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За децентрализацията - 

нова КонституцияНеобходимо е трайно 

решение за Косово
Председателят на правител

ството на Сърбия Воислав Ко- 
щуница заяви, че правовата 
рамка за истинска и стабилна 
децентрализация на властта и 

| местното самоуправление ще 
се определи с новата Конститу
ция, валидните закони, които 
трябва да се променят и със за
коните които предстои да бъ
дат гласувани.

На Скупщината на Постоян
ната конференция на градовете 
и общините, която се състоя в 
белградския център “Сава“’ Ко- 
щуница подчерта, че 
решения трябва да се обосно
вават върху най-широк общес
твен и политически консенсус, 
а това не е възможно без нови 
конституционни решения.

До решение за Косово и Метохия 
трябва да се дойде чрез компромис, с 
уважаване на международното право 
и принципите за суверенитет и терито
риален интегритет на държавата, зая
ви председателят на правителството 
на Сърбия Воислав Кощуница след 
срещата си с българския вицепремиер 
и министър на външните работи 
Ивайло Калфин, който бе на официал
но посещение в Белград.

Сръбският премиер подчерта, че 
трябва да се води сметка за стабил
ността в региона, а с отпочване на пре-

новите

говорите и за изпълняването на стан
дартите за Косово и Метохия.

След разговорите с премиера Кощуница и вицепремиера Ми- 
ролюб Лабус, Калфин каза пред журналисти, че на Косово е не
обходимо трайно решение.

След срещата си с министъра на външните работи на държав
ната общност Сърбия и Черна гора Вук Драшкович, българският 
му колега заяви, че отношенията между двете страни са не само 
отлични и както между добри съседи, а са отношения и между 
приятели.

Съюз на българите “Бъдеще”
За председател на сдружението бе избранВ Париж се проведе работна среща на Съ

юза на българите по света “Бъдеще”, съоб- Александър Градинаров. Съюзът на бълга- 
щиха организаторите. На срещата в хотел рите по света “Бъдеще” има амбицията да се 
"Мондиал" участниците решиха да учредят регистрира като неправителствена междуна- 
гражданско сдружение Съюз на българите по родна организация с идеална цел към Орга- 

“Бъдеще”, който досега съществуваше низацията на обединените нации и Съвета на
Европа.

Министър Калфин се спря на 
необходимостта от осъществя
ване на инфраструктурните про

света
като неформално сдружение.В рамките на посещението 

си в Прищипа вицепремие
рът и министър на външни- екти, визирайки изграждането 
те работи Ивайло Калфин на газопровода и възстановява- 
бе приет от президента на 
Косово Ибрахим Ругова. От фия_Белград. Той изтъкна, че се 
българска страна беше из
разено виждането, че пре
говорният процес за бъде
щия статус на Косово 
трябва да бъде съдържате-

да допринася за реша- лямо значение за местното да
венето па конкретни въпро- селение. 
си, като децентрализация
та, опазването на култур
ното наследство, спазване- България сериозно подкрепя 
то на човешките права па стремежа на СЧГ към ЕС и при- 
живеещите в Косово сърби.
Министър Калфин сподели 
готовността на България 
да помага активно за реа
лизирането на европейска
та перспектива па Косово.

Министър Мдаджан Динкич за 6. „Политика"нето на авиолинията Со-

Кредити о? Световното 

бойко за овтотогиетроли
наблюдава българска инвести
ционна активност в Сърбия, а се 
работи и по откриването на още 
два ГПП, които ще бъдат от го-

лен и
Българският министър из

тъкна специално и факта, че

13 началото на следващата година Сърбия ще интервю за в. “Политика . По думите му Ми- 
търси от Световната банка кредит за финанси- пистерството за капиталовложения подготвя 
райе па изграждането на автомагистралите от искове въз основа на елаборати за тези пътни 
Ниш до София и от Лесковац до границата с направления. През 2006 г Сърбия може дакон- 
Македония, оповести финасовият министър в курира при Световната банка за кредити, тъй

ветствазапочването на прегово
рите по споразумението за ста
билизиране и асоцииране на 
Сърбия и Черна гора с Европей
ския съюз.

Заради поправка на тунелите 6 Сичевска клисур
щтЕдна година ще се 

пътува през Плоча
и обратно движението ще оъдс 

и раз-

.... р=

ща” трябва да разширят тунелите за I метър, а с голк 
,ПР бъЯе увеличена и височината им, за да могат |,0РМ 
да с^разминават и тировете. Освен че ще бъдат разширени, 

и осветление.международното магистрално пюъ_

ще

за пъти-138М 0350-8838

тунелите ще получат

„‘Се™, поправка пчу-"™ 
600 млн. динара. М.Т.
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Страните от Западните Балкани Новините накратко

Балканите без 

нови границиНа правилен европейски път
с шиите работи на страните от визовия режим. Те смятат, че в

рамките па строгата Шенген-
Започналите преговори

Хървати^ за членство в Евро- ПСА на неформалната им сре- 
пейския съюз^ положителното ща в Охрид. Министрите на ска система съществуват начи- 
мнение на Европейската Коми- втщШйите ррботи на Македо- ни да се улесни и опрости пъ
сия за Македония, започналите ния Йлинка Митрева, на Сър- туването на гражданите от 
преговори със Сърбия и Черна, бия и'Черна гора Вук Драшко- страните от ПСА в Европей- 
гора и Босна и Херцеговина за вич, на Босна Младен Иванич, ския съюз. Участниците в сре- 
сключване на споразумения за на Хърватия Колинда Грабар щата смятат, че е 
стабилизиране и асоцииране, Китарович и на Албания Вее- включването на страните 
както и напредъкът на Алба- ник Мустафай, както и на финансовите планове на ЕС за 
ння в евроинтеграцията пот- Австрия Урсула Пласник смя- периода 2007 - 2013 година, 
върждават, че страните от тат, че напредъкът на държа- Австрийският външен минис- 
Процеса за стабилизиране и вите от региона е и доказател- тър Урсула Пласник каза, че 
асоциране (ПСА) са на прави- ство за продължавиансто на Западните Балкани ще бъдат 
лен европейски път, събощава процеса на разширяване на сред приоритетите на Виена в 
македонската информационна Европейския съюз. На срещата нейното председателство на 
агенция МИА. Такава оценка в Охрид министрите се обяви- ЕС от 1 януари 2006 година, 
направиха министрите на вън- ха за пълна либерализация на

“Съединените американски щати са против разделянето на 
Косово и против промяна на границите на Балканите ’, заяви 
американският замесник държавен секретар Никълъс Бърнс 
интервю за словенския вестник “Дело”. Висшият американски 
дипломат посочи, че сегашната ситуация в Югоизточна Евро
па не може да остане същата, тъй като народите в региона ис
кат промяна.
***

Ръководителят на мисията 
Сьорен Йесен Петерсен наредил да бъдат засилени мерките за 
сигурност в покрайнината след нападението през уикенда сре
щу пътнически автобус край Призрен, предаде ТАНЮГ. 
Автобус, пътуващ по линия Драгаш-Белград, бе улучен с две 
гранати, изстреляни от ръчен гранатомет. Гранатите не се 
взривиха. Никой от пътниците не пострада. Петерсен бе кате
горичен, че подобни нападения няма да бъдат толерирани.

