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* Общинският СЪобГП нзброябз 9 ЧЛбНЗ от 9 пзртии. оЗ ЗЗМ6Стник-кмет нз Бзбушнишкз общинз е избрзн Сзшз СтаменкоЗич, з зз

нзчздник нз общинското упрзвление Небойшз Рздовзнович. Очзквз
се нормзлизирзне нз политическзтз обстзновкз.

На сесията на ОС в Бабушница, която се проведе в началото’на тази седмица след закъснение от 7-8 месеца бяха избрани членовете на Общинския съвет. Отборниците преиха предложението на председателя на Бабушнишка община
д-р Миролюб Йованович в
състава на Общинския съвет да
влязат следните местни поли-

тически дейци: Спаволюб Миладинович
от
Бабушница
(СПС), Александър Младенович от с. Стол (СДП), Боривое
Тошич от с. Дучевац (ДХСС),
Любиша Илич от Сурачево
(ПСС), Миле Цолич от Бабушница (Г17 плюс), Зоран Велкович от Бабушница (ДС), Милян
Чирич от Бабушница (СПО),
Драган Стаменкович от с. Дра-

гинац(СРС) и Братислав Йованович от Бабушница (ДСС). За
заместник-кмет на Бабушниш
ка община отборниците избра
ха Саша Стаменкович от Ба
бушница, член на ДС, а за на
чалник на общинското управ
леиие е избран Небойша Радо
ванович.
(На стр. 2)
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* Паметната костница е повдигната през
1963 година, но досега не е ремонтирана.
Санирането й се финансира от Република
България
Миналия месец бяха извършени консерваторско-реставраторските работи на Паметната костница на българските
войници в Ниш, загинали през
1944 година в операциите за
освобождение на Югославия.
Те са извършени по проекта на
Завода за защита на културно-историческите паметници
от Ниш. Приключиха и административно-техническите
подготовки за възобновяване
на паметника. Ремонтирането
му става въз основа на общия

договор за сътрудничество
между Посолството на Република България в Белград и град
Ниш, а подписаха го пратеникът на посолството Красимир
Петров и кметът на Ниш
Смилко Костич.
За обновление на костницата край Ледена стена Република България е подсигурила 15
хиляди евро. Паметникът е
построен през 1963 година, но
досега не е ремонтиран. Още
не е ни ограден, а няма ни охранителна служба.

Отложен съборът на Славче
Съборът в местността Славче, на границата между СЧГ и
България, който бил заплануван за 19 юни, е отложен поради
провеждането на парламентарните избори в България (насрочени за 25 този месец). Това заяви пред “Братство” кметът на
Босилеградска община Владимир Захариев.
Той подчерта, че в договорите между ръководствата на общините Босилеград и Кюстендил са били уточнени организационно-техническите въпроси във вързка с възобновяването
на този традиционен събор на границата. Междувременно
Босилеградска община получи и всички необходими разрешепия от съответните министерства на СЧГ и на Република
Сърбия. В договорите между общинските ръководства било
подчертано съборът да се провежда всяка година през месец
юни - на празника Св. Троица.
По думите на Захариев, съществува реална възможност тази година съборът на Славче да бъде организиран през август.
Този събор за последен път бил организиран преди петнадесетина години.
П.Л.Р.
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титя ви 46-ия рожден ден от името на
гражданите на Сурдулишка община и
от мое име. Вярвам, че и занапред, както и досега, с работата си ще бъдете
от полза за гражданите на нашата
държава.
С привет,
д-р Станислав Момчилович, председа
тел на община Сурдулица______
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Сформирана балканска комуникационна мрежа

Балконите страни авмеано
до ю грижат за бъдещето (и
♦Балканите не са вече "барутен погреб". Държавите
и народите от този регион са готови да си сътруд
ничат, съвместно да се грижат за своето бъдеще и
за интересите на Европа, да си помагат в евроатлантическите процеси...
Това е главното становище от
конференцията в Анкара, в която са
участвали представители на дваде
сетина известни научно-изследова
телски институции и на неправител
ствени организации, които са сфор
мирали Балканска комуникационна
мрежа (БКМ).
Както за вестник “Политика" пи
ше Александра Миялкович, предсе
дателстващ на БКМ е Центърът за
стратегически изследвания при Ми
нистерството на външните работи
на Турция, а през идващата година
задължението ще поеме България,
която ще бъде домакин на следваща
та конференция. Освен представите
лите на Турция, участвали са и спе
циалисти от Атина, София, Белград,
Букурещ, Загреб, Сараево, Скопие и
Тирана.
Не случайно срещата в Анкара е
организирана веднага след кризата в
Евросъюза по въпроса за конститу
цията. Страните-кандидатки (Бълга
рия, Румъния, Хърватска и Турция),
както и страните-претенденти (Сър
бия и Черна гора, Македония, Босна
и Херцеговина и Албания) са обеспокоени от възможността да бъде
отложено или съвсем спряно разши
ряването на Европейския съюз. За
това те искат да покажат на съюза,
че заедно с балканските страни той
ще бъде по-могъщ и по-сигурен.

На конференцията в Анкара е до
говорено Балканската комуникаци
онна мрежа да бъде организирана
като открит форум за всички иследователски и стратегически центрове в
балканските страни. Чрез интернет
страници те ще обменят идеи и ще
дават предложения за. съвместни ак
ции. С други думи казано, ще бъдат
мостове между обществото, прави
телствата и международните орга
низации. Сформирана е и БКМ кон
тактна група за връзка между член
ките, която ще задвижва въпроси от
общ интерес и ще се старае за съв
местна стратегия.
“Конференцията в Анкара е съз
дала платформа за дългосрочно сът
рудничество на стратегически и из
следователски центрове от целия ре
гион, с единствена цел да се запази
мира и сигурността на Балканите, да
се ускорят евроатлантическите ин
теграции, да продължат демократи
ческите реформи във всичките тези
страни и да достигнем по-висок жиз
нен стандарт за всички граждани.
Дошло е време за Балканите да не се
обмисля в отрицателен контекст, но
те да станат символ на взаимно ува
жаване и миролюбив съвместен жи
вот”, каза турският министър на вън
шните работи Бешир Аталай по вре
ме на откриването на конференцията.

Европа повдига летвата
* Двойното "не" на франция и Холандия на предложената
Европейска конституция и великобританското отсрочване
на референдума за неопределено време най-вероятно ще за
ба вят разширяването на Европейския съюз
Кризата с Евроконституцията, след категоричното й отхвърляне от страна на
френските и на холандските граждани,
предизвика тревога сред чакащите за
членство в ЕС, а решението на кабинета
на Блеьр да отсрочи референдума във Великобритания за неопределено време допесе нови хладни струи.
Споразумеиието за разширяване от Ница през 2000-та година и формулата 10
плюс две вероятно ще допуснат България
и Румъния през 2007г., но усилията на
Турция и петте страни от Западните Балкапи - Хърватия, Сърбия и Черна гора,
Македония, Босна и Херцеговина и Албания - може да бъдат спрени. Защото без
конституция, всяка от 25-те или 27-те
членки ще трябва индивидуално да одобрява всяко ново разширяване за всеки нов
кандидат.

Вместо за интегрирането на Западните
Балкани, огромна енергия ще трябва да се
изразходва за решаването на вътрешните
проблеми в Евросъюза, което със сигурност ще забави целия процес. Разбира се,
разширяването ще продължи, но занапред
Брюксел стриктно ще спазва критериите
за присъединяване. ЕС няма да бъде много гъвкав, защото ще има по-малко от
стъпки. Следователно, Европа непременно ще постави летвата по-високо,
Какво остава на кандидатите за присъединяване? Единствено правилният път е
да се организират по-добре на национално и на регионално равнище и да продължат реформите, за да станат атрактивни,
че Брюксел да не гледа на тях като на източник на нови проблеми. Защото и без
тях Европа си има свои!
В. Богоев

В Бабушница сформиран
Общински съвет

(От стр. I) менията и е настоявало на сесиите на ОС
да се вземат решенията, взети в началото
След компромиса между председателя на тази седмица след 8 месеца закъснение
на общината и шефовете на местните обо- и допълни, че “времето ще покаже кой е
ри на партиите, които образуват мнозин- бил праВ1 а кой не е»
ството в ОС, се очаква нормализиране на
Лазаревич сподели, че бюджетът на Баполитическата обстановка в общината, бушнишка община, който бе приет в края
Подпредседателят на ОС в Бабушница Де- на минаЛата година от страна на ОС,
ян Лазаревич заяви пред нашия вестник, най-вероятно ще бъде прилаган за предче заради недоразуменията между предсе- стоящия период и уточни: “Засега с веродателя на ОС и настоящото мнозинство в ЯТНОст от 99 на сто можем да кажем, че томестната скупщина най-много са загубили зи бюджет ще се прилага. Неотдавна ни
жителите. Лазаревич изтъкна, че мнозин- ПОсети бюджетна инспекция и сега очакваството в скупщината много по-рано е ме тя да се изкаже.”
имало желание да се премахнат недоразуБ.Д.

Първо стъпало на бъдещите връзки Медиана - Сливен

Търсим отворени врати

Бившият директор на училището в
Клисура предупреждава___________

* Председателят на Общинския съвет на общин^ Медиана в гр. Ниш
Звонко Каранович прие делегация на община Сливен, водена от сек
ретаря на общината Петя Руменова.

- Европа иска от нас да раз
виваме регионална политика,
без да се обвързваме много и
да зависим от правителството
и от държавата. Нашият опит
тук може да бъде доста поле
зен, защото от година и поло
вина, откакто спечелихме избо
рите, успяхме да докараме дос
та инвеститори в града, благо
дарение на нашия кмет, за ко
гото няма затворени врати и
който много държи на регио
налното развитие на града. То
ва е нещо, което мислим да
развиваме и занапред и затова
търсим отворени врати нався
къде, каза Петя Руменова след
разговорите в Ниш. Тя добави,
че сливенският кмет, известният футболист Йордан Лечков, е
избран като надпартиен и си
има свой девиз: “Аз работя за
Сливен и за неговите граждани!”
- В екипа на г-н Каранович
има хора с различна партийна
принадлежност, което, както
разбрах, не им пречи да рабо
тят за всички хора и да са пос
ветени на гражданите, подчер-

та тя.
По думите на Петя Румено
ва предстоят нови срещи за за
познанство, най-напред между
кметовете Лечков и Чиркович,
които трябва да набележат
по-нататъшното развитие на
двете общини и в какво те може
да си бъдат полезни една на
друга.
- Винаги можем да помог
нем в областта на работата с
гражданите и услугите за тях,
тъй като по наше виждане, ние
сме доста по-напред що се от
нася до информационните тех
нологии и електронното въ
веждане на документи, така че
Петя Руменова: Сбъдна се
да
не се изисква от гражданите
идеята ми да се срещнем с
община, която е близка по
по няколко пъти да ходят в об
население с община Слищината и да губят време. Това
при нас значително се подоб
вен. Оказа се, че община
Медиана има 136 хиляди
рява и ние тук сме готови да
жители, което горе-долу е
помогнем на колегите си в Меколкото Сливен -147 хиля- диана, каза тя и посочи, че пърДи ДУШИ- Единствената раз- воначално сътрудничеството
лика е в това, че Медиана е може да бъде в културно и в
градска община, а ние има спортно отношение, за да се
ме и 47 села към нашата об- премине сетне и към икономи
щина.
ческо.
В.С.Б.

