДВб ДСЦа' КОИТО МИ П°4аРИ Господ след гибелта на непрежалиматамиТдтлцеря^Таня°ГаВа ЗДраВет° МИ се съсипа още повече' но жи‘
много труден, а който* чпчт
живее, разбира мт ката т
другите. Затова през 2009 го
дина се наех да б-Гаа
°
Назърица Мислех 1 мог!"!
направя пешо аобпо •»=,
4
бедни съселяни но о М0ите
проблемите
оттогава
анаха много" гт-г-оло*
пппгтил,, МИ
Р Р' ‘ ‘ селото за 2010 го4 _
4 изпратих до оощитата в ьосилеград. Не полушхме нищо и затова написах
писмо до общинския кмет
Владимир Захариев, в което
го попитах къде са парите за
пашето село. Един ден и лично отидох при него, но той
веднага започна да ме кастри,
задето съм го „обидил с едно
такова запитване . Накрая
ми каза, че парите за нашето
село са пренасочени за други
цели. Направих същия план
за 2011 година, от който беше
одобрен само пътят в местиостта Соборище, махала
Каловци, с дължина около 2
км. Машината работи 3 дни и
половина, а преди известно
време прочетох в „Братство",
че за този път са похарчени 1
милион динара. Как е възможно това?! А по пробития
път не могат да минават возила, понеже не е „изгладен".
Като кмет на селото се заетъпих за бедното семейство
Рангелови. Славка и синовете
й Зоран и Леонча отглеждат
30-ина овце, но къщата им бетттр покрита със слама и рухна, а нямат и кошара за овцете. Майката е стара и болна,
синовете й също не са добре,

п° прекаРаха цяла зима ПРИ
Цете в зимника на чужда
!?Ща' К°ЯТ« 01,140 6 ® Л°Ш°
състояпие' Написах писмо до
КМ6Та Н3 общината' друго
писмо изпратих до социалните СЛужители в БосилегРаД. а сетне отидох в Центъра
за социални грижи, където с
ДиРект°ра Петър Митрев
направихме договор да им
купят два контейнера, кревати, печка и други необходими неща. Мина доста време и
мислейки, че тези хора няма
да получат нищо, написах
писмо до РТС, за емисията
„Квадратура на кръга", подготвяна от Бранко Станкович.
Този благороден човек наистина беше дошъл при тези
хора, а с него дошъл и кметът
Захариев. Не знам какво са се
договаряли, но хората получиха само два празни контейнера, от които единият беше
поставен близо до къщата им,
в местност с голям наклон и
затова стои като пиян. Другият контейнер им е оставен в
едно усое на около 600 м от
тяхната къща!?
Междувременно мен ме освободиха от кметския пост и
вече никой не се грижи за тези хора. А ето как ме смениха:
пякои написал писмо до кмета на общината, че на 24. 04.
2011 год. в селото е проведено
събрание, на което местните
хора решили да ме сменят,
Отговорно твърдя, че на този
ден в селото не е имало никакво събрание. Цял месец
по-късно, на 25. 05. 2011 год., 7
човека от селото се събират

пРеД къщата на Крум Цветков, който живее в с. Райчиловци' ТУК ги придружават
двама от общината, а Цветков
изнася литрова бутилка с люта ракия. Един от участниците в това „събрание" е и Леонча Рангелов от закъсалото семейство, за което се застъпих,
Запихме се, казва ми той, и те
сменихме ние, които бяхме
там. Недей ми се сърди, запих се и не знам как ме излъгаха. Един от присъстващите
- Ангел Цветков, брат на споменатия Крум, дори ми се закапвал с думите „да го затворят, зад решетките му е мястото". А ето и защо. От 2009 г.
насам местната канцелария и
магазинът в селото няколко
пъти бяха атакувани, имаше
счупени стъкла, а един път
беше запалена вратата на
местната канцелария. Работещият в МК Павле Иванов
веднъж ме попита кой може
да е направил това. Аз му отговорих: „Ти най-добре знаеш кой е." След няколко дни
обаче Иванов разказал, че аз
съм направил тези взломове
и оттогава три пъти идваха
при мен хора от полициятатрима полицаи и двама инспектори. ГТьрвия път не ме
тормозиха, но другите два пъти ме закараха в града. Бях
разтревожен толкова много,
че се наложи да вземам лекаретва за успокоение. Втория път молих полицаите да
не ме тормозят, но някои от
тях бяха бесни и не искаха да
ме чуят. Закараха ме в един
шеговит и ветровит януарски

ден, държаха ме до някое вре
ме през нощта и ме върнаха
обратно, но ме оставиха на 6-7
км от къщата ми. Понеже бях
на лекарства, не си спомням
как съм дошъл до къщата на
брат ми, която е на 2-3 км от
мястото, където ме оставиха,
а оттам ми помогна да се прибера вкъщи комшия, който
беше дошъл на служба при
моя брат. Босилеградската
власт ме предаде на прокуратурата във Враня и един ден
аз, придружен от адвокат и
петима свидетели, се появих
пред съдия, който накрая ме
освободи от отговорност,
Адвокати ми съветваха да съдя всички, които ми причипиха това зло, но нямах пари
и ги оставих Бог да им съди. ; .
Четвърта година Павле
Иванов от с. Ярешник идва в
местната кнацелария в Назърица и се хвали пред хората,
че в този период е заработил
7-8 хиляди евро. Попитах
кмета на общината Владимир Захариев какво работи
този човек в тази канцелария,
когато за издаването на всеки
един документ тук идва Анка
Деспотова от с. Долно Тлъмино, която има факултетско
образование. Кметът ми отговори, че това не било моя работа. Във връзка със случая
изпратих писма до Общинската скупщина, Радио Босилеград, РТВ Враня, Министерството на държавното управление и местното самоуправление в Белград и до ин
спекцията по труда във Вра
ня, но не получих отговор.

На 5 март 2011 г. вълци ми
удавиха 12 овце, всяка с тегло
между 60 и 70 кг, понеже са от
сйенишката порода. Впоследствие ми измряха 6 агнета
- сирачетата бяха много малки и не успях да ги спася. Поисках помощ от общината и
ловджийското
дружество
„Сокол" в Босилеград, но не я
получх, нямали пари. А има
пари да се правят разни събори, на които кметът играе
бос. Защо обаче никой не сложи пръст на челото и не се попита какво остава след съборите по планините,.ливадите
и пасбищата. Като че ли е минало хррнадо! Докато бях
кмет на Назърица, с писмо
предупредих кмета, че ще повикам инспекция, докблкото
не се почисти мястото на събора на Павловден (13. юли)
на планината Църноок и благодарение на това предупреждение дойдоха общинските комуналци и го почистиха. Но новият кмет на селото не посмя да направи същото и сега това място е пълно
със счупено стъкло и много
други отпадъци, а само на десетина метра от него е главният водопой за добитъка!?
Въпреки всичко аз ще продължа да помагам на закъсали хора, защото сърцето ми е
пълно с обич и надежда. Надявам се, че след публикуването на това писмо ще получа
някои отговори. А може би и
подкрепа,
Живко Милков
с. Назърица

Поредна злоупотреба с курса във Варна
К-1КТО Р известно през последните
Юга зини Министерството на образотпмртп пямкзта и младежта на Република България в съответствие с
подпомагане на обра4в4ието на сш бски граждани от
зовапието с V
6
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Упмти поедстГлява най-голямата
(2010) и представлява
група граждани от Репу
Р
О^чеГието се Провежда в Дешрто-

мента за повишаване на квалификацията на учителите - Варна при Шуменския университет „Епископ Консгантин Преславски".
За съжаление при организацията
и реализацията на посочените курсове систематично се допускат слабости, които не само подменят духа и целите на МПС №103, но са и нарушеНие на конкретни разпоредби на поеханоВлението. Без да коментираме
начините, по които в самия Цариб(Димитровград) се формират
Рр4 те, участващи в курсовете, ще
ПРУС0ЧИМ няколко факта. Като педагогически
и се записват и получават субсидия от българската държава
които не са учители или друг
^ педагогически кадри. За пореден
път такава злоупотреба се случи през
лятото на 2011 година, когато като
курсисти" бяха записани лица, ням
йищо общо с учителската работа и педагогическата практика, ка-

то финансов служител в общината,
чиновник в общинския кадастър,
прислужници, медицинска сестра...
Включват се лица, които не са студенти или ученици, но се записват като
такива. Участие в курсовете взимат
лица, които не отговарят на изискванията на чл. 1 на МПС №103, т.е. лица, които не са от българска народност. В списъците за участие в курсовете от различните години могат да се
посочат и други граждани, чието
право да се възползват от тази възможност е подвъпрос. Затова е много
важно да се изработи механизъм,
който да предотвратява нарушаване
на духа и буквата на правилата за организиране на подобни курсове,
Когато става дума за тазгодишния
курс, учителите от царибродската
гимназия „Св. св. Кирил и Методий
не получиха от ръководството на училището никаква информация за неговото провеждане. Такава информа-

