
Основател на Издателството: 
Народна скупщина на 
Република Сърбия

* Е-поща: ШиЬ@тесКзп(5.пеС
* Цена 15 дин.Вестник за българите в СЧГ Първия!

Пратеното I 0 Президентът Борис Тадич 
пребивава в Москва
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"ИШ ; >шПравителството на Сърбия прие то и забележките на отделните поли- 
предложение на Резолюция 3а мандата тически сили.
на политическите разговори по бъде- „На заседанието на сръбското прави- 
1ция статут на Косово и Метохия. Този телство е изразена твърда убеденост, 
документ трябва да приеме и Народна- че преди разговорите 3а бъдещия ста- 
та скупщина на Сърбия. тут на Косово и Метохия е много важ-

В разпространено 3а лгедиите прави- но Резолюцията да се приеме единодуш- 
телствено съобщение се казва, че пре- но от парламента на Сърбия, тъй като 
миерът Воислав Кощуница е предста- въпросът е от най-важно държавно 311а- 
вил Резолюцията, която е приета еди- чение“, се казва в съобщението, 
нодушно. В документа са намерили

Скупщината на Сърбия
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Ръка за подкрепа: Президентите Тадич и Путин
мяс-

Първо съвместно учение на воини от България и СЧГ

За Косово За да има мир в региона 

по спешна 

процедура
* От 8 до 11 ноември на полигон 
Сливница се проведе четиридневно 
учение на взвод от Горнобанската 
бронетанкова бригада и взвод от 
211 бронетанкова бригада на Войска
та на Сърбия и Черна гора. !На стр. 2)

След консултации с шефовете на депутат
ските клубове в парламента, председателят на 
Народната скупщина на Сърбия Предрат Мар- 
кович съобщи, че е договорено в понеделник на 
21 ноември да се проведе сесия на Скупщината 
за Косово и Метохия.

Единствената точка в дневния ред на шеста
та редовна сесия на 
Скупщината на Сър
бия ще бъде доку
ментът на Правител
ството, който в сряда 
беше внесен за разис
кване в парламента 
по спешна процеду-

Днес и утре
Министър Петканов в 

%$ЯШЙИ Белград и Ниш

вщр;-.

По поканя ни министъра па прапосъдисто на Сър
бия Зоран Стобкович ни двудневно официално посещение у 

пристигна българскипт му колега проф. Георги Пе

Гостът от Българи» вчера посети Правния факултет в 
столицата, кьдото се тапа та с условната :щ обучеиие на бъ
дещите юристи.

Според програмите на посещението, мшиктьр Петканоа 
днес ще разговаря е ломикина сн, министър СгоЛковлч, след 
което двамата що имат среша е Журналистите.

Утре министър Поткаиов шс бъде в Ниш, където ще по
сети и тотвора а нашия град. В.С.К.

нас тка-185И 0350-8838

Началниците иа ГЩ - генералите Йокич и Колев 
внимателно следят учениетора.

47 70 3 5 0 8 83004



$ жщрфа на вниманието
Заместник-министърът на външните работи на 
България посети СЧГ и Македония

18 ноември 2005

Сигнали за подкрепа 

на Сърбин България да бъде част от 

процеса на диалог кючуков
(От стр. I) Сръбският президент Бо

рис Тадич предупреди за рис
ка от подновяването на кон
фликта, ако етническите ал
банци в Косово поискат неза
висимост. Същевременно той 
настоя за такъв вид децентра
лизация на Косово и Метохия 
с два ентитета, който да даде 
възможност за установяване 
на специални отношения на 
сърбите в Космет с централ
ните органи на Сърбия.

В приятелска и градивна ат
мосфера президентите Путин 
и Тадич обмениха мнения за 
сътрудничеството между две
те страни в областта на газо- 
добива и енергетиката, както и 
за обстановката в Югоизточна 
Европа и опитите за декомпо- 
зиция на Балканите.

Руският президент Влади
мир Путин сигнализира, че ще 
покрепи Белград по въпроса 
за Косово преди преговорите 
за статута на тази покрайнина. 
Пред президента на Сърбия 
Борис Тадич Путин изрази съ
жаление, че тежкото положе
ние на косметските сърби е 
било до голяма степен игно-

имаше
Българският заместник-ми- регион, познава неговите проб- |Д ПОрвДИЦЗ ОТ 

мистър на външните работи леми и може да помогне за ре- ■■В1М*ТПЯ11иМ 
Любомир Кючуков посети шаването им, а от друга, вече е ДВуЪТраППИ 
Скопие, Прищина и Белград, в позицията си и на страна, рпр||||/| в 
където осъществи активен об- подписала договора за присъе- “
меп на мнения за началото на диняване към Европейския съ- пВПГПЯЛ 
преговорния процес за бъде- юз и в рамките на определяне- ** “
щия статут на Косово. Българ- то на общите позиции на ЕС по 
ският дипломат обсъди със проблемите, които касаят на- 
своитс високопоставени събе- шия регион", посочи Кючуков. 
седмици в Македония и Сърбия Заместник-министърът на вън- 
и Черна гора и въпроси на шните работи изтъкна специ- 
двустранното сътрудничество, ално, че в основата на всички
“Това, което пи стимулира да срещи през тези дни е било конкретни възможности за 
направим тези посещения, бе търсенето на диалога за реша- задълбочаване на полити- 
нсобходимостта от един много ването на въпроса, откриване- ческия диалог, предприема- 
по-детайлен преглед на ситуа- то на възможности за един пе на стъпки при организи- 
цията в региона и основно с ог- по-практически подход, който райето на двустранни ин- 
лед на предстоящите решения да даде тласък на усилията на фраструктурни проекти, 
за започване на разговори по международната общност и на То1Тс7о^Гр~-' 
проблема на Косово , каза сне- страните от региона за намира- те в Сърбия, в които живее 
циално за Ь1А Любомир Кю- мето на перспективно, европей- българското национално 
чуков. ско решение на проблемите на

Той заяви интереса на Бъл- региона, 
гария да бъде част от процеса В рамките на посещението 
на диалог, който предстои да си в Белград замеснтик-минис- Рамките на Петата бизнес кон- 
се води по проблемите на Ко- търът на външните работи Лю- ФеРенпия на Процеса на Дунав- 
сово, тъй като от една страна бомир Кючуков направи изказ- ското сътрудничество. 
България е част от балканския ване на пленарната сесия в

В Министерството на вън
шните работи на Сърбия и 
Черна гора той разговаря 
със заместник-министъра 
Предраг Бошкович и с по
мощник-министъра Миомир 
Удовички. Бяха обсъдени

рирано.
Докато бягството на 30 000 

етнически албанци през 1999 
година бе сметнато за хумани
тарна катастрофа от междуна- 

общност,родната 
мълчат за 200 000 сърби, кои
то бяха принудени да напуснат 
Косово, заяви Путин по време 
на разговора в Кремъл.

всички

Да се прилага 

Резолюция 1244 малцинство.

Парламентарната асамблея на НАТО прие резолюция за 
Косово, в която призовава за прилагане на Резолюция 1244 
на Съвета за сигурност на ООН и не предопределя бъдещия 
статут на областта, каза шефът на делегацията на парла
мента на Сърбия и Черна гора Александар Правдич. Той 
подчерта, че с това е отхвърлена първоначалната резолю
ция, в която е бил предопределен окончателният статут ка
то условна независимост.

Правдич каза, че в резолюцията НАТО призовава страни
те-членки да подкрепят прилагането на стандартите в об
ластта, като продължи процесът на децентрализация и на 
защита на правата на сърбите и другите малцинства. По ду
мите му резолюцията на Парламентарната асамблея на 
НАТО предвижда и подкрепа за създаване на ефикасни ус
ловия за завръщане на разселените сърби и други неалбан- 
ци в Косово, защита на религиозните обекти, както и за 
оказване на пълна подкрепа на европейската и евроатланти- 
ческата интеграция на целия регион.
Решение през 2006 г.

Решението за бъдещия статут на Косово трябва да се 
очаква през 2006 г., заяви в Братислава върховният предста
вител на ЕС по въпростие на външните работи и сигурнос
тта Хавиер Солана, съобщи МИА. Това няма да бъдат крат
ки и бързи преговори, но международната общност е реше- 
на да ги завърши. Затова е необходим диалог с Белград, за 
да се решат всички политически, икономически и военни 
въпроси. Не само когато става въпрос'за бъдещето на Косо
во, а и когато става дума за стабилността на целия регион, 
заяви Солана за словашката телевизия.

За да има мир в региона (От стр. 1)

, - Горд съм, че присъствах на
това първо съвместно учение 
на нашите приятелски държа- 

■* ^ ви и армии. То показа, че про
фесионализма няма граници, а 
също така, че трябва да разви
ваме двустранните отношения, 
заяви началникът на Генерал
ния щаб на войската на СЧГ ге
нерал подполковник Лубиша 
Иокич, след съвместното уче
ние в Сливница.

- Открихме нови страници в 
нашето двустранно сътрудни
чество като две приятелски ар
мии и страни и се надявам то 
да продължи да се развива. На
шите воини - на БА и на Вой
ската на СЧГ демонстрираха 
висок професионализъм, под
черта началникът на Генерал
ния щаб на БА генерал Никола 
Колев, и добави: “Имаме дос
та идеи за следващата година, 
които се надявам да получат 
подкрепата от политическите 
ръководства и да разшири на
шето съвместно обучение в об
ластта на ВВС и вероятно на 
ВМС - на по-късен етап. Наши
ят опит по “Партньорство за 
мир" също може да бъде поле
зен, тъй като ние преминахме 
доста сериозен процес на ре
формиране на БА по структу- 

проект ще рите, екипировката, програма- 
настоим да развием туризма в нашата та за подготовка, стандартни 

Очаква се в проекта да бъде включено община, понеже природата тук не е за- процедури..., добави генерал 
бе договорено на срещата между ръко- правене на туристически карти на тери- мърсена и има какво да предложи на ту- Колев- 
водствата на трите общини, която неот- торните на общините, в които ще бъдат ристите. В това отношение нашето об- Двамата началници на ГЩ 
давна се проведе в Босилеград. посочени чистите планински предели, щинско ръководство ще положи усилия тоеприИ,изпълнениМОДеЙСТВИе

За реализацията на проекта са необхо- подходящи за отдих и развлечение на ту- за развитието на туризма, който е един местните задачиТбило пер- 
дими около 150 000 евро, една част от ко- ристите, културно-историческите памет- от потенциалите за икономическото раз- фектно.

ще подсигурят самите общини, ници и пр. Предвижда се и откриване на витие на общината", каза Владимир За- На ПЪРВ0Т0 съвместно уче- 
Представителите на общинските ръко- офиси - информативни центрове в Боси- хариев, кмет на община Босилеград и ™гна воини от България и 
водства се договориха да сформират леград, Търговище и Църнатрава, с кое- изтъкна, че той е бил инициатор на дого- начмниците^нГсчхоп™^ 
съвместна работна група от компетен- то ще се създадат и възможности за нас- ворите за изготвянето на проекта. войски генерал лейтенант Злш
тни лица, която да изготви проекта. Про- таняване на работа на млади професио- Плр тан Стойков и генерал майор

Младен Чиркович. В.С.Б.

Спасяване на ранен съратник

Босилеград, Църна трава и Търговище ще готвят проект за развитие на туризълла

Разчитат на помощ от фондации
* Носител на проекта е Босилеградска община.