* Понеже за училищната
гора почти никой не се
грижи, през последно
време тя масово се
изсича

л.:
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- Боровите и акациевите гори, кои
то залесявахме с учениците с десети
летия и с които разполага ученичес Й
ката кооперация в основното учили
ще в с. Клисура, напоследък като че
ли станаха ничии. Понеже почти ни ■Д
$
кой не се грижи за тях и не ги защита
ва, през последно време ги атакуват
крадци. Ограбвайки дървесината те Мирча Стоянов
се обогатяват за сметка на училище
то и затова е крайно време да започне да се осуетява тази
престъпност, предупреждава Мирча Стоянов, бивш директор
на клисурското училище.
Стоянов, който цели 35 години е бил директор на основно
то училище в селото, казва, че учениците и учителите започна
ли да залесяват училищни площи от 1959 година насам и че
училището има около 35 хектара гори, предимно борови. Сега
това огромно богатство “без сайбия", както и горите на хора,
изселили се във вътрешността, са на прицел на отделни хора и
на банди, занимаващи се с търговия на дърва. Понеже в Клисурски край останаха малко хора, крадците не се опасяват от
свидетели и плячкосват дървесина не само нощем, а често и
посред бял ден.
В.Б.
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Подготвен за всички
предизвикателства

Във висшите училища в България

(От стр. 1)
С тържествено събрание в
голямата зала на ректората на
15 юни Нишкият университет
отбеляза четири десетилтия от
откриването си. На централно
то тържество по случай юби
лея, на който е посветена цяла
та година, присъстваха пред
ставители на правителството министерствата на образова
нието и на науката, на Сръб
ската академия на науките и из
куството, представители на
държавните и частни универ
ситети от Белград, Нови Сад,
Крагуевац, Прищина, Скопие,
Велико Търново и Габрово и на
Призренската богословия в
Ниш. На тържеството присъс
тваха и представители на по
солството на Норвегия в Бел
град, началникът на Нишавски
окръг Милан Лапчевич и градоначалникът на Ниш Смилко
Костич.
Поздравления по случай
юбилея поднесоха ректори
те па Великотърновския и
Габровския университети
проф. д-р Иван Харалампиев и проф. д-р Илия Немигенчев.
- Известно ви е, че Свети
Сава сконча земните си дни
във Велико Търново. Нека
тази българска икона на
Свети Сава Сръбски бъде
живото звено за укрепване
па духовните ни връзки, ко
ито продължават с векове,
каза ректорът на Великотърповския университет
проф. Харалампиев връчвайки подаръка на ректор Милованович.
След поздравителното си
слово, в което даде къс исторически преглед на развитието на
Университета ректорът проф.
д-р Градимир Милованович
връчи наградите и признанията на студенти, завършили

ИВ

следването си през учебната
2003/2004 година с най-висок
успех, подчертавайки, че успехът на всяко учебно заведение
се измерва с успеха на неговите
възпитаници.

нашите университети, и това
виеше учебно заведение беше
отлъчено от Европейската университетска асоциация. За
щастие Нишкият университет
отново зае полагаемото му се

Най-добър студент е Нишкил университет през учебната
2003/2004 г. е Александра Филипович, дипломирала се като
пълна отличничка - 10,00 в Медицинския факултет. Тя бе
наградена със сребърпеи знак на Университета и комшотор
с принтер на стойност от 40 000 динара. Още дванадесет
студенти, дипломирали се през тази година с най-високи
оценки в другите факултети, бяха удостоени с грамоти и
наградени с компютри па стойност от 30 000 динара.

Храна за всеки ум
г
:

I
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Вероятно ежегодният наплив на ученици от
Димитровград и Босилеград за записване във вис
шите училища в съседна България е повлиял тази
година броят на местата, предназначени за тях,
да бъдат увеличени. Миналата година имаше 32, а
за тази са обезпечени 40 места. Конкурсът е вече
обявен в КИЦ „Цариброд“ и този път най-много
места - три, са предвидени за медицината, по две
места са определени за психология, английска филология, туризъм и компютърни системи и тех
нологии. За всички останали специалности са
предвидени по едно свободно място, между тях и
за теология.
Следейки желанията на гимназистите от Ди
митровград, съвсем сигурно е, че за свободните
места в полувисшите и висши учебни заведения в
България ще има достатъчно кандидати.
Кандидат-студентските испити ще бъдат
държани на 18 и 19 юли в София.
Л.Т.

От която и да е
точка да съзерца
ваме света, отдето и да му прис
тъпваме, дохож
даме до същото
заключение
Слика 1.3пак
Светът е едно ця
Цпиз Миш1и.ч-а
ло, той е УНУС
МУНДУС (УМ).
Тази мисъл е об
щият знаменател, обединяващ всички
16 статии, поместени в най-новата,
външно възобновена, тетрадка на
нишкото списание за искуство, наука и
култура УМ, в издателство на Н ишкия
културен център (НКЦ). С този извод
се съгласиха всички говорители на
премиерата на тазгодишната тетрадка
(четириброй) в миналия петък.
Интересно е, че, както бе изтъкнато'
на премиерата, за пръв път в списание
то се тълкува смисълът и историята на
синтагмата УНУС МУНДУС, въпреки
че списанието излиза от 1992 г.,
|[а
притурка
като
най-напред
ГРАДИНА, а от 2002 г. като самостоя-
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В пътна злополука край Калотина

Контузени и няколко
димитровградчани

През изминалите четири де- място в тази област, възстаносетилетия на 13-те факултета ви старите и установи нови
В пътна злополука край мескъм Нишкия университет са връзки със сродни учреждения ТНоста Шарена чешма в Калоследвали над 40 хиляди души, в света.
тина в Р България рейс, двипочти 2000 са получили науч- Днес Нишкият университет жещ се по маршрута София ната степен магистър, а около
е подготвен добре за всички Калотина, се блъсна в край1100 от тях са станали доктори
предизвикателства на времето, пътна стена. В злополуката
на науките.
за реформиране и модерниза- най-тежко са пострадали водаПрез годината на юбилея ция на образователния процес, чът на автобуса и една жена.
тук следват 26 500 студенти, за готов е да спазва принципите
3 автобуса са били и шестичието образование се грижат от Болонската декларация и да ма димитровградчани, пре1450 преподаватели и други на- се присъедини към европей- димно студенти в България,
учни сътрудници. ските университетски интегра- които редовно ползват този авПрез годините на изолация- ции, подчерта проф. д-р Гради- тобус. За щастие те са минали с
та и недемократичния закон за мир Милованович.
леки наранявания и контузии,
висшето образование, с които
В. С.Б. Веднага след злополуката на
беше отнета автономията на

Четириброй на сп. УМЦ5 МЦМРУ5________

«рц

телио издание. Разяснението дължим
на автора на встъпителната статия Радан Радович. Той казва: “УНУС
МУНДУС като понятие през XVI столетие въвежда алхемикът Герхард
Дорнеус от Франкфурт на Майн, натурфилософ, ученик на Працелзиус, в
своите трудове: "РЬузюа ТпшеШвИ" и
“РЬМозорйш тесШс1абуа”. Дорнеус използвал израза УНУС МУНДУС в
настояиие с него да обхване и онзи неопозиаваем, парадоксален, единствен
свят от отвъдната страна на микро и
макрокосмоса."
По такъв начин, имайки предвид и
останалите теми, засегнати на страниците на списанието, за които, подчертаваме, говорителите наблегнаха, че са
компатибилии и в унисон с окончателно изчистената концепция, методология и основна насока, която занапред
ще следи УМ. А тя е откровение на звеката, свързващи всички пластове и димеизии на еволюиращото всецялостно
Битие. Така, както казва Радович, ще
досегнем до решаването на загадката
на човешкото съществуване. Тя е, можем да твърдим, скрита в бсскрая на
Едииствеиия Свят. Безграничиостта
на Единствения Свят споделя и Одисей, който бил тръгнал на най-неизвестното пътуване извън границите на
познатия свят и то в часа, когато е из-

мястото са се намерили двама
димитровградчани, които повредените студенти са закарали през ганицата до болницата
в Пирот. Повечето от тях вече
са пуснати по домовете си.
Според телевизия 6ТВ злополуката е станала поради
повреда в спирачната система
на автобуса,
Най-тежко е пострадал
шофьорът. Той все още е в болница в София със счупен крак и
много порезни рани.
А.Т.

глеждало, че всичко е достигнато и че
всичко е свършено."
Потвърждение на такива размисли
намираме и в текста на останалите
сътрудници на настоящия брой на УМ,
за което най-очевидно говорят заглавията на трудовете им: “Размишления
върху времето” от перото на Лиляна
Стефановска; “Послание към Лобашевски”, което отправя Стеваи Бошияк (инак главен редактор на УМ);
“Аматьори и календаря”, изчерпателна сводка, плод на дванадесетгодишен
труд на Желько Филиповски; “Тоновите скали в светлината на хармонията”,
от Милош Чанак, който прави компарация между “аналогически ядра” (утвърдеии от Станоевич още в началото
на 19 век), съдържащи се в различни
системи; “Коефициенти на съответност като основа за преобразуването
на физическите теории" от Душан Сто
шич; “Кабала” или универсален език от
Деян Склизович, и т.н.
Но и останалите трудове заслужават
пълно умно ангажиране, защото подтикват към дълбоки умозрення и опълчване срещу приспивното прагматичпо всекидневие, на което ни принуждава жалката действителност, обаче за
което няма оправдание.
Спас Крумин

;
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При катастрофа 6 Ирак
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Всички изтъкнати български политици обсщаха, ако спечелят парламентарните избори на
25 юни, да гарантират присъединяването на
България към Европейския съюз и да привлекат
чужди инвеститори. Много избиратели обаче
просто искат политиците да се съсредоточат
върху текущите проблеми на страната. Това пишат журналистите от Ройтерс Майкъл Уинфри
и Цветелия Илиева в кореспонденция от София,
Българите искат правителство, което да успее
да откъсне вниманието си от въпроси като присъединяването към ЕС и да се съсредоточи върху възстановяването на разпадащата се инфраструктура, отбелязват авторите. Те припомнят

»

идването на власт на Симеон Сакскобургготски, присъединяването на страната към НАТО
и подписването па договора за присъединяване
към ЕС. Политическите препирни обаче забавиха хода па реформите в здравеопазването, образованието и съдебната власт, а проектите за
възстановявне на пътищата са в застой. Цитирани са данни от проучвания на общественото
мнение, според които партията на премиера
изостава с около 15 процента от опозиционната
БСП. В кореспонденцията се разказва за лошото пиво на системата на здравеопазване и за
подкупите, които се плащат от пациентите,

За предстоящите парламентарни избори 6 България

Четири избюрнм
места в СЧСГ
*На 25 юни българските граждани 6 Сърбия и Черна гора ще могат
да гласуват в Белград, Прищина, Босилеград и Димитровград.
Във връзка с изборите за 40то Народно събрание, които
ще се проведат на 25 юни. Посолството на Република България в Белград покани българските граждани, живеещи на
територията на Сърбия и Черна гора, да използват правото
си на глас. В съобщението се
посочва, че те могат да гласуват в българското посолство в
Белград (ул. “Бирчанинова"
26), Дипломатическото бюро
на Република България в Прищина и в помещенията на Културно-информационния център “Цариброд” в Босилеград
и Димитровград.
„
Гласуването ще се проведе
от 6 до 19 часа, а право на глас
за избирането на народни

представители имат българските граждани, които към датата на изборите (включително) имат навършени 18 години,
Препоръчително е, подчертава
в съобщението си българското
посолство, избирателите да заявят предварително своето
участие в предстоящите избори в представителствата на Република България. Те могат да
направят това лично, с писмо,
с електронно писмо или по
факс. За включване в избирателните списъци е необходимо
да се изпратят следните лични
данни; лично, бащино и фамилно име (по паспорт), еди4
г п
нен граждански номер, постоянен адрес в Република България и адрес на пребиваване в

Рустищщ щ

хотелш 1Ж; л
Руски инвеститори търсят да закупят
тризвездни и четиризвездни хотели по
Черноморието, както и в планинските
курорти Банско, Боровоец, Пампорово.
В обсега на интереса на руснаците са и
ресторанти, заведения и клубове в хо
телски комплекси.
Рчснапите тъпеят па купят не само
готови сгради, но и сами да строят. За
целта се търсят парцели в района на цялото Северно Черноморие Намерението е да се строят бизнессгради, хотели,
вилни селища. Това, което се очаква да
предизвика бум на пазара, е готовността на руснаците да платят за обектите доста повече в сравнение с
другите, както впрочем това става и по Черногорскатч част на Адриатическо море
‘ Търсят се самостоятелни къщи и вили в непосредствена близост до морето на цени от поне 300 хиляди
От отлично информиран източник узнахме, че
не малко новобогаташи от Сърбия все повече
започваш да купуват земи по Южното Черно
морие.
Впрочем през последните години, някои нашен
ци, които на времето си купиха апартаменти в
Ниш, сега вече ги продават и купуват подобни в София... Както се казва “интереса клати фе
са”.