ция не беше съобщена на събрание на
Учителския съвет, нито пък беше обнародвана по какъвто и да е друг начин. Директорката на гимназията
Снежана Симеонова се хвали пуолично в България и Сърбия, че е въвела обучение на български език в гимназията след 40 години застой, въпреки че е дискутабилно колкави са неините заслуги за това. Безспорен е обаче фактът, че гимназиалните учители
имат проблем с недостатъчните знания по български език - причините за
това са известни и не са скорошни,
Този факт е известен на г-жа Симеонова, но тогава защо в групите за курса във Варна има най-малко учители?
(Бележка: авторът на писмото е
известен на редакцията; писмото е
подкрепено а>с списъка на
участниците в тазгодишния курс от
община Димитровград)
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2 млрд. лв. повече приходи
След първия тур на изборите 3а президент и сеНадчакат
за бюджет 2012 г. I
местна власт в България • рерпати и тенденции —

| М | |
.... 4 Л
Междийцйте.фезултати от проведения на
;‘23 ‘октомври п;ьрвй кръг на президентските, и
местни избори в България потвърдиха социологическите прогнози. .На президентските
първа се класира е около 40 на сто от подадените гласовете двойката на управляващата
партия ГЕРБ- Росен Плевнелиев-Маргарита
Попова. Тя изпревари двойката на левицата
Ивайло Калфйн-Стефан Данаилов с около 11
на сто от гласовете. Очаквано, трета се класира независимата кандидат-президентска
двойка Меглена Кунева-Румен Христов.
Противно на някои очаквания, наказателен вот спрямо управляващите на първия тур
не се състоя. Освен на президентските, ГЕРБ
зае добри позиции и на местните избори, като още на първия тур наложи кметове в столицата София и областните центрове Бургас,
Добрич и Габрово. На втора позиция в мес■

Д VI . ;
V
Електоралните нагласи от първия тур правят предвижданията за втория много трудни,
На втория президентската двойката на ГЕРБ
сигурно ще привлече гласове от симпатизантите на партия Атака и дясната Синя коалиция, но не е ясно в каква степен, защото поддръжниците и на двете формации изглеждат
твърде разколебани. Лидерът на Движението
за права и свободи Ахмед Доган даде указания избирателите му да подкрепят двойката
на Социалистическата партия, но сам по себе
си потенциалът на движението не е достатъчен, за да неутрализира аванса на двойката на
управляващите. Решаващо за развръзката би
могло да се окаже преразпределянето на
14-те процента на Меглена Кунева, но тя отказа да препоръча на подкрепилите я за кого да
гласуват на втория тур. Според Кунева класирайето на ГЕРБ и БСП за финала не е добро,
защото ако спечели ГЕРБ цялата власт попа-
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Ивайло Калфин:
Очаквах и продължавам да очаквам не само от
ЛИС, по пот други политически сили и от са
мите избиратели да пренасочат гласове, тъй
като става въпрос за принцип - дали от тук на
татък всички институции в държавата ще бъ•даш връчени в ръцете на Бойко Борисов, или ще
има една институция, която ще бъде независи
ма, каза в ефира на „ Преди всички " кандида
тът за президент от БСП Ивайло Калфин.
Той говори за неистовото желание на минис
тър-председателя да овладее всички институ
ции. Аз лично се притеснявам да дам цялата
власт в ръцете на един човек и той да се казва
Бойко Борисов, каза още Калфин.
тните избори пак е Социалистическата партия. Следва Движението за права и свободи,
Предстоят изключително оспорвани балотажи.
Първият кръг на президентските избори
показа чувствителна динамика в електоралните нагласи спрямо тези от 2006. Резултатът
на социалистите е по-нисък спрямо постигнатия от тях през 2006-а, но същевременно и
„опасно близък" до този на управляващите. В
резултатите на националистическата партия
Атака има ‘силен спад; От втора позиция на
предходните президентски избори, на които
взе 24 на сто, сега тя се класира четвърта, с едг
ва около 4 на сто. Това срина прогнозите, че
умело ще се възползва от скорошното етническо напрежение в село Катуница и отзвука
му в цялата,страна. Драстично нисък-едва 3
на сто, е .и резултатът на десницата, която на
президентеките. през 2006-а извоюва 10 на
сто. Доминирала някога политическото
пространство по категоричен начин, сега десницата почти се изравни по резултат с един

жета са два и половина мили.арда лева повече и те ще дойдат основно от данъци. Разчетите показват ръст от десет на
сто спрямо плана за тази година. С около шест на сто се
предвижда да скочат разходите, като те достигат почти
30 милиарда лева.
Тъй като основни данъци
не се повишават, чаканите
повече приходи идват от
прогнозата, че икономиката
ни ще се развива по-добре,
отколкото през настоящата
година. Бизнесът ще отчете
ръст от почти три процента и
ще плати повече налози,
Общо чаканите приходи са
над 28 милиарда лева.
От финансовото министерство очакват постъпленията
от данък печалба да нараснат
с пет пР°Цента- Почти седем

бавена стойност. Прогнозата
е от този вид налог да се сьберат седем милиарда и сто милиона лева. Повече се чакат и
от акцизи - 75 милиона лева
допълнително от налога върху цигарите, 160 милиона повече от акциза върху горивата
и около десет милиона пове
че от алкохола. Планира се
още общините да съберат 62
млв. лева повече от местни
данъци и такси.
От почти 30-те милиарда
лева разходи, най-много ще
се насочат в социалната сфера - над десет милиарда, или
еднатретаотвсичкидържавни харчове. За здравеопазване ще има над 3 милиарда и
200 милиона лева, а за образование ще се дадат почти
три милиарда.
Нели Тодорова

Предупреждение на Георги Ганев
от Центъра за либерални стратегии______ ,

Минимална работна заплата
хляб на маса не слага

Росен Плевнелиев:
От тук нататък изборът вече е лесен, защото
Повишаване на минимална- на сила е предимно доста над
ние сме много различни с г-н Калфин, каза в
та работна заплата може да минималната работна заплаефира на „ Преди всички " кандидатът за прези увеличи безработицата сред та, биха искали тя да расте, задент от ГЕРБ Росен Плевнелиев. Очакваме
неквалифицираните.
Това щото това утрепва тяхната
подкрепа от всички дясно мислещи партии, как- предупреди в предаването конкуренция. Това са вътрешто и от част от избирателите на г-жа Кунева, „Преди всички" икономистът но конкурентни истории межзащото в последния месец се очертаха много
Георги Ганев във връзка с пред- ду работодатели. Бизнесите не
сходни позиции между нас по някои въпроси, зая ложението на социалния ми- са едно съвкупно цяло. Те се
нистър Тотю Младенов за уве- опитват вътре да си играят от
ви оиуе той. БСП ще направи всичко възмозкно
личаване на минималната зап- рички един с друг. Ако минисда договори независимо по какъв начин всеки
глас. Ние няма да влизаме в каквито и да било лата от април идната година търът има желание да влезе в
тези игрички, те най-щастливо
договори, но съи/о очакваме подкрепа, добави огце от 270 на 290 лева.
Минималната работна зап- ще го използват, коментира
той.
лата по начало е една много се- Ганев,
риозна безсмислица, изобщо
да в ръцете на една партия, а ако спечели съществуването на такова не
БСП - президентската институция ще остане що. Минимална работна зап- , , и ръцете на една партия три поредни манда- лата хляб на маса не слага. До- .МбЖдународеН
такато производителността на конкурс 30. двШска
Едновременното провеждане на избори за труда на хората, които работят
а
президент и за местни органи на властта ус- на минимална работна заплаложни нещата, наложи удължаване на из- та' т-е. по-ниско квалифицира
борния ден с един час и предизвика на мо- поТ5ъо‘!0 Но°П» ™И' Не раСТ6
мента хаос. Все пак наблюдателната мисия на мини^лна™рабо™Гта™аОССЕ отчете, че изборите са се състояли де- та, нейНото увеличаване ще озмократично и са били администрирани по начава две неща. Първо- ще се
професионален начин на базата на едно ново повреди човешкият капитал
законодателство, което е осигурило стабилна на всичкй тези хора, защото те
основа за провеждането им. Мисията обаче ще загубят и малкото работа,
засече за пореден път и тревожното явление която имат. Сред тях, а именно
ргпей
купуване на гласове.
ципмитГше сеувеличи^ез’ медала спечелиха деца от плеОтговор на много от въпросите, породени ^
т« ^нешо което юнската школа „Колорит" от
на 23 октомври, ще даде вторият тур на 30 ок- ^“^^^нещо, което междуна
н конкур(Гза деттомври. Тогава ще има място за по-задълбо- мадната работна заплата .То- ска РисУнка в Португалия,
чени изводи и коментари.
В3/ което ро никакъв начин не °Ще седем от малките художследва, е повишаване на общо- ници са удостоени с дипломи
Автор: Стоимен Павлов (БНР) то благосъстояние.
за високи постижения.
________________________________________
Работодатели, чиято работ^ве от възпитания китен
Спаш^и 15"-годишната Йоан-

рисунка

Български деца
с медали
от Португалия

Над 100 църкви и манастири ще
бъдат ремонтирани с евросредства

ВМРО. Явлението Витков за пореден път по-

Сто
за реконсТрукция на църкви и манастири ще бъдат финан™.н«?г,рт»ЯсРкип,рЛоПроГ-,РгаИр„,»™е5,™ск„тер!йо™.