Общините Босилеград, Търговище и фесионална помощ при изготвянето ще налисти от областта на туризма и 
Църна трава ще изготвят съвместен про- окажат и представители на Фондацията гията. 
ект за развитие на туризма, с който ще “Ханс Зайдел”, които присъстваха на 
кандидатстват за средства пред Евро- срещата в Босилеград, 
пейската агенция за реконструкция. Това

еколо-

- С реализацията на този

ито



Шеми п коментар Г>
18 ноември 2005

Признание за всички 

поколения Балканите - малкият 

икономически “тигър”
' -

10 млрд. евро нови инвестиции в региона се очакват през 2006 г.
Югоизточна Европа се пре- растеж за 2005 г. и 6% за 2006 г. очакват над 10 млрд. евро нови 

върна в най-бързо развиващия 
се пазар след Азия от началото дължат да привличат най-мно- ции. Чуждестранните капитали 
на 90-те години досега, а Бъл- го инвестиции заради активни ще са около 
гария и Румъния остават приватизационни проекти, се страните. ЕС е най-големият 
най-привлекателни за инвести- казва в анализа, 
ции в региона. Това се казва в

я България и Румъния ще про- преки чуждестранни инвести-
;. : г|цI 5% от БВП на

инвеститор в региона, а една 
Икономистите от групата на от новите членки в съюза - 

последния анализ на “Банк Банк Аустрия смятат, че ин- Словения, е определена като 
Аустрия - Кредитанщалт”, ко- флацията за региона на Югоиз- “врата” към Югоизточна Евро- 
ято е собственик на Ейч Ви Би точна Европа тази година ще е па.
Банк Биохим и Хебросбанк в средно 7% при над 30 на сто 
България.

Средният ръст на БВП в ре
гиона от 2000 г. досега е 5%. С ятното развитие на региона се 700 млн. евро. Те покриват 
това се изпреварват новоприе- посочват започналите струк- около половината от дефицита 
тите в ЕС страни от Централ- турни реформи в България и по текущата сметка, който се 
на и Източна Европа, които от- Румъния, свързани с очаквано- очаквала надхвърли 11.2% в 
читат средно 3.5% икономи- то членство на двете държави в края на годината според ана- 
чески растеж годишно. Банка- ЕС. И при двете бизнесклима- лиза на банката. Според МВФ 
та прогнозира, че растежът в тът значително се е подобрил в и българското финансово ми- 
Югоизточна Европа ще запази резултат на хармонизацията на нистерство обаче дупката в те- 
темпа от 5% за тази и за след- законодателството с европей- кущата сметка ще стигне 13-14

,1

! Г Нетните чуждестранни ин
вестиции в България за първи-поскъпване преди пет години.

Като причина за благопри- те 6 месеца на тази година саДиректорът за качество 
бодан Сотиров, заяви на

корпорацията “Тигър” в Пирот Сло- 
пресконференция, че наградата “Оскар за 

качество , е която преди няколко дни беше удостоен 
каучуковата промишленост, е признание за всички “тигровци” през 
изминалите седем десетилетия съществуване и работа.

този гигант в

Необходими са промени при 
финансирането на общините

От бюджетно към проектно мислене»
ващата година. Конкретните ското. 
прогнози за България са 5.3%

процента.
През 2006 г. в региона се в. "Сега"

едегация от Плевен гостува на КИЦ

Планират да установят 

икономическо сътрудничество
В началото на месеца стартира Първият дискусионен семи- 

Програма ФАР Трансгранично 
сътрудничество България - Сър
бия и Черна гора. Европейската

нар по целите на програма 
“Добросъседство ” се състоя 
във Видин на 3 ноември. 

общност е отпуснала 4 млн. евро Втората беше на 7 ноември 
на България и 2 млн. евро на Сър
бия за развитие на трансгранично-

във Владичин хан, а нова * Делегацията от Плевен предостави на босилеградския филиал на 
КИЦ мултифункционален лазер, дарение от Общинския съвет на 
Плевен.

среща за уточняване на 
то сътрудничество между тези партньорство и съвместно 
страни. От нашата страна в прог- участие в проекти по прог- 
рама “Добросъседство” могат да рама фдр Трансгранично 
кандидатстват общини и други сътрудничество Бълга- 
юридически лица от окръзите Бор- рия-Сърбия и Черна гора ще 
ски, Зайчарски, Нишавски, Пирот- се проведе в Болевац на 25 
ски, Ябланишки и Пчински, а от ноември.
България - Видинска, Монтанска,
Пернишка, Кюстендилска и запад
ната част на Софийска област.

Ще бъдат ли оползотворени рени проекта. Почти 70 общини 
предложените средства? или една трета от проучваните, въ-

За да стане това необходимо е 0бще не са кандидатствали с про- 
да бъдат подготвени издържани екти по присъединителните прог- 
във всяко отношение проекти.

Изследването, направено от е посочила идея за проекти.
УНДП за 209 общини от 24 бъл
гарски области през март-април са предназначени преди 
тази година показва, че на една об- подкрепа на устойчивото терито- 
щина се падат средно по 0,7 одоб- риално развитие и засилване на 
рени проекта. Поразяващ е фат- трансграничнитс връзки на малки- 
ктът, че 72% от общините нямат те и недостатъчно развити общини 
одобрен нито един проект, а само край границата. За съжаление, дан

ните сочат обратното: големите 
общини разработват два пъти по
вече проектни идеи от малките и 
имат 4,7 пъти повече одобрени

вен, изтъкнаха членовете на 
В делегацията и подчертаха, че 
В те не представляват полити- 
В ческа, а културна делегация на 
I Общинския съвет. Намерение- 

ш то ни е наскоро да организи
ра раме среща между представи- 
I телите на общинските ръко- 

•1 водства на Плевен и Босилег- 
Н рад, на която да бъдат обсъде
ше ни възможностите за сътруд- 
-0 ничество между двете общини, 
Ч а особено в областта на иконо- 
дю миката.

Гостите от Плевен изтъкна- 
Я ха, че една от първите крачки 
Я за укрепване на сътрудничес

твото ще бъде готовността им 
Работещи те в Босилеград- културата, в разговорите меж- да овъзможат безплатно пред- 

ския филиал на КИЦ “Цариб- ду представителите на КИЦ и ставяне на фирми от Босилег- 
род” тази седмица бяха дома- делегацията ог Плевен са об- радска община на междуна- 
киии па официална делегация съдени и начините и възмож- родните панаири в Плевен, 
от община Плевен. В състава постите за укрепване на сът- 
на делегацията бяха замес- рудничсството между двете разговорите, че пробивите в 
тник-кметът д-р Валентин Ма- общини и в други области. областта на културата трябва 
теев и общинските съветници - - В Босилеград дойдохме по да бъдат пренесени и на ико-
Михаил Шишков, Чавдар Вс- покана на Иван Николов, номическото сътрудничество 
липов и Николай Маринов. председател на Управителния между Босилеград и Плевен.

Освен договорите за сът- съвет на КИЦ, който неотдав- П.Л.Р.
рудничество в областта на на беше на посещение в Пле-

§й1% от тях имат по 3 и повече одоб-

рами, а всята пета община дори не

Присъединителните програми 
всичко за

ИМ

ШШ Щг

Панаир на 
инвеститорите и 
общините

проекти, което, естествено, още 
повече задълбочава регионалната 
неравнопоставеност. Поради това 
не се усвояват добре отпуснатите 
средства и те се пренасочват към 
други региони.

Как да се преодолее това?
Най-голямата пречка е бавното

Иван Николов заяви след

От 7 до 8 декември в Нови 
Сад ще се проведе първият 
Панаир на инвеститорите 
и общините. Изложението 
предлага добра възможност преориентиране на общините от 
за установяване на контак- класическия (социалистически) 
ти и сътрудничество меж- бюджетен принцип към новия ев- 
ду местните власти ифи- ропсйски проектен принцип. Сле- 
нансови институции (бан- дователно все по-актуална става 
ки, донори...), които проя- необходиността от преориентация 
вяват интерес към инвес- на общините от бюджетно към 
тиции в местна инфрас- проектно мислене. Вместо чинов- 
труктура. ници за стъкмяване на бюджети,
Организатор на Форума е необходими са професионалисти 
Министерството на дър
жавната администрация и 
местното самоуправление и 
Агенцията за развитие на 
инфраструктурата в Сър
бия.

ЕС очаква реформи в БиХ
Европейският съюз призова босненските лидери да осъществят реформи в конституцията на 

Босна и Херцеговина като част от подготовката за стартиране на прсдприсъсдинитслни прего
вори с ЕС. “Реформирането на конституцията е изключително важно за това страната да успее 
да постигне сериозен и стабилен напредък по пътя към ЕС”, заяви сврокомисарят по разширя
ването Оли Рей след среша в Брюксел с лидери на политически партии от трите етнически об
щности в Босна - мюсюлмани, сърби и хървати. По думите на Рсн сложните държавни структу
ри, създадени, за да балансират властта между трите босненски общности, са прекадено трома
ви! за да позволят босненските власти да преговарят за членство в ЕС.

за правене на проекти, които да 
привличат инвеститори. Та нали 
народът отдавна е казал, че сиро
машията не идва от джоба, а от 
главата!?!

В. Богоев
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ВКС на Либия отложи 

решението си по смъртните 

присъди на българските 

медицински сестри

Цените в туризма - 

вече равни за 

българи и чужденци
Цените на туристическите услуги в хотелите и ресторанти

те да са еднакви за български и чужди граждани, реши парла
ментът, приемайки на второ четене промените в Закона за ту
ризма. Изискванията за еднакви цени ще се прилагат и когато 
те се обявяват в интернет, в рекламни брошури и в радио и те
левизионни предавания. Държавната агенция по туризъм вече 
ще е към Министерския съвет, а не както досега към иконо- I 
мическото министерство. Туристическите хижи и заведения
та за хранене към тях стават самостоятелни туристически 
обекти и ще имат собствена категоризация - съответен брой 
знаци на еделвайс. Комисията по търговия и защита на потре
бителите ще извършва контрола по Закона за туризма.

Предварителният и последващ контрол ще се извършва от 
кметове на общини за категоризираните от тях обекти, пише в 
закона. Туроператор или туристически агент, който извършва 
туроператорска дейност или туристиечска агентска дейност 
без квалифициран персонал и подходящо помещение, да се 
наказва с глоба от 200 до 500 лева, а за повторно и всяко след
ващо нарушение санкцията да е от 500 до 1000 лева, решиха 
депутатите.

Върховният касацио
нен съд (ВКС) на Ли
бия отложи за 31 
януари 2006 година 
решението си по 
жалбите срещу 
смъртните присъди 
на петте български 
медицински сестри. 
Съдът съобщи, че 
отлага решението си 
по молба на предста
вителя на държава
та, която също е от
ветник по това дело.

С този лозунг в много български градове сс състояха 
протести в подкрепа на медиците

ПРЕЗИДЕНТЪТ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ:
По-скъпо легло в 

Студентския град
България няма да 

пожали усилия за 

осигуряване на 
благоприятен изход 

от процеса

лекар. Очакването бе съдът да постанови единстве
но възможното решение - оправдателна присъда. 
Внимателният анализ на доказателствата по дело
то, извършен от европейски, български и арабски 
юристи, показва, че в тях няма нищо, което да пот
върждава вината на обвинените българи, посочва 
Георги Първанов.

Като изразява солидарността на българския на
род с трагедията на заразените в Бснгази деца и 
техните семейства, президентът потвърждава го
товността на всички български институции, на ця
лото българксо общество да продължат да съдей
стват за облекчаването па тяхната съдба.

“Бих искал специално да се обърна към Валя, 
Нася, Кристина, Валентина, Снежана и Здравко, 
които са на границата на своите човешки възмож
ности. Уверявам ви, че българската държава няма 
да пожали никакви усилия за осигуряване на бла
гоприятен изход от този мъчителен процес”, е лич
ното послание на президента Георги Първанов към 
задържаните ни сънародници в Либия.

С около 25% по-високи наеми за общежитие ще трябва да 
плащат студентите в Студенския град в София. За това предуп
редиха от Съвета на ректорите и Националното представител
ство на студентските съвети. Изчисленията са на базата на про
ектобюджета за висшето образование и повишаването на цените 
на тока и парното, обясниха от Съвета на ректорите.

“По наши изчисления през следващата година студентите ни 
ще трябва да плащат средно по 7 лева повече за консумативи, а 
наемът ще остане същият”, казаха пък кешпетентни ръководи
тели от Студентския град.

“Разликата ще трябва да поемат студентите, защото ние няма 
откъде да намерим тези пари, коментират ректорите на българ
ските висши училища. Ние сме поели ангажимента само за уве
личаване на разходите за стипендии”, отговаря заместник-ми
нистърът на финансите Кирил Ананиев. По думите му парите за 
студентски стипендии за догодина са с 1 милион лева повече.