Сърбия и Черна гора. Българските граждани, които не са заявили навреме участието си,
могат да направят това и на самата дата на провеждане на изборите на определените за гласуване места.
При идване в избирателната
секция
гласоподавателите
трябва да представят валиден
паспорт. В случаите, когато
срокът на валидност на паспорта е изтекъл, ще бъде възможно да се гласува с паспорт
и уверение, издадено от Посолството на Република България,
че избирателят е подал документи за продължване на срока
у
г
или за издаване на нов паспорт.

Загинаха двама
български редници
Редник Цветан Стоянов Камов и редник Паун Стоянов Ге
оргиев от българския контингент в Ирак са загинали при ка
тастрофа в Ирак. съобщи за БТА пресцентърът на Министер
ство на отбраната. В тежко състояние след инцидента е еф
рейтор Марин Милев Милев. Той е транспортиран в амери
канската болница в Багдад. Четвъртият член на екипажа на
преобърналия се в канал БРДМ-2 редник Димчо Стоянов Стамов успял да скочи от машината и е без сериозни наранявапия.
Пострадалият при инцидента в Ирак ефрейтор Марин Милев е в тежко състояние и е на командно дишане, съобщи говорителят на военното министерство Владислав Прелезов,
цитирайки информация от началника на ВМА бригаден гене
рал Стоян Тонев.

Съболезнователни писма
Президентът Георги Първанов изпрати съболезнователни
писма до близките на загиналите при инцидент в Ирак бъл
гарски военнослужещи от петия Български контингент - офи
церски кандидати Паун Георгиев и Цветан Камов. Държавни
ят глава отбелязва, че Паун Георгиев и Цветан Камов са из
брали за свое призвание най-благородната и мъжествена про
фесия - да бъдат български войници. С доблестната си служба
и достойно изпълнен воински дълг те са доказали, че са ис
тински българи и носители на най-висшите национални доб
родетели.
Споделям вашата мъка, пише президентът и изразява прек
лонение пред светлата памет на загиналите.

По програмата ФАР
I Г1/.1 ИЯ в!аг1
■
■ III# III#
управляващият комитет по
програма фар е одобрил на свое
заСедание финансовото предложение за България по програма ФАР
2005 - Първа част, в размер на 164
103 000 евро. Това съобщиха от
пресцентъра на Министерството
на финансите. Това е най-голямата
сУма 1,0 индивидуален финансов
меморандум, която страната ни
получиава '0 програмата д0 ТОзи
момент, пише в съобщението.
Одобрени са били 38 проектни фиша, които осигуряват финансиране

в областите правосъдие и вътрешни работи; реформа в публичната
администрация; финанси; иконо
мическо и социално сближаване
демокрация и социална интегра
ция, и хармонизация на българ ско
то законодателство с Европейското право в сферата на земеделието,
транспорта, околната среда. На заседанието за първи път е участвал
като наблюдател представител на
България от дирекция “управление
на средствата от Европейския съюз” в Министерство на финансите.

Голям потенциал за
развитие на различни
видове туризъм
България е страна с голям потенциал за развитие на
различни видове туризъм през четирите сезона, каза в
приветствието си при откриването на 75-ата сесия на
Изпълнителния съвет на Световната организация по туРизъм (С0Т)В 9лънчев брят премиерът Симеон Сакскобургготски. Той подчерта, че правителството на НДСВ
още в началото «а мандата си е определило туризма ка
т0 "Ри°ритет, защото е отрасъл с важно икономическо и
„ „
_
социално значение за страната. През последнтие четири
евРо!? в слУчаи- че вилитв или апартаментите са години броят на чуждестранните туристи се е увеличил с
на около 50'ина метРа от бРега иа морето, русна- близо 50 на сто, а туристите от стрните от ЕС са се увелитева склони ла платят меж*У 70 и 100 ™ляди ев- личили с 90 процента, посочи Симеон СакскобургготР°. Изискването е домовете да са елитно ново ски. Туризмът в България формира около 12 на сто от
строителство, с панорама към морето, с гаражи и БВП и осигурява работа на стотици хиляди хора, каза
паркоместа.
премиерът. Той подчерта, че туристическия отрасъл в
Сериозен интерес към покупка на имоти в Бъл- България има важно значение и за присъединяването на
гария в последно време проявяват датчани, шведи, страната към ЕС. Министърът на културата и туризма
ирландци и англичани. Така например инвестито- Нина Чилова, която ръководи българската делегация на
ри от Дания и Швеция вече строят 5 селища от форума, отбеляза, че динамичното развитие на морския
скандинавски тип по Северното Черноморие. Ми- и ски туризма в България даде основание на Европейсканиградовете ще са с по 20-ина къщи, направени от та комисия да определи страната като новото лице на
уникална за България технология-от масивни тру- глобалния туристически пазар. Тя цитира прогнозни
пи. Доставката на дървесината става от датски за- данни на СОТ, според които през 2020 г. България ще
бъде посетена от 10 млн. туристи, което я прави една от
вод в Беларус.
Т. Петров най-перспективните световни дестинации.
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Нов обект за
"диетрибущията"

Съвместни и отделни проекти

ОС дава 6,5 милиона за
комунални дейности
За реализация на проекти от облас
тта на комуналните дейности та
зи година от общинската хазна ще
бъдат изразходбани 2,8 милиона ди
нара.
Покрай уреждането на кея на Добродолския поток, където е запланувано да бъдат сложени пейки и да се уреди
платото за разходка, ОС е решила да дофинансира и ре
конструкцията на кооперативния дом в Горна Лисина, за
чийто ремонт миналата година съвместно са отделяли
средства ОС и ЦХФ. Предвидено е и изграждането на
улични тоалетни в Босилеград и в Горна Лисина, както и
ограждането на гробища за добитък извън града и прокар
ването на път до тази местност. Една част от предвидените
средства ще бъдат изразходвани и за поставянето на бор
дюри покрай улиците в града и в село Райчиловци, които
- Освен за реализацията на заплануваните проекти, тази
миналата година бяха асфалтирани. ОС частичното ще
участва и във финансирането на проекта за уреждането на година от общинската хазна ще бъдат изразходвани още
3,7
милиона динара за реализация на проектите, които на
градската депония в Кремиково, прокарването на нов път
територията на общината ОС финансира съвместно с
до нея и др.
П.Л.Р.
ЦХФ, заяви кметът Владимир Захариев.

Напредък” се готви за
приватизация
* Заетите са съгласни, че спешната приватизация е единственото реше
ние за преодоляване на дългогодишната криза във фирмата.
Предприемането на конкретни
мерки за приватизация беше тема
на неотдавнашното заседание на
Управителния съвет на “Напре
дък”, на което присъства и кметът
Владимир Захариев.
Договорено е най-напред да се
изготви нова систематизация на
работните места в предприятието,
въз основа на която ще се определи
колко от сегашните 35-ина работ
ници ще останат на работа, а на
колко пък ще им бъде разрешено да
подадат заявки за приемане на со
циалната програма от Правителството на Република Сърбия. В мо
мента около двадесетина работни
ци са съгласни доброволно да на
пуснат работа и да приемат соци
алната програма.
Междувременно от кадастрал
ната службата е поискано да извър
ши разпределяне на обществените
и държавни имоти, с които в мо
мента разполага предприятието.
Въз основа на новата систематиза

ция и на извършеното разпределяне на имуществото “Напредък” ще
може да изготви “бизнес план”, с
който ще кандидатства при републиканското правителство за отпус
кане на субсидия.
- С получената субсидия планираме отново да започнем да изкупваме добитък, казва Божко Божилов, председател на УС. Имаме
всички условия за това, понеже
почти във всяко село “Напредък”
разполага с изкупвателни пунктове
и кантари за измерване на добитъка.
На заседанието е договорено
предприятието спешно да отправи
иск до Общинската скупщина за
финансова помощ от 100 000 динара за реконструкция на кланицата,
С тези средства е планирано да се
подмени покривът и частично да се
ремонтира вътрешната част на
обекта. В “Напредък” се надяват, че
щс получат пари от общинската
хазна, имайки предвид, че тази го-

дина в общинския бюджет са предвидени средства за “интервентна
помощ в областта на стопанството”,
Дали намеренията за създаване
на условия за ускорено приватизиране на “Напредък” ще дадат желаните резултати? В момента това никак няма да е лесно, особено когато
се има предвид, че предприятието
години наред съществува само фиктивно, работниците не получават
заплати, банковата сметка отдавна
е блокирана, а голяма част от дви
жимото имущество на фирмата е
продадено... От друга страна, въпрос е какво ще се случи, ако се уточни, че една част от имуществото на
фирмата принадлежи на бившите
земеделски кооперации в Долно
Тлъмино и в Горна Лисина, които
заедно с кооперацията в Босилеград, през далечната 1974 година са
били интегрирани в сегашното общсствено предприятие “Напредък”,
П.Л.Р.

Близо до трафопоста в града наскоро ще започне строеж
на нов обект за босилеградския клон на лесковашкото Елек
троразпределително. Стойността на проекта възлиза на око
ло б 200 000 динара, а средствата изцяло ще подсигури Електростопаиството на Сърбия. Проектът предвижда, освен по
мещенията за гишета и офиси за ръководителите, в рамките
на сградата да бъде изградено и отделно помещение за рабо
тилница, както и гаражи. Съответните служби към общин
ското управление са издали необходимите удостоверения за
изграждане и се очаква наскоро да бъде избрана строителна
фирма за извършител на работите.
Кметът Владимир Захариев заяви, че изграждането на
обекта е резултат на разговорите му с министъра на енерге
тиката Радомир Наумов и директора на ЕПС Владимир
Джорджевич. Той подчерта, че на срещата е било договоре
но, за потребите на електроразпределителното да се подси
гури нова “лада нива” и да се назначат на работа още двама
електромонтьори, което вече е реализирано.
Години наред тукашният клон е поместен в Културния
дом и с преселването му в новия обект тук ще бъдат освобо
дени няколко помещения.
П.Л.Р.