водителката »а -шТа”Л'

Кандидатът за президент Меглена Кунева
посгитаа впечатляващи 14 на сто от тласнете
щ
и трета позиция като независим кандидат.
Според някои наблюдатели, с поддръжка си
от около 500 хиляди гласа, бившият еврокомисар е извоювала пространство за една нова
партия в страната.

°бвдата стоиност на пРоектите е 41 милиона лига Подписани са първите
"ет ДОГОВОРа 33 ремонт на храмовете в Брезник, Делеина, Белоградчик и
Брегово и на девическия манастир в село Ресилово.
Земеделският министър Мирослав Найденов призна, че е лобирал за
одобряването на проектите, а според отец Никанор от Гигинския манастир за първи път българската държава подпомага толкова сериозно църквата

зани на вернисаж на известния
в града площад „Жиралдо" * »
катедралата „Сент Винсент •
Школа „Колорит" участва в
конкурса в Португалия с оригинална колекция от творбИ/
пресъздаващи старата архи
тектура на България.
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ПРОГРЕС и общината подсизуриха 18 милиона динара за
реализация на дба проекта

Камион за смет и Център
за обслужване на граждани
ПРОГРЕС - Програма за ев
ропейско сътрудничество с
общините, и Босилеградска
община подсигуриха 18 милиона динара за реализация
ма проекта “Център за пре
доставяне на услуги на граж
даните в общинското управление", както и за купуване
на камион за смет и подобря
ване условията за изкарване
на боклука от града и село
Райчиловци.
За обслужващия гражданите център ще бъдат израз
ходвани 7,2 милиона динара.
Общината даде 1,1 милион, а
останалите пари подсигури
ПРОГРЕС от Европейския съ
юз и правителството на
Швейцария.
Проектът
включва и изграждане на три
нови етажа в продължение на
задната част на обекта на общината, в които ще бъдат поместени офиси на някои
служби в общинското управление и една голяма зала за
заседдния. Общината вече
обяви обществена поръчка за
избор на фирма, която да изготви проект за изграждане и
уреждане на обслужващия
пЦгтп»вя лшшто ппиошо.
ния Очаква се до един месец
проектът да бъде готов, след
което да започне и реализацията му. В бъдещия център
гражданите ще имат възмож-
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Осмокласниците
положиха контролния
тест за "малка матура П

В рамките на подготовкиПонеже става въпрос за
те за полагане на "малка ма- контролен тест, в училищетура", която от миналата то не са публикувани резулучебна година е задължи- татите поотделно за всеки
телна за всички ученици, ко- ученик. Директорът Методи
ито завършват основно об- Чипев съобщи, че всички осразование, 76-те осмокдас- мокласници успешно са изници от централното и че- държали теста, тъй като всетирите осмокласови основ- ки ученик е спечелил поне
ни училища в селата реша- по една точка по сръбски
ваха контролни тестове по език и по математика, което
математика и сръбски език. е задължително за успешноТестът е проведен въз основа то полагане на "малка матуна напътствието на Минис- ра". Той изтъкна, че на теста
терството на просветата и по математика един ученик
науката, което е предложи- е осъществил стопроцентов
ло на всички основни учили- резултат, спечелил е 17 от
ща да направят такава про- възможните 17 точки, а
верка до края на октомври, сравнително голям брой са
Целта на теста е била да се завоювали по 15 и 14 точки,
извърши проверка на зна- Що се касае до теста посръбЬ
'
нията, с които в момента ски език, няколкоученици
разполагат осмокласниците са събрали по 17от максиност на едно място да подават за нуждите на комуналното и въз основа на резултатите малните 19 точки,
искове и Да получават всички предприятие "Услуга", чиито да се получи представа върКонтролният тест е оргадокументи от об- екипи все още изкарват бок- ху кои области преподавате- низиран по начина, по койЩинските служби.
лука с един стар трактор, про- лите трябва да наблегнат в то ще се провде заключителЗа кУпУване на камион за екгът включва и подсигурява- подготовката на учениците
ният изпит в края научебнасмет и подобряване условия- не на 100 големи контейнера за заключителния изпит, та година,
та за изкаРване на боклука от и изграждане на бетонни ос- който ще бъде организиран
ПА.?.
гРада и село Райчиловци об- нови, върху които те ще бъдат в края на учебната година,
Щинауа и ПРОГРЕС подсигу- поставени, както и купуване
риха 11 милиона динара. 1,1 на около 200 метални коша за В БОСИЛеГРОД Св ПРОВвДв ЗОСеДОНИе НО ОКРЪЖНИЯ
милион от общата сума обез- боклук. Тези дни ще бъде
X
г
г
печи общината, а останалите обявенаобществена поръчка СЪВбТ НО СдруЖбНИбТО НО ПбНСИОНВрИТб
средства подсигуряват Евро- закупуване
накамиона, а
пейският съюз и правител- след това и за подсигуряване
ството на Ш^Ж!я_чрез «а контейнерите и кошовете,
ПА.Р.
пРогРамата 1П (Л1 ЬС. Освен
купуването на камион за смет

Пълна подкрепа за
републиканското
сдружение и за ПОПС

Решен е проблемът с Д-визите зо студентите от Босилеградско

Не са нужни депозити от 3000 лева
‘Българските институции проявиха разбирателство, с което потвърдиха, че не са
забравили българите от Босилеградско, заяви кметът Владимир Захариев.
Студентите от Босилеградско, които след- организирала и подписка за премахване на
ват в България, не трябва да предоставят бан- това условие, която подкрепили над сто некови депозити за получаване на Ц-визи за доволни студенти от Босилеградско.
продължително пребиваване в Република
- От името на общината и на канцеларията
България, което предвиждаха измененията за млади в Босилеград отправихме писма до
за издаване на този вид виза. Това означава, премиера Бойко Борисов, председателя на
че при издаване на личните им карти за вре- Народното събрание Цецка Цачева, минисменно пребиваване вече не е нужно студенти- трите на вътрешните работи и образованието
те да имат внесени депозити от 3000 лева.
Цветан Цветанов и Сергей Игнатов, ректориПроблемът с издаването на Д-визи възник- те на университетите в София, Пловдив, Блана през септември т.г. а общината и КИЦ гоевград и други градове, Столична община
веднага реагираха и поискаха от компетен- София и др. В писмата посочихме, че щом Ретните ппжавни институции в Република публика България със своите закони гарантиБълппия спешно ла предприемат мерки за ра на босилеградските студенти всички прапремахване на условието за задължителен ва, каквито имат и българските студенти у
право на безплатно образование, държавни
Чяхапиев изрази удо- стипендии, общежитие и пр., защо е нужна
волств^ отБрешаваието на проблема и изтък- наличност на банков депозит от 3000 лева, кокаче българските институции са проявили ято сума нашите студенти не са в състояние
разбирателство, с което са потвърдили, че не да плащат, изтъкна кметът.
П.Л.Р.
са забравили българите от Босилеградско.----------------------------------Той посочи, че общината е отправила редица _
„ кпъбоааюябане
писма до надлежните министерства и други & ПОредНОГПОКрI ьццдадяцсгие
институции в България, а същевременно е
наличнтяпнТбанков депозитесе още не е премахнато само за студентите в Благоев^тдсшяиниверсгшет. Полицейското упРавлегше'в Благоевград е потърсило ож обшината да ми предостави точния списък
на студентите от Босилеград, които в момента следват в този университет. Той
изрази надежда, че проблемът наскоро ще
Ше решен и за тези студенти.
'

В помещението на общин
ската организация на Сдружението на пенсионерите в
Босилеград тази седмица бе
проведено редовно заседание
на Окръжния му съвет, на коет0 присъстваха всичките 7
председатели на общинските
пенсионерски организации в
Пчински окръг. На заседанието са разисквани материалното и социалНо положение
на пенсионерите в окръга и
Най-актуалните
текущи
проблеми в пенсионерските
организации.
Съветът даде пълна подКрепа на дейностите, които
предприема републиканската пенсионерска организаЦИЯ/ какато и на Партията на
обединените пенсионери на
Сърбия (ПОПС) във връзка с
усидията й за опазване и подобряваНе на жизнения стандарт на пенсионерите.

се и трима служители от Полицей----- ското управление във Враня.
Това беше последната от планира
ните три кръводрителски акции, ко
ито от началото на годината ЧК ор
ганизира със съдействието на Служ
на
някои
бата за кръвопреливане от Сурдулиди здравословни причини
ца. В началото на декември ЧК плане било позволено да дадаткр .
Сред кръводарителите беше и нира да реализира още една кръвоедин ученик от гимназията, които дарителска аКцИЯ с Института за
за първи път дари ценната течност, кръвопреливане от Ниш. Това ще
В акцията участва и наи-редовният бъде „що трета акция, която двете
хуманист от Босилеградско Бранко „едомоства ще организират сьвмесРангелов от Белут,
тно в Босилеград през 2011 годи .
пъти си е подал ръката. Включиха
ПА.Р.