Комисарят на полицията на ЮНМИК Кай Витрул нареди 
да бъдат засилени полицейските патрули и да бъдат издигнати 
контролни пунктове за превозните средства на цялата терито
рия на Косово.
***

Висшият представител за външна политика и сигурност на 
Европейския съюз Хавиер Солана заяви в Белград, че проце
сът по интегрирането на Сърбия и Черна гора в съюза няма да 
е лек въпреки факта, че вече започнаха преговорите за сключ
ване на Споразумението за стабилизация и придружаване.

“Всеки трябва да изпълни определените задачи и да понесе 
жертва за успеха на процеса по присъединяването”, подчерта 
Солана след среща с президента на държавната общност Све
тозар Марович. 
ч**

Представители на Европейския парламент и на Скупщина
та на Сърбия и Черна гора изразиха надеждата, че “Белград и 
Прищина внимателно ще продължат процеса по преговаряне
то в интерес на народа, който живее в покрайнината и за нами
ране на устойчиво решение, което да съответства на регионал
ната стабилност”.

В съвместно изявление след Втората интерпарламентарна 
среща беше преценено, че официален Белград трябва да уста
нови градивен подход, и, че най-добрият начин малцинствата 
да защитят правата си в предстоящите преговори е да учас
тват във функционирането на покрайнинските институции, 
ччч

Вицепремиерът на Сърбия Миролюб Лабус и висшият 
представител на Европейския съюз за външна политика и си
гурност Хавиер Солана разговаряха в Белград за сътрудни
чеството с Хагския трибунал, референдума в Черна гора и за 
Косово и Метохия.

Солана подчерта, че за бъдещия процес по интегриране на 
СЧГ в Съюза е необходимо пълно сътрудничество с Хагския 
трибунал. Лабус подчерта категоричното определение на пра
вителството на Сърбия докрай да изпълни собствените си за
дължения в сътрудничеството си с Хагския трибунал, 
ччч

Приобщаването на Сърбия и Черна гора към европейските 
интеграции, отношенията в държавната общност и решаване
то на въпроса за Косово и Метохия бяха главни теми в разго
вора на премиера на Сърбия Воислав Кощуница с делегацията 
на Европейския парламент за връзки със страните от Югоиз
точна Европа, водена от Дорис Пак.

Кощуница е подчартал в разговора, че съществува пълно 
съгласие на Белград и Брюксел за това, че държавното обеди
нение СЧГ е най-добрата рамка за присъединяване към Евро
пейския съюз и че сегашният приоритет е успешно да приклю
чат преговорите относно Споразумението за стабилизация и 
присъединяване.

в

важно
във

на ООН в Косово и Метохия

Спешно заседание на ОС 6 Димитровград

Иованович директор 

Йованович сменен
На спешно проведеното за

седание на Общинската скуп
щина в Димитровград на 7 де
кември единствена точка от 
дневния ред бе решението за 
освобождаване от длъжност на 
директора на Центъра за култу
ра.

С 15 гласа “за” от 17 присъс
тващи отборници Петар Иова
нович (Г17 плюс) бе освободен 
от поста директор на Центъра 
за култура. Със същия брой 
гласове бе потвърдено решени
ето от предишното заседание
на скупщината за нов и.д. ди
ректор на Центъра за култура 
да бъде назначен Трендафил 
Петров (ДСС).

Да напомним, че Иованович официално от
жение.

Междувременно Йованович от и.д. дирек- 
поста бе сменен на заседание на скупщината от хоркаха Надежда Стоянович превзема длъж- 
28 април т.г., което той обжалва пред окръжния носхта директор, дори успява да регистрира 
съд. Съдът намира, че са направени формални ПОдПИСа си в Търговския съд, което означава (а 
пропуски и анулира решението на скупщината, това потвърди и началникът на Общинската уп- 
като й налага да го допълни с валидно образло- рава Велин Николов), че Йованович до заседа

нието на скупщината, т.е. до приемане на реше
нието за сменяването му, е бил директор на 
Центъра за култура. Оттам и правото му още 
шест месеца да получава заплата от общинския

По повод случилото се при все още неизяс
нени обстоятелства предаване-приемане 
на директорския пост между Надежда 
Стоянович и Петър Йованович в Центъра 
за култура в Димитровград, на 1 декември бюджет. 
заседава и Управителният съвет на това Председателят на отборническата група на 
ведомство. ДС Зоран Петров заяви на заседанието, че не е
Преди самото заседание членовете па УС честно от представителите на Г17 плюс (чийто
и Петър Йованович бяха приети от кме- член е Йованович), които са се съгласили да
та на общината Веселин Величков, който подкрепят Трендафил Петров като условие да
апелира “случката да се разреши по ци- се върНат в коалицията, но не са се съгласили да
вилизован и легален начин. гласуват за сменяването на Йованович (което

потвърдиха с отсъствието си от спешното засе
дание на скупщината).

Да напомним, че в гласуването не участваха 
и представители на радикалите, а бяха на засе-

А.Т.

Владимир Захариев е 
избран за председател 

ДСС в Пчински окръг
данието.

на - От принадлежностите си, които покрай заплатата 
съм получавал през тази година като депутат в Народ
ната скупщина на Република Сърбия, ще дадем 500 000 
динара за реконструкция на черквите в селата в Боси- 
леградска община, както и по 5 000 динара за всяко но
вородено дете през следващата година на територията 
на общината. Това заяви Владимир Захариев, кмет на 
общината, по време на гостуването си в предаването по 
частната кабелна телевизия “Кодал”, на 4 декември.

- Гражданите трябва да знаят, че не съм станал депу- 
за пари, подчерта Захариев.

Той добави, че в края на март, когато се правят зак
лючителните сметки за принадлежностите и заплатите, 
които е получавал през 2005 година, всичко ще презен- 
тира на гражданите, а сумата, която “надхвърля” редов
ните му заплати, ще даде в полза на гражданите в общи
ната. Ц.Л.Р.

БосилеградВладимир Захариев, кмет на община Босилеград и 
депутат в Народната скупщина на Република Сърбия 
от ДСС, е избран за председател на Окръжния съвет 
на тази партия за Пчински окръг. На последното за
седание на Окръжния съвет кандидатурата на Заха
риев единодушно подкрепили 14-те членове на съве
та чрез тайно гласуване. Покрай него за член на 
Окръжния съвет на ДСС за Пчински окръг от Боси- 
леградска община е избран и Александър Алексан
дров, заместник-кмет на общината.

По повод избора му на новия пост, Захариев заяви 
пред “Братство”, че основната му задача е да засили 
влиянието на ДСС на територията на Пчински окръг.

- Ще посещавам общински съвети на територията 
на окръга и ще презентирам на гражданите всичко, 
което е направило сегашното републиканско прави
телство, подчерта той.