Иначе от разговорите ни, които проведохме по този повод с 
няколко наши студенти, живеещи в Студентския град в София, 
узнахме, че това повишаване на наемите няма много да ги засег
не, защото частните квартири са толкова скъпи, че направо са 
непосилни за нашенци и почти никой не смее дори и да си по
мисли да живее на свободен наем.

Президентът Георги Първанов изрази надежда, 
че отлагането на делото в Либия ще бъде последно и 
ще бъде постигнато справедливо решение на случая 
с българските медици. Това се казва в позиция на 
президента по повод решението на Върховния каса
ционен съд на Либия да отложи за 31 януари 2006 г. 
решението си по жалбите срещу смъртните присъди 
на петте медицински сестри.

Според президента Георги Първанов решението 
на Върховния касационен съд на Либия удължава 
драмата с петте невинни медицински сестри и един

Отлагането на делото сре
щу българските медицински 
сестри дава възможност на 
либийския режим да продъл
жи политическия пазарлък с 
международната общност и 
България с цел извличане на 
определени икономически и 
политически дивиденти от 
съдбите на българските меди
ци. Това се посочва в комен
тар до БТА на Константин 
Димитров, член на Национал
ното ръководство на ДСБ и 
председател на комисията по 
външна политика на партия
та. Същевременно българско
то правителство получава до
пълнителен шанс да подобри 
подхода си в търсене на меж
дународна подкрепа, включи
телно чрез съвместни дей
ствия на София, Брюксел и 
Вашингтон, които да доведат 
до безусловното освобожда
ване на нашите сънародници, 
коментира още Димитров.***

Европейският съюз привет
ства решението на Върховния 
касационен съд на Либия да 
отложи за 31 януари 2006 го
дина решението си по жалби
те срещу смъртните присъди 
на петте български медицин
ски сестри и палестинския ле
кар, обвинени в умишлено за
разяване със СПИН на над

400 либийски деца.
Това е полезна стъпка, коя- приветства също намерение

то се надяваме, че ще доведе то на либийското правител- 
до възтържестуване на спра- ство да премахне смъртното 
ведливостта, заяви еврокоми- наказание в страната, 
сарят за външните отношения

Бенита Фереро-Валднер. ЕС

Т.П.

I;; ■Представяме ви трите най-известни зимни курорта в България
се въртят до 360 градуса на място, което 
ги прави много удобни при обработка на 
пистите. Поне един път седмично за ту
ристите ще се прави шоу 
ни, казаха от “Бороспорт”. Вечер те ще по
казват висши пилотаж сред фойерверки, 
атракционни спускания на ски-учители и 
музика. На пълен капацитет ще работят и 
двете нови въжени линии, пуснати мина
лата година.

Общият капацитет на всички съоръже
ния вече е около 15 хиляди души на час, 
което означава, че на теория толкова ски
ори могат да карат едновременно! Обосо
бяват се 3 независими зони на Боровец с 
над 40 километра писти. Вече са монтира
ни 4 влака с капацитет 1200 души на 
Има и два ски-лифта. Пистите са осветени 
и екипирани с оръдия за изкуствен сняг. 
На тях ще може да се правят нощни спус

кания до 22 часа. За опитните скиори са 
предназначени пистите в най-високата 
част - Маркуджиците, а има и трета част - 
средната зона “Ястребец”.

В момента се газифицира най-големият 
хотел (на зимен курорт) не само в Боро
вец, но и на Балканския полуостров - “Ри
ла”.

шш ш в уа\а вг1ш с новите маши-

Както ни осведоми бившият скиор от 
световна класа, сега един от изпълнител
ните директори на “Бороспорт” - Петър 
Попангелов, през настъпващата 
очаква 30-40% ръст на скиорите в Боро
вец. И една подробност: През новия сезон 
всеки скиор-любител ще може да преме
ри сили с него. Който го победи, получава 
купа и автограф от най-добрия български 
скиор...

""'•ха

$ + <ш зима се■^71Зж ■Лщ >гу
ц

час.

(М
Ш

Осем от най-модерните снегоутъп- 
кващи машини ще обработват пистите в 
Боровец през идващата зима, за да бъ
дат винаги готови за скиорите (между 
които и значителен брой от СЧГ).

Купени са 2 чисто нови машини, 
т.нар. ратрак, от водещата италианска 
фирма “Принот”, модел “Еверест”. Те се 
внасят за пръв път в България. Могат да

(Продължава)

„Кенгуру без граници“ на Боровец
в курорта Боровец се проведе 13-ата международна генерална асамблея 

Европейската асоциация “Кенгуру без граници” под патронажа на българския 
министър на образованието и науката доц. д-р Даниел Вълчев. Участваха повече 
от 80 представители на около 40 държави от Европа (между които и от СЧГ),
КаК>Пп “ °т САП ’ МеКС?п»1 Ве,‘едУела, Пуерто Рико, Казахстан, Грузия и др.

Да напомним, че за 2005 година броят на участниците 
гуру” надхвърля 3 милиона и

на

в състезанието “Кен-
половина ученици в света!
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Министърът на правосъдието Зо- 
ран Стойкович посети Босилеград

Двуезичие в 

първоначалния съд

Вършат се подготовки да 
продължи асфалтирането 
на участъка от граничния 
преход “Рибарци” към село 
Бранковци, на дължина от 
около 2,5 километра. До- 
колкото времето позволи, 
през есента ще бъде асфал
тирана и тази пътна от- 

оповестяват в Боси-

Асфалтират улици
Въпреки неотдавнашното риев. 

изявление на кмета Владимир 
Захариев, че асфалтирането на климатичните условия позво- 
улиците в Босилеград и Райчи- лят през тази есен ще бъдат ас- 
ловци ще бъде отменено за фалтирани 30 000 квадратни 
следващата пролет, миналата метра. Освен слагането на ас-

Той пояснява, че доколкото

сечка
леград.

В рамките на редовното си 
посещение на съдебните ин- 4.° °Умите на министър 
ститудии в републиката ми- Стойкович, от следващия 
нистърът на правосъдието на МеСец в Босш,еград Ще ама
ноЪеРмбвИоЯиЗОРпаосетиОЙОбВИЧ "* П ^^реОв^ап.а 
ноември посети Общинския прокуратура в Сурдулииа
съд в Босилеград. На срещата с със седалище в Босилеград. 
председателя на съда Борис Такова решение е прието, 
Георгиев и съдиите, той бе за- понеже според сегашните

разпоредби не може да бъде 
открита самостоятелна 
прокуратура, за която се 
застъпваха почти две годи
ни кметът Захариев и об
щинското ръководство.

на вътрешните работи. Стой
ността на проекта възлиза на 
40 400 000 динара. Според до
говора, който тази есен склю
чиха Републиканската дирек
ция за пътища и Дирекцията за 
строителни площи и пътища в 
Босилеград, цялото количес
тво асфалт и самото му поста
вяне се финансират от страна 
на републиканската дирекция, 
докато общинската дирекция е 
подготвила само тампоните, 
върху които се слага настилка-

От началото на реализация
та на проекта досега са асфал
тирани улиците в централната 
част на с. Райчиловци и в ма
халите Роглинци и Сбирище, 

седмица започна реализацията фалт върху 8,5 километра ули- както и някои трасета в центъ- 
на този проект. ци с широчина от 3 до 4,5 мета- ра на града. Освен в Райчилов-

- Асфалтирането е резултат ра, проектът включва и асфал- ци, проектът включва и асфал- 
на допълнителните ми разго- тирането на училищния двор в тиране на улици в босилеград- 
вори с министъра за капитални Райчиловци, спортния център ските квартали Магурка, Доб- 
инвестиции на Република Сър- “Пескара”, както и дворовете ри дол и Ясиковец. 
бия Велимир Илич, заяви Заха- на Здравния дом и на Отдела

познат с положението, пробле
мите и начина на работата в та
зи институция. След посещени
ето на съда министър Стойко
вич се срещна с кмета Влади
мир Захариев и с членовете на 
общинското ръководство, а по- 
сети и босилеградската черква. поне 30 /о от споРовете Д» Рв' 

- Целта на посещението ми Шават С д0Г0В0р М«ВДУ пр°™- 
беше да се запозная с евентуал- в°пос™вените страни. Медиа
ните проблеми в Общинския ЦИЯТа Ще провеждат спеРиа- 
съд и да намерим начини за ™сти-мид„атори, за чиято 

“ Г р подготовка Министерствототяхното решаване, заяви пред л
“Братство” министър Стойко- "РеДваР»телно ще сформира 

^ к Център за медиация.

та.

П.Л.Р.

Превантивни мерки 

срещу грип
Босилеградската служба на 

Завода за здравна защита от 
Враня в края на октомври по
лучи 350 безплатни ваксини 
срещу грип от Института за 
имунология и вирусология 
“Торлак” и веднага започна ак
цията за ваксиниране. Ваксина 
до сега са получили към 200 
души с различни хронични за
болявалия. Останалите 150 са 
предназначени за заетите в 
Здравния дом и за лица, които 
ще бъдат ангажирани при 
евентуално разпространяване 
на птичия грип. В ход е вакси- 
нирапето и на тези лица.

- Службата не разполага с 
достатъчно дози ваксини за 
всички лица в общината, които 
според плана на здравното ми
нистерство задължително тря
бва да получат безплатни вак
сини и които ще бъдат включе-

Говорейки за мерките при 
евентуалната поява па 
птичи грип, Захариев под
черта, че службата вече е 
сформирала тричленни еки
пи за осуетяване на евенту
алната епидемия на тери
торията па общината.
Покрай заетите в тяхната 
служба и лича от медицин
ския персонал от босилег- 
радския Здравен дом, в със- Д-р Васил Захариев 
тава на екипите са включе
ни и лица от Ветеринарна
та станция, общинското 
управление и прочие.

От срещата на министър Стойкович с 
ръководствата на общината и на Общинския съд

Говорейки за актуалната об
становка в Сърбия, министъ
рът заяви, че се очаква да се 
стигне до копсензус между 
всички политически партии в 
Сърбия за приемане на стано
вище за преговорите във връ
зка с окончателното решение 
за статуса на Косоово.

ваксиниране на лица от прио
ритетната група и оповести, че 
ще се постараят да ги подсигу
рят.

вич и добави, че в босилеград- 
ският съд няма много пробле
ми както с някои съдилища в 
републиката. Той обеща, че 
Министерството на правосъ
дието ще подсигури средства 
за оборудване и осъвременява
не на Общинския съд и на 
Общинския съд за нарушения в 
Босилеград.

Министърът изтъкна, че 
най-големия проблем в рабо
тата на общинския съд е свър
зан с (не)прилагането на зако
ните за двуезичието. Той обе
ща, че ще бъдат предприети 
съответни решения за създава
не на необходими условия хо
рата тук да ползват майчиния 
си език. “Ще изготвим двуезич
ни формуляри, ще бъдат преве
дени законите, а доколкото е 
нужно ще ангажирам и специа
листи, които владеят и двата 
езика”, поясни той.

Стойкович заяви, че откакто 
е на чело на Министерството 
на правосъдието съществува 
напредък в решаването на съ
дебните спорове и посочи, че 
ще се настоява присъдите да се 
постановяват в период от 3 до 6 
месеца. Той изтъкна, че от на
чалото на следващата година в 
съдилищата в републиката ще 
се въведе нов институт - медиа
ция. Очаква се по този начин

Един от сериозните пробле-ни в осуетяването и спречава- 
не на евентуалното разпрос- ми е, че двете аптеки в Боси-
трапяваие на птичия грип, зая- леград не са подсигурили вак- 
ви д-р Васил Захариев, шеф на сини срещу грип и босилеград- 
босилеградската служба на За- чани, които желаят да си ги ку- 
вода за здравна защита. Той пят, нямат възможност да го 
казва, че в момента са им необ- направят тук. 
ходими около 100 ваксини заП.Л.Р. П.Л.Р.