Филиалът на КИЦ „Цариб
род" организира летуване

Безплатно в Обзор, с
пари в Равда
И тази година босилеградският филиал на КИЦ
“Цариброд” ще организира летуване за деца и възрас
тни на Черно море.
Посредством Националния център за ученически
отдих, туризъм и спорт към Министерството на обра
зованието и науката на Република България, КИЦ ще
организира безплатно летуване за 50 деца в черномор
ския курортен център Обзор, в период от 10-и до 20-и
август. По думите на Радко Стоянчов, служител в бо
силеградския филиал на КИЦ, право на безплатно ле
туване ще имат предимно добри ученици в тежко мате
риално положение, деца със здравни увреждания, кои
то се нуждаят от морски климат, и онези, които досега
не са летували безплатно посредством това ведомство.
Децата ще бъдат придружавани от трима ръководите
ли. Той подчерта, че всички разноски за престоя и хра
ната, както и част от разноските за превоза, ще поеме
Народното събрание на Р България.
Срещу заплащане КИЦ ще организира почивка и за
52 деца и възрастни в Националния детски комплекс в
Равда, в период от 12-и до 21-и юли. Цената за летува
нето е 200 лева и включва превоза, храната и нощувки
те. Летовниците ще бъдат настанени в стаи с по 4 легла
и баня.
П.Л.Р.

Съседи 6 съда

Международен пленер

Ще участват 10 художници Накарали го да се регистрира
от 4 държави
Пръв пленер

През 2000 година Центъ
рът за култура в Босилегорганизира пленер, на
който участваха 10 худоо/сиш/и от СЧГ.

В организация на Центъра за
развитие на науката, стопанството
и културата “ПИНУС”, от 23 юни
до I юли в Босилеград ще се прове
де Международен художествен пленер, под название “Босилеград 2005".
В пленера ще участват 10 майстори на палитрата от СЧГ, Бълга
рия, Македония и Турция. Сред тях ще бъдат и двамата босилеградски художници-любители Александър Александров и Станислав То
доров. Художниците ще творят в Босилеград и на фермата на Здравко
Георгиев в село Белут. Всеки от тях ще нарисува по 4 картини, по 2 от
които ще подари на домакините.
Идеята за организация на това културно мероприятие в нашия
град е на поетесата Милка Христова Станоевич.
За реализацията на проекта Националният съвет на българите в
СЧГ е отпуснал 95 000 динара, а 15 хил. е дала ОС в Босилеград. Ме
роприятието ще бъде подпомогнато и от донори - частни фирми ог
Босилеград. Художниците ще бъдат настанени в ученическото обще
житие.
Пленерът ще приключи с изложба на платната, нарисувани по време на мероприятисто. Картините ще бъдат изложени в помещенията
на Центъра за култура в Босилеград.
П.Л.Р.

* След като трима босилеградчани осведомили инспекции, че съсе
дът им работи на "диво", той регистрирал работилницата си и
ги дал на съд поради престъпление в клевета. Съдиите констати
рали, че тримата не са имали намерение да го клеветят, а да го
накарат да работи легално

Много хора оказват услуги на други хора, ио ие
искат да регистрират работилниците си и да работят
по канален ред. Това не само, че боде а очите на съседите им, ио създава главоболия и на инспекциите,
които настояват да понапълнят общинските и държавиия бюджет.
За една подобна случка е разисквано и в Общинския съд в Босилеград, когато съдията Драган Янев
освободил от отговорност за престъпление в клевета босилеградчапите Любчо Динов, Драган Янев и
Лгабиша Петрунов. Тримата се намерили на съдебпата скамейка по частна тъжба на съседа си Димитър Стойнев, понеже на 21 ноември 2002 година и па
3 декември същата година с писмени заявки осведомили републиканската пазарна инспекция и финансовата инспекция в Босилеград, че той няма зарегистрирана работилица и противозаконно оказва вулканизаторски услуги. На 25 ноември 2002 година обаче
Стойпев регистрирал работилницата си и за да “пет-

ни” тримата си съседи, дал ги на съд под претекст,
ме са написали неистина и го клеветили,
След като разпитал свидетели, сред които пазарни и финансови инспектори, и прибавил други заявки, протоколи и документи по спорния въпрос, съди
ята Янев констатирал, че сведенията на подсъдимите в заявката им от 21 ноември са точни — тогава работилницата не е била регистрирана. Не е минала и
втората “клевета”. С оглед на факта, че става дума за
разлика от няколко дни, първоначалният съд констатирал, че подсъдимите обективно не са могли да
узнаят, че Стойнев е прибавил документ за легална
работа.
Неотдавна Окръжният съд във Враня отхвърли
жалбата па Стойнев и на адвоката му и потвърди
присъдата на първоначалния съд. И второстепенният съд констатира, че намерението на подсъдимите
не е било да го клеветят, ада го накарат да регистрнра работилницата си.
В.Б.
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По повод Деня на МВР

„В XXI век със здрави зъби и уста"

Димитровград най-успешен Прием нри
в 1»фтси окръг
председателя
к
г
на общината
лищното заведение “8 септем
ври”, които чрез песни и игри
показаха как трябва да се защи
тават зъбите.
Връхна точка на манифеста
цията бе двудневният симпозий, който се проведе на 10 и 11
юни в Пирот с участие на из
тъкнати специалисти—стома
толози от цяла Сърбия. На
симпозиума са представени
около 150 научни труда от об
ластта на стоматологията.
Накрая на симпозиума спо
ред оценката на специална ко
мисия, която е следила програ
мите на участниците от всички
общини в окръга, бяха провъз
гласени най-успешните участници в това мероприятие.
заведения,
От 16 до 22 май на терито- предучилищните
Титлата грабнаха малчугарията на Пиротски окръг се детските градини и основните ните от предучилищното заве
проведе петнадесетата седми- училища,
дение “8 септември” от ДиВ Димитровградска община мигровград. Програмата, подца от манифестацията “В XXI
век със здрави зъби и уста”, по носител и организатор на акци- ГОтвсиа от госпожите в трите
време на която с редица акции ята бе детската превантивна обекта на заведението, бе предсе представиха службите по стоматология, начело с ръко- ставена и в края на симпозиудетска стоматология
при водителя д-р Алекса Радев, ма общо 48 деца, участвали в
здравните заведения в общини- пръв специалист по детска сто- програмата, впечатлиха участе от този окръг.Освен здрав- митология в окръга.. Със спе- ТНИцИте в симпозиума и спече
ните работници в тази област, циално подготвена програма Лиха диплом за специален приакцията радушно е приета и с участие в манифестацията взе- нос в детската превантивна |
години наред се поддържа и от ха и малчуганите от предучи- стоматология. Признание по—лучи и съответната служба при
Здравния дом в Димитровград,
основното училище за органи
зираната изложба във връзка с
тази тема, както и РТВ Цариб
род, която медийно най-ус
пешно е следила манифестациБлагодарение настоянията на Демократичния блок (ДХССята.
ДСБЮ) отскоро няма място на територията на Димитровградска п Да напомним, че покровиобщина, което да не е покрито със сигнала на мобилния оператор Цтел на манифестацията е
064. Вече са поставени ретранслатори и на върховете Басара и Асено- | Здравното министерство на
во кале в района на Бурела и Дерекула. По този начин сигналът на
мобилния оператор има покритие и на територията на тази част на | Сърбия, а организатори на
общината. Остава тези дни да се инсталира още един ретранслатор 1 симпозиума са Факултетът по
на Видлич, с който да се засили сигналът на 064 в района на Забър- | стоматология от Белград,
дието, защото със сегашния в някои места в този район няма обхват. Щ Институтът за защита на здраОт името на Демократичния блок и на населението от тези райо- ц вето “Батут”, Секцията за детни Зоран Николов, председател на ОО на ДХСС, изказва отделна бла- н ска стоматология при Сръбгодарност на директора на “Телеком” Драшко Петрович, който обез- ското лекарско дружество и ка
печи ретранслаторите, както и на председателя на ДХСС г-н Владан то домакин Здравният ценБатич за помощта в тази насока.
Както изтъкват от Демократичния блок, това мероприятие на тър-Здравният дом в Пирот и
практика минава незабелязано, а става дума за значителна инвести- Заводът за защита на здравето
от Пирот.
А.Т.
ция от страна на държавата на територията на общината.
А.Т.

Мрежата 064 за цялата
територия на общината

По случай 19 юни - Деня на
МВР, представители на Отделеи ието на вътрешните работи
(ОВР) в Димитровград на 15
юни бяха приети ог председателя на общината д-р Веселин
Величков. В делегацията на
ОВР бяха командирът на полицейския участък в Димитров
град Драган Джорджевич, за
местник-командирът на стан
цията на крайграничната полиция Славиша Игич, ръководителят на групата на криминалиетическата полиция Аца
Крумски и шефът на клона на
БИА Драган Пейчич.
По време на разговора бе
констатирано, че между органите на местното самоуправление и органите на ОВР съществува добро сътрудничество.
Представителите на димитровградското ОВР в сряда положиха цветя на гроба на колегата си Радослав Костадинович, загинал през 1952 година в
с. Смиловци. В сградата на
ОВР бе организиран прием за
пенсиониралите се полицаи.
Както ни информираха в димитровградското ОВР, по случай Деня на МВР на 28 юни ще
бъдат връчени признания на
заслужилите полицаи, докато
I на 29 юни т.г. в сградата на
| Секретариата на вътрешните
работи в Пирот ще бъде организирана конференция за печата.
По случай празника от 21 до
24 юни в Пирот ще се проведе
турнир по футбол на малки
врата, в който ще участват ня-

колко полицейки отбора. Димитровградското ОВР също
ще сформира свой отбор, а ще
се състезават и отбори на митницата, пиротските предприятиятия ‘Тигър , Комуналац ,
“Водовод и канализация” и
други,

* **

Представителите на МВР от
13 до 18 юни на територията
на цяла Сърбия провеждат ак
ция под название “Редошю возило - сигурно движение . По
време на мероприятието димитровградчани ще могат да
направят безплатна техническа
проверка на возилата си в работнилницата на предприятието “Вирком”, намираща се в
квартала Белеш. Според статистиката на димитровград
ското ОВР, от началото на тази
година до края на май на улиците и пътища на територията
на общината са се случили 9
транспортни произшествия, за
щастие само с материални щети. В участъка на магистралното шосе на територията на об
щината през същия период са
се случили още 20 произшествия, в които са направени материални щети, а 3 лица са повредени. Анализите показват, че
транспортните произшествия
в Димитровградско най-често
се случват заради неправилното движение,
След приключването на ак
цията представителите на ОВР
ще наказват шофьорите, чиито
возила технически са нередовни.
Б.Д.