Ще дава пари за 

възобновяване на 

черквите и за 

новородени деца
тат

П.Л.Р.
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„Политическите игри" около 
Любиша Младенович като повод

Скупщината на Сърбия прие здравни закони

Венчнн получат опоша помощ
Новото е и това, че с новите закони се признават 

традиционната и алтернативната медицина - акупун- 
турата, хомеотерапията и биоенергията. Но тези ме- 

социално застрашените, безработните, бежанците и тоди могат да се прилагат при професионален кон- 
изгонените лица, за тези над 65 години, които нямат трол от стра„а на камарите на здравните работници, 
пенсия, както и за ромите, средства за здравна осигу- които издават, продължават или премахват лицензи- 
ровка ще отделя държавата. Това всъщност е една от те за раб0та Когато става дума за лицензите, респек- 
по-значителпите новини в приетите пет здравни зако- тивн0 разрешението за работа, трябва да се посочи, 
на в Скупщината на Сърбия, които, както каза здрав- че сега такива трябва да имат лекарите, зъболекари- 
ният министър Томица Милосавлевич, не са спекта- Тб5 фармацевтите, биохимиците и медицинските сес- 
кулярни, но предлагат решения, които в момента са т«и 
необходими на Сърбия. Законите за здравна осигу
ровка, за здравна защита, камарите на здравните ра
ботници, за субстанциите, които се ползват в

Бор помага на 

Босилеград! Всички граждани на Сърбия ще бъдат здравно 
осигурени и ще имат право на здравна защита, а за

♦Мажоритарният собственик на босилег
радския "Автотранспорт" Любиша Младе
нович не е вече и директор на общинското 
явно предприятие "Борпревоз". За смяната 
гласуваха не само отборниците от опози
цията, но и от актуалната общинска власт 
в Бор

Занапред за здравните домове, ръководството 
тях, първичната здравна защита, аптеките в тях и за 

нераз- инвестициите ще се грижат общините. В здравните 
решеноето производство на опиати, и за Червения домове ще могат да бъдат организирани различни 
кръст на Сърбия би трябвало да бъдат основа за все- служби от областта на основната здравна защита: 
общата реформа на нашата здравна система, необхо- спешна задравна защита, обща медицина, здравна за- 
дима за съгласуване на нашата здравна осигуровка с 
тази в страните от Европейския съюз.

Законите регулират и дават предимство на преван-

в

Когато преди десетина дни
По време па сесията па ОС 
в Бор, пред сградата па 
скупщината се събрали го
лям брой работници па 
“Борпревоз”, предават ме
диите. За да 
до евентуални нередности, 
сградата на местния пар
ламент и входът на поме
щението, в което се про
веждало заседанието, били 
охранявани от значителен 
брой полицаи.

щита за жени и деца, теренна служба, лабораторна и 
друга диагностика, превантива и лекуване в областта 
на стоматоложката здравна защита, медицина по 

тивната здравна защита и усъвършенстването на за- труда и физикална медицина и реабилитация, фарма- 
щитата изобщо. Със средства от здравния фонд изця- цевтична дейност, както и служба за транспортиране 

компенсират услугите от областта на пре- на болни. В зависимост от броя на жителите в опреде- 
вантивната медицина, каквито са прегледите, с които лена община, от отдалечеността й от по-големи ме- 
се откриват болести в началната фаза. планирането

нашият журналист потърси ко
ментар от новия собственик на 
босилеградския 
спорт” Любиша Младенович, 
който тогава беше и директор 
на явното

“Автотран-

ло ще сене се стигне
автротранспортно 

предприятие “Борпревоз”, за 
събитията в това борско пред
приятие и за това, че работни
ците в тази фирма искат остав
ката му, той категорично каза: 
“Всичко, свързано с ”Борпре- 
воз", са политически игри".

Дали е ставало дума за по
литически игри или за основа
телни искания на работниците 
е въпрос, който може да се тъл
кува различно. Събитията оба
че, които последваха и които 
предадоха медиите, опроверга
ха Младенович. Всъщност оп
ровергаха го отборниците на 
Общинската скупщина в Бор, 
които на извънредно заседа
ние, проведено на 28 ноември, 
му гласували недоверие и го 
освободили от директрорския 
пост. Отговорът на въпроса да
ли и за какви “политически иг
ри” става дума е по-известен 
като се има предвид, че за ос
тавката му гласували не само 
отборниците на опозицията 
(СРС, СПС, ПСС), но и на акту
алната общинска власт ( ДС, 
ДСС, СПО и Г 17 плюс).

По този повод медиите пре
дадоха, че отборниците, главно 
тези от опозицията, както и 
представители на синдиката, 
обвинявали Младенович в ре
дица нередности. Някои му 
направили забележка и затова, 
че купил 70 процента от капи
тала в босилеградския “Автот
ранспорт”...

Сега босилеградчани раз
лично тълкуват решението на 
отборниците в Бор. Докато ед
ни смятат, че то няма никаква 
връзка с Босилеград, други са 
на мнение, че отборниците на

дицински центрове и от пътната мрежа, в здравните 
семейство, защитата на бременните... Партиципа- домове могат да бъдат организирани и други служби, 

ция ще се плаща за всички услуги, освен за спешни Сигурно е, че бедните общини няма да могат да поне- 
интервенции, а от плащане на прегледи, включително сат всички тези финансови задължения. В това отно- 
и за определяне на диагноза, както и досега, ще бъдат шение те ще получават парична помощ от републи- 
освободени деца до 18 години, бременни жени, диа
бетици, раковоболни...

на

В.Б.ката.

ОС в Бор пряко помагат на бо- 
силеградското 
Младенович, считат те, няма 
вече да бъде по “половинка” на 
две места, а изцяло ще се пос
вети на развитието на своето, 
босилеградското 
спортно предприятие. Трети 
пък са на мнение, че фирмата, 
която все още държи монопол 
в пътния транспорт от Боси
леград към вътрешността, не 
може да кара хората да плащат 
относително високи билети. Те 
са убедени, че този монопол в 
такива условия не може дълго 
да трае, понеже има заинтере
совани частници, които се гот
вят да открият свои рейсови 
линии и да оказват услуги.

Решението на ОС в Бор раз
лично тълкуват и работниците 
в “Автотранспорт”, мнозина от 
които недоволстваха и напус
наха неотдавнашното заседа
ние на Скупщината на акционе
рите. И те си правят съпостав
ка за случилото се в Бор и за 
състоянието в предприятието 
им. Двама от тях, които поже
лаха анонимност, са на мнение, 
че отборниците на борската 
ОС са им отворили по-добре 
очите, така че няма да приемат 

което им

На фестивала на радио и телевизионните станции във 
Върнячка баня

предприятие.

На 29 и 30 ноември във Върняч
ка баня бе проведен 24-ят фестивал 
на Сдружените радио и телевизи
онни станции в Сърбия. В проява
та взеха участие 29 електронни ме
дии от Сърбия, сред които и РТВ 
“Цариброд”. Те бяха подготвили 
общо 168 радио и телевизионни 
предавания. Журито, на чието че
ло бе известният журналист и пуб
лицист Драгомир Иеркович, няко
гашен главен и отговорен редак
тор на ТВ “Нови Сад” и директор 
на РТВ “Белград”, определи
най-добрите журналистически Екипът на РТВ “Цариброд”: Славиша Миланов, 
творби в четири категории - нови- Петър Виденов, Деян Тодоров и Гоша Владимиров 
ни, репортаж, коментар и говори- г

автотран-

й
Йеркович, части от някои репорта
жи на РТВ “Цариброд”, като нап- бе Ангел Недялков, директор на 
ример от творбата “Мусала 2005", Българското национално радио, 
биха можали да се окачествят като 
антологичсски.