19 души подадоха ръка

19 души се включиха в кръводарителската акция, която Червеният
кръст със съдействието на Службата
За кръвопреливане към Здравния
център в Сурдулица организира
миналия петък в помещенията на
Здравния дом в Босилеград. В Червения кръст изтъкват, че в акцията
са се отзовали 25 души, обаче пора-

Членовете на съвета застанаха на становище, че би бил
голям абсурд в оповестената
пенсионна реформа да се
стигне до намаляване на пенсиите, както и до изостряне
на критериите за пепсиониране. Бе подчертано, че съветът и занапред ще дава пълна
подкрепа на дейностите на
пенсионерската партия, която ще изиграе важна роля в
решаването на тези въпроси,
На заседанието е заключе
но Окръжният съвет на пенсионерската
организация
още по-активно да се бори за
подобряване на материалното и социално положение
както на своите членове, така
и на безработните и на всички онези, които в т.нар. дива
приватизация са останали
без работни места и матери
ална екзистенция.
ПА.Р.
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Но 16-ия международен фестивал "Интерфер"

Димитровградско се представи
на панаира "Еко фер"
Община Димитровград се
представи в рамките на щан
да на "Мрежата на нулевото
излъчване" на неотдавна про
ведения в Белград панаир на
екологията и енергетиката
"Еко фер 2011".
Представени бяха проек
тът "Ексчейндж 3", който Ди
митровградска община реа
лизира със сръбските общи
ни Чачак и Жабал и герман
ската
Морбах,
филмите
"Представяне на Община Ди
митровград през 2011", про
дукция на РТ Цариброд, и
"Страна на шопите", продук
ция на направителствената
организация "Натура балканика" и германската органи
зация ГИЗ (бившата ГТЗ),
раздадени бяха различни
пропагандни материали за
общината и др.
Координаторите на проек
та "Ексчейндж 3" за Димитровградска община Деян
Цветков и Божидар Танич
споделиха, че щандът на
Община Димитровград е бил

Репортаж на
РТ Цариброд сред
най-добрите

•Аенп Цветков и Божидар Тапии
изключително добре посетен
от страна на хора от Стопанската камара на Сърбия, множество неправителствени организации и други заиитере-

совани.
Освен Цветков и Танич
край
Димитровградския
щанд бяха и няколко волонтери.

Посещение на
пенсионери
от Правец

Репортажът на Телевизия
Цариборд "Не, не ми е трудно да пътувам" на журналистката Ясмина Манчева и монтажиста Славиша Миланов
влезе в конкуренция на 15-те
най-добри телевизионни репортажи, участвали в интернационалния фестивал за репортажи "Интерфер 2011".
В конкуренцията за награди бяха репортажи на големи
телевизионни центрове от
Сърбия, Босна и Херцеговина, Германия, Англия и Русия. Изпратени бяха общо
260 творби.
Репортажът "Не, не ми е
трудно да пътувам" говори за
един ученически ден на момиченцето Ивана Момчило
ва от с. Драговита, която все-

кидневно от къщата си до
училището и назад изминава
по 70 километра. Голяма помощ за превоза й от родното
село до училището "Христо
Ботев" в Димитровград й
оказват монасите от манастира "Св. Йоан Богослов",
Оператор на репортажа е
Гоша Владимиров.
16-ият пореден фестивал
"Интерфер" се проведе от 21
до 24 октомври в Апатии. Церемонията по връчването на
наградите се проведе в неделя
на 23 октомври. Първо място
спечели репортаж на журналистката на РТС Ана Манойлович. Председател на журито бе Бранислава Джунов.

Асфалтирани три
улици
V

Димитровградското сдружение на
пенсионерите в четвъртък навестиха
колеги от българския град Правец.
Става дума за възвратно посещение,
понеже група димитровградски пейсионери посетиха Правец преди 2-3
години.

Ш
:
Срещата премина с много
емоции. Заедно с домакините
си правчани посетиха значи
телните обекти в общината.
Водачът на правешката ор
ганизация на пенсионерите
Марин Бончев подари на ди
митровградската
организа
ция на пенсионерите картина
иа тамошен манастир, както и
монография за някогашния
лидер на България по потекло
от Правец Тодор Живков.
Б.Д.

Отбелязана Света Петка патронния празник на НС
По
случай
патронния
празник на Сръоската прогресивна партия "Света Петка представители на партията в Димитровград вчера организираха тържество за
своите членове и симпатизанти от общината. Организи-

ран бе и прием за представителите на четвъртата власт,
т.е за медиите.
Група членове и симпатизанти на прогресивната партия от Димитровградско ще
присъстват утре на тьржество по случай три години сь-

ществуване на партията, което ще се проведе в нишката
спортна зала "Чаир". Превозът им до Ниш е организиран. На тържеството ще говорят лидерите на партията Томислав Николич и Александър Вучич.
Б. Д.

Ш

&

С пари от общинския бюджет бяха асфалтирани три
улици в града. Става дума за сокака на улица "Сутйеска" в
Йовшина махала, "Деяча", намираща се под някогашния
машинен парк на рухналата земеделска кооперация "Сточар", и "Софийска", разположена над магистралното шо
се в местността Бучумет.
Началникът на общинското управление Велин Николов
сподели, че наскоро ще се обезпечат около 16,5 милиона
динара за асфалтиране на редица улици в крайградските
селища в Димитровградско.

Б.Л

Уредени са гробищата
в с. Желюша
Благодарение на средства от общинския бюджет тези дни
Ятие "Комуналаи"
г
г
Акцията всъщност бе продължение на тримесечния пррект по изчисгване на сеЛС^ИТе гробища в общината, което
през лятото се проведе благодарение на средства, отпуснати
Националната служба по заетост. В нея бяха ангажирани
14 лица от регистъра на службата
V
V
У
■
Б.Л
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По по бод Деня на Община Бабушнии, а

Гостуване в рамките на проекта "Ексчейдж 3"

За плувния комплекс
170 милиона динара
‘Бабушнишко

7

е в групата на 40 най-изостанали области в Сърбия

Ученици от
Димитровград, Чачак и
Жабал посетиха Германия
В рамките на проекта за
интегрална система за управление
с
комунални
твърди отпадъци "Ексчейндж 3" тази седмица седем
ученици от Гимназията
"Св. св. Кирил и Методий"
от Димитровград и общинската служителка Светланче Станкова заминаха на
петдневно студийно посещение в Германия. Става
дума за ученици предимно
от четвърти клас на гимназията, които през изминалия период посещаваха работилници, съпътстващи
проекта. Заедно с тях за

ш
Ш

Германия заминаха и връстниците им от Чачак и Жабал, които градове съвместно с Димитровград и гермайската община Морбах
реализират проекта.
Учениците
разгледаха
"Енергийния парк" в град
Морбах, съоръженията за
преработка на отпадъци в
градовете Трир и Майнц,
интерната към "Ифас инстатута" в Биркенфелд,
"Биосоларната къща" в
Сент Албан, както и обекти
в Кайзерслаутерн и австрийските градове Виена и
Пасау.
Б.Д.

Реализация на проекта "Настаняване чрез подкрепа"

Тристаен апартамент в Пирот за млади,
които остават без социална подкрепа
Тържесп/бсноп/о слово па кмета
„
Както вече писахме, тазгодишния си празник Община
Баоушница ознаменува с откриването на плувния комплекс, започнат преди 15 годтт: На-тържеството по повод 23 октомври кметът Златко Алексич каза, че този
спортен; и рекреативен обект
струва 170 мли. динара, които
пари са обезпечени от повече
извори, обаче главно от общинския бюджет -130 милиона. '
Хубаво е Бабушница да
има един такъв репрезентативен обект, да могат младите хора да спортуват и това е
едната страна на медала. За
другата също великолепно
говорят фактите от словото
на кмета по повод празника,
Той припомни, че Община
Бабушница е в групата на 40
икономически най-изостана-

Златко Алексич
■
лите общини в Сърбия и с
уредба на правителството е
наредена сред унищожените
райони. Няколко от приватизираните предприятия не работят, така че безработицата
е един от ключовите проблеми. Към 17 процента от на селението са незаети, а вследствие на това миграционните
процеси не спират, така че
младите образовани хора си
търсят щастието в други градове, а селата се превръщат в
старчески!
„Голям проблем е безработицата, понеже около 2000
души са регистрирани като
незаети. Общината отдели 2
млн. динара, които сдружи с
4-те млн. от Националната
служба по заетост за обучение на 42-ма млади хора, за 5
проекта за самостоятелен
бизнес и за 24 души, ангажи-

рани чрез проекти за обществени работи , каза Алексич.
Басейните не са единствените инфраструктурни обекти, строени между миналогодишния й тазгодишния празник на общината, но за всичките останали са израсходвани по-малко парични средства. Става дума за спортни
терени в Плужина, Лозище,
Кембелевац и Драгинац, за
реконструкция на водопроводната мрежа в Бабушница,
санация на местното сметище и за поправката на няколко пътни отсечки, за подмяна
на дограмата в бабушнишкото училище и поправка на
покрива в предучилищното
заведение, за уреждане на помещенията за престой на деца със специални нужди в Бабушница и Стрелъц ...
Ч. Благоевич и М. Тодоров

Благодарение на сътрудничеството на Министерството на
труда и социална политика, Центъра за социални грижи и
местното самоуправление в пиротския квартал Сеняк е пре
доставен тристаен обзаведен апартамент. Директорката на
Центъра за социални грижи Мария Васич изтъкна, че се касае за нов вид услуга, предназначена за млади, които след като са били под закрилата на социална защита стават самостоятелни.
Директорът на Републиканския Институт за социални
грижи Живорад Гаич каза по повода, че с въвеждането на
настаняване чрез подкрепа, местното самоуправление реа
лизира една част от социалните си задължения. Той добави,
че новият вид услуга е от голямо значение младите от соци
ално сензитивните групи за да могат да се интегрират в об
ществото.