Долнолюбатчанинът Апостол Симеоноб осъден на тримесечен затвор

Незаконно притежавал оръжие
*На Симеонов иззета ловджийска пушка ръчно производство калибър 16 мм, 27 патрона за 
ловджийски пушки, от които 12 ръчно произВодстВо, четири боеви патрона и експлозивен 
материал

Съдебният съвет на Окръжния съд във ции и експлозивни съоръжения. Същевре- материял в къщата и в плевника му и вре- 
Враня, председателствуван от съдията менно са му иззети боеприпасите: една менно му ги конфискували. По време на 
Слободан Стоилкович, потвърди присъ- ловджийска пушка ръчно производство разглеждането на делото в Общинския

та ще трябва да проведе в затвора още два но производство, четири боеви патрона, и с нея не може да се направи вреда. За да 
и половина месеца. Съдебния? съвет на четири взриватели и друг експлозивен ма-

три Апостол Симеонов бил заподозрян от но, че оръжието функционира, 
месиха затао? .ю в това наказание са общинската прокуратура в Сурдулица, ко- Отхвърляйки жалбата на пълномощни- 
вк;.ючени и пповедените две седмици в ято през април 2001 година срещу него за- ка на Симеонов, съдебният съвет в 
ппелваоителен а??с? В постановената вела углавно дело. Преди това - през ав- Окръжния съд констатирал, че първона- 
пписълт ?а гози см се казва че Симеонов густ 1999 година, служители от О тдела на чалният съд в Босилеград докрай е изучил 
е вимве понеже незакошю набавил и вътрешните работи в Босилеград намери- проблема и с основание наложил наказа
ла п“ Гогнест" оръжие, муни- ли оръжието, муницията и експлозивния нисто. В.Ь.



трошат к.
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В училището 6 с. НашушкобицаОтсрочено заседанието на Общинския съвет

Спектакъл за
малкото
ученици

Пак без 

кворум
отговорност на членовете на Общинския съвет, 
отговорност към общината, към партиите, кои
то са ги предложили, към избирателите.

И насроченото за следващия ден (вторник) 
заседание на Общинския съвет не се проведе. 
Този път дойдоха трима членове и кворум пак 
нямаше.

Очевидно е, че в отношенията между коали
ционните партньори от мнозинството нещо не 
е както трябва. Общинският съвет трябваше да 
разисква, между другото по анализа за изпъл
нение на стратегическия акционен план на об
щината през 2005 г. и предложените приорите
ти за 2006 г., за отделяне от Междуобщинския 
център за социални грижи и създаване на об
щински център, за назначаване на директор на 
туристическата организация, както и за опреде
ляне на нов автопревозвач на територи 
общината, в случая частната фирма “Бленда 
турс”.

Поредното (осемнадесето) заседание на 
Общинския съвет в Димитровград, което тряб
ваше да се проведе на 14 т.м., бе отсрочено за 
един ден поради недостиг на кворум!

След като съветниците от ДСС спряха да ид
ват на заседания, на посоченото заседание се 
отзоваха само двама от тях! При това само един 
бе оповестил отсъствието си с възможност да 
дойде, ако се наложи (липсва един за кворум). 
Напразни бяха усилията на заместник-кмета и 
на началника на общинската управа да обезпе
чат кворум по ОЗМ-ите си.

За втори път вече поради недостиг на мно
зинство се отсрочва заседанието на Общинския 
съвет. В случая май става дума за недостиг на

къл, който със сигурност ще си 
спомнят дълго време. За съби
тието ще им припомнят и по
даръците, с които ги дариха 
многобройните донори на ак
цията от Ниш - отделът на Ми
нистерството на просветата на 
Сърбия ги дари с книги и уче
нически прибори, хуманитар
ната организация “Обичай 
близкия си” на малките нашуш- 
ковчани предостави пакети с 
подаръци, които пращат връс
тниците им от Англия, изда
телство “Братство” - книги и 
списания от своята продукция, 
Нишкият културен център съ
що им подари книги, а нишкият 
клон на хуманинарната органи
зация “Коло на сръбските сес
три” - наръчници за изучаване 
на английски език, хуманитар
ната организация “Чилдър” ги 
дари с ученечески прибори и 
т.н.

Затънтеното село Нашушко- 
вица в Звонски край и тамош
ното четирикласно училище 
през миналата седмица бяха 
домакини на гостите от Ниш - 
детските поети Русомир Арсич 
и Денко Рангелов, поета и ком
позитора Миша Миятович и 
актьора от Кукления театър 
Драган Тричкович. В рамките 

дългогодишната акция
“Училищата на ръба на екзис- 
тенцията", която се провежда 
под покровителството на Ми
нистерството на просветата на 
Сърбия, те посетиха училище, в 
което понастоящем се учат чи- 
тирима ученици - първоклас
никът Милан Тодоров и тре- 
токласничките Тияна Адамова, 
Анита Йосифова и Гордана 
Йосифова. Пред учениците, 
учителят им Драган Иванов, 
заместник-кметът на Бабуш- 
нишка община Саша Стамен-

наята на

_АЛ

Български кинематографи на „Балкан театър фест"

“Сезонът на канарчетата” или 

социалистическо (пре) възпитание
оригинална творба, заснета 
още през 1982 година. По сте
чение на обстоятелствата, а 
още повече поради темата коя
то засяга, филмът, заедно с ро
мана, вижда бял свят едва през 
1993 година.

Както изтъкна авторът, по 
това време за филма са били 
написани 17 сценария, които са 
минали какви ли не и колко ли 
не комисии, за да кажат всич
ките “НЕ”.

На въпроса за мотивите за 
написването на романа и пра
венето на филма, Вълчинов от
говори: “За да научат хората 
истината за едно време такава 
каквато е. За истината трудно 
се говори, а по това време бе 
още по-трудно”.

Иначе, първа среща на, как
то някой каза по-смелите ца- 
рибродчани с филма стана 
преди седем години, когато 
КИЦ “Цариброд” се сдоби с 
видеокасетка. За царибродча-

ни филмът и романът имат 
особена тежест и са близки до 
сърцата им, имайки предвид, 
че по страданията на Голи 
оток те са на второ място, след 
черногорците. Може би и зато
ва срещата с Николай Вълчи
нов предизвика голям интерес, 
но за съжаление само сред 
по-възрастните царибродчани. 
Ученици от гимназията едва 
ли имаше.

Николай Вълчинов, който 
пристигна по покана на Народ
ната библиотека “Детко Пет
ров”, е роден през 1950 г. За
вършил е българска филология 
и ВИТИС, отдел режисура. 
Издал е шест книги, от които 
два романа: “Сезонът на ка
нарчетата” и “Послушни мом
чета”. В момента пише сцена
рий за нов филм, а снимат се 
неговите балкански новели, 
първата от които е “Годината 
на петела”.

В рамките на “Балкан театър 
фест”-а на 10 ноември РТВ Ца
риброд излъчи българския иг
рален филм “Сезонът на канар
четата”.

Следващия ден в малката 
зала на Центъра за култура се 
проведе среща с автора на ро
мана и сценарист на филма 
Николай Вълчинов.

Филмът говори за любовта 
между двама млади, но всъщ
ност не става дума за “любо
вен” филм, а за филм, който 
оголява суровата реалност за 
начина на социалистическото 
(пре)възпитание на младите, 
които се опитват поне мъничко 
да се докоснат до музиката на 
“трулия Запад” или да нарушат 
правилата на властващите на 
деня партийни секретари или 
техните галени деца.

Николай Вълчинов допусна, 
че може да се направи паралел 
с филма “Баща в командиров
ка”, но все пак става дума за

Освен учениците и учителя 
им Драган Иванов, на гостите 
от Ниш за даренията благода
ри и директорът на ОУ “Брат
ство” в Звонци Павле Панич. 
Редакторът в Издателство 
“Братство” Денко Рангелов 
призова учениците да изпра
щат рисунки и литературни 
творби за детското списание 
“Другарче”. Той отправи пока
на към малките нашушковчани 
да посетят нашето издателство 
в Ниш и да се запознаят с дей
ността му.

кович, аташето за култура към 
Посолството на Р България в 
Белград Кресен Юруков и дру
ги жители на селото, нишките 
културни радетели изнесоха 
смесена програма 
Арсич, Рангелов и Миятович 
декламираха 
докато актьорът Тричкович 
предостави радост на малките 
нашушковчани, говорейки им и 
демонстрирайки уменията от 
областта на театралното изкус
тво.

поетите

стихотворения,

За учениците срещата пред
ставляваше истински спекта- Б.Д.

Кръободарителска акция

Деца “побират” за 

кръводаряванетоА.Т.

33 Тези дни в Димитровград се 
П проведе деветата за тази година 
8| акция по кръводаряване, на която 
|| се отзоваха 42-ма хуманни граж- 
Щ дани. Новата акция се различава 
;щ от проведените досега, поради 
М факта, че ученици от местното 
Щ основно училище “Моша Пияде” 
И са внушили на свои роднини и 
Л приятели да дадат кръв. Най-го- 
|й лямо усърдие при мотивирането 
З на хората да участват в акцията 
Л са проявили учениците от VI 
|| клас. От страна на организатори- 

те на акцията - Открития клуб на 
Ц Червения кръст в Димитровград 
И и Завода за кръвопреливане от 

1 Ниш, те получиха спортни съо- 
|| ръжения. Най-много свои родни- 
1 нии приятели в акцията е вклю- 
Щ чила ученичката Александра 
н| Иванова от VI клас. Второ място 
И разделиха Сандра Стоянова от 

VI и Марко Тодоров от ПИ клас, 
Щ докато трето място зае Даниел 
I Петров от VI клас. Посочените 
I деца получиха ученически прибо

ри. Димитровград е трета среда в 
Източна Сърбия, в която е прове
дена кръводарителска акция, с 
помощта на ученици. Досега та
кива акции е имало в град Свър- 
лиг и село Цървена река край Бе
ла паланка.
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Тази ряпа е от Щ 
градината на 
Славко Денчев от Цр 
с. Желюша. Благо- Ш 
дарение на дъждов- Щ 
ното време през Й| 
това лято и на 
грижите, които са №] 
полагали Денчеви, И

Тези дни е изтъкната нова табелка-надпис, с която “Площад Освобождение” ряпите им дОСти- ЦЦ 
се преименува в “Площад д-р Зоран Джинджич”. Смайващото тук е, че наиме- гат и до 10 кг. 
нованието преводачът е превел на “български” във втора падежна форма, въп- п п а п
реки че в българския език няма падежи! В София има “Площад Славейков”, а не Дали ВЪВ Ваденето НЗ тази рЯПЗ 03 участвали дядото,
“Славейкова”, защо™ от написаното в такава форма се получава впечатление, бабата, внучката и животинките, не знаем. За всеки слу- 
че името е от женски род - Зоран - Зорана. “Преводачът” не ни е известен, но в чай Заснехме кученцето, което Св Намери коай ГТ1ЯХ То 
града има неколцина преподаватели-българисти и е трябвало да се потърси Веооятно НР пт ппмкячката ип о оа гЛГДГоП
тяхното мнение преди да се напише табелката. Тази “случайна грешка” трябва РОЯГПНО не от Приказката, НО е тук, 33 да Сравним 20- 
час по-скоро да се поправи! лемината им.

Е1® ,

д. с.Ст. Н. С. Игов
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Радио Сурдулица излъчва програма на български и ромски език Магазинерите в Божица 
подготвено посрещат зиматаНямали пари за журналисти

таРжупналисти арНТтру09Ница " За 9а приемем на рабо-
тпяб^ат ^ш^нгпРм^ 9 г°твят и водят тези две емисии ниН
наРРад2о Сурдулица ГорТрЦЛ™ Не Сти8ат' ка3ва 9иракт°>’ьт

Освен на сръбски език Ра- инЛопмя™™*

За малкото хора 

достатъчно
Собствениците на трите ма- Миланов от Враня и с брашно, 

газина в центъра на с. Божица царевица, фураж...
- По въпроса за снабдяване-

информативна, казва 
рът на Радио Сурдулица Горан 

скупщина, Радоичич, инжинер по лесни- 
преди няколко месеца започна чейство, който 
да излъчва програми на бъл
гарски и на ромски език. С това

директо- ски се водят от хонорарни сът
рудници.