Един от гостите на фестивалатслска интерпретация. РТВ “Ца
риброд” се представи с гелевизи- 

“Когато бяхрепортажи
млад ловец”, “Етнокъща Беков” и 
“Мусала 2005”, чиито автори са 
журналистът Петър Виденов и 
операторите и техници Гоша Вла
димиров, Емил Томов и Славиша 
Миланов. Журито похвали репор
тажите па димитровградските ме- 

мажори- • дийни работници
не са подбрали трагични теми и 
теми от областта на престъплени
ето, които били предпочетени от

оннитс си
РТВ “Цариброд” участва за чет

върти път във фестивала на Сдру- 
Най-миого награди този път жените радиостанции на Сърбия, 

грабнаха работещите в РТВ “Зай- Да припомним, че през 1997 г. зву- 
чар”. Тази РТВ станция получи и кооператорът в РТВ “Цариброд” 
първа награда за продукцията си Деян Тодоров получи награда за 
като цяло. Колегите от Радио Пи- звукова реализация на едно ради- 
рот спечелиха две награди - Сло- опредаване, докато през 1998 г. 
бодап Псйчич - за говорителска журналистът Петър Виденов бе 
интерпретация, и Емилия Лилич - награден в категорията радиоин- 
за радиорспортаж. Радио Ниш по- тервю. 
лучи награда в категорията “Днев
ник”.

току-така всичко, 
предлага или налага 
тарният собственик на фирма
та. “Без оглед, че е собственик, 
той не е — бог!”, казват те.

и изтъкна, че те

Б.Д.колегите им от другите среди. 
Според оценката па ДрагомирВ.Б.

И 7-8 километра до Каменица. Студът през 
нощта бе замръзнал настилката, така че с 
първа—втора скорост минавахме от една 
заледена локва до друга. На стоти- 
иа-двеста метра преди Изатовци по пътя 
като че ли тече река! То една чиста, бис
тра вода измива всеки камък. За щастие 
плитка.

,о Каменица и назадБележка
Малко сме, но 

все пак трябва 

да живеем
Няма ли задържане?

От няколко месеца по националната сръбска изречение: “На граничните преходи
върви предаването “Пътната обета- по-дълги задържания”. Е, не е вярно! Поч- 

новка в страната”. Зрителите научават къде в ти всеки уикенд тирове задръстват учас- 
Сърбия се строят, а къде ремонтират пътища, тъка на магистралното шосе през Димит- 
тунели, мостове... Хубаво. За мнозина и полез- ровград до граничния преход Градина . 
но. Някои коментират, че предаването е измие- Някога опашката се протяга и до Пирот, 
леко само затова да се види какво “бъдеще ни както бе и миналата неделя. Задръстване- 
строй” един от водещите министри в правитсл- то и блокадата на едно платно ог шосето 
етвото на Сърбия. Няма нищо спорно в случай продължи и в понеделник, вторник... Е,то- 
да е така. ва не е ли нищо/ Няма ли задържане. Iс-

Нека обаче да обърнем внимание на един де- зи камиони чакат пред граничния преход и 
1 тайл, който във всяко предаване се промъква. В по два-три дни. А защо чакат, това вече е 
: края на предаването, преди рекламата за НИС, друг въпрос.
1 водещите почти редовно повтарят едно и също

няма
В селото ни посрещат двама-трима ка- 

меничани. Познават ме и веднага си из- 
п ливат мъката: “Новинар си, защо не напн- 

Иалагашс се тези дни да от ида до Ви- шеш откога са ни спрели рейса. Не можем 
сок, по-точно до Каменица. Тръгнах в съ- дп отидсм до града, а ето вече е зима. Пък 
бота (3 декември) рамо сутринта. Мъгла- и магазин нямаме. Да не са децата, що ка
та остана да се влачи по течението на Ни
шава, докато Козарица и Видлич сияеха 
под лъчите на зъбатото декемврийско 
слънце. До Долни Криводол и още кило
метър и половина към Изатовци, т.с. до 
края на асфалтирания път (към 30 км), ко
лата “излетя” за половин час, но повече 
време ни трябваше да минем останалите

телевизия

рат “лебац” от Цариброд и ни донесът 
каквото заръчаме, и от глад ще умрем. 
Напиши дека я съм казала това!”- каза ед
на баба и като че ли сърдита, хвана един
от сокаците.

Дано написаното прочетат тези, които 
трябва! А.Т.Б. Д.



Яобпнп от Ъълш^пя
9 декември Я10Б

Сергей Станишеб на конгреса на БСП:Българският премиер 

посети Швеция За конкурентноспособна 

икономикаШведският премиер Йорнн че очаква да срещне към Бълга- 
Першон приветства българ- рия същото отношение, както 

министър-председател към 10-те страни, присъедини
ли се миналата година. Обме-

С 562 гласа от делегатите па 46-ия конгрес 
па социалистите при 612 действителни бю- 

Социалноотговорно пред българите е да летини Сергей Станишев бе преизбран за ли-

ва, Стефан Данаилов, Дора Янкова, АсенГа-

ския
Сергей Станишев като колега, 
приятел и съмишленик. Той из- нени бяха и концептуални въз- 
гъкна удовлетворението си да гледи за процесите на разви ги- 

отново в Швеция, на ето на Европейския съюз и на 
първото му официално посе- глобализацията. Всички поли- 
щение в неговата родина както тически сили в шведския пар- 
премиер. Домакинът определи ламент имат консенсус за рати- 
двустранните отношения като фикацията на Договора за при- 
отлични и изрази сигурност, че съединяване на България към 
България ще бъде член на ЕС ЕС, заяви първият замсс- 
през януари 2007 г., съобщи тник-прсдседатсл на парла- 
правителствената ннформаци- мента Пер Вестербсрг на сре- 
онна служба. Двамата премие- ща с премиера Сергей Стани- 
ри набелязаха сферите на акти- шев. Вестербсрг изрази увсрс-

го види но развитие е модел иа социална справедли
вост и солидарност, каза премиерът и лидер гаузов. 
на БСП Сергей Станишев в политическия си
доклад пред делегатите на 46-ия конгрес на противен случай страната ще бъде във вечно 
партията. изоставаща позиция, а най-образованата и

Социалпоотговорно обаче е да предпазим цай-подготвената част от нацията ще продъл- 
иарода от митовете за ЕС като извор на автома- жи да търси реализация и успех извън предели- 
тично благоденствие и да предупредим за рис- те иа България. Сергей Станишев каза, че соци- 
ковстс, ако до присъединяването не се извър- алиоотговорно е да се осигури финансова ста- 
шат необходимите промени и сериозна, дълбо- билност и икономически растеж, защото само 
ка подготовка, подчерта Станишев. Той допъл- развитата икономика може да гарантира качес- 
ни, че членството в ЕС, наред с облагите, ще из- твен ръст в заетостта и доходите на хората, 
прави българската икономика

визиране на икономическото ност, че до шест месеца това 
сътрудничество и увеличаване- ще стане факт и отбеляза, че 
то на инвестициите в България, шведските парламентаристи 

Министър-председателят 
Сергей Станишев подчерта из- Евросъюза.