Оранжериите в^Керемиджидница

Продукцията ще се увеличи тримно
За селскостопанскияпроиз- местността Керемиджилница в писахме лани, но от тогава до
водител Васа Рангелов, койтов Димитровград има оранжерии, днес много неща се промениха,
Той междувременно построи
още няколко оранжерии, покрити с пластмасово фолио, и
увеличи производството си на
зеленчуци. Понастоящем усърдният стопанин има общо 11
оранжерии, в които произвежда чушки, домати и краставици. В нивата, където са поставени оранжериите, на открито
е засадил още картофи, зелен
фасул, боб, чушки... Васа казва,
че в сравнение с миналата година производството би трябвало да увеличи три пъти. Така
например лани е произвел около 5, а тази година очаква
добив на домати към 15 тона.
За пласмента на продукцията
стопанинът казва, че няма никакви проблеми. Дори изтъква,

че би можал да продаде и много по-големи количества.
Той продава зеленчуците си
главно на пазара, но купувачи
идват и при него вкъщи. Когато се наложи да замине някъде,
продуктите сложи пред входа
на къщата си и остави кантар и
пликове. Мющериите сами мерят зеленчуците и оставят пари, колкото трябва. Коментирайки този вид търговия, Васа
между другото изтъкна, че никога никой не го е излъгал.
За рецептата на успеха не го
питахме. Личи, че на първо
място е големият труд и усърдието на този човек. Но важно
е и знанието, което прилага
той, както и най-качествените
семена, които засажда. Васо
редовно купува домашните
списания за селскостопанско-

то производство и внимателно
следи всичко, което е написано
за градинарството. Има и книги за тази област на селското
стопанство. Тази пролет Васа
продавал и разсад и инкасирал
допълнителни приходи,
Около оранжериите на Васа
в Керемиджилница има още
много плодородни ниви. Но
никой не се досеща или не иска
да тръгне по неговия път, макар че, както казва самият той,
в случай да се появят още няколко хора като него, лесковчаните вече не биха идвали в Димитровградска община да продават зеленчуци. Разходите не
са големи, но трудът, който
трябва да се влажи, е огромен.
А и трябва да се обича тази работа.
Б.Д-
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Полубисшето училище от Блаце

Оощин(кото правителство без квору! Ящттятт
За 13 юни бе насрочено заседание на Общинския съвет в Димитровград, а в дневния ред имаше към двадесет точки.
М№1Я I И
Заседанието обаче не се проведе поради недостиг на кворум!
Отсъстваха членовете от
ДСС, от Г17 плюс, от Демократичния блок и от партията на
Карич. Последният бе на път и
въпреки обещанието, не успя
да стигне ни след повече от час
чакане.
Това е първото отсрочване
поради недостиг на кворум,
Причините са няколко. Членовете на Общинския съвет от
ДСС и Г 17 плюс оповестиха,

че няма да присъстват на заседанията още когато в скупщината бе гласувана смяната на
директора на Центъра за култура. Неофициално узнаваме,
че са доставили и оставките си
в писмена форма,
Пак по неофициални сведения, членовете на Демократичния блок (ДХСС и ДСБЮ) не
са присъствали на заседанието
като по този начин са искали да
оповестят, че не е редно и честио “едни да бият тъпана, а
други да прибират бакшиша”.

ТШТПТГС>ави

Докато се чакаше да се “събере” кворум по СЗМ-а някой
каза, че в политиката е така:
“ако на едната страна спечелиш, на другата ще загубиш.”
Истинската политика обаче е
повече да спечелиш, отколкото
да загубиш,
Кой колко е спечелил, кой
колко загубил ще видим когато
се проведе отсроченото заседание. Само дано не излезе, че
всички са загубили,

Ц|| |
Ч/
От димитровградския клон
на Полувисшето делово училище от Блаце тези дни оповестиха, че заинтересованите да
следват в това училище ще се
явяват на кандидат-студенски
изпит на 1 юли т.г. Преди това
те на 22, 23 и 24 юни трябва да
предоставят необходимите документи: диплом и свидетелство за средното образование и
акт за раждане (не по-стар от 6
месеца). Освен документите, те
трябва да внесат и 2000 динара
А.Т. на джиро-сметката на училището с номер 840-1142666-13.
Кандидат-студентите ще полагат изпит по два предмета по

щ.-.;

А пред
Пред Градската галерия в Димитровград често пъти се забслязва боклук. Това явление, дело
на някои несъвестни хора, ядосва
гражданите и особено работещи
те в това ведомство. В галерията
се оплакват и от жителите на
сградата над ведомството. Те хо
дят по новия ламаринен покрив,
монтиран преди известно време.
А оградата пък от южната страна
па покрива някои жители па сградата ползват за сушене на дрехи!
Често пъти се случва и скамейките и масичките, сложени пред галерията, да бъдат изместени. Те
може би пречат па нощните “мииувачи”, но всичко посочено
трябва да пречи па гражданската
ни свест и доблест.
Б. Д.
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избор. Предложените предмети са: математика, статистика,
информатика, социология, ик
ономика и икономика на предприятията.
Клонът на полувисшето училище може да запише 100 студенти за двугодишно следване
в двете специалности - Финанси и счетоводство и Данъци и
митница. По-подробни информации заинтересованите ще
могат да получат в канцеларията на полувисшето училище в
Димитровград, което е поместено в местната гимназия, или
по телефон 360-990.
Б.Д.

В края на учебната година

Осмокласниците много добри
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В местността Боровски ханове край с. Долна Невля

Ограда от австрийска
топовски колелета

Осмокласниците от основ
ното училище в Димитровград
завършиха основното си обра
зование, както му е редът, преди останалите ученици. Дори
отпразнуваха и така наречена
та “малка матура” и то при
проливен дъжд.
Средната им бележка е 3,76.
От общо 116 осмокласници,
отлични са 40, много добри са
26, с добър успех са 33-ма, а с
двойка - 9 ученици. Или общо
без слаби бележки са 108. Остапалите осем ще се явяват на
поправителен изпит — петима
с една, а трима с две слаби бележки.
Най-висока средна оценка
имат учениците от УШ2 клас 4,00.
Най-много отсъствия са от-

Осмокпаспичката Тамара
Янкова от основното училище е първата ученичка
от Димитровград, записала
се в езиковата гимназия в
Нит. Янкова е първа па
ранглистата от теста по
сръбски език.
белязали учениците от VIII1
клас, които имат общо 3766 отсъствия (168
неизвинени).
Общо осмокласниците имат
9060 или средно всеки по 78 отсъствия.
Понеже отсъствията са
свързани с поведението, тези с
най-много отсъствия имат на
малено поведение.
А.Т.

През фотообектива

тш шш =рр
бава ограда направена от три
колелета В двора заварихме
собствениците Ангел и Брана
Иванови които са купили коле,
д
летата преди години в
Ниш по внушание на сина им
Маринко, който живее и работи в Геомания Това са колела
от военни топове и са били дооранй в Сърбия като военна
карани сгъроия
репарация.

това ми хрумна, чс мога да ги
използвам за ограда. Австрийците претопили топовете, а колелетата от тях завръшили тук
„Сърбия.”
Но не само оградата на двора е красива. Красива е и къщата, която, както ни разказаха
съпрузите, са ремонтирали
благодарение на финансовата
подкрепа на сина им Маринко.

макиня. Братът на Брана с из
вестният български историк
Кръста Маичев. Допреди няколко години съпрузите са живеели в Ниш, където имат двуетажна къща. В нея сега живее
дъщерята им със семейството
си.
В Боровски ханове имат голяма нива, която обработват, а
в
градината
произвеждат
най-различни зеленчуци. Не
посредствено край къщата им
минава поточе, от което напоя
ват градината. Ангел ни ин
формира, че неговите предци
са били първите пчелари в този
край. Първите кошери тук те са
докарали от Гърция.
Ангел и Брана са си създали
добри условия за живот. Къща
та им е уютна, обзаведена с
всички необходими уреди.
Природата тук е прекрасна. Ре
гионалният асфалтов път мн
нава до тях, а те си имат и кола,
която добре ги обслужва.
Б.Д

Слушат "Караван"
Димитровградчани могат да ги видят на главната улица те
зи трима старци почти всеки ден, когато времето е хубаво. Те
са клиенти на местния Дом за стари и пенсионери. Предпочи
тат да седят па скамейките пред Градската галерия или пред
‘‘Делта банка”. Всичките си имат еднакви транзистори. Въпре
ки чс винаги седят един до друг и по принцип слушат едно и
също радио, всеки от тях си включва своя транзистор. Казват,
че най-много обичат да слушат предаването по Радио Бел
град 1 “Караван”.
Б.Д
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Всичко в името на децата
* Делегация на гр. Сливен, водена от Росица Василева, директорка на регионалната
библиотека "Сава Доброплодни", домакин на Националния фестивал на детската кни
га в България, беше специален гост на тазгодишните "Змаеви детски игри в Нови
Сад. На връщане за България, в Ниш делегацията се срещна с представители на цен
тралната нишка община Медиана. Използвахме тази среща за да я питаме за прилики
те и разликите на двете мероприятия, посветени на децата и творчеството за деца.

Росица Василева
* Г-ока Василева, какви са впечат
ленията Ви от Новосадския фес
тивал?
Фестивалът “Змаеви детски игри” е
една чудесна инициатива и аз съм щас
тлива, че толкова много години тази
инициатива продължава да се осъщес
твява в град Нови Сад. Отново видях
много творци и утвърдени сръбски дет
ски автори, много издатели, а имаше и
гости от чужбина. Успях да се запозная
с някои от лауреатите на тазгодишните
награди на фестивала. Имах възможност да се запозная и с преводачи на
български, което за мен беше много
приятно.
Другите впечатления от програмата
са, че както винаги, тя е много богата,
много разнообразна, с много прояви,

цели, но си приличат по отношението
на организаторите към детската лите
ратура. Всички ние и в Нови Сад, и в
Сливен сме водени от желанието да
направим така, че авторите и издателите даработат в посока към по-качествена детска литература, която да съответства на литературните вкусове на деца
та и да личи, че тази литература се пра
ви в началото на 21 век. Същевременно
тя да спомага за изграждането на този
вкус у децата и в конкуренцията с нови
те мултимедийни продукти да се запази
традиционната книга. При нас акцен
тът е върху участието на децата в проя
вите, които сме предвидели в програ
мата. На всички наши срещи с автори, с
издатели, с разпространители присъс
тват много деца. Тази година в нашия
фестивал взеха участие над три хиляди
деца, което е голям успех за нас.
* Преди двадесетина дни в Сливен
По обща оценка фестивалът вече е
се проведе Седмият национален
надхвърлил регионалните и националфестивал на детската книга”. По ните измерения, тъй като в него учаскакво инициативите в Нови Сад и тват все повече чужденци. Тази година
в Сливен си приличат, а по какво
ние имахме гости от международния
се различават?
фестивал “Библиограф” в Москва, гос' Всеки фестивал е различен - има си ти от Унгария, вече имаме партньори
свои особености и си поставя различни от Андерсеновия фестивал в Италия,

посветени на децата и с участие на много деца, което за мен е много важно, защото в крайна сметка, всичко правим в
името на децата. Въпреки че акцентът
на “Змаевите детски игри” е върху кри
тиката за детската литература, смятам,
че проявите, посветени на децата и на
детското творчество бяха много и тази
година.
Аз съм очарована от Душан Джурджев и го поздравих за всичко онова,
което видях. Съжалявам, че, за разлика
от България, тук подкрепата на общин
ските власти и на министерството не се
усеща толкова силно. За късмет има
много спонсори, които подкрепят про
явата и тази година тя отново беше
грандиозна.

Литература за 21 век

Визитка
Съвременни български
писатели
Мартин
Петков
мар™»Л0™01'с
роден на
-------------------------------- П---------------------------- 20.03.1976 г. Работил е като
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Отпусна тялото си назад и се прозя умо
рено. Времето минаваше толкова бързо,
толкова неусетно, просмукваше се покрай
него, изплъзваше му се, изчезваше в ни
щото и най — категорично отказваше да се
върне обратно.
Устата го болеше и караше скулите му да
се разтягат мъчително, нещо притескаше
краката му и възпираше всяко негово
движение, дори дишането му вече не беше
същото. Да —а, неприятно нещо е старос
тта. А той беше стар, нямаше какво да се
залъгва, дълго беше живял на този свят и
много добре знаеше, че скоро ще му се
наложи да го напусне. И същевременно —
колко кратък бе животът. Едва си се поя
вил, почувствал си красотата на същес —
твуането и вече трябва да изчезнеш.
Краят го ужасяваше. Но колкото и да из —
бягваше да мисли за смъртта напоследък
му се случваше все по — често и по — често.
Страшната й сянка вече се протягаше към
него, а иззад гърба й надничаше още
по-страшното небитие, нищото, в което
щеше да се превърне. Завинаги. Завинаги.
Освен ако някъде отвъд не сеществуваше
друг свят, по-красив и по-добър. Много
беше мислил по този въпрос — за пре
раждането, за преселението на душата, за
оцеляването, казано в прав текст. Но за
съжаление никой не се бе върнал от там, за
да разкаже.