- Старая се да готвя емисии- 
на този пост те възможно по професионал- 

застана през септември. но, но в сегашните условия то-
начинание пяпиптп „„„„„„ Когато става дума за инфор- ва едва ли е осъществимо. За
лия да се напели гпрп УС" мирадет0 на Двете малцинства да се подготви половинчасова
които излъчвайки^ Др, диите’ на майчин език, има и сериозни емисия, трябват ден-два рабо- които излъчвайки програми за затруднения. Преди

дио Сурдулица, чийто основа
тел е Общинската и продавачите в тях подготве

но посрещат зимата и обеща- то нямам особени забележки.
Има почти всичко. Поне неват, че селяните няма да имат 

проблеми със снабдяването на липсват стоки от първа необ- 
стоки от първа необходимост, ходимост. Е, за някои “дребо- 
Магазините на божичаните лии”, каквито са например пи- 
Слободан Алексов и Донка роните, селяните ще трябва давсичко та. Без оглед на това, от радио

то настояват тази работа да се
изпълнява от външен сътруд
ник и то срещу три хиляди ди
нара на месец! Затова съм при
нудена да откажа такова сът
рудничество, казва Весна 
Александрова.

Директорът Радоичич под
чертава, че финансовите въз
можности засега не им позво
лявали да приемат на работа 
журналисти за емисиите на 
ромски и български език.

- Водещият емисията на 
ромски език притежава соб
ствено радио на майчин език, 
така че той и не е много заинте
ресован за постоянна работа
та. Когато пък става дума за 
емисията на български, един
ственото възможно нещо е то
зи работник да настаним на ра
бота, при условие половин зап
латата му да обезпечава радио
то, а половин Националният 
съвет на българите в СЧГ, смя
та той.

Радоичич оповестява, че от

оии в ллчински окръг, а се 
готвим да установим връз
ки и с медии от крайгра
ничните общини в Бълга
рия. Една страница във 
вранския седмичник “Сло- 
бодна реч ” е резервирана за 
актуалности от Сурдулиш- 
ка община и се подготвя от 
наши журналисти. Телеви- НС ще поиска и средства за 
зия Враня всяка неделя из
лъчва получасова емисия 
“Сурдулишка хроника", ко
ято се преизлъчва в поне
делник и която също така 
готвят паши журналисти, 
казва Деян Мирчев, главен 
редактор на Радио Сурдули-

националните малцинства, за
читат интересите на хората в 
мултиетническите среди. На
истина двете емисии все още 
са в зародиш - излъчват се три 
пъти през седмицата и допре
ди няколко дни бяха по 15 ми
нути, а сега са по половин час.
В радиото казват, че е от голя
мо значение, че се е тръгнало 
от “мъртвата точка”, като под
чертават, че за развитието на 
двете емисии са нужни не само 
кадри, каквито са малко роми- 
те в общината, но и финансови 
средства.

- Програмата на български 
език се излъчва в понеделник, въпрос е дали при сегашните чин не настояват да прехвър- 
сряда и петък а тази на ромски обстоятелства тези две емисии лят отговорността върху На- 
във вторник, четвъртък и събо- могат да се развиват. Отгово- ционалния съвет, който досега 
та Емисията на български, ко- рът е отрицателен ако се има е финансирал проекти, по не е 

Весна Алексан- предвид, че от общия брой ра- отпускал пари за заплати на 
ботещи в радиото, 14 са на пое- работещите в културата и ме- 

с дого- диите.

Рангелова са сравнително доб- отиват в Босилеград или в Сур- 
ре заредени с хранително-вку- дулица, казва божичанинът 
сови стоки, а този на Ненко Стоичко Динов, който от годи

ни е хлебопекар в Сурдулица, 
но редовно идва при семей
ството си тук. Той пояснява, че 
хората, особено от по-отдале- 
чените махали, навреме са си 
направили запаси от определе
ни стоки, например от брашно. 
Знаят, че снабдяването е зат-

- Магазините са добре 
заредени, но на мен ми 
е все едно дали в тях 
има стока или няма. 
Това го казвам, поне-

ретранслатор, понеже емисии
те на Радио Сурдулица не се 
чуват в Божица, Топли дол и в 
селата в Клисурски край. Кад
ровият въпрос обаче е все още 
висящ проблем. Дали и как той

же нямам пари ни за 
основните стоки, под
чертава Борис Стоич- руднено когато снеговете заве- 
ков (1951) от Златано- ят пътищата. 
ва махала. — Забрави

те се решава засега не е извес
тно. Не е известно и дали осно
вателят и радиото по този на- Таня Стоянова, продавачка 

в магазина на Алексов, казва, 
че е малък оборота в магазини
те. — Малко хора останахме в 
Божица, така че продажбата е 
затруднена. Цели махали са за
личени. Кой да купува!?

це
ха ме почти всички, и 
най-близките, и дър
жавата. Сега живея 
от днес за утре, пома
гам на хората, някой 
ми даде храна, друг ня
коя паричка...

ято подготвя
дрова, е много по-съдържател
на от ромската. Докато в ром- тоянна работа, трима -

преобладава музика, вор на определено време, а 
емисиите на ромски и българ-

В.Б.
В.Б.ската

българската почти изцяло е

Многократните кръводарители еа занемарени
не той разбрал, че то няма да е и пое- градчани!”, “Добре дошли, братя! Пос
ледното. “Като малък ме впечатляваха рещането бе чудесно. Ние също се чув- 
хората, които дават кръв, за да спасят ствахме чудесно", казва той

Тодоров смята, че хуманните хора са

пЯпШвТгЯШТЩчУ

Драгиша Тодоров е дал кръв 53 
Роден е през 1957 година и както казва, 
ценната течност ще дава все докато мо
же. Тодоров смята, че кръводарителите 
в страната ни са занемарени тотално и 
апелира за по-добро отношение на об
ществото към тях. Той с на мнение, че 
многократните кръводарители не тряб
ва да плащат ниго едно лекарство и че 
кръв за тях винаги трябва да се намери в 
здравните ведомства в ситуациите, ко
гато спешно се нуждаят от нея. Бих ка- 

най-основото, което об-

пъти.

нечий живот и затова реших и аз да ста
на един от тях”, казва той. такива по природа и че в никакъв слу- 

Освен в Димитровград и Баня лука, чай не могат да се променят. “Те прос- 
многократният кърводарител своята то са си хуманисти, хора с голямо сър- 
хуманост доказал и в други среди в це”, допълва кръводарителят, 
страната. В Подгорица, където извее- И двамата му синове - Павле (24 г.) и 

време бил на печалба, веднага от- Тони (26 г.), са кръводарители. Драги- 
кликнал на призива на един свой прия- ша така ги е 
тел да даде кръв за негов роднина в ло- _ 
шо здравословно състояние. Тодоров хора да дават кръв, за да помагат на хо- 
си спомня и за 1986 година, когато кръ- рата. Поръчва им, че кръводаряването 
водарители от фирмата ГИД, сред кои- не може да им навреди. Както казва, ни- 
то бил и той, с рейс се запътили в Кра- кога след даването на кръв не е почув- 
лево да дадат кръв за нуждите на та- ствал някакви здравословни проблеми, 

здравни ведомства. “Рейсът бе- напротив чувствал се е много по-добре.

тно възпитал.
Тодоров апелира към всички млади

зал, че това е 
ществото би трябвало да осигури за 
многократните кръводарители но за 
съжаление сме свидетели на обратно
то”, коментира Тодоров.

За първи пъг той дарил ценната 
ност по време на войниклъка си в Баня 
лука. Тогава неговият хуманен жест

живота на един човек, постра- 
произшсствие. Тодоров

мошни
шс пълен. Кралевчани ни посрещнаха с 
лозунгите “Добре дошли, димитров-

спасил 
дал в пътно 
споделя, че след първото кръводарява-

Б.Д.теч-
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Нови книгиБалкан театър фест"

“Кръстопътища” на 

Наташа
%Тополовградчани отлични, 

софиянци великолепни
* Пиесата на димитровградския театър 
"Христо Ботев" "Нишан" бе последната, коя
то публиката можа да види в рамките на 
културната манифестация. *Преди това на 
сцената в Димитровград се представиха са
модейният театър от Тополовград и Народ
ният театър "Иван Вазов" от София.

Тополовградчани миналата Малии Кръстев. Те изиграха 
събота изнесоха пиесата “Има- пиесата на българския класик 
ло едно време”, в която са сме- Йордан Радичков “Лазарица”, 
сени литературните произве- която на сцената поставил ре
дения на руския класик Нико- жисьорът Крикор Азарян. Ва- 
лай Гогол и българския драма- лентин Танев в ролята на Ла- 
тург Никола Русев. Това е при- зар през цялото време разгово- 
казка за царска дъщеря, която ря с кучето си. То побеснява и 
трябва да се омъжи, но й е Лазар е принуден да се качи на

дърво, където прекарва дълго 
време. Както изтъкна след 
представлението актьорът на 
вечерта Валентин Танев, пие
сата “Лазарица” на Радичков и 
постановката на Азарян е крас
норечиво доказателство, че в 
театъра всичко е възможно, 
понеже тук един човек в про
дължение на повече от час и 
половина общува с куче. Ко
ментирайки реакцията на пуб
ликата, Танев между другото Валентин Танев и Ма- 
изтъкна, че в пиесата си Радич- лии Кръстев в “Лазари- 
ков е вмъкнал много архаизми, ца” 
които трудно са разбираеми 
дори и за публиката в Бълга
рия. Както разбрахме от Танев, 
пиесата “Лазарица” понастоя
щем е,една от най-добре посе
тените театрални спектакли в 
България. Членовете на театъ
ра “Иван Вазов” досега са иг-

Тези дни от печат излезе 
новият роман на писателката 
от нашето малцинство Ната
ша Йоцева-Панич. Книгата 

заглавие
"Кръстопътища", издадена е 
от реномираната "Народна 
книга" в 1000 екземпляра.

Както ни информира писа
телката, първото официално 
представяне на романа ще се 
проведе в рамките на “Ниш- 
кия панаир на книгата”, който 
започва на 29 ноември. Вград 
Пирот, където Наташа Йоце
ва-Панич живее и твори, кни
гата ще бъде представена 
през февруари следващата го
дина.

Действието
“Кръстопътища” се развива в 
едно селце в Стара планина и 
започва по турско време, , 
по-точно през 1662 година.
Авторката е ползвала автен
тични документи, принадле
жащи на семейството на ней- те> и сРед критиците, 
ния съпруг, вследствие на кое-

носи

то и приказката, която пре
доставя на вниманието на чи
тателите, може да се окачес
тви като автентична.

Първите й два романа 
‘Червената локва” и “Да оби
чаш отново” са осъществили 
голям успех и сред читатели-

романав

Б.Д.
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“Нишан” е истинският избор 
на местния театър за тази го
дина. Въпрос « «

4 п а оа о
§ „с. 

из ©

5 Й

След представлението чле
новете па ансамбъла “Христо 
Ботев” и техническите лица,

Добре е 
да воюваш сам 
и да имаш четки за зъби 
във всички стаи.

Режисьорът Вълчо Янев
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Може би е нормално 
да воюваш сам - 
тук и там, 
навсякъде. I а' I I I -
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Най-добре е 
да воюваш сам, 
но дали ще издържиш 
вятъра отпред и отзад?

Дали ще спазиш
всички знакове край пътя?
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Бягам бреговете и пространствата, з с I \ Е 
не ме познават крепости и черкви, 2 *> “ ^ * 
не ме познават врати и порти.

Пояснение
Понеже, 
е то,
ми липсват думи 
и правила да ги подреждам, 
и правила да ги изговоря - 
търся помощ.

Да бъде всичко ясно.