пред остър конкурентен на- Пърбаноб се срещна с Такеба и Христобподкрепят разширяването на
тиск, а от институциите ще се

ключителното внимание, с кое- Първото официално посе- изисква тежка работа. Лидерът 
то българското правителство щение на премиера Сергей на БСП заяви, че сегашното уп- 
прие мониторинговия доклад Станишев в Швеция продължи равление трябва да превърне 
на Европейската комисия за го- с аудиенция при Негово Вели- България и нейната икономика 

ЕС. чество крал Карл Шестнайсети в равностойна и конкурентнос
пособна на другите държави и 
икономики в ЕС. Според него в

Проблемите се 

решават чрез диалогтовността за членоство в 
Той изброи някои от мерките, Густав. 
които предстои да бъдат пред-

Президентът Георги Първанов изразената си позиция в подкрепа 
се срещна по тяхна молба с пред- на българските учители, но уточ- 
седателя на КНСБ Желязко Хрис- нил, че като държавен глава не 
тов и с председателя на Синдиката приема ефективни стачни дей
на българските учители Янка Таке- ствия от тяхна страна. Според пре- 
ва. Това се посочва в съобщение от зидента проблемите в образовани- 
прессекретариата на президента, ето и перспективите за неговото 
Синдикалните лидери са инфор- развитие трябва да бъдат решава- 
мирали държавния глава за разви- ни в диалог със съответните пред-

изпълнителната

приети в тази насока и изтъкна,

Юбилейни тържества на 

библиотеката в Сливен
натието на учителските протестни ставители 

действия и за резултатите от пре- власт и с участието и на други син
дикални, професионални и граж- 

Президентът е потвърдил вече дански структури.

50-ата годишнина от създа- лята на просветителя в култу- нето, водено от Нели Димитро- 
ването на културната институ- рата на българското Възражда- ва, участваха редакторът и из- 
ция - пазителка на книжовнос- не, просветно-педагогическите дателят Николай Стоянов и пи- 
тта и духовните традиции, бе му възгледи, участието във въз- сателите Атанас Славов, Иван- 
отбелязана с научна сесия по рожденския периодичен печат, ка Денева, Деньо Денев и др. 
повод 185 години от рождение- приносите като тълкувател на 
то на патрона й Сава Доброп- новозаветни текстове и в крае- ката в Сливен Росица Петро-

говорите с институциите.

Продължават протеститеДиректорката на библиоте-
Над 80 процента от училищата и детските градини в България са го- 

лодни. Приветствие към учас- ведската мемоаристика, в съз- ва-Василева бе наградена от тови за ефективни протестни действия, обяви на пресконференция пред- 
тниците поднесе Петя Румено- даването на българския театър кмета Йордан Лечков с грамо- седателят на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева. Тя 
ва - секретар на община Сли- и драматургия. та и почетен знак-плакет на каза, че при непостигане на приемливо споразумение, на 9 декември, пе-
вен, а заседанията бяха водени В рамките на културната Сливен за заслугите й “в утвър- гък, ще има едночасова ефективна предупредителна стачка, а от 12 де- 
от д-р Румяна Дамянова (БАН) програма бе представена нова- ждаване на библиотеката като кемвРи ' ефективна стачка в цялата страна. Предвиден е и национален - /п г. гт .., . протест на 15 декември пред сградата на Народното събрание. От СБУи Мария Гарева (Държавна та книга на Виктор Пасков Ау- съвременен научен, информа- ^виха, че продължава щафетната гладна стачка, в която са се включи- 
агенция за българите в чужби- топсия на една любов ( Биб- ционен и културен център . ли над 2800 Остават исканията за 15-процентно средногодиш-
на). Докладите изследваха ро- лиотека 48", 2005). В обсъжда- но увеличение на учителските заплати за 2006 г.

Звездите на софийския зоопарк

Софийският зоопарк е един § 

наи-големите на Балканския ш®
Пч

В царството са събрани над 3000 животни от 247 зоопарк е тигърът Мърдок. Наближаваме, лежи на 
вида, на които се радват посетителите най-често в съ- пода в клетката, бавно се изправя и започва да обика- 
ботните и неделни дни, когато тук можем да срещнем ля нервно из клетката, а очите му се вторачват 
и екскурзианти от Сърбия. Случва се на ден да минат всеки един от нас. 
по 6-7 хиляди любители на животинския свят.

В зоологическата горадина отглеждат и “звезди”, ни лаещи плъхове, са барометрите в зоопарка. По тях
Това са еленът Събчо и брат му, на когото все още не индианците някога са познавали дали зимата ще бъде
са измислили име, които участват в новогодишен тежка или мека, разказва ми доктор Иванов. Когато
клип по телевизията, теглейки шейната на Дядо Коле- се заравят дълбоко в дупката, това вещае люта зима.
да. “Те се чувстват като ”у дома" и това повдига само
чувствието им, защото, когато не им се обръща вни- ките трябва вече да спят зимния си сън - те още буду-
мание, животните също като хората изпадат в депре- ват. Една от причините е толкото време, а другата -
сия", разказва ми директорът на зоопарка доктор храната, която им дават. Иначе тук живеят общо 15
Иван Иванов. мечки. Една от тях ни забелязва, изправя се на задните

Въпреки че тук хищниците и човекът са в приятел- лапи и ни поздравява. Гледа ни с очакване, свикнала е покРаи жилището на дивите прасета, които не обичат
отношения, винаги трябва да се внимава. Когато да получава ябълка или коричка хляб. Другите мечки да Ги °®езпокояват и с шумно грухтене се пльосват в

се хранят опасните животни, като тигри, рисове, лъ-

във

Прерийните кучета, които приличат на симпатич-

Въпреки че според биологичния си часовник меч-
свалила две деца, които се качили почти на върха, за 
да измерят смелостта си...

Докато вървим към изхода на зоопарка, минаваме

ски
тинята, където се опитват да се скрият.

Без съмнение “звезди” при посетителите, но и го
леми свалячи сред животните са маймуните, които са 
50 на брой. “Има един мъжки, който живее като бей с 
пет женки около него. Не ги оставя на мира”, разказ-

се оказаха по-мързеливи и не ни удостоиха с повече 
вове, пантери и чакали, те се изкарват от клетките, за внимание и ние отиваме на гости при камилата Пешо 
да им се сервира храната. Докато те стоят в другата и съпругата му Кеми. 
клетка, служителите предпазливо извършват работи- Обиколката ни из царството на животните почти 

Един от най-впечатляващите жители на софийския ^аХКели^

те.
Най-

Т. Петров
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\ Отбелязан Денят на 

| борбата срещу СПИН
По повод

В клона за поддържане на 
пътища____________ ___

Подготвени за 

зимни условия«ен н. борб,т.““,ТпИн"™Г™™ 
Общинската организация на Червения кръст

силеградчани презервативи и афиши, с цел 
да им напомнят за опасностите от тази ко

варна болест на съвременно
то човечество.

За учениците от VII и VIII

Рангелов казва, че клонътРаботниците в босилеград- 
ския клон на предприятието за действа според плана за работа 
поддържане на пътищата от в зимни условия на Републи- 
Враня са подготвили всичко канската дирекция за пътища, 
необходимо за работа в зимни В този план регионалната път- 
условия - подсигурили са 200 на отсечка Божица-Рибарци е 
тона чакъл, снегорин и булдо- включена във втория приори

тет, докато регионалните пъти-

клас от основото училище и 
за гимназистите бяха изнесе
ни лекции и бе организирана 
видеопрезентация, чрез кои
то те бяха запознати с причи
ните, начините на пренасяне 
и защитата от този смърто
носен вирус. Лекции по тема
та изнесе и д-р Васил Захари
ев, шеф на босилеградската 
хигиенично-епидемиологич
на служба към Завода за 
здравна защита във Враня.