Бабушница

31 кръводарители
На 25 октомври 31 души от Бабушница си подадоха ръ
ката, за да подарят ценната течност. Става дума за една от
поредните акции на Червения кръст и Института за кръ
вопреливане от Ниш, които приключиха успешно.

Изложба на картини от
пленера „Шурговица 2011"
1ЕЦ В галерията на Дома на
рЗа културата в Бабушница
преди броени дни бе от- Д
-Л крита изложба на картиЩ|§1 ни, сътворени по време на
художествения
пленер
"д] „Мурговица 2011", провел
щШ се през месец август в с.
Щ|| Стрелъц.
Художествените творби
могат да се разгледат от 8
до 14,30 часа.
Ч.Б.
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Наарада за най-добър издател на
панаира на книзата 6 Белград_____

Започна “Балкан театър фест”

Първи се поклониха домакините
Представителната културна проява в Димитровградска
община "Балкан театър фест"
започна в сряда с пиесата
"Няма даде, няма бате", която изнесе местният театър
"Христо Ботев" Както вече е
известно, става дума за комедия, която се случва в едно
малко градче, когато в едно
семейство пристигат гости,
брачни двойки от по-големи
градове. Между тях се разиграват интересни любовни и
други случки... Автор на пиесата е пиротският драматург
Сърбислав Минкович, докато

режисьор е Димитровградският театрален деец Слободан Алексич. В ролите се проявяват артистите: Снежана
Златанова, Славча Димитров,
Славча Антов, Николини
Ванчева, Надица Иванова, БоРис Лазаров Драгана Митова< Боряна Лазарова и Соня
Станулова.
Диес фестивалът продъл*ава с представлението на
Народния театър от Пирот
Лека пиеса от Небоиша
Ромчевич, която на сцената е
поставил Милош Ягодич.
°свен димитровградския и

пиротския, ще се представят
и театри от Ниш, Лерковац,
Белград, Враца, Тополовград
и София, общо с 9 пиеси.
Ръководителят на театъра
Делча Гигов изрази надежда,
че фестивалът ще бъде добре
посетен Организатор на проявата е Центърът за култура театъра Христо Ботев с подкрепата на Министерството
на културата на Сърбия,
Община Димитровград и Националния съвет на малцинството ни.
Всичките спектакли започБ.Д.
ват в 19,30 часа.

Нови разкази на Симеон Костов „Панталон на закачалка“

Светът, който
изчезва
„Симеон Костов е писател с нерв, с изтън
чен смисъл за детайл и ни предлага една въл
нуваща и наситена с тъга книга за запустели
те села, в които някои хора все още живеят
чудните си животи." (Братислав Р. Миланович)
На нашите читатели Симеон Костов вече е
известен като писател на разкази, повести и
драматични произведения, така че почитате
лите на художественото слово радушно ще
посрещнат новите му творби. Както подчер
тава рецензентът Братислав Миланович, раз
казите на Костов са посветени на жителите на
планинските села в Южна Сърбия, но съдър
жат съвсем малко фолклорни елементи и пи
то малко идилични. Те „говорят" за тежкия
живот в планината, за силните страсти, се
мейни и човешки драми, за недъзите и качес
твата на един свят, който изчезва неповратно.
В предисловието на книгата рецензентът Ми
ланович разделя разказите на няколко групи
- семейни, любовни, разкази за смъртта и за
пропадане на селото. Обаче и самото село е
един от героте в книгата, герой който има
своя младост, възход и упадък до морална и
физическа разруха.
Едно от важните свойства на разказите от
сборника „Панталон на закачалка" са елемечтите на фолклорна фантастика, които на
автора бяха присъщи и в някои от по-рано
публикуваните книги. Тъкмо те допринасят
„приказките" за нашенци да бъдат Ло-увле-
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Доситей
Обрадович"
за „Сиела"

I //

Наградата „Доситей Обрадович", която в рамките на
панаира на книгата в Белград
се присъжда за изключите
лен принос в популяризирането на сръбската култура, бе
връчена на софийското Издателство „Сиела" „за отделен
принос в превеждането на
литературно творчество и в
представянето на културата
на Сърбия".
От името на журито, в което бяха и Зоран Хамович,
Драган Великич и Сретен
Угричич, писателят Гойко
Божович подчерта, че за присъждането на наградата са решили единодушно.
Издателската къща „Сиела" е на професионално отговорен начин и с ясно профилирана редакторска концепция публикувала избрани
произведения от съвременната сръбска художествена литература, строейки един важен мост между двете балкански КуЛТурИ' Каза Б°ЖО’
ВИЧА
"Сие™ ® компания вече с
?°Ч™ 20"годишна истоРия'
Сега е УтвъРдеиа като едно от
в°дещите издателства и раз-

работчик на информационни
системи в областта на правото и бизнеса,
Издателството разполага
със собствена печатница и
публикува над 250 нови заглавия годишно в областите:
право, икономика, публицистика, здраве, популярна
психология...
„Сиела Норма" е най-големия издател на български автори и на академична литература.
Със знака на Издателство
„Сиела" всяка година излизат над 200 нови заглавия. Това са учебници и учебни помагала, справочници, речници, сборници с нормативни
актове и съдебна практика,
монографии и студии, художествена литература,
Във всяко виеше учебно заведение, където се изучават
право и публична администрация, се преподава по негови учебници, учебни помагаяа и сборници. Почти всички
практикуващи юристи В
стРаната разполагат с норма™вните актове и съдебната
пРактиДа, издавани единегвено от „Сиела",.
М.Т..

Промоция на книгата "Верзар - бит и родословие"
В помещението на КИЦ
"Цариброд" миналия петък
се състоя промоция на моног
рафията "Верзар - бит и ро
дословие", чийто автор е Гой
ко Алексов. За книгата гово
риха рецензентът
Стефан
Николов и авторът.
Николов оцени, че Алексов
е вложил големи усилия и ра
бота, за да напише това дело.
По думите му определени
пропуски не трябва да бъдат
причина книгата генерално
да получи отрицателна оцен
ка и добави: „Във всеки слу
чай е хубаво, че се оставят пи
сани данни".
Като основни причини за
обезлюдяването на с. Верзар,

което сега има само неколцина постоянни жители, Николов посочи предимно индустриализацията: "Лесно е човек да стане гражданин. От село дойде в град, вземе под наем една стаичка, сложи маса
и стол и така стане гражданин. Трудно е обаче от гражданин отново да стане селянин", каза той и оцени, че
процесът на възстановяването на селата в Димитровградско, включително и на с. Верзар, едва ли ще стане реалност в днешните условия.
Гойко .Алексов сподели, че
книгата е писал дълги години, а основната му цел била
да запази от забрава сведени-

ята за съществуването на род
ното му село, което от година
на година остава без жители
и не е далече денят, когато напълно ще обезлюдее. "Не съм
историк, нито пък писател,
Стараех се максимално да се
добера до сведенията и дано
те бъдат полезни на поколенията верзарчани, които живеят навред из Сърбия и в
други страни", каза той.
Монографията "Верзар '
бит и родословие" преди няколко месеца издаде нашето
издателство с финансова подкрепа предимно на Националния съвет на малцинстве
то ни.

В. А-

К.ппр,н а тр.
28~октомври 2011
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Нашите села

Според
някои
легенди
имат
потекло
от Нишко
Роди се човек,
роди Човеци,
роди махала ...
и гробове погълнати от бурени?!
Махала Голеш се намира южно от Димитровград, отдалечена е от града около 16 километра. Къщите на голешани са построени на
едно прекрасно хьлмче в полите на Градище,
между поточетата Бела вода и Църна вода.
Бела вода се нарича още Горноневлянска или
Скървеничка река, а Църна вода - Стародолска река. На запад Голеш граничи със село Борово, На юг -със Скървеница, на изток - с
Долна НевлЯ и на югоизток-с Горна Невля.
Административно е махала от с. Горна Невля.
Голешани са принадлежали към Борово чрез
земята, която имали и обработвали, и общината, която се намирала в това село, а към
Горна Невля - чрез гробището и училището,
За местността, където се намира Голеш, се
знае, че е била.собственост на жителите от съседното село Скървеница. Те завладели местността, когато били пропъдени от Врабчанско поле. Хубавата местност харесала на някой османлия и той ги пропъдил.
В Голеш' се■ намират местностите със следните наименования- Айдучки кладенац,
Атанасове градине Бара Батлак Бачи въртоп Бел песък Бучйе Вусейнови тършаци,
г» ' _ к_ _ лг,тгМттЯг г^г»тп ' Гяикт,Р Годрмя
Р
'г ^
^
'
Ггпотшше
ливада, одема
' РВалога* Зеленини
Гувно, Гьерен, Дълбока валога, Зе
щ ,
Иованови плотове, Иованова порта, Камарище, Камик, Каранджилова ливада, Ко
нярник, Кория, Кошаре, Кошарище куртино бучйе, Куртина падина, Кърс, лозие, /гука,
Мишова бара/ Остри вър ПаОачки дол,
Падина, Писан камик, Подгарту, подградище,
Подграовище,
Поддозие,
Подкамик, Поятище, Преслоп,
1РОСИ*'
Равнище,, Река, Селиново лице, Старо гув ,
Стари дол, Средоридина, Стубед, Тиняив
кладенъц,, Търньивица, Тършевина- р
,
Търша, Церйе, Яйчарник.
_
Освен в тези местности голешани и
мя и в село Борово, понеже по време на майското владичество мерата на 1 оле
ла част от турски чифлик, който се намирал в
мерата на село Борово, в местността
град. Купувайки част от чифлика, те до
.
във владение на земите му. Имали са ил
сега имат ниви, ливади и гори в планиг
Перос, голяма гора между сегашните боровски махали ТуДовица и Върла падина, >уОа
ливади и ниви на Росуля, Локва, Кулиинци,
Дрен, Зелени град. Рид, Въртоп, 1 юрина ливада и в още,няколко местности в мерата на
село Борово,.
...
.■/
Ймената на местностите най-често са свързани с вида па релефа на местностите (Батлар
Бел песък, Върла орница, Гачкье, Голема рьива, Дълбока валога, Остри вър, 1 авнище.„ъ с
бита и поминъка на хората (Ьачи въртоп, г ув, но, Граовище, Кошаре, Лозие, Поятище ...), с
приТежЯтелйте (Ггбрина ливада, Караджилова ливада, Йованови плотове, Селиново лице,
с миналото - Айдучки кладенац, Градище,...
За потеклото ма жителите на Голеш същес-