което позволява да има повече инфор
мация и за нашия фестивал, съответно
децата от България и българските
творци да се срещат с творци от други
страни, да обменят опит, да коментират проблемите, да набелязват мерки
за тяхното преодоляване,

И те са част от българската
КуЛТурО
Другата особеност е, че ние всяка го
дина каним за участие творци от бъл
гарските общности в чужбина, защото
смятаме, че независимо че те живеят и
ТВ°РЯТ в Други страни, понякога и на
езика на страната, в която работят и
живеят, те създават и българска култуРа и са ча?т от българската култура,
^ие не трябва да ги забравяме, а напротив трябва да ги поощряваме, трябва да
се търсят възможности българските издателства да печатат техните книги на
български език и да се знае в България,
че те наистина творят в чужбина, но
творят българска култура,
В. Богоев

г'-

преподавател, правен кон
султант и законодателен сът
рудник, в момента е младши
експерт-юрисконсулт. Пуб
ликувал е стихосбирката
I “Сателитни антени” (1998).
ните му го теглеха към младостта — не
винната и красива младост. Постепенното
му оформяне като личност, опознаването
на света около него. Все по-често си за
даваше въпроса —дали е пропилял живота
си, дали не е живял напразно, можело ли е
да бъде иначе или всичко е било предоп —
ределено. Въздъхна тихо и се почеса по
носа.
И тогава се случи. Разтърси го отвътре.
Или може би не беше отвътре, но нямаше
време да преценява. Беше му лошо. Много
лошо, ужасно, непоносимо, неътрпимо.
Кошмарна, пронизваща болка, която не
спираше. Тялото му започна да агонизира.
Ето, какво било значи. Умираше. Искаше
да крещи, но от устата му не можеше да
излезе никакъв звук. Господи, нека само да
е по —бързо, да се свърши веднъж зави
наги, но да спре да го боли. Главата му се
замая. Започна да губи съзнание. В мозъка
периодично избухваха объркани картини
от живота му. Дните и месеците разменяха
местата си, прескачаха се, свършваха и
започнаха отново в разстояние на секунди.
Озова се в тунел — тъмен и дълъг. В дъното
му проблесна светлина, която ту се усил
ваше, ту отслабваше. Стори му се, че някой
стои в края на тунела и го вика. Тялото му
пищеше от болки. Не искаше да умира.
Съзнанието му беше неподготвено за това
и отказваше да приеме мисълта, че изчез —
ва, отива си. Започна да се спуска бяла
пелена. Тунелът около него пулсираше,
свиваше се и се разширяваше. Имаше
чувството, че стените се сриват и го зат
рупват. Хаосът в главата му се взриви и...

Поклати глава и се опита да се намести
по —удобно. Нещо ставаше и с очите му,
сърбяха го и сълзяха повече от обикнове —
но. Само апетитът си оставаше същият.
Вероятно това беше от старческата лако —
мия. Да се опиташ да погълнеш, колкото се
може повече храна, като някаква отчаяна, ...И лекарят пое в ръцете си крещящото
но неадекватна, реакция на организма да новородено и го повдигна нагоре.
съхрани тленното ти тяло.
Честито — каза той на изтощената родил —
Обичаше да се вглъбява в себе си. Споме — ка. — Имате момченце.

Втората част на традиционният
преглед на фолклорни дружества
от България и Сърбия под название “Нишавски хоровод” се проведе на 10 и 11 юни в Димитровград,
Около 40 участници от Димитровград, Ковин, Пирот, Ниш (от
Сърбия), Дългопол, Сандански,
Своге, Самоков, Годеч и Драгоман
(от България) на два пъти се представиха пред димитровградската
публика в залата на Центъра за
култура. Изпълнителите на песни
и танци измамиха бурни аплодисменти на присъстващите в залата,
Участниците пък не щадиха сили и
умения да задоволят не само публиката, но и журито.
Накрая се изказа и тричленното
жури в състав Манол Тодоров, изтъкнат хореограф от България, Ди-

митър Гюров и Ана Лекова, преподаватели от основното училище в
Димитровград. Те решиха, че
най-добър фолклорен състав в категорията до 15-годишна възраст е
съставът на община Ковин, който
за пръв път участва в прегледа. В
категорията над 15 години първо
място спечели фолклорният състав при тютюневата фабрика от
Ниш.
Най-добър солист е Денислав
Алексиев от Драгоман, а най-добър инструменталист Иван Ковачки от гр. Самоков.
Общото впечатление донякъде
развали дъждът, който не позволи
изявите на танцьорите да бъдат на
откритата сцена в двора на основното училище,
А.Т.

Изложба на стари фотографии
Тази вечер в Градската галерия в Димитровград ще бъде открита
изложба на стари фотографии, които е събирал и по-късно обработвал
в своята фотолаборатория димитровградският фотограф Ивица Алексич. Ще бъдат експонирани 200 стари фотографии, които свидетел
стват за историята на Димитровград.
Изложбата ще бъде реализирана с финансова подкрепа на ОС в Ди
митровград.
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Босилеград

* В рамките на концерта се представи и солистката Мария Петро
ва, която изпълни народни песни от различни краища на България.

Детските ансамбли към частния фолклорен център “Нестия” от София на 11 юни изнесоха концерт в голямата зала
на Центъра за култура в Босилеград. Под ръководството на
собственика и президента на
“Нестия” Христо Станков
малките танцьори, ученици от
I до IV клас в основното учили-

Български

Ви!§апап

Концерт на ФЦ "Нмтия" от София

ще от град Костинброд и село
Мрамор край София, изпълниха народни танци от Северна
България и шопски танци. В
рамките на концерта се представи и солистката Мария Петрова, която изпълни народни
песни от различни краища на
България.
Гостите от България преби-

ХОРИЗОНТИ
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Български медии в чужбина
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Фолклорният център “Нестил” е сформиран 1991 го
дина. В състава си има око
ло 70 школи за народни
танци, народни песни, на
родни занятия и народен
театър. “Нестия” беше и
един от организаторите на
“Най-дългото хоро в све
та”, в което на 2 май т.г.
на площад “Александър Нев
Отпреди седем години в гр. Торонто в Канада излиза вестник
ски” в София играха 11 800 “Български хоризонти”, а отпреди една година се излъчва и ра
души.
диопредаване със същото название. Издател на вестника и ре
дактор на радиопредаването е Максим Божилов, който сподели,
ваваха в Босилеград два дена и че вестникът излиза на две седмици на 12 страници с тираж 2 500
бяха настанени в ученическото броя и се разпространява в цяла Канада.
общежитие в града.
ФЦ “Нестия” е поканил тан
цовия състав към босилеградския Център за култура да
участва в Международната
фолклорна академия, която
пРез лятото ще се проведе в
черноморския курортен ценТЪР Балчик. ^Във фолклорната
академия на Нестия ще участват ансамбли от България,
СЧГ, Македония, Хърватска,
Гърция, Турция,
Румъния,
Италия, Унгария и др.
П.Л.Р.

На 24 юни 6 Скопие

тирадчт
■0Ш . ~ '

Момент от “Босилеградската
вечер” преди 2 додини

рант “Под Кале”, намиращ се
между древната крепост и река
Вардар, недалеч от централна
та автогара.
Земляческата среща на босилеградчани в македонската
столица ще започне в 20 часа.
Останалите информации за
проявата могат да се получат
от организаторите Гордана
(тел. 070/603-249), Райчо
(075/225-880), Борис
(075/242-285), Стамен
(071/653-916) и Милачко
(075/206-494) от Сдружението
“Босилеградско”.

Максим Божилов (вдясно) в разговор с нашия
журналист
“Канада е държава на етнически общности и ролята на нашия
вестник е да защитава българското. Поместваме новини от жи
вота на българската общност, информации от България, исто
рически материали, обичаи, литература, обяви... Имаме доста
абонати”, каза Божилов.
Радиопредаването “Български хоризонти” се излъчва всяка
неделя от 19 до 20 часа на локална честота и онлайн на адрес
\угу«'.аш530.са. Централната част заема предаването “Седмица
та на бързи обороти”, което изпращат от Българското нацио
нално радио, както и седмичен обзор на събитията в България.
Освен това пускат българска народна музика, обяви и реклами.
М. Т.

От албума на 1
наш читател !Е

*И тази земляческа вечер ще се проведе в
ресторант "Под Кале"
Преселниците от Босилеградския край в Скопие и други
македонски места ще се съберат на 24 юни (петък) на чет-

въртата си земляческа среща.
И този път “Босилеградската
вечер” ще бъде проведена в голямата зала на скопския ресто-

Старият
дървен мост

а

Писма

В Клисурско има седем
села и четири черкви
!
|
I
!
1

В статията “Няма кой да ражда деца” ( “Братство” от 3
юни), в която става дума за миграцията и бялата чума, които
опустошават Клисурски край, сте написали, че към трите
местни общности край границата принадлежат десет села.
Истината е, че в горния край на Знеполето има седем села:
Клисура, Драинци, Грознатовци, Стрезимировци, Кострошевци, Паля и Сухи дол.
В статията “Кому ще бъде мерено... (Братство от 3 юни),
се казва, че черквите в Паля, Клисура и Стрезимировци изживяват последните си дни. В този край има не три, а четири чер
кви - четвъртата е в Кострошевци.
Стоян Младенов, Калуджсрица

_
1
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Благодарение на тази спимка, на която са заснети група
младежи и девойки от Цариброд, се вижда и старият дървен
мост, който водеше към болницата. По този начин е запазен
споменът за него и- това идилично място за старите царибродчани, които по онова време
са си правели разходки край
река Нишава. Коритото на ре-

«
ката тогава не е било регулирано. Тя се е извивала между
гъстите върби и високите тополи, като на места е правила
дълбоки вирове, в които през
лятото царибродчани са се къпали. Вместо днешните квартали на гумарата, блоковете на
“Солидарност” и спортния
център “Парк”, тогава тук са се
намирали множество овощни

и зеленчукови градини. На
мястото пък на стария дървен
мост отдавна е построен съвРаменен бетонен мост.
Интересно е да се каже, че
на снимката младежът с буйна
та коса е Васил Иванов-Циле,
известен комунист и партиен
деец от Цариброд. Като отли
чен ученик и студент, възпитан
и образован интелектуалец,
младеж с весела и дружелюбна
винаги радушно е приеман във всяка компанИя.
Старият дървен мост при
по.големи наводнения често
пъти е претърПЯпал щеТи или е
бил отнасян от подивелите води нп нишава.
Срепген Игов
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Новица Божилов, международен инструктор по шах

Квалификации за шахистки

Ще организирам шахматна школа за деца
ШК "Цариброд"
влезе в първа лига.е
* Димитровградският отбор надмощно
спечели първо място след две убедителни
победи - максимална с 4 : 0 срещу ШК "Дел
фин" и 3,5 : 0,5 срещу ШК "Бора Костич".
Женският отбор на ШК “Цариброд” се класира за Първа ли
га!
Това е първият отбор от димитровградския спорт, осъщес
твил правото да се състезава в Първа дивизия.
От 10-12 юни в Белград се проведе квалификационна трис
транна среща между отборите на ШК “Делфин” от Белград, ШК
“Бора Костич “ от Вършац и ШК “Цариброд”.
Димитровградският отбор надмощно спечели първо място
след две убедителни победи — максимална с 4 : 0 срещу ШК
“Делфин” и 3,5 : 0,5 срещу ШК “Бора Костич”. Така с 4 мач-точки
(7,5 точки) ШК “Цариброд” стана 12-и член на шахматната лига
на СЧГ.
За отбора на ШК “Цариброд” играха: Маргарита Войска,
гросмайстор от България; Даниела Груич Уйхази, интермайстор от Нови Сад; Драгана Пеич-Ранджелович, фидемайстор, и
Анита Алексова, кандидат майстор.
Първенството в рамките на Първа женска лига ще се проведе
през октомври..