П.Л.Р.

зер за почистване на снега.
- Сформирахме екипи за ща Босилеград-Горна Любата 

постоянно дежурство, в чийто и 
състав са работниците в клона принадлежат към третия прио- 
и шофьори от Враня, разпола- ритет. - Това означава, че тра- 
гаме с необходима механизция, сетата само се почистват от

Босилеград-Караманица

Усилена активност на ГТОПС

Партията се масовизира
Обсъждайки досегашните мирани и в повечето села в об- на икономическата изостана- 

активности на Общинската ор- шината, които интензивно лост на общината. Беше посо- 
ганизация на Партията на обе- провеждат акция за масовизи- чено, че тя ще създава амби- 
динените пенсионери в Сър- ране на партията. По масовост ент, привлекателен за млади, а имаме и достатъчни количес- сняг и се посипват с чакъл, 
бия, ОО ПОПС в Босилеград особено се изтъкват местните образовани, способни, а преди тва чакъл, като тези дни трябва Употребата на сол въобще не е 
на последното си заседание организации в Горна Лисина, всичко честни хора, които с по- да пристигнат още 50 
констатира, че партията вече Горна Любата и Долно Тлъми- мощта на по-старите и опит-

тона ча- задължителна, така че е въз-
къл и определено количество можно да има застои в движе

ните да трасират път на разви- сол> заяви Зоран Рангелов, шеф нието, оповести той.
На заседанието на ОО бе из- тието на общината.

Във вързка с подготовките 
панско развитие на общината, за организиране на учредител- 

фактите сочат, че от някол- с което да се открият вратите пата скупщина на пенсионер- 
ко месеци, откакто е сформи- на закритите заводи и да се ската партия в Сърбия, която 
рана, в общинската организа- създадат условия работниците ще се състои в края на този ме- 
ция на ПОПС досега са постъ- да се върнат на работа, Боси- сец в Белград, босилеградчани 
пили около 1200 членове, което леградска община и нейните избраха петима делегати,

граждани са осъдени на беда и то ще представляват тяхната

има силно влияние, както сред но.
пенсионерите, така и сред ос
таналите граждани в община- тъкнато, че “без ускорено сто-

П.Л.Р.на отдела.

По иска за детски добавки на Жаклина 
Пванчова разисква и Върховният съд

та.

Анулирано
министерското
решение

кои-
представлява повече от поло
вината от броя на пенсионери- сиромащия”. Съгласно прог- организация на скупщината, 
те в общината. Освен пенсио- рамната си ориентация, об- Същевременно те предложиха 
нери, в партията членуват и щинската партийна пенсио- Гоне Григоров, председател на 
голям брой незаети лица, ра- нерска организация ще настоя- ОО на ПОПС в Босилс! рад, за

своите член на Главния съвет на пар-ботници и други, които желаят ва 
пряко да се включат в “борбата най-способни членове, които тиятаи подкрепиха кандидату- 
за осъществяване на своите ег- без съмнение притежават ог- рата на д-р Иован Къркобабич 
зистенциални права”. Покрай ромеи опит, енергично да дей- за председател на ПОПС. 
местните организации в Боси- ства в структурите на местната 
леград и Райчиловци, които са власт, с цел изнамиране на на- 
най-масови, подобни са сфор- чини за излизане от лавиринга

посредством

били поискани.
В присъдата на Върховния 

съд обаче се казва, че въз ос
нова на написаното в жалба-

Съдсбният съвет на Вър
ховния съд в Белград отхвър
ли решението па Министер
ството на труда и социалната 
политика от 05.07.2004 годи
на, с което на Жаклина Иван
чева от Райчиловци не било 
признато правото на детски 
добавки за двете й деца.

Министерството отхвър
лило жалбата на Пванчова 
против решението на Общин
ското управление в Босилег
рад от 31.05.2004 година, с ко
ето не й било признато право
то да получава детски добав- 

Предварително службата 
на общинското управление 
наложила на Пванчова да до
пълни иска си за детски до
бавки с документи, т.е. дока
зателство за недвижимото й 
имущество и жилището, в ко
ето живее, както и изявление, 
по кой начин осигурява из
дръжка на семейството си. 
Причината за отхвърлянето 
на жалбата била, че тя не пре
доставила на първостепенния 
орган документите, които й

П.Л.Р.

та, тъжителката е предоста
вила на първоначалния орган 
“договор за подарък”, т.е. до
казателство за право на соб
ственост на семейната жи
лищна сграда в Райчиловци. 
Тя предоставила и копие на 
личната карта на съпруга си с 
местоживеене в Босилеград - 
Райчиловци, както и изявле
ние за издръжката на семей
ството си. Затова съдът кон
статирал, че “не се вижда кои 
доказателства 
не е предоставила по искане 
на първоначалния орган, а ко
ито са били необходими за 
осъществяване правото на 
детски добавки”.

В присъдата се подчертава, 
че в повторното разглеждане, 
трябва да бъдат оценени 
всички доказателства и да бъ
де взето ново, законово реше
ние.

Фотооко
----- р-г?

Точа е посланието 
от билборда, който 
от началото на та
зи седмица украсява 
централното кръс- 
топьтище в града. 
Бнлбордьт е поета
пен благодарение на 
Фонда за европейска 
интеграция, непра
вителствената орга
низация АБЦ - цен
тър за мир, сигур
ност и толеран
тност от Враня и 
босилеградския фили- 

па КИЦ “Цариб-

Г1.Л.Р.

\: № Ш :
КИ.

тъжителката

П.Л.Р.
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Ново общинско ведомствоЩе бъде ли регулиран 

токът на Нишава? Център за 

социални грижиДо Общинската скупщина, участъци бе спряно. Но... на речното корито на рската до
кмета на община Димитров- През тази година река Ни- границата с България. Изпсс- 
гради Общинския съвет жите- шава десет пъти излиза от ко- тио е също, че собс1Вспикьт 
лнте на селата Градииье и Ба- ритото си в района па селата на яза за воденицата в града 
чево изпратили молба за регу- Градииье и Бачево, правейки дълги го-дини води съдебен 
ладия на река Нишава. Подо- щети не само на територията спор поради факта, че язът бил 
бен иск е изпртен и до Общес- на двете села, но и на места в разрушен, което е причина во- 

предприятие “Сърбия кадастърска община Димит- деницата му да не работи. Ве- 
води“ - Белград, т.е. до воднос- ровград. Почти винаги когато роятно и това е една от спъи- 
топанското предприятие “Мо- Нишава сс излее съществува ките да се направи регулация 
рава” в Ниш. Исковете са под- опасност за водоснабдителна- па речното корито. Както и да 
крепени с подписи. та система “Ивкови воденици”, е нещо трябва да сс предприе-

Преди години коритото на която в такива ситуации бива ме, за да спрат наводненията, 
река Нишава бе регулирано от изключена от употреба. Само Първата стъпка е самите соб- 
Белеш до някогашния яз над последните наводнения “обра- ствсници па парцелите покрай 
града по посока към с. Гра- ха” десетина зеленчукови гра- реката да прочистят коритото 
дннье. Малка част, някъде към дини покрай реката и нанесоха от паднали върби, тъй като и те 
800 м, е регулирана и на тери- сериозни щети на царевицата, могат да подпомогнат на набу- 
торпята на Градииье. Така из-