р

г.нжса
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Селото е разположено в се- село, където поройната вода
верната част на котловината в се разлива, така че селяните
долината на река Височица. са принудени да ги събират
Граничи с Горни Криводол на на купчета, за да могат да коизток, с Долни Криводол на сят тревата. Барата тече само
югоизток, с Вълковия на юг, с през пролетта, когато се тоИзатовци на югозапад, с Ка- пят снеговете, а през останаменица на запад и със Сено- дата част от годината пресъхтвуват повече легенди, но във всичките се каз- кос на севеР- Кадастралната ва или понира в чакъла. Само
ва, че са от Нишко. Според една те са по по- МУ меРа/ с която са обхванати остава малка бара зад градитекло от някое село между Ниш и Свърлиг, нивите, ливадите и горите, е нИте, от която водата се полспоред друга те водят потекло от Кнез село 758 хектара. По средата на се- зва за поливане на зеленчуцикрай град Ниш, а по трета - от Бързи брод ЛОТО' по посока север - юг, те- те. Мосотове над рекичката
пак в Нишко. Първият човек, който със се- че рекичката Болевщица, ко- няма, а за минаване се полмейството си се заселил в Голеш, е Станко ято селяните наричат Барата. зват греди или дъски с дълМилькович Алексич. Станко и тримата му Тя извира в местността Дрен- жина Здобм.
братя живеели сложно в голямо семейство в ье' пРез селото рекичката
Тъй като се намира в голеНишко. Трябвали да заплатят голям данък на пониРа в ча,?ла' които се на‘ ми количества, варовиковият
османлиите и понеже нямали как, те избяга- миРа в из^илие' излиза в камък е използван за строеж
». Прдид, „,6™, е,™,,
"кГо ^
"рЗ™, «
.Д*. Убил” османлиите, които ги тормозели и
^ на ОКО/Ю 1000 м юж. насипвНане на път„ща и за пеим взели златото, което те носели със себе си. ^ от Болев
На селото чене на ва за варсоване на
Разделили се и тръгнали в три посоки: Станнадлежат около 500 м от жилищните помещения. В
ко със семейството си в посока на Пирот, ДЪ/1ЖИНата на Височица. Тук миналото къщите и поятите
Другият брат-в посока на Свърлиг, а третия- минава регионалният път, са покривани с ръжена слама,
към Враня. Станко със семейството си се засе- наречен Друм, който свързва а по-късно с керемиди. Калил най-напред в село Алачов Чифлик (днес височките села с Пирот, отда- менните плочи са докарвани
село Велики Иовановац, Пиротско, б.а.), а от- лечен на около 40 км от село- на сани от местността Вър.
там, когато ги подушили турците, избягали в то. По пътя край Долни Кри
Височките села се споменаГорна Невля. На мястото, където сега се на- водол селото се свързва с гра- ват в турските документи още
мира горноневлянското училище направили НИцаха и нататък с Годеч и преди 1550 година, когато е
катун. Село Горна Невля било чифличарско София. От южната страна, извършено първото преброясело, чифлик на турчин от махала Чифлик, През село Вълковия и планио ване на, населението в окуписега село Долна Невля, в територията на на Видлич, по асфалтов път, раните от турската империя
Република България. Според легендата тога- изграден през 1989 г., селото територии. Спахилъците в
ва в село Горна Невля живеели само 4 дома- се свързва с Цариброд, нами- този край ря регистрирани
кинства. В някои османски документи село ращ се на около 25 км.
през 1447 и 1489 година. БоГорна Невля се срегца като мюсюлманско се
Болевщица разделя селото. лев дол е записано като Белав
ло. В общ сбор от тимара на Махмуд, син на на две части. Тук е и главният дол в нахия Висок и е принадЕмре бей в нахия София и Шехир кьой, се на- селски път, който е настлан с лежало на големия спахилък
миРа сел0 ГоРна НеЕЛЯ "с 6 КЪ1ЧИ мюсюлма- чакъл. Западно от рекичката на турчина Али Шарабдара.
ни и Доход от 269 акчета".
•
са къщите и оборите, а на из- Селото тогава имало 12 домаСъществува й легенда, че Станко се засел- точната страна са градините кинства с доход от 380 акчи.
вал в няколко селища в Бурела (Борово, Враб- и малка част от болевдолски- През 1576 година селото е заСкървеница...) докато се настанил в Го- те домове. Когато вали силен писано като Балев дол и е
^ в
/
дъжд, от съседните баири, ко- принадлежало към ПиротПо думите на Симион Атанасов от Голеш ито са насочени към селото скиякадилък.Можедасезакголеш^и м по потекло от
Свърлиг. под формата на фуния, поро- лючи, че името на селото е
0ттам. избягал тахкото на Станко и първо се ите докарват камъни и чакъл, настанало от съществителнонастанил ай село Гоин Д0Л/ а оттам _ в Бо- Едрите камъни остават в мес- то нарицателно дол или до0 в Бораво се скарал с местните хора и те тността Дол, средните прилина и личното име на някои
^ ограбиХи и го изгонили от селото. Той се горната махала в местността си Боле, Болесав или Болисав.
спрЯл под местността Градище, отсреща на Кръстопутина, а дребните
-Продължава^
ката махала Кулъинци .Направил ко- минават през селото и се
Тодор АПОСТОЛОВ
^ ожетА се „ там се родил Станко. Смя- пръсват по местността Под
че това Не е точно, понеже, ако е бил огпабен, с какво е купил земята от чифлика, и
в
защо я е купувал заедно с боровци, ако
^ Р го ограбили?
ц
^ време на османското владичество в го- Р
лещко обитаВали хайдути. В местността Вусе- |
инови (Хусеинови) тършаци им бил „бивака" |
^ ведиъЖ/ когато заварили Станко в гората, I
хванали го и го вързали за дърво. Дошъл во- I
дачътна хайдутите-харамбашата и започнал
^
питва Станко казал от къде е, защо
живее тук и защо се крие. Отвързали го и се
оворили да ги осведомява кога и къде минават рСКИ кеРвани, да им приготвя ядене, а
^ " дават част от онова, което вземат от
тугзците. Спрямо легендите, които запомниЛИ голещани, Хусеин бил хайдутин, но според документите в архивите, той е бил турчин
пот/кло от Брезник, който своята част от
чифлика;почтеНо продал на голешани и боч
^
ика от Дли и Серие Рашидови,
И
пр0дали земята на горноневлянци и ги
измамили
_ Продължава Цветко Иванов

Мотив от Болев дол

10 ~ -

* г. 5 '
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Сръбска дива изток - 10 кръз__