Ансамбълът от Тополовград пожъна ръкоплясканията на публиката

трудно да се определи за един рали “Лазарица” около 50 пъти участвали в подготвянето на 
от тримата ергени. След реди- и това не само в България, но и “Балкан театър фест”-а, полу
да комични ситуации, тя в Русия и Македония. Автори- чиха скромни подаръци от ди- 
най-сетне избира бъдещия си те й (артистите, сценографът, ректорката на Центъра за кул- 
съпруг, но... Главната женска режисьорът...) са получавали тура Надежда Стоянович. На 
роля - на царската дъщеря - чу- награди от няколко фестивали, димитровградските театрални

дейци подаръци връчиха и 
Представлението “Нишан” представители на театъра от 

то провъзгласи за актриса на на димитровградския театър град Драгоман. Управителят 
вечерта. От разговора с режис- “Христо Ботев”, изнесено във на театъра “Христо Ботев” 
ьора на представлението Въл- вторник вечерта, бе последно- Делча Гигов съобщи, че за ор- 
чо Янев научихме за озадача- то, което публиката можа да ганизирането на “Балкан 
ващата новина, че Алексан- види в рамките на “Балкан теа- тър фест”-а културните дейци 
дрова именно в Димитровград тър фест”-а. Създаде се впе- в Димитровградско са получи- 
е дебютирала на сцената.

десно изпълни ученичката Со
ня Александрова, която жури-

1Й1вщи
§8.8? 8 
ай**

й в

теа-

Никой не ми прощава, 
че се лутам!

чатление, че в пълната зала ар- ли висока оценка от страна на 
В понеделник пред димит- тистите с голямо удоволствие театрите, участвали в мани- 

ровградската публика се пред- изпълняват ролите си и дори фестацията. Той сподели наме- 
ставиха двамата известни бъл- през цялото време се забавля- рението театралният фестивал 
гарски професионалисти от ват. Отправяйки бурни апло- в Димитровград да стане тра- 
Народния театър “Иван Вазов” дисменти, димитровградчани диционен. 
от София - Валентин Танев и за пореден път показаха, че

(От новата стихосбирка "Дилема" 
в издание на "Братство")

Б.Д.
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Той атедваше^славянска^жлология^Истор^иско-ф1^- МиХЗЛаКИ Ге0ргИеВ Си остава оригинален български
лологическия факултет на Софийския университет

Е====х ЕЕ==^
~!

писател.
Второто съображение е, че Михалаки Георгиев би-

които отричат
-ги„ лекциите на извее- Сръбско-българската война от 1885 година, знае

^ „„„т с ЛН’ ка^?ито бяха Стоян Романски, сръбски, научен още като видински митнически чи- 
‘р т манУил Попдимитров и други. Даже новник и е познат на сръбската общественост. На тоя

направихме и снимка на една софийска улица. Пеньо пост Георгиев остава до 18 януари 1899 г„ когато би- 
гусев принадлежи към онова поколение млади твор- ва отзован и уволнен от новото правителство. Но по- 
ци, оставили трайна следа в историята на българска- гълнат от задълженията си, той тогава не написва ни
та литература като поетесата и авторка на редица ро- що.

Блага Димитрова и литературният критик Сто
ян Каролев. Отново се срещнахме пак в София. За ня
кои мои изследвания за

N
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->мани Моите спомени за Пеньо Русев изплуваха в съзна
нието ми, когато попаднах на едно донесение, изпра- 

сръбско-българските литера- тено от градоначалника на Княжевац Йоцо Наумо- 
турни взаимоотношения в XIX век той ми подари две вич до министъра на вътрешните работи Илия Гара- 
свои книги. Доколкото си спомням, едната се отнася- шанин за положението на християните във Велико 
ше до историята на българския театър, но тя изчезна Търново и Видин (АС, Збирка Илще Гарашанина, ИГ 
безследно след като я дадох на прочит на познатия 226, За]ечар, 10. марта 1847). Наумович се споменава 

поет Васко Попа, тогава редактор в книгоизда-

ЧА, д/г-4

ув българската историография по радушния прием,
оказан на четата на войводата Панайот Хитов, след ____________ . __________

Другата е литературно-критическият очерк Ми- прекосяването на България 1863 г., описан от него в Първата страница от донесението на 
халаки Георгиев” със следното посвещение: “На прочутата му книга “Моето пътуване по Стара пла- Йоцо Наумович 
Джордже Игнятович за старото приятелство и за но- нина”, редактирана от Любен Каравелов и издадена в 
вата среща. София, 29. VIII. 1966 г., понеделник 9,45 Букурещ 1869 година, 
ч. Пеньо Русев.” Обаче не мога да кажа опредлено да

наш
телството “Нолит”.

, ..л

казал на своя ага за станалото, което много разярило 
Донесението е написано на тогавашния сръбски Авзи-ефенди. Като намерил със слугите си кликача, 

ли той тогава вече беше доцент във Великотърнов- книжовен език, по стария правопис, с много повторе- те му нанесли страшен побой.
ския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. ния, показващи, че Наумович не е бил много як в сво- По тоя повод на миналия Свети Йован се събрали

Михалаки Георгиев (1854-1916), родом от Видин, е ята грамотност. Затова го предавм в превод и с пре- няколко търновски чорбаджии начело с търновския 
интересен за историята на сръбско-българските ли- разказано съдържание, 
тературни взаимоотношения по две съображения.
Във връзка с разказите му “Рада” и “От зло по на зло” има пет черкви и митрополитски престол, няма кам-

владика, грък, дошел от Цариград, отишли при тур- 
1. В България град Велико Търново, който отдавно ския началник, дошел също от Цариград, и се опла

кали със следните думи: “Ефенди, тукашните ерлии 
той е бил обвинен в литературно плагиатство от из- бани, нито клепала, защото тамошните християни (градски турци) и бейове не позволяват да се поста- 
вестния сръбски разказвач реалист Лаза Лазаревич нямат тази свобода. Търновските турци никак не поз- вят при нашите черкви клепала за повикване на наро- 
(1851-1881). Пеньо Русев счита, че и двата разказа не воляват да ги имат. Вместо клепалата е установен да да дойде на черква. Затова сме принудени да из- 
са прост превод от сръбски. Михалаки Георгиев зае- обичай, когато дойде време да се служи в черквата държаме един кликач, който оповестява на народа 
ма сюжета, но го обработва въз основа на свой, опре- утринна молитва, тогава определен човек, наречен кога е време да отиде на черковно богослужение. По 
делено български битов материал. Историкът на на българския народен говор “кликач”, ходи от порта грешка на кликача, той похлопал и на портата на 
българската литература Георги Веселинов пък смя- до порта на християнските къщи и като удря отвън, Авзи-ефенди и след нанесения му побой сега лежи 
та, че споменатите два разказа, особено вторият, са дава знак на християните, че е време да отидат на полумъртъв в къщата си. Затова ви молим или ни по

могнете в това отношение, или дайте одобрение на 
На 26 януари казаният кликач, като удрял редом по определените от нас трима души и трима ерлии да

написани под влиянието на разказите на сръбския ре- черква, 
алист “На бунару” и “Све Ве то народ позлатити” и че 
редица творби на българския писател имат общи християнските порти, ударил портата на бившия пре- отидат в Цариград на наши разноски и там да узнаят 
черти с произведенията на Милован Глишич (разказа ди много години търновски кадия Авзи-ефенди. Не- дали нашите черкви ще могат свободно да имат кле- 
“С тебешир и въглен”), Яков Игнятович, Янко Весе- говият слуга попитал кой хлопа и получил отвън от- пала или не.”

Йован Йованович Змай. Но това говори говор: “Хайде, време е да се ходи на черква . Докато 
връзките между две братски литератури, а кликачът чукал по други християнски пор[И, слугата

- Продължава-
Д-р Джордже Игнятович

линович и 
само за

А,-Рибарци (2)Нашите села Ш
■А;Училище в черковна сграда КД? 3? ^Ч.Ь. •-- , » ; *

трЩВ-
учителствал и Йордан Захариев * Мнозина са рибарча- 
Хите които са завършили средни и полувисши училища, 
както и факултети.

гра^отаиртбар^нщ°ащото^ема^корибарс1^мо^те^^^^в^|

| С^това^времемвестниучениР ^обредпа^^сградаНадалеч от
1 , п Га°“СвС ЧЗК д(^закриването му «

;гР’Ж годи^в рХрпи 1
Попов, Димитър Хараламггиев и Сган „Р- Иванов от Райчиловии. Стоян Йоси- :

: Сърбия, Стойне Стойков от Долно У '• с Христов от Рибарци, Кирил .фов от Росен, Петре Кремиковски от Боснлсфал Саве лрис ^ рНайчил0ВЦИ.
Караджов от Ярешник, Любен Димитров о г де ц‘ недостатъчен брой учени- „ факултети. С факултетско образование са Александър Б. Владимиров, Владо Наков, 
Преди 23 години училището престанало да р Р Цветанка Т. Русимова, Борис Тодоров, братята Ранчо и Арсо Тодорови н Стефан Б.

, както Гслсв. Полувисшисти са Велика Евтимова, Стефан Христов, Стефан Янев, Велика Т. 
Русимова, Славка Пструнова, Иван Янев, Иван Стоилков, Никола А. Стоименов и Вс- 

Г. Стоянова. Няма къща в селото, от която да не е излязъл поне едни срсдннст.

: М ■' 1:т
, по и тогава с имало

Щ. ъ., '- 4
ч.ч-ШШ

№ -д-
У'кь.т .V

т Мнозина са рибарчапите, които са завършили средни и полувисши училища
лика

В село Рибарци е имало и добри 7“И,ШНМ1 ^нилибджнл, Никола
— -

висококвалифициран автомеханик ру

- Продължава -
Богослов Янев
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ЮФД - дванадесети кръгНишка зона -12 кръг

Зелените” най-сетне победихакк“Балканците”
побеждават който отбеляза третия гол за “зеле-В рамките на 12 кръг от тазго- тригата в този мач. 

дишното първенство в Южномо- През второто полувреме “зеле- ните”. 
равска футболна дивизия, босилег- ните” много по-решитслно запои- “МладостГ. Величкович, И.
радска “Младост” спечели на своя наха да атакуват противниковата Григоров, И. Василев, В. Стамен- 
стадион с 3:1 срещу “БСК” от Буя- врата и съзададоха няколко голови кович, Б. Воинович, М. Васев (от 81 
новац. Това тя направи след чети- положения, но не успяха да ги реа- мин. Д. Димитров), М. Георгиев 
рите поредни загуби и с новите 3 лизират. Победителят бе излъчен в (от 87 мин. С. Стойков), С. Дамня- 
точки се изкачи на четвърто място последните 10 минути на срещата, нович, В. Владимиров, Л. Динов и

След силен изстрел на Синиша Б. Чипев (от 46 мин. М. Иоич). 
“Зелените” много силно започ- Дамнянович извън наказателното “БСК”: Н. Димич, Д. Додич, Л. 

наха мача и още в 7-та минута из- поле топката се отби от тялото на Худа, Б. Стоянович, Н. Джордже- 
лязоха напред в резултата. Гол- вратаря на буяновчани и попадна в вич, Р. Станкович (от 34 мин. М. 
майстор на първото попадение в краката на резервата Михайло Йо- Димитриевич - от 60 мин. Д. Симо- 
срсщата беше Любомир Динов. ич, който я отправи във вратата^на нович), И. Димитриевич, М. Джор- 
Мииути преди края на първото по- гостите. В 86 минута Михайло Йо- джевич, 3. Михайлович, М. Мит ич 
лувреме централният нападател на ич направи пробив отдясно, влезе и С. Димич. 
гостите Зоран Михайлович успя да в наказателното поле и проследи 
изравни резултата и да върне ин- точен пас до Мирослав Георгиев,

"Балкански" - "Младост" (Медошевац) 2 : 0
(1:0)

Димитровград 12.11.2005 г. СЦ “Парк”, зрители около 200. Съдия 
Милан Димич от Пирот — 7.5.

Голмайстори: Гюров в 32 и Бошкович в 75 минута. Жълти (червен) 
картон: Живкович от “Младост”.

“Балкански”: Андонов 7, Бошкович 8, Ценков 7, М. Георгиев 7, Пе
шев 7, М. Пейчев 7.5, В. Георгиев 7, Гюров 8, Чирич 8, Глигориевич 8 и 
Ценич 7.5.

Играч на мача - Бошкович от “Балкански” 8.
Домакините продължиха с добра игра на своя терен. Доста дълго те 

се опитваха да преодолеят съпротивата на гостите и в 32—ата мину 
пряк свободен удар от 25 метра растояние Гюров успя “да събере “ : 
жината от вратата на гостите. Бошкович в 75 минута само потвърди по
бедата.

В следващия кръг “Балкански” гостува в Кнсз село край Ниш.