Треньорът в ШК “Младост”
Босилеград Новица Божилов е
единственият ФИДЕ инструктор (международен инструктор по шахмат) в Пчински и
Ябланишки окръг. С тази титла
Божилов се сдоби след успешно издържаните изпити пред
Международната
комисия,
чийто председател бе извеетният руски шахматен треньор
Владимир Разуваев.
Според правилата на Мсждународната шахматна федерания кандидатите за титлата
ФИДЕ инструктор трябва да
имат най-малко 2 години треньорски стаж и ЕЛО коефициент
над 2000 точки.
Покрай добрите резултати
на индивидуалните турнири и
на състезанията, в които е
уч аствал като член на ШК
“Младост”, Божилов вече три
години успешно ръководи бо-

силеградския шахматен клуб.
През миналогодишния сезон
ШК “Младост” зае второ място в крайното класиране в
Сдружената шахматна дивизия
на Пчински и Ябланишки окръг, а особено значителни са
резултатите му в работата с
младите таланти. Митко Александров и Драган Божилов
осъществиха значителни резултати на републикански, съюзни, балкански и европейски
първенства, а миналата година
Драган стана и шампион на
България в категорията момчета на възраст до 10 години.
Титлата ФИДЕ инструктор
по шахмат дава право на Божилов самостоятелно да организира и да ръководи шахматна
школа. Със съдействието на
Основното училище “Георги
Димитров” в Босилеград Божилов планира да организира

Световни РСИ в Албена

Нови книги

"Царибродскнят хром но Участва и отборът на
баскетбола" им,ш КИЦ от Босилеград
Тези дни излезе от печат мо
нографията “Царибродският
храм на баскетбола”, автор на
която е известният нишки жур
налист и публицист Слободан
Кръстич. Книгата е посветена
на местния баскетболен отбор,
който същестува вече 60 годи
ни. След втората световна вой
на в бившата СФРЮ е имало
само четир и баскетболни отбора - “Цървена звезда” от
Белград, “Славия” от Загреб,
“Торпедо” от Рейека и “Асен
Балкански” от тогавашния Ца
риброд. Този вид спорт в Ди
митровград е пренесен от Бъл
гария. С него най-напред за
почнали да се занимават тогавашните гимназисти. В Димитровград са гостували и много
известни отбори, както наприме р “Цървена звезда”, “Партизан”, “Беко комбинат” и други,

през лятото шахматна школа
за деца от територията на
Пчински и Яблаиишки окръг,
- Младите шахматисти ще
бъдат разпределени в три групи-начинаеща, основна и напреднала, в зависимост от това
до каква степен владеят шахматната игра, сочи Божилов,
За реализацията на проекта
очаквам помощ и съдействие
от основното училище, което
да ни предостави кабинета по
информатика, понеже плани
рам в обучението да ползвам и
компютърни програми. Притежавам съответни програми,
приспособени за обучение на
младите шахматисти, които
дават особени резултати. По
време на шахматната школа
децата ще бъдат настанени в
ученическото общежитие.
П.Л.Р.

Лека атлетика

Юношеско
първенство

* Всеобщ победител В игрите е отборът на | цм Цх. пг||П||а
АЕЦ "Козлодуй" от Република България, на
I ■*%! I/
ирпл
второ място се класира Беларус, а на тре I Миналия уикенд в Пловдив
| се проведе юношеското пър
то СЧГ.

Монографията е отпечатана
с финансова подкрепа на Баскетболния съюз на Сърбия и на
ОС в Димитровград. Промоцията й ще се състои до края на
месеца в Димитровград.

На първите Световни работнически спортни игри “За мир и
свобода”, които се проведоха от
8 до 12 юни в черноморския курорт Албена, участва и десетчленен екип на КИЦ Босилеград,
който заедно с работниците-спортисти от Белград, Нови
Сад, Ниш и Пирот представлява
ше отбора на СЧГ.
В това своеобразно спортно
състезание участваха над 2000
работници-спортисти от 26 държави - България, СЧГ, Франция,
Белгия, Румъния, Бразилия, Мексико, Алжир, Тунис, Египет и др.,
които се състезаваха в 17 спортни дисциплини. Игрите бяха организирани под патронаж на министъра на младежта и спорта на
Република България Васил Ива-

нов Лучано.
През юни месец в Албена досега ежегодно са провеждани работнически спортни игри, на които са участвали състезатели от
България и чужбина, а за първи
път те са организирани на световно равнище.
Босилеградчани се състезаваха в 4 дисциплини: тенис на маса,
плуване, плажен волейбол и
стрийтбол. За добрите си изяви
всички членове на екипа са получили грамоти, а отборът е награден с купа за феърплей,
Разноските за участието и
престоя на босилеградския екип
са поели организаторите, а разноските за транспорта е осигурил босилеградският филиал на
П.Л.Р.
КИЦ “Цариброд”.

венство по лека атлетика на
България. Като членове на со
фийския отбор “Класа” на
първенството участваха и четирма димитровградски леко
атлети.
Джордже Гогов в дисципли
ната скок на височина спечели
четвърто място, което може да
се счита за успех, ако се има
предвид, че поради контузия
не се е състезавал няколко ме
сеца.
Александра Андонова се
класира на седмо място в ща
фета 4x100 м, а Александра
Петрова в многобой и Андреа
Тодорова в скок на височина
се класираха на десето място.

д.с.

Събрание на БК „Димитровград"

Успешни в юбилейната година
На редовното годишно събрание на баскет
болния отбор “Димитровград”, на което при
състваха голям брой делегати и гости, едино
душно бяха приети докладът за работа и финан
совият отчет за изминалия период. Дейността
на отбора е оценена като успешна, понеже след
20 години се е завърнал във Втора сръбска ли
га. В края на първенството баскетболистите бя
ха осми, макар че почти цялото първенство иг
раха като гости в Пирот поради недостиг на зала.
Младите категории на отбора се състезаваха
в лига с няколко нишки отбора.
Предстоящият сезон ще е специфичен по
много неща. От есента за пръв път отборът ще
играе в своя зала, тъй като предстои да бъде открита спортната зала. Тази година се отбелязва
и 60-годишнината на баскетбола в града и на
отбора. Целта ще бъде да се подобри организацията в клуба, да се засили работата и с младите
категории, и със сениорския състав, както и да
се усъвършенстват треньорските кадри.
Към края на месеца трябва да бъде направе-

на промоция на монографията “Царибродски
храм на баскетбола”, чийто автор е Слободан
Кръстич. На промоцията се очаква да присъсхват голям брой известни хора в света на баскетбола от СЧГ и България. Самият юбилей на
баскетболния отбор ще бъде ознаменуван
наесен, когато ще бъде открита и спортната зала.
Д.С.

Стоичков подозира
националите в бойкот
След загубата от Хърватска (1 : 3) напрежението в българ
ския национален отбор по футбол достигна връхната си точ
ка. Селекционерът Христо Стоичков неофициално изрази по
дозрение в бойкот.
Според Камата (така наричат Стоичков феновете му в Бъл
гария), Димитър Бербатов нарочно си е изкарал жълт картон,
който автоматично го “спаси” от очертаващото се унижение
срещу Швеция за следващата световна квалификация в Сток
холм. В интерес на истината, веднага след като получи жъл
тия картон, Стоичков жестоко се скара на голмайстора.
Стоичков е изразил съмнение, че по същия начин са постъ
пили и Стилиян Петров и Мартин Петров, които пропуснаха
срещата с Швеция в София, завършила с 0 : 3.
От своя страна футболистите също са изразили недовол
ство от работата на легендарната осмица.
Иначе след мача бяха арестувани петима запалянковци —
трима български и двама сръбски граждани — “заради нару
шаване на обществения ред и груби псувни, отправени към
хърватските зрители”.
Т.Л.

Спорт - Шптвт
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„Балкански“спечели
служебно
Димитровградският футболен отбор “Балкан
ски” завърши първенството на НФЗ, като се наме
ри в средата на таблицата. Последния мач този от
бор трябваше да изиграе на своя терен, но против
никът му - отборът от Долевац, преди няколко сед
мици бе изхвърлен от лигата, така че димитровградчаните ще спечелят този мач със служебен резулат 3:0.
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На Вдасина се проведе републиканският преглед
„Какво знаеш за движението" _______________

Пиротчанци
наи-добри
В залата на хотел “Нарцис” на Власина през миналия
уикенд се проведе 63-ият пореден преглед на учениците
от основните училища в Сърбия под название “Какво зна
еш за движението”. В състезанията участваха 20 екипи,
сред които и един от Косово и Метохия, с 80 участници,
победители на окръжните срещи.
Организатори на тазгодишния преглед бяха ОС в Сурдулица, АМССС, СУП Враня, ОУП Сурдулица и Туристическата организация в Сурдулица. Децата попълваха
тестовеиотговаряханавъпросиизобласттанадвижението, караха колела и на практика
показваха как трябва
да
к г>
^
се владея^ в Д»ижението. Всъщност и основната цел на
прегледа беше да се създава съзнание сред децата, за да
спазват законопредписаиията и правилата в движението.
Значението на прегледа е още по-голямо, като се има
предвид, че миналата година в транспортни произшествия са загинали 49 деца, докато 1600 са повредени.
Главен съдия беше Желко Чуич от службата за сигурНост в движението. Най-добри резултати — и отделно и
I 0бщо — постигнаха участниците от Пирот. Главните наг-

връчени и няколко купи, дипломи и благодарствени пис
ма.
Власинските победители ще се състезават през септември в Белград в съюзния преглед. Тогава ще участват по 12 участници от Сърбия и от Черна гора. След
ТОва най-добрите сред тях ще заминат на европейското
състезание, което ще се проведе до края на годината в
Сараево

И ТЯ Да “ дГЮ В : Ради П0ДСИГУРИ °бТна Сурдулица - шест колела, отко^
| ито две спечели отборът от Косовска Каменица. Бяха

Дели Мирчев

Много неизиграни плачове
Мачът от последния кръг от първенството на
Пнротска общинска дивизия между домакина “Желюша и отбора на Будучност” от Велики ЙованоВвреме
п
^ен,е^^^ТТ0,Г0СТИТе
не дойдохаПо
на първенството не бяха изиграни
много мачове, понеже отборите по принцип отбягваха да
гостуват. Те бяха слабо мотивирани да се състезават, понеже само най-успешният от тях минава в
по-висш ранг, докато останалите отбори не могат
да изпаднат от дивизията.
Както неофициално узнаваме, “Желюша” е завършила състезанието на второ място, а първенец
е отборът на “Локомотив” от Бело поле. “Желюша ще отправи иск до Окръжния футболен съюз в