ПФД -12 кръг: Младост - Вранска баня 4:5

Важна точка
за Балкански

п Двубой на Иоич и Тасйч

Ч“

* 4 гола на Михайло Йоич
....... „
Босилеград, 23.10.2011 г. един гол и първото полув- Станисавлевич.
Свърлиг - Балкански 0 : 0
Зрители около 100. Главен реме завърши с убедителМладост: Гащевич, Васип
_
съдия: Милош Тасйч отна преднина за гостите от лев, Стойков, ■ Глигоров
0П11РглГ' 22 . октомври разделени. Според броя на Владичин хан. Голмайсто4:1.
Димитров,_Чипев, Георп,
г. грищего
Пасти- головите
положе1шя ри: Йоич в 30, 46, 50 и 54
Въпреки че изоставаха с ев,Тасев,Йоич, Владймирпп46'к3рИГхлИ
?^0Л0 по"близко до победата бя- мии. за Младост и Нико- чак 3 гола, домакините не ров и Зарков.
, рефер
арко ова- ха
димифовфадчани. лич в 7 Станисавлевич в 89 се поколебаха. Веднага
Вранска баня: Цветкович
нович Лесковац. Жълти Първата възможост да от- и Тасйч в 22, 28 и 32 мии. за след подновяването на иг- Николич, Далибор Сто
картони: Стефанович, Пет- крият резултата те имаха враиска баня. Жълти кар- рата започнаха много шич, Д. Митич, Зарев, М
рович, Кръстич, Петкович вече във втората минута. В т5ни - Митич (Вранска ба- по-сериозно да атакуват Митич, Глигоров,: Влади!
°к1^ГГ: ИВаСИЛеВИЧ°Т 46 МИИ}Г,'а реферЪТ ПР°“ ня).
вратата на гостите и до 54 миров, Даниел Стошт
г п и/7- ’ Гто 1
п пУсиа да иакаже! вратаря
Въпреки че в началото минута успяха да изравнят Стефанович, Младенович.
г
’
фачович , на домакините Стефано- на второто полувреме "зе- резултата. Автор на всич- Станисавлевич и Тасйч.
Станкович 6.5 Петрович 6, вич, които на ивицата на лените^ иапра^а пъле„ ките три попадения отноВ останалите мачове от
7 ^ • ' Ц°Гг, ' на1^за гелиото поле подко- обрат и изравниха резул- во беше Михайло Йоич. 12 кръг са постишати след^
, Л]ошич 9' ?еТ" СИ Р*иколич' за което поду- тата иа 4.4^ във финиша на До края на срещата "зеле- ните резултати: Левосое Р
, г ' А илоич 6, ал- чи само жълт картон. В 65 Срещата, с помощта на сь- ните" пропуснаха няколко Ас 0:1, Небесни ангели М ’ «д 0 нович ^
минута реферът можеше дията ГОстите отбелязаха изгодни голови положе- Хайдук 3:0, Челик-Букувич 6) и Младенович 7.
да свири чиста дузпа за още един гол и стигнаха до ния, а съдията Тасйч от роца 3:1, Пчиня - Беса 3:1,
7
7
ГОСтите' когато топката победа.
Владичин хан свободно Младост (Сувойница) I
Грппгирв 7' н г* В
'7 удари в лакътя играч на доПрез първото полувре- можеше да отсъди и две Алакинце 2:2, Териоци Иванович 6Д ЙотичТс вр™* ^ '
М6Тра °Т ме босилеградчани атаку- дузпи за Младост след Кондива 2Д и Павловац гт^пс с л
ла
ш
^
ваха и създаваха шансове, а стартовете срещу Владица Полет 3:0. Свободен в този

Кйад&й .сеСой“еГГ,5Б“.“Сс"
)ттт,......А.
, с.
ПгмяттшгпМ ИК0ЛИЧ
Играч иа срещата - Й.
Георгиев от Балкански 7.
В коректния и хубав мач,
който бе много важен и за
двата отбора точките бяха
‘

грешки™ Ви>Рд„к,иро.Р, Ц.зател- уьг беше ойорьг „

щ
в защитата им и вкарваха ното поле на гостите. С няспечелени точки.
голове. В 7 минута защит- кои чудни решения през
рът посре^Раднички о°т ™Т Иагостите^илош
втоР?то полувреме съдияПирот. Мачът ще се играе
™ ” безпотРебно РазбУди
в събота па 29 октомври от ”
™
14 часа.
28Владица Таси,4 вкаРа и на двата отоора, а в 89
АС
Щ ДВа ГОЛа За баичани- минута не отсъди засада на
/ч'
До почивката централният гостите, с което директно
нападател на "зелените" им помогна да спечелят
Михайло Йоич намали трите точки. Голмайстор
преднината, обаче Влади- на петия гол за банчани беца Тасйч отбеляза още ше нападателят Марко

Млади категории на
Балкански
В 11-ия кръг от първенството иа Лигата на ФС
РИС - група юг децата
сгарша възраст на Балкански играха като домакини
наравно с връстниците си
от школата по футбол
"Национал" от Ниш 1 : 1.
Единственото попадение
за Балкански отбеляза Никола Ранджелов. В следващия кръг те гостуват на отбора Арена. Мачът ще се
играе на 29 октомври от 13
часа.

Юношите младша .израст в същия кръг от пъренствою зафбиха каю
домакини от отоора Врежина 2009 от Ниш с 0 : 6.

Този отбор е най-сериозмият кандидат за влизане
във висш ранг. В следващия кръг Балкански шеф
ва на отбора Палилулац.
Мачът ще се играе в Ниш
на 29 октомври от 11 часа.
В 9 кръг от първенството
децата младша възраст на
Балкански победиха като
домакини съответния състав на Раднички от Пирот с
2 : 0 (1 : 0). Попаденията отбелязаха Йован Бошков и
ДаркоГъргов. В следващия
крг Балкаиок» гошу.а .
Ниш на отоора Реал. Мачьг ще се шрае в събота на
29 октомври от 15 часа.
Д. С.

Първа сръбска баскетболна лиза група изток____________________

Окръжна футболна
лиза Пирот_______

Пак загуба!

Победа
за втора

Прокупле - Димитровград 98 : 51 (23 :18; 19 : 8; 27 :
14; 20 :11)
в четвъртия кръг от първенството баскетболистите
на Димитровград претърпяха тежко поражение като
гости на Прокупле. Домакините бяха по-добри през
целия мач. Превъзхождаха под обръчите, тъй като в
състава си имаха високи играчи. Създаде се впечатление. че бяха и много по-добре физически подготвени
от димитровградчани.
„
йованович, Митич, Алексов и Геров
В следващия кръг Димитровград домакинства на
Куршумлия. Мачът ще се играе в неделя в пиротската
спортна зала "Кей".
Д. С.

Пиротска общинска лиза - 7 кръз

ПОЗИЦИЯ

на Лужница
Футоолистите на Дужница като
гости се наложиха с 1:0 срещу отбоГш“, ЙвдГсз””“"
гтървокласирания Танско Раич.
В следващия^ кръг Лужница ще
играе вкъщи с Йединство от Пирот,
Ч.Б.

Шахматната лиза на Централна
Сърбия - група юз_______________

Желюшани без точки от дербито
Провалил - Желюша 2 : 0 (0 : 0)
Пирот, 23 октомври 2011 г. Игрището
"Циглана",'зрители - около 150, рефер Джордже Петкович от Гнилан (8). Голмайстори: М. Ценич в 49 и Н. Миленкович в 69
минута. Жълт картон - Ботев от Желюша.
Червен картон ^.Йосифов в 60 минута от Желюша.
Провалил: Николов 6, Б. Петрович 6, Р.
Петрович 6, Чирич 8, Младенович 7, Стефанович 7, Панич 6, Ценич 7 (Миялкович -),
Николич 6, Стаменкович 6 (Миленкович -) и
Петкович 7.
Желюша: Б. Гогов 6.5, Вучков 7, Величков 6
(Митов 6), Кръстев 6, Н. Георгиев 6, Димит
ров 6 (С. Гогов -), Ботев 7, Наков 7.5, Б. Геор-

Трешневка.
Водач във временното
класиране е Терноци с 31
точки от 11 изифани среТ' а МеДВаТ П™ '27от
10 и Кондива с 26 от 11 мача. Босилеградска Младост
е на 13 място с 8 точки от 9
изиграни срещи.
В 13 кръг утре от 13,30 ч.
Младост гостува на Ас в Бу
яновац.
П.Л.Р.

гиев 7, Коцев 7, Маринков 6 (Йосифов 6).
Играч на срещата: Чирич от Провадия (8).
В дерби срещата от първенството на Пиротска общинска лига футболистите на Желюша загубиха на гостуването си в Пирот
срещу отбора на Провадия и по този начин
изпуснаха първото място във временното
класиране.
Играта бе равностойна през целия мач,
но домакините успяха да реализират своите
голови положения, докато гостите не сьумяха.

В следващия кръг Желюша е свободна.

де.

Цариброд шести
В Пролом баня от 20 до 23 октомври се играха пос
ледните шест кръга от първенството на шахматната
лига на Централна Сърбия - група юг. ШК Цариброд
накрая се класира на шесто място.
Отборът Ифа в състав: Кирил Бадев, Роки Стоиме
нов, Владан Игич, Драгиша Йонич, Стефан Костич,
Владица Стоянович и Младен Алексов.
Дигата напускат отборите Горна Ябланица от Медведжа, Зелен връх от Свърлиг и Беса от Буяновац. В
по-висок ранг се класира Економист от Ниш.
Д. С-

пп)а(ша
28 октомври 2011___ ] 1

Фотооко

Навършват се 6 МЕСЕЦА от смъртта на на
шия мил и непрежалим съпруг, баща, тъст и
дядо

БАСА МИТКОВ
(1928 - 2011)
Каним роднини, съседи и приятели на панихидата, коя
то ще отслужим на 5 ноември 2011 год, от 10,30 часа на гро
бищата в Димитровград.
Времето е безсилно да заличи свидните ни спомени за
теб, защото ти завинаги оставаш в сърцата ни все тъй бла
городен, обичан и незабравим.
Почивай в мир!
С дълбок поклон: съпругата Дана и дъщерята Василка със
семейството си

Котенцетата са само временно в
мелницата, но все
пак може да се ка
же, че и те си имат
„домък"
Ч.Б.