На последната сесия на избран директор. За председа- 
Общинската скупщина в Ди- тел на Управителния съвет 
митровград бе взето решение скупщината избра Анита Мар
да се сформира Общински цен- кова, а за членове Александър 
тър за социални грижи. С това Петров и Наца Зейнилагич. За 
решение Димитровградска об- председател на Надзорния съ
щина окончателно се оттегли вет е назначена Лиляна Каме- 
от Междуобщинския център за нова, а за членове Даница Ми- 
социлани грижи за общините това и Саша Делчев.
Пирот, Бабушница и Димит-

твеното

Центърът ще се финансира 
ведомство бе от бюджета на Сърбия, от об-ровград, което

сформирано преди 28 години, щинския бюджет и от други из- 
Инициатори за разделянето точници. Както и досега, за 
бяха социални работници и об- заплатите на заетите средства 
щсствени дейци от Пирот, ще отпуска републиката. Спо- 
Общинската скупщина в Пи- ред броя на населението в Ди- 
рот преди месец и половина митровградско, в Общинския 
взе решение да се изтегли от център могат да работят пети- 
междуобщинския и да сформи- ма работници. В момента те са 
ра собствен общински център, трима.
Поради новосъздадената ситу
ация такова решение бе прину- негов основател, ОС в Димит- 
дена да вземе и ОС в Бабушни- ровград занапред ще има пра- 
ца, както и димитровградска- во на Управителния съвет на

Общинския център за социал- 
Начело на Общинския цен- ни грижи, както и на бъдещите

Доколкото с известно съ- ялите поди да се излеят от ко- 
на тези ществува проект за регулация ритото. ? А.Т.лнването.на реката

Ремонти в Центъра за култура

По-добри условия за 

работа на артистите
Имайки предвид, че стана

та.Провеждането на “Балкан 
театър фест”-а през октомври 
и ноември бе повод да се из
вършат определени ремонти в 
димитровградския Център за 
култура, като по тоя начин се 
създадоха и по-добри условия 
за работа на местния театър 
“Христо Ботев”. Направено е 
следното: комплектно е ре
монтирано помещението, в ко
ето се пазят костюмите за ар
тистите, уреден е техният клуб, 
купен е нов телевизор, попра
вен е балконът, който след 
сравнително дълга пауза отно
во може да се ползва. Осветле
нието в залата, както и това за 
сцената са значително подоб
рени, сложена е изолация на 
звуковата и светлинната каби
на и т.н.

Ръководителят на театъра 
“Христо Ботев” Делча Гигов

тър за социлани грижи в Ди- директори на ведомството, да 
митровград временно застана предлага мерки, за по-добро 
Иванка Мердович, социален провеждане 
работник. Местната скупщина дейности в общината.

на социалните

Б.Дя упълномощи да ръководи ве
домството все докато не бъде

Кътче за хуманните - Петър Тодоров, 
52-кратен кръводарител____________

“Вярвам в хуманни 

отношения”Голямата зала на ЦК преди да започне едно пред
ставление Петър Тодоров от краграй- 

дското село Желюша е още 
един от многократните кръво
дарители от Димитровград- : 
ско. Той се притесняваше, че 1] 
думите му ще бъдат протълку- ; 
вани като самохвалба, макар ' 
че в книжката му са регистри
рани 52 дарения на ценната 

| течност.
През целия си жив )Т е бил 

свързан със здравната област, 
тъй като е работил в клона на 
здравното осигурение в Ди
митровград. За първи път кръв 
дарил преди да замине в казар
мата, а след това кръводарява-

'.л'3новището, че Димитровград- ютии, функционални, прият- 
ският театър е сред тези с ни... От условията, в които ра-изтъкна пред нашия вестник, ..

че театралните дейци от Сър- най-подходящи условия за ра- боти местният театър, са били 
бия които гостуваха в Димит- бота, понеже помещенията, в довод ни и театралните дейци 

“Балкан които се подготвят и изнасят от България.
: :

Б. Д.ровград по време на 
театър фест”-а, споделили ста- ч!*'представленията са чисти, у-

;
: X I Ш ■В църквата „Рождество Богородично" *

- 1 *Кръщение на 15-ина ученици »’ 4 ..

У!В димитровградската църква 
“Рождество Богородично” ми
налата неделя бяха кръстени 
колективно, с благослов на 
местния свещеник Александър 
Джорджевич, 15-ица деца. Ини
циатор на кръщението бе пре
подавателката по вероучение в 
основното училище “Моша Пи- 
яде” и гимназията “Св. св. Ки
рил н Методий” Биляна Миял- 
кова. Това е поредното групово 
кръщаване на димитровград
ски ученици в църквата. И този 
път т.о беше безплатно. По вре- 

неделиата .църковна 
служба малките възпитаници 
на преподавателката МиялкоЬа

1нето за него се превърнало в 
редовна дейност.

Когато говори по темата за Ра^ • 
отношението на обществото Петър разбрахме, че през

далечената 1969 година на

;

към кръводарителите, той под
чертава: “Не съм давал кръв 
заради някакви интереси и за
това нс съм и очаквал много от 
обществото. Правил сам го ството си летували в България,

но дъщерята му Ана, която се
га с лекарка в Ниш, внезапно я 
заболяло сляпото черво. Опе
рирали я в една софийска бол
ница но се оказало, че й трябва 
кръв, която й дал един драго- 
манчанин. Тази случка и чо
вешката постъпка на непозна-

практика се е уверил какъв 
проблем е когато болен се нуж
дае от кръв. Тогава със семей-

предимно щото вярвам в ху
манните отношения между хо-

Тодоров има кръвна група А 
- позитивна. Интересно е, 
че е дарявал ценната теч
ност два пъти в период на 
само 20-ина дни, въпреки че 
това лекарите не препоръч
ват. Петър постъпил така, 
тъй като се касаело за .жи
воти па негови приятели.

мс н:>

декламираха пред присъства
щите вярващи и местните све
щеници стихове на български и 
сръбски език, посветени иа Гос
пода.

тия мотивирала Петър да про
дължи с кръводаряването.

Б.Д
Б-Д.
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Построен мост на 

Добродолския поток
Готви се териториален план на 
Сурдулишка община__________

Представена е 

развойната 

стратегия
На кея на Добродолския по

ток, в кваратала Карапин дол, 
тези дни е построен мост с 
дължина около 4,5 и широчина 
над 3 метра. За делта са израз
ходвани около 1,2 милиона ди
нара, а средствата изцяло е 
подсигурило Миналата седмица в Сурдулица беше представен първият 

етап от териториалния план на общината. Посредством видео 
записи и скици авторите му от Архитектонския факултет в 
Белград представиха на сурдуличани стратегията и територи
алното уреждане на общината през следващите двадесет го
дини. В него са включени ресурсите, с които разполага общи
ната, а особено внимание се обръща на туризма на Власина. В 
това отношение, както беше подчертано по време на промо
цията, ще се води сметка да не се фаворизират отделни части 
на общината, а всички да се развиват равномерно.

Специалистите от белградския факултет сега ще започнат 
да готвят проект на общинския териториален план и се очаква 
той да бъде готов до лятото на идната година.

общественото
“Сърбияводи”.предприятие 

Извършител на работите беше
предприятието “Фимиком” от 
Вранска баня, което построи 
моста в рекорден срок - за 
по-малко от една седмица.