във временното класиране.

та с 
пая- П.Л.Р.

Последен кръг от първенството на Пиротска ок
ръжна лига _______________Нерегулярен мач за 

купата на СЧГ за пионери Загуба с 8 футболисти
фК "Задругар" (Крупъц) - фК "Желюша" 3 : 2 (1:1)фК "Балкански" - фК "Долевац" 2 : 5 (0 : 3).

Отборът на “Желюша” загуби и последната среща ни стигнаха до преднина. Но последните двайсетина 
от първенството в лигата. И този път отборът отиде минути те играха със седем футболисти, понеже 
на мач само с осем състезатели. Но и покрай това те Тричков се контузи и до края на мача само стартира, 
в по-голямата част от срещата бяха поне равноправ- за да не се прекъсне мача. Това даде възможност на 
ни с домакините, ако не на моменти и по-добри. За- домакините да изравнят и след това да победят.

Последното поражение остави “Желюша” в дол
ната част на таблицата.

.

щото те с попадение на Гигов откриха резултата, но 
домакините изравниха от дузпа.

През второто полувреме, пак чрез Гигов, желюша- Д.С.

Сдружена шахмат на дивизия на Пчински и Ябланишки окръг

ШК “Младост” спечели 

дербито в Буяновац
* Босилеградскипле шахматисти са много близо до шампионската 
титлаПионерският отбор на "Балкански"

Марянович 7 (Йованович -), Н. Ма- 
рянович 7 (Радосавлевич -) и Рис- 
тич 6.

ШК “Младост” от Босилеград А. Асани - А. Трайкович 0,5:0,5; С. 
спечели с 5,5:2,5 дербито на тазго- Имери - М. Александров 0,5:0,5; С. първенството на 20 ноември (неде- 
дишното първенство срещу “Беса” Демири - Д. Величков 0:1; С. Якупи ля) босилеградчани посрещат “Ра- 
в Буяновац и вече е на крачка до за- - П. Стоянов 0:1 и 3. Рамадани - М. дан” от Лебане и доколкото успеят

да завоюват победа, ще станат 
В останалите срещи от 8 кръг са шампиони и ще придобият право- 

на Пчински и Ябланишки окръг, постигнати следните резултати: то догодина да се състезават в 
На домакините беше достатъчно и “Пуста река” - “Юг” 5,5:2,5; “Ра- Сърбска дивизия - група юг. 
равенство за спечелване на пър- дан” - “Ром” 5,5:2,5 и “Ябланица” - В “Младост” подчертават, че 
венството, но шахматистите на “Брест” 7:1. Свободен в този кръг срещу “Радан” също ще им бъде 
“Младост” играха много силно и беше отборът на “Вранска баня”. трудно, понеже това е третокласи- 
успяха да извоюват победа, с която Таблицата след осмия кръг: раният отбор в дивизията, но смя- 
почти си осигуриха първото място 1."Младост" 13 точки; 2. “Беса” 12; тат, че с максимална ангажира- 
в крайното класиране. 3. “Радан” 10; 4. “Пуста река” 10; 5. ност ще успеят да спечелят мача и

Резултатите: И. Алишани - М. “Юг” 7; 6. Ябланица" 6; 7. “Ром” 4; да постигнат целта, която си пос- 
Ливая 0,5:0,5; Б. Хасани - Н. Рис- 8. “Вранска баня” 2 и 9. “Брест” 0 тавиха преди началото на първен- 
тич 0:1; С. Адеми - Н. Божилов 1:0; точки.

В рамките на последния кръг от
Последна вест

Играч на срещата - Йевтич от 
“Долевац”.

Гостуващият отбор бе много 
по-подготвен, някои от футболис
тите сякаш бяха прекрачили въз
растовата граница. Домакините

Служебно в полза на 
"Балкански"

воюването на шампионската титла Ристич 0:1. 
в Сдружената шахматна дивизия

Мачът от първия кръг па 
купата на ФСРИС, игран 
миналата седмица в Ди
митровград, на терена за
върши с победа на “Долъе- 
вац” с 5 : 2, но е регистри
ран служебно с 3 : 0 за 
БалканскиКакто опо

вестихме, домашният от
бор обжалва мача, понеже 
гостите от “Дольевац” ос
вен спортни легитимации 
нямаха ученически книжки, 
лични карти или паспорти, 
които са предвидени с усло
вията за състезания за 
млади футболисти.
В следващия кръг пионери
те на “Балкански”

оповестиха, че ще се оплачат пред 
компетентните органи, понеже пи
онерите на “Долевац”, освен спор
тните легитимации, не са имали 
други документи (ученически 
книжки, паспорти или лични кар
ти), както налагат правилата за 
идентифициране. П.Л.Р.ството.

Събрание в АК „Балкан“Лукич отбеляза Отново загубиха 
39 точки като гости

БК "Студент" (Ниш)
- БК "Димитровград" см- а във ВТ0Рата най-успешна бе Александра Андонова с 8,6 сек.
77'54 (14 ‘ 17* 2./.' Председателят на АК “Балкан” Симеон МановНона изтъкна, че е до
17’ 91 • О- 91 ■ волен от резултатите на състезателите през този сезон и добави, че през

.У,^1 . 10) 2006 г. се надява на още по-големи успехи. Манов изрази удовлетворе-
Димитровградските баскетбо- ние и от организацията на клуба и допълни, че очаква на предстоящото 

годишно събрание в Управителния съвет да влязат още няколко влия-

Димитровградският атлетически клуб “Балкан” отбеляза края на ат- 
летическия сезон. По този повод в спортния център “Парк” миналия уи
кенд се събраха състезателите от отбора, родителите им и хора от ръко
водството. Бяха проведени и състезания в две дисциплини - скок на ви
сочина и бягане на 60 м. В първата триумфира Андрей Еленков със 155БК "Димитровград" - 

БК "Студент 2 
туват във Враня на “Дина- (Ниш) 86 : 39 (13: 19;

20 : 7; 29 : 6; 24:7)

ще гос-

Димитровград, 10 ноември 2005 Пионерският състав на БК “Ди-
г. СЦ “Парк”, зрители -100. Главен митровград” разгроми връстници- листи се заврънаха с наведени гла- 
рефер - Милан Димич от Пирот Те си от отбора на нишкия “Сту- ви от още едно гостуване. Главна- телни хора. Да отбележим, че състезателите, родителите им и членовете 
(7). Голмайстори: Миланов в 60 и дент 2” с 86 : 39. Мачът бе изигран та причина за поражението в Ниш на УС високо оцениха работата на Манов през изминалия период. 
Наков в 65 мин. за “Балкански”, а в рамките на 9-ия кръг от първен- е лошото стреляне. В този мач ди- 
Чемеркович във 2, М. Марянович в ството. Гостите бяха по-добри са- митровградчани изтърваха 20-ина 
11, Н. Марянович в 13, Симонович мо през първата четвърт, когато благоприятни положения за отбе- 
в 55 и Пекович в 78 минута за “До
левац”.

Стрелба
записаха 19 точки. В състава на ди- лязване на кошове. В състава на 
митровградчани най-резултатни БК “Димитровград” бяха: Геров,

"БалканскиИванов 6 бяха Милош Лукич с 39 и Андрей Вельов, Алексов, Велчев, Стани- 
(Стоянов -), Коцев 6.5, Георгиев 6, Еленков с 24 точки. мирович, Аранджелович, Андреев,
Крумов 6ь Станимиров - (Димит- След този кръг “Димитров- Джорджевич, Андреевич и Радова-ЯК»
ЗЬ-вжИевтич 8, Пекович 7.5, Чемеркович „„ “Хайдук Велко’' Този път своето участие са оповестили пионерски отбори от Ягоди-
7.5, Симонович 7.5 (Стакович М. „ на' ЧУПРИВ, Враня, Княжевац, Зайчар, Пирот и Димитровград.

СК „Граничар“ възобнови 
мемориала „Вуле Маркович“

ФК

Д с. д.с.
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Община Димитровград Срокът за подаване на заявките е 
30.11.2005 г. Неподадените в определения 
срок и некомплектни документи няма да 
бъдат разглеждани.

Изключение може да бъде направено са
мо с доказателство, че нещо му е попречи
ло и конкурсните документи могат да бъ
дат подадени допълнително, най-късно 10 
дни след срока за подаване на заявките.

По случай 40-годишнината си, а с цел да се сти
мулира и утвърждава литературното творчество 
на българите в Сърбия, списание „Мост“ и НС на 
българите в СЧГ

обявява КОНКУРС
за отпускане на студентски 
стипендии за учебната обявяват

Литературен конкурс
за поезия, проза и есе

Брой на потребителите и условия на 
Конкурса Присъждане на стипендии

»а ЯЗ?
кане на стипендии за 22-ма студенти през на следните критерии:
у ' 8’ - осъществения успех,

IV

1. Поетите могат да изпращат по едно или по
вече стихотворения

Ще бъдат присъдени следните награди:
Една първа награда : 5000 дин.
Две втори награди от 2000 дин.
Три трети награди от 1000 дин.
2. Авторите на проза могат да изпратят 

кратки разкази и разкази, чийто обем не надми
нава 10 машинописни страници.

Ще бъдат присъдени следните награди:
Една първа награда от 10 000 дин.
Две втори награди от 5000 дин.
Три трети награди от 3000 дин.
3. Темите на есетата са: Деница Илиева Нико- 

лич (поетеса) и Перица Донков (живописец)
Ще бъдат присъдени следните награди:
Една първа награда от 10 000 дин.
Две втори награди от 5000 дин.
Конкурсът е анонимен. Непубликувани 

стихотворения, прозни творби и есета в обем до 
10 стандартни машинописни страници следва да 
бъдат изпратени в 3 екземпляра.

В конкурса могат да участват учащите 
се в полувисши и висши учебни заведения 
чиито родители или настойници са жите
ли на община Димитровград.

- доходи по член на домакинството,
- въз основа на континуитета за изпъл

няване на училищните условия за ползване 
на студентските стипендии.

Заинтересованите за участие в конкур- стипендии. Предложението на списъка на 
са трябва да подадат следните докумен- кандидатите ще бъде обявено на 12 декем- 
ти: ври 2005 г. на таблото за обяви в ОС и на

сайта \ллоту.сйт11гоудгас1.огд.уи
Подкрепените с документи забележки 

(предлози, внушения) върху обявения списък 
се подават в срок от 7 дни от деня на обя
вяването.

II

- заявка,
- удостоверение, че е студент редовно 

обучение,
- удостоверение за издържани изпити и 

средна оценка (студентите в I курс пода
ват всички свидетелства от средното 
училище),

- удостоверение за средни месечни до
ходи по член на домакинството,

- два екземпляра на договора за студен
тска стипендия, подписани от кандидат
стващия.

Формулярите, заявките и договора за
интересованите получават от компетен
тната служба в Общинското управление, 
както и всички допълнителни информации.

Удостоверението за средните месечни 
доходи по член на домакинството за пери
ода януари-юни 2005 год. трябва да бъде 
подписано и заверено в клона на Данъчно
то управление в Димитровград, а се изда
ва въз основа на изявлението за членовете 
на домакинството и съответните доказа
телства за осъществените доходи на до
макинството за посочения период.

20 дни след изтичането на редовния 
срок за заявки комисията взима Решение 
за отпускане на стипендии според оконча
телния списък на кандидатите.

V
Изплащането и размерът на стипед- 

ниите
На студента се разрешава изплащане 

на стипендия по време на редовното му 
обучение. Стипендията за текущата учеб
на година се изплаща в 10 месечни вноски 
от по 4 500 динара, чрез касата на Общин
ското управление или чрез банкова сметка.

Изплащането на стипендията може да 
бъде спряно в случай студентът да е дал 
неточни документи и когато загуби право
то на редовно обучение или напусне редов
ното обучение.

Договора за стипендиране със студен
та сключва председателят на община Ди
митровград.

Крайният срок е до 29 ноември 2005 г.
В плика трябва да има втори запечатан плик с 

името, адреса и телефона на автора. Наградите 
ще бъдат обявени до 20 декември 2005 г.