120-годишен
индиец
се ожени
за втори път

л

120-годишен индиец
се ожени за втори път,
след като децата му
търсили подходяща
съпруга в продължение на шест години.
Щг*: 1.с Д, • Първата жена на Хази
.-ч
: Абдул Нур починала
: през 2005 г. Малко
след това той поискал
децата му да му наме*
рят нова, която да се
грижи за него.
След дълго търсене
120-годишният
индиШ
р|Щ : ец се оженил за 60-го■ дишната Самои Биби.
На церемонията в не(йЦ : деля присъствали над
500 гости, като само се
мейството на Нур би
ло над 120 синове, дъщери и внуци.

Кученцето
заснехме в един
двор в
Възпоменание
Димитровград, Ьм
. На 30 октомври се навършват 12 ГОДИНИ
Положеният варел Щр
от смъртта на нашата майка
му служи като
СЛАВЕНА РАНГЕЛОВА
от с. Бански дол
къщичка. Какъв е, ЦГ ^
Със сълзи, че не е сред нас, но с гордост, че е в
такъв е - за него пас, ще си спомним за нейната добрина, топлина, красота,
светлина... които щедро раздаваше на нас, нейните деца,
„домък" е!
но и на всички близки и познати.
Б.Д.

Нейните: дъщерята Крема и синът Денко
със семействата си

Тъжен помен
На 8 ноември 2011 г. се навършва ЕДНА
ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашия мил и
непрежалим съпруг, баща и дядо

«м

ВЛАДИМИР ЧИПЕВ
(1961 - 2010)
от Босилеград

Панихидата ще отслужим на 28 октомври (неделя) 2011 г.
от 11 ч. на босилеградското гробище. Каним роднини и
приятели да ни придружат.
Няма думи, с които можем да изкажем нашата болка.
Дълбоко в сърцата си вечно ще пазим хубавите спомени за
теб.
Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Зорица, синът Борис, дъщерята Бранка
със семейството си и многобройни роднини и приятели

Тъжен помен
На 10 ноември се навършва ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашия мил съпруг и баща

V"'! ' ИВАН БАСОВ ЙОТОВ ДЖАВИН
(1911-2010)
учител в пенсия
Панихидата ще се състои на 30 октомври от 11 часа на
гробищата в с. Долни Криводол.
С много любов и тъга ще те пазим в нашите сърца! Дъл
бок поклон пред светлата ти памет!
Съпругата Василка и дъщерята Цветанка
със семейството си

[

Вечна памет!

.4

Преди ШЕСТ ГОДИНИ точно на Димитров
ден се освободи от временния живот, за да жи
вее вечно с Христос любящият ни чичо и дядо

ВУКАШИН СТОИЧКОВ - БУЧА
от с. Нашушковица
Радвай се на трудовете си в селенията на праведниците!
Мир и покой на душата ти!
От семейство Христови

Възпоменание
Днес се навършват ДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта
на нашата незабравима съпруга, майка, сестра и баба

МИЛЕНА БОЖИЛОВА
(1940 - 2001)
преподавателка по български език
_______ _ от Босилеград
Нашата обич към теб е по-силна от забравата и винаги
ще бъдеш в нашите сърца.
Почивай в мир!
Съпругът Драган, децата Новица, Воислав и Елизабета със
““
^
семействата си и братът Воислав

Куиор - Сатира - Забава
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УСМИХНЕТЕ СЕ В СЕДМИЦАТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА
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ЦарибродЕЦ?!
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Съпрузи харчели пари много бързо и
затова мъжът измислил план за спестяване:
винаги когато правели секс, щял да пуска
двайсет евро в касичка.
След година изпразнил касичката, за да
види колко са събрали. Резултатът го озада
чил.
- Винаги, когато правихме секс, пусках по
една двайсетеврова банкнота, но тук има
банкноти от по петдесет и сто евро.
- Това да ти е проблемът! - отвърнала же
ната. - Не всички са скръндзи като теб...

***

След сватбата:
- Скъпи, не мога да се откажа отведнъж от
някои навици от времето преди сватбата.
- И не трябва! Продължавай да взимаш
пари от баща ти.
* X- *

- Пешо, дължиш ми една стотачка.
- Ок, пиши ми на сметката.
- Добре, добавям и десет евро.
- За какво десет евро?
- За откриване на сметка.

***

Пиячка ли ще си купиш с тях?
- Не, не пия...
- Ще ги проиграеш ли на комар?
- Не, не съм комарджия...
- Тогава ела с мен вкъщи, за да покажа на
жена си какво става с мъжете, които не пият и
не играят хазарт.

***
Мъж минавал през опасен квартал, когато
към него се приближил дрипав просяк и му
Разговарят двама приятели:
: :■
поискал два долара.
- За да спестим малко пари, се цринудих да
- Защо са ти тези пари? - попитал мъжът. - купя на жената книгата „Изкуство на спестя
ването"...- И какви са резултатите?
- Престанах да пия и да пуша!
***

Срещат се двама пиротчанци.
- Комшо...
- Немам!

*Ако не си правиш сметка
на парите, парите ще ти
видят сметката!
*Пари при пари, но акъл
при акъл! С акъл се
печелят пари, но с пари не
се печели акъл!
*Човекът мисли, но пари
те говорят!
*Няма врата, която да не
се отвяря с пари!

Злободневка

Шеф
Шефът е древен занаят. Като
курвата например. Затова не е
лесно човек да стане шеф, както и
курва. Особата трябва да бъде родена за това. Става дума за отговорна работа с хора. Не могат шефът и курвата да работят самите
със себе си. Всъщност могат, но не
е пазарно.
Трънлив е пътят до шефския
пост. Дори и до най-малкия. Чес-

тно казано, на курвите им е много
по-лесно.
Бъдещият шеф трябва да бъде
самонадеян. Самолюбив. Сребролюбив. Да е влюбен в своя шеф.
Той трябва да му бъде пример,
По-важен и от семейството.
Кандидат-шефът трябва да упражнява много. Пред огледалото,
В празен офис. Да упражнява
глас, движение, поглед...
Шефът трябва да умее да шефува. А това не се учи в училище.
Над всеки шеф има шеф.
По-малкият шеф трябва да знае,
че онзи над него е винаги прав.

По-добре
корем от
бира,
отколкото
гърбица
от работа

Гледам онядьн големшка група възрасни човеци се рашетую
нагор-надол по чаршиюту, йедните мой набор, йедните по-стари
и од мене, тук-там и понекоя мадама. Пита йеднога каква йе то
ва делегация, а он ни пет ни шес „Па, комшийо, ти куде живееш,
нали знаеш дека од време на време дооде пензионери одстрану
при нащи тука, или пак овия иду негде при колегьете си. Са су ни
дошли гости од Българию, од Правец, кудето йе роден Тодор
Живков." Малко фалеше да се обрукам и да питам кой йе тия!
Елем после си „пуща филмове" (що кажу децата) како беше у
онова време ка он владееше у Българию, а овам при нас ка вла
дееше Тито. Беоше големи комунистическьи лидери (некой би
рекъл и диктатори).
Блъска си главу, сеча се колко убаве, а колко лоше работе има
ше како у свако време. Ка, у йедън момент ми се упали ламбата йедънят роден у КумровЕЦ, другьият у ПравЕЦ! Абе, тука има не
що?! Дали това ...ЕЦ йе важно, дали оно йе заслужно що световноизвесни човеци су се родили баш там. Поче да си мислим за
другьи градове и села на ЕЦ и има ли отам познате личности. Кара-вара па се сети дека ни не успеямо да си върнемо убавото име
на нашето градче ни у комунистическото, ни у демократическото
време!? На акъл ми дойде да опитамо да додадемо йедно ЕЦ на
старото име но Димитровград, та ем може би най-после тия що
решаваш че се съгласе с това име за градчето покрай Нишаву, ем
че убаво звучи - ко да му се радуйемо (ка се каже нашият Цариб
родЕЦ, како да га милуйеш), ем може би и тука че се роди некой
големъц по кога че се прочуйемо у цел свет.
У йедън момент си премисли да предложим убавуту идею на
одборницити у Цариброд, а они после да потегну въпросът до
централнуту влас, куде требе, ама после се сети за ядацът. От то
ва пак нема нищо. Йеднити че почну да окаю защо баш от комунистическьити лидери да узимамо маю, ка они су ни опропастили
за векивеков. Другьи че гьи бране дека у онова време йе било
по-сигурно и по-убаво се йе живеяло, трети че питаю защо не ЦарибродЪЦ, како що се каже при нас, четвърти че се подиграваш с
новото име - ЦарибродЕЦ, ЦариброЕЦ... пети...
Ама, после нещо ме щрецну у кърстетинуту! Како почемо од
попие до попие да смо све по-малко, и да га не прекърстимо град
чето че стане Царибродец. А, със здравйе!

Когато стане шеф, новоизпеченият шеф трябва да продължи да
изпълнява своите интригантско-подлизурски задължения,
Само така може да стане по-голям шеф. Шеф на шефовете.
Хората мислят, че на шефовете
име лесно. Тамън работа! Всички
шефове крачат много тежко. Виновник не е креслото. Нито служебният автомобил. Нито честите гуляи. Нито хемороидите,
Тежко им е от тия, които им се
подмазват. Пълен им е гъзът с
подлизурки!
Мича М. Тумарич
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