Обяви

-

Сдружението „Рила“ организира летуване в България
КИЦ„Цариброд“ - филиал
ПочиВна станция ОБЗОР
В Босилеград и Национални
Смени: 02 - 12 юли
ят център за Възстановя
12-22 юли
ване, спорт и туризъм от
21-31 аВгуст
София организират почиВка
Почиващите ще бъдат настанени В ту
на море В РаВда от 12 до 21 §
ристическия квартал „ЕЛИТ“ В отделни
юли. В цената от 200 леВа
Вили с две стаи с три и една с дВе легла с
са Включени: нощуВки, храна
обща баня и хладилник.
и транспорт от Босилеград
ЦЕНА 2900 дин. + 130 евро
до РаВда и обратно.
Цената Включва транспорта, нощувки
Вилата е на брега, стаи
те и 10 пълни пансиона.
те са с четири легла и баня.
„РИЛА“ - Сдружение за сръбско-българ
Местата са ограничени.
с. ско приятелство
ЗаяВки се подават В КИЦ
ул. "Вождова" 104, 18000 Ниш
Босилеград и на телефон
тел. +381 18 520 632
017/78-254.
факс +381 18 527 639
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Съставил: Диган Пегроз
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ВОДОРАВНО: 1. Костен израс
тък на устата на птиците; човка.
4. Гигантски подводни вълни,
причиняващи силни разрушения
по брега. 10. Четвъртата нота.
11. Бъдещ съпруг. 13. Вид гори
во. 15. Иглолистно дърво. 17.
Марка прах за пране от "Мерима". 18. Естествени производи
тели на коприна. 19. Обезвреж
дане на стойността на парите.
21. Името на водача на младотурската революция. 22. Хими
чески елемент. 23. Стихотворе
ние от 14 стиха. 24. Отбор, тим.
25. Столицата на Естония. 27.
Музикален апарат, който възпро
извежда звукозапис от касети.
30. Лично местоимение. 31. Пър
вата жена (мит.). 33. Казашки
главатар. 34. Стена от тухли. 35.
Втората нота. 36. Горещо вещес
тво. 37. Летателен апарат. 39.
Орган на зрението. 40. Народ в
Близкия Изток и в Северна Афри
ка. 41. Коралов остров.
ОТВЕСНО: 1. Част от коли, велосипед и пр. 2. Една посока. 3.
Скитник. 4. Химически елемент.
5. Вид обединение на държави.
6. Река в Африка. 7. Модел руски
автомати. 8. Управител на манастир. 9. Политическо убежище. 10. Вълшебници. 12. Мярка
за дължина. 14. Католически
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Възпоменание
На 26 март 2005 година се навършиха ДЕВЕТ ГОДИНИ от смъртта на
ПАВЛИНА МИЛЕВА
(1911-1996)
а на 8 юни се навършиха 17 ГОДИНИ от
смъртта на

шт
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МИХАИЛ МИЛЕВ
(1906-1988)
я дърводелец от Димитровград
т
Поклон пред памста им!

■

::

Семейство Ташкови
Тъжен помен
На 27 юни 2005 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА
от внезапната смърт на нашия много обичан и непрежалим съпруг, баща. тъст и дядо
д-р ИВАН ЛАЗАРОВ
лекар-педиатър от Димитровград
41Я91
Не е вярно, че времето лекува. То минава, но тъгата и болката стават
все по-силни. На много хора си помогнал, но на себе си не можа. Винаги
ще живееш в сърцата ни, защото те обичаме. Добрите хора не умират.
Почивай в мир, поклон пред светлата ти памет!
Вечно ще тъжат за теб твоите най-мил и: Кая, Сергей, Албена,
Милан, Борис и Георги

Тъжен помен
Измини ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата майка

А

ТИНКА ДИМИТРОВА
(1913 - 2005)
н 11ЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на
татко ни

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
(1911 - 1990)
и двамата от с. Било
Мили родители, бабо и дядо! Времето минава, но то не може да заличи
безмерната пи любов към вас.
Панихидата ще отслужим на 25 юни 2005 г. в 10 часа на гробището в с.
Било. Каним близки и приятели да ни придружат.

А;"/

39

и
свещеник. 16. Един континент.
18. Държава в Африка. 20. Вид
дърво. 21. Строителен елемент.
23. Туристическо преследване
на диви животни в Африка. 24,
воден басейн, обграден от брегове. 25. Името на актьора Круз.

26. Метално отличие. 28. Митология при окандинавците. 29.
Езеро в Етиопия. 30. Комунистичеоки вожд на СфРЮ. 32. Сто
летие. 34. Мъж на дъщеря или
сестра. 38. Модел руски въртолети.

Решение на кръстословица 246 - Водоравно:
1. Дом. 3. Балон. 7. Дюза. 11. Ек. 12. Талаш. 13. Магер. 14. Кочан,
16. Вагон. 18. Ти. 19. Апел. 20. Съвет. 21. Кос. 22. Шифър. 24. Рибар. 26. Минус. 27. Равин. 29. Мат. 30. Терен. 32. Дата. 34. ИЩ. 35.
Годеж. 36. Солун. 37. Танюг. 39. "Нисан”. 41. Бо. 42. Обем. 43. Ко
Мик. 44. Хан.

Опечалени: синове Никола, Стоян и Васил, дъщеря Иванка, снаха
Юлияна и зет Риста, внуци, внучки и правнуци

Възпоменание
На 21 юни 2005 година се навършват 20 ГОДИНИ без
скъпия ни баща, съпруг и дядо
ИВАН ХРИСТОВ
(1950 - 1985)
от с. Извор
------- Времето минава, по ти ще живееш винаги в сърцата ни.
Поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: съпругата Лиляна и дъщерите Олга и Миряна със се
мействата си
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Хумор - Сатфа - Забава__
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Бастун, стъкло и ресто Тогава или
сега?

Композиторът Глук минавал по една улица в Париж и, без да
иска, счупил с бастуна си стъклото на някакъв прозорец. Стък
лото струвало 50 сантима, но той нямал дребни пари и предло
жил на домакина един франк.
-Вие давате много! — казал собственикът. — Нямам да ви върна!
-Задръжте целия франк! — отвърнал Глук.
-Не, това не мога да приема! Ще отида да го разваля, Вие ме
почакайте тук...
-Но аз много бързам и не мога да ви чакам!
-Тогава какво да правим?
-Ето какво! — усмихнал се композиторът, замахиал с бастуна
и счупил още едно стъкло. - Сега двете струват точно един
франк!

Завещание
Починал богат търговец, чието завещание трябвало да се от
вори на заседание на общинския съвет. Общинарите чакали с го
лямо нетърпение този момент, защото се надявали да получат
солиден пай.
А ето какво завещал търговецът:
“Като имам при сърце благото на общината, на църквата и на
обществените работи, изявявам желание за следното: след
смъртта ми моят син да купи ново синджирче за кандилото на
църквата и една брава за портата на общинската ограда, та да не
влизат махленските свине и да си завират зурлата в общинските
работи, както е било досега.”

МЯДк'
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От десетилетия падаме в пропастта
с надеждата, че дъното сме напипали,
но едва ли всички сме разбрали,
че дъното е връх на планина.
Ж

Очакване

г
и

Накъде погледнеш - немота,
безкрайна е бедата.
Ще доживеем ли ний това,
че кратки са краката на лъжата?

Най-големите “патриоти” в
нашите общини от времето на
Милошевич, които аплодираха
думите на бившия началник на
ГЩ, сега затворник в Хага, ге
нерал Павкович, че нашите
студенти в България са шпио
ни и предатели, сега масово
решават да изпратят децата си
да следват в българските уни
верситети.
Лъжепатриоти - тогава или
А.Т.
сега?

Нашенски истории
Човек на
бесилка
пази
круша
Сенча Монин от село Долна
Невля имал голяма круша над
къщата си. Крушата раждала
хубави, вкусни плодове и Злата,
Снежа и други момичета и
момчета от селото крадели от
тях. Макар че бил известен хит
рец, Сенча никак не успявал да
младите
заварди крушите
били хем по-свободни, хем
по-бързи.
След дълго обмисляне Сен
ча направил интересен план.
Взел стари дрехи, напълнил ги
със слама и направил “човек”,
в първия мрак се качил в кру
шата и го “обесил”. Сетне се
скрил в гъсталака близо до
крушата с обърнат наопаки ко
жух и зачакал. След известно
време под крушата дошъл мла
деж, огледал положението и
махнал с ръка. В следващия
миг нахлули пет-шест моми и
момци и започнали да берат
вкусните плодове. Изведнъж
една от момите изпищяла:
-Леле-мале, некой се обесил
у крушуту!
Всички хукнали да бягат. В
същото време Сенча изкочил
от храсталака и дал допълни
телно ускорение на бягащите.
Цветно Иванов
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% За двете майте
* и кроткото агне

-Ооо...Манчо, бъштебетражим! -заступи ме ючера
Дода Цана.- Одавна не смо се видели, а я толкова
СЪМ насъбрала, целу годин да удараш рабушйе...
-Е, не йе свака работа за рабуш, Цано. Нали знайеш къв йе народ, не обича да му кажеш “Църнкье,
църно ти дупе! ” Одма прети със суд. И не прети само,
а пресъвийе лис и ти айде, под старе године се църви
пред младога судию. Ужкьим морално си га повре
дил и душу си му узнемирил. А я че ти кажем, Дода
Цано, теквия ни душу, ни морал имаю, ама праве те
ка за пред народ...
-Море мани гьи тия, они су ко свраката що рипа от
колъц на колъц и се текьи на некой че се надену! Са
очу да те питам, знайеш ли гонеткуту за кроткото
ягне и двете майкье?
-Па има много гонеткье за това, не знам за кою
мислиш?
-За кою ли? За онуя кико двете овце майкье су прикуткале йедно ягне, демек че га пазе и дойе...
-И-и?
-Кво “И-и”? Па йедната мислила другата че га надойи, а другата - първата...
- Па кво?
-Кво ли? Липсало ядното от глад, при две майкье!
-Айде, Дода Цане, кажи на кво мислиш, сигурно не
си ме тражила, да ми разпраяш гонеткье.
-Па и не съм! Ти чул ли си дека са на границуту
българете увели на свако минуванье да покажеш
триста и педесе йевра?...
-Е-е-е!
-Е, не е, а ми кажи кико че идем у Совию да видим
тетку си!
-Па че покажеш триста и педесе йевра...
-Ти луд ли си, Манчо, ако имайо тея паре, я стео да
се оженим по трети пут!...
-Кво да се прайи: прописи!
-Прописи, прописи! Никой не мисли, Манчо, за тия
народ. Преди неколко неделье казаше на телевизиюту дека у Сърбию на неколко града че даваю паре
да съживе замрелата предприятия. Меджу тия гра
дове Цариброд га немаше. Еве са и българйете ни
ударише “йембарго” с триста и педесе йевра. А уж
кьим, Манчо, йедната ни йе домовина, а другата дър
жава майка -родина. Не личи ли ти това на гонетку
ту за кроткото ягне и двете майкье?...
-Личи, Дода Цано, личи...
-А я си мислим, Манчо, дека ягнето требе и да поч
не да блайи, та до бога да се чуйе!
-Знам ли, Доде Цано, чини ми се дека работата не
може да се опрайи само с блаянье! Требе, Дода Цано,
да седнемо и да се замислимо кво да прайимо. Не мо
же кико брайкьата у онуя гонетку да чекамо Невольуту да ни опрайи колата. Че требе и нийе да засучемо рукавйе!
Манча

ла и му иска документите за
проверка. Шофьорът му ги по
дава. След това почва щателна
проверка: светлини, мигачи,
як..:
Марийка казала на Иванчо: спирачки... Всичко е в изправ
-Хайде да се поиграем мал ност и накрая полицаят пита:
Залъгват ни с проекти смели,
ко на граматика!
-Касетофон имаш ли, бе?
-Как?
а ние умираме като мухи,
-Имам!
-Ами аз ще бъда подлогът, а
-Ква музика слушаш?
добър ден не видели
ти ме членувай с пълен член.
-Чалга!
***
в разговор с хора глухи.
-Пусни да чуя...
Шофьорът пуска касетофоПолицай спира водач на коИван Царибродски
на, а полицаят започва да мята

Еднопоточно
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кючеци. По едно време казва:
-Кво си зяпнал бе, тури десет евро на челото!
***
-Скъпи, сутринта комшията
ми се похвали, че любел жена
си всяка вечер, а ти...
-Е, това ли е за хвалба?! Ако
аз бях на неговото място, щях
да я любля по три пъти на вечер!
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