Те ще бъдат връчени на тържеството по по
вод ознаменуването на 40-годишнината на 
„Мост“

Творбите се изпращат на следния адрес:
Издателство "Братство" 

"Кей 29 декември" бр. 8, 18000 Ниш 
"ЗА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС"

■ ■Ш 7 8 9 10

ВОДОРАВНО: 1. Яздитно жи
вотно. 3. Кутия със стъклени 
стени, в която се поставя 
свещ, лампа и др. 7. футболен 
термин. 11. Първенец, шампи- 16 1?
он. 12. Дворец, замък. 13. Отс
тъпка от продажната цена на 
стока. 14. Строителна маши
на. 15. Бразилска футболна 
легенда. 16. Съзвучие. 18. 2'
Комшии. 20. Безсмислена упо
ритост. 21. Уговорка между
момък и мома да се женят. 22. 27
Красимир Иванов. 24. Ехо. 25.
Избран представител на фа- 30 
култет. 26. Ловене на дивеч.
27. Английско мъжко име. 28.
Межда, граница на имот. 29.
Река във франция. 30. Алек
сандър Петров. 31. Българско 
мъжко име. 32. Нормативен 
акт, който се гласува в парла-
шество.35ДПаричнаединицаРв Тър в северното полукълбо. 13. ско мъжко в„ ^‘
Румъния 36 Страна в Латин- Град в Македония. 14. Мате- развитието на нещо. 25. Изп 
скУа Америка. 37. Занаятчии- магически двучлен. 15. Пазач Равена к»то «греда ^ 
ски ученик у майстор. 38. Не- На ниви, лозя, градини и др. 17. Помещение за кафене мага 
подвижно морско животно заместник-председателят на зин и № 28. Способност да. се 
ми чТ Сръбската радикална партия, проявява Деин0";о‘9'а“°вР® А

18 Граблива птица. 19. Който дена тъкан на живо тяло. 32. 
ОТВЕСНО: 1. Вид плавателен ' ра отопа„чСТво или до- Кубче за комар и други игри. 
съд. 2. Общинска скупщина (мн.ч.). 21. Извън- 34. Роберт Иванов. 36. Река в
(съкр.).З. Духов музикален ин- “СТмВе°н(чМ0Ввк'23. Славян- Италия. ___________ __
струмент. 4. Горско животно. Р Д у______ 111111 щц цци 11ТТТТРПИИИИИИИИИИИ
5. Вечнозелено плодно дърво. ЛГТТУЯТЯтУ*"•*ЪмЛ»г-У,1ч:г1;гО:1Л
6. Емилия Томова. 7. Валене 5 Звание, ц. Локал. 12. Венец. 13. То. 14. Амур. 15.
на дъжд или сняг. 8. Хранене 10 Оцет 18. Ком. 19. Бандит. 21. ИРА. 22. Щука 24. ЕИ.
към средата на деня. 9. Шес- ^ роТОр.28ЧЛанец. 30. Самар. 31. Апарат. 33. Рабат. 35.Титан, 
тата нота. 10. Баскийска сепа- • д р 37. Ла. 38. Вот. 39. Роман. 40. Ток. 41. Хор. 42. Тема. 
ратистка организация. 12. 43'т»ева'
Постоянен североизточен вя- к

Редакция на сп. “МосГ’
Национален съвет на българите в СЧГ

На 20 ноември 2005 година се навършват 
ДЕВЕТ ДНИ от ранната смърт на нашия мил и 
непрежалим съпруг, баща, син, брат, девер и чи-

* 40

МИНКО ДИМИТРОВ 
(1965 - 2005)
от с. Долно Тлъмино, Босилеградско1к

Каним роднини, съседи и приятели на панихидата, която 
ще бъде отслужена в неделя от 11 часа на долнотлъминските 
гробища.

Неотговорни хора те принудиха да водиш жестока борба за 
живота си в нишката болница, но тежките рани надвиха голя
мата ти сила. Почивай в мир, скъпи наш, защото ти продъл
жаваш да живееш в нашите сърца винаги обичан и незабра
вим.

С дълбока почит и благодарност се прекланяме пред свет
лата ти памет!

Опечаленото семейство

Възпоминание
Изминаха 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на на

шата мила майка, свекърва, тъща, баба и прабаба
ЦВЕТАНКА БОЖИЛОВА 
от с. Дукат

Утре - на 19 ноември, ще посетим гроба й, а па- 
състои в семейната ни къща. Ка-

1
нахидата ще се 

ним роднини и приятели да ни придружат.
С благодарност и обич носим спомените за твоето голямо 

майчино сърце. Почивай в мир!
Децата Коцс, Калинка и Виданка със семействата си
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Манчин рабуш
9ш

и
{Китът 

" шш Тшт
-Нали знайеш, Манчо, тува при нас се проводи 

некикъв фестивал балканскьи на театри? - засту- 
пи ме тия дни Тоза Комунярата.

-Знам, за дебеле паре!
-Бъш тека - за дебеле паре! А знайеш ли колко 

гледаче иду на ньега?
-Орати се по шеесе души...
-А знайеш ли дека половината от нъи улазе без 

билети?
-В, това не знам! Ама йоще йе вестивал - требе да 

има народ...
-Народ?! Народ, Манчо, йедва вързуйе двата 

края! Нейе за голю тавра...
-А чу ли дека тия дни даваоше некикву комен- 

дию ли, трагедию ли “Кико смо обичали другаря 
Титу”?

-Чу, ама да ти кажем некико ми йе зазорно и ми 
се йе смучило да четим, да слушам и да гледам 
кикво се све прайи и орати за ньега. А знайеш ли 
защо? Оти най-млого дървля и каменье върлаю 
теквия що му целиваоше и ступкьете куде мине, а 
думете му гълтайоше кико медовину...

-Е, бъш затова сакайо да ти кажем - дека реши да 
идем да видим кико смо га обичали. Я, Манчо, съм 
га обичал, ама онака истинскьи, а не кико ония що 
не му даваоше да орати. Щом каже думу, а они се 
ушляпкаю, па шляпкаю-шляпкаю та три дни по 
това им бриду длановете... А я - йок, мерим сваку 
думу да видим колко тежи. И могу да ти кажем: 
имаше тежку думу. Запомнил съм йедно, с койе 
починяше и завършаваше свак говор: “Пазете брат
ството и йединството кико зеницуту на окото си!” И 
кво стану после? Избодоше си очите, закър 
и разтурите убаву държаву, са свака жаб; 
гьол! Свак оче да стане Тито...

-Само ли затова си га обичал? - реко да га подва- 
тим.

-Затова и за много друтъе работе! Свак можеше да 
си найде работицу, да си напрайи ижицу, а ако не 
му се арексуйе можеше да вати белият свет и да 
тражи по-убаво...Свак можеше да учи на майчин 
йезик и на свак вакултет, а ако не стигне докига йе 
млад, можеше после и да работи, и да се учи! Мо
жеше све да прайи, само не можеше да плтойе по 
държаву ту.

А я ми кажи. кво йе съга, а? Айдуклъци колко 
очеш! На све стране! От горе до доле! Младиня се 
дала на разврат, оти нема кво да работи. Йедън 
клозет да запрайиш, да ме простиш, не може да га 
завършиш, нема. Народ се смуца а натам, а навам, 
не знайе кво че буде ютре. Може да лайеш на све и 
сваща, ама никой не те чуйе, или се прайи да не те 
чуйе. Тека насред пут може да се изтупанчиш - ни
кой нема да те погледа...

-Чекай Комуняро, не прекаруйеш ли малко, ако 
очеш да работиш, може да засучеш рукаве... В-е, и 
требе да си помислиш кво че работиш...

-Може, може! Ама ти ми кажи: кита нещо напра- 
йиш, кому и куде че га продадеш?

-Я дафставимо политикуту, Комуняро! Смучило 
ми се йе да слушам кико свак знайе и свак наоди 
ману...

-Бъш тека! Лъсно йе са да прайиш зайебанцийе 
на ньегову сметку, да се представиш кико си млого 
уман и кико съга знайеш кико се йе обичало и кво 
се йе прайило...

-Добре де, чуйем дека салата била пълна?
-Пълна, я! А знайел ли защо: надойдоше тия що 

су убаво живеяли при ньега, ако не за друго, 
да се подсете!

-В-е, подсетите ли се?
-Ма йок! Да ме простипд ония на сценуту се под-

т™.... ше домек прайе смей. А я ти Манчо, излезо и
некикво горчило^ми лепеше устата....

Кво да се прайи, Комуняро, теквая йе демокра
цията!

Аз щв съм младоженец
Преди 60 години Илия Николов-Лиски, 

наречен Звонският Манаки, бил първият и 
тогава единствен фотограф от Драговита 
до Стрезимировци. Той станал много по
пулярен сред хората заради занаята си, но 
и затова, че обичал да прави майтапи. При 
него идвали да се фотографират мъже и 
жени, “старо и младо”. Но най-много мю- 
щерии Лиски имал по време на сватби, 
кръщения и събори по селата. Щом слагал 
фотоапарата си върху триножника и отго
ре чадър, при него се събирали много хора, 
за да се фотографират и да чуят новини и 
шеги.

В село Студена преди 20 години догово
рили сватба и чакали младоженеца, който 
бил на работа в Черна гора и трябвало да

допътува с автобус. Сватбарите чакали 
младоженеца с нетърпение, а най-нетърпе- 
лива, разбира се, била невестата. Посреща
ла един и друг автобус, питала пътниците 
за него и накрая получила отговор, че той 
си има любима край морето и няма да дой
де.

Когато хората почнали да губят търпе
ние, Звонският Манаки се пошегувал и ка
зал: “Аз ще съм младоженец.” Не предпо
лагал обаче какво го чака. Разсърдил се 
братът на невестата, хванал го и добре го 
натупал.

На сватбите, които последвали Лиски ве
че и не помислял да бъде младоженец.

више се 
а у свой

Й. Миланов

Да надникнем 
в комшийския 
Двор

т другата страна на гишето няма 
никой.

По едно време вътре минава 
сестра и казва на колежката си: 

“Имаш странку...!”
Жената отвън гишето отго-

Ш
почти всички, повече се зани
мават с това какво (не)работят 
другите, отколкото какво рабо
ти собствената им партия. 
Членството на повечето от 
партиите не помни кога са 
имали събрание, заседание или 
нещо подобно, свързано с пар
тийния живот. Мнозинство от 
тях едва ли са приели някой 
нов член в редовете си, да не 
говорим дали са наказали ня
кой поради нещо. Но “пазарлъ
ците” за отделни постове се 
знаят от всички и те обвиняват 
другите.

Това са темите за чаршията. 
Официално всички мълчат. За- 
щото да размътиш барата... 
може и да е опасно.

На политическата сцена в 
Сърбия неотдавна се появи, 
съвсем очаквано,. Либералде- 
мократичната^ партия (ЛДП) 
на Чедомир Йованович, като 
321-а партия.

Горе-долу по същото време 
в Димитровград бе учередена 
21-та политическа партия в об
щината, тази на пенсионерите, 
също може да се каже очаквано 
с оглед на това колко процента 
от избирателите в общината 
представляват те. На 9880 и ня
колко избиратели в общината 
21 партия.ЛСредно по-малко 
от 500 избиратели на партия!

Гледано отстрани всеки ще 
си помисли, че в общината “ки
пи” от политически живот. Да, 
ама не!

Че кипи — кипи, ама повече 
от чаршийски отколкото поли
тически приказки. Защото чле
новете на всички партии или

варя:
‘Я не съм странка, я съм 

невлянка!”

Обичащи
„великия
вожд“

В култовото предаване по 
вълните на Радио Цариброд 
“Фус нота” за представлението 
“Как обичахме Тито” в рамки
те на манифестацията “Балкан 
театър фест”, между другото 
бе казано: “Между посетители
те в тъмната зала с много се
далки, бяха видяни и хора, кои
то едва ли посещават това мяс
то. Дали от обич към театъра 
или поради “неутажената” лю
бов към Другаря Тито..." По 
вероятно е второто!

а ОНО

„Странка“
На едно гише в Здравния 

дом в Димитровград чака една 
жена. По облеклото си личи, че 
е от някое по-далечно село. От А.Т.

Манна
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