Засега през моста все още не 
се минава, обаче с изгражда
нето на достъпи от двете стра
ни и слогането на асфалтова

Д. Мирчев
настилка от дясната страна на нудени да обикалят около по- 
кея, ще се създадът условия за ловин километър, 
нормално движение. От моста 
ще имат полза не само жители- заяви, че изграждането на мос- 
те от квартал Карапин дол, но та и на кея на Добродолския 
и останалите граждани, поне- поток е договорил с Велко Ди- 
же досега, за да се стигне с ко- митриевич, директор на “Сър- 
ла или с камион на другата бияводи”. 
страна на кея, хората бяха при-

През тази есен от кварата
ла Карапин дол към Добри 
дол продължи изграждане
то на кея па дължина око
ло 150 метра. Работите 
изцяло финансира “Сърбия
води", която за тази цел 
отпусна около 2,5 милиона 
динара.

Милан Антич, шеф на 
транспорта 6 „Бленда-турс"

Кметът Владимир Захариев

Ще спазваме 

разписанието
П.Л.Р.

Временно без камбана II

1
На проведената в началото станция в Пирот ще се отби- 

на седмицата среща с родите- ват рейсовете, които от Ди- 
ли на димитровградски деца, митровград към Пирот тръг- 
които се учат в Пирот, и ди- 
митровградчани, които рабо- както и рейсовете, които от 
тят в съседния град, шефът на Пирот към Димитровград 
транспорта в предприятието тръгват в 6, 45, 14, 45, 16, 00, 
“Бленда турс” Милан Антич 19, 15 и 23, 30 часа. Това е 
изтъкна, че рейсовият тран- важно за димитровградчани, 
спорт на територията на Ди- които пътуват към градовете 
митровградска община, как- във вътрешността на репуб- 
то и линията Димитров- ликата, както и в чужбина да 
град-Пирот, занапред със си- могат от станцията в Пирот 
гурност ще бъдат подобрени, да се качат на други рейсове. 
“Бъдете уверени, че “Блей- В неделя от Димитровград 
да-турс” ще спазва разписа- към Пирот тръгват рейсове 
иието”, каза Антич пред ди- на “Бленда-турс” в: 2. 45, 5. 
митровградчани и добави, че 00, 6. 00, 8. 00, 12. 00, 15. 00, 15. 
предприятието разполага и с 45 и 20. 30 часа, а от Пирот 
резервни рейсове, които ще към Димитровград в 6. 45, 10. 
използва в извънредни ситуа- 00, 14. 00, 14. 45, 16. 00, 19. 15, 
ции.

От някой ден заглъхна камбанният звън от къснява поради неизвестни (или недостатъчно 
димитровградската черква “Рождество Бого- известни) причини. В рамките на вътрешния ре- 
родично”. Причината е в това, че се срутиха монт трябва да бъдат ремонтирани и стълбите, 
стълбите, по които се стигаше до камбанария- които са “на възраст” към сто години, 
та. За щастие никой не пострада.

За разлика от външния вид на черквата, кой- тител за празници, венчавки, кръщавки и погре- 
то преди няколко години бе ремонтиран, както бения. До кога? 
и покривът, с ремонта на вътрешността се за-

ват в 2, 45, 8, 00 и 15, 45 часа,
§Така димитровградчани останаха без оповес-
г
■3

А.Т.

Берекетно есен
Есента вече отминава, но 

берекетът трябва да трае до 
следващото лято.

Верка Миялкович от луж- 
нишкото село Радининци 
може да се гордее с добива 
на царавицата, но и с хуба
вите и едри тикви, ог които 
най-големите достигат и до 
40 килограма. Съществува 
идея догодина тиквите й да 

•/.’ Фй'5 ~ се съревновават в Кикинда,
, . ' . където се провеждат “Дни

“• -г';, , Щ |,а лудая” (тиква). Както и да
'•*2 . ч ; ■__ -$й] е, за тиквеник ще има доста-

Ш •'

1 .V ,-• & ' шш
и

м У• ^
22. 00 и 23. 30 часа.1.Ш На срещата с представите- 

да бъде пуснат още един рейс ля на “Бленда-турс” бе пос- 
Димитров- тигнато съгласие за линията 

град-Пирот и обратно. От Гоин дол-Димитровград да 
Димитровград към Пирот бъде пуснат още един рейс и 
рейсът ще тръгва в 19, а от то в 18. 30 часа. Освен него, 
Пирот към Димитровград в посочената линия ще се под- 
20 часа. От Димитровград държа и в 5. 40, 13. 40, 19. 20 и 
към Пирот в делничните дни 18, 30 часа. От Димитровград 
и в събота ще се движат рей- към Гоин дол ще тръгват рей
сове на “Бленда-турс” и в: 2. совев5.20, 13.20 и 19 часа, от 
45, 4. 50, 6. 00,8.00,11. 00,12. Димитровград към гранич- 
00, 14. 00, 15. 00,15.45 и 20. 30 ния преход “Градина” в 7. 30, 
часа. От Пирот към Димит- 10. 40,15.15,16.40 и 20.00 ча- 
ровград рейсовете ще тръг- са, а от “Градина” към Дн- 
ват в 6. 00, 6. 45, 10. 00, 13. 00, митровград в 8. 00, 11.40, 15. 
14. 00, 14. 45, 16. 00, 19. 15, 22. 30, 17. 00 и 20. 30 часа.
00 и 23.30 часа. 13 автобусната

На срещата бе договореноШ)кШШ линиятаза

Ц
■ : . I ■

\ ■м тъчно.
4, И. Й.гШ■а.

41През фотообектиба Б.Д.ж
Чакане 1Т00ВГ1Ту*

ш
■К.Този “Мурджа” май се е уморил, ча

кайки пред магазина в село Изатовци. 
Той вероятно не знае, че магазинът от
бивна не работи и едва ли някой някога 
и/е го отвори.

уг.тярмЛ Въпреки миогото банки в малкия Димитровград (по едно 
време бяха шест, а сега са четири), първият банкомат в града бе 

<> т, поставен преди една седмица в “Ю-банка”. Засега от банкомата 
ще могат да се теглят само динари.А.Т. А.Т.
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Нишките кукленици на 38-ия преглед на проф 
куклени театри в Сърбия и на поредното „Ф

есионалните
естиче"

От представлението "Заложникът на царя"Цял куп 

награди
“Фестич” в Белград този спектакъл спече
ли главните награди в конкуренцията на 
куклеииците - за колективна анимация и за 
съвкупен дизайн на сцената, която обхваща 
не само сценографията, но и куклите, ос
ветлението, смяната па действията...

- Колективната работа, сплавът от опит 
и младост, знание и голяма обич към кук
лите и преди всичко едпа приятна трудова 
атмосфера, създадена напоследък в нашия 
театър, са основните фактори, допринесли 
за толкова успешното ни представяне, каза 
изпълняващият длъжността директор на 
Кукления театър в Ниш Милорад Берич. Зоран Ло- 
занчич е опитен режйсьор, поставил досега десетина 
спектакли на нашата сцена, а дори шестима наши ар
тисти, които играят в спектакъла, допълват образова
нието си в Софийската академия за кукленици и нас
коро трябва да се дипломират, уточни Берич.

- Естествено този успех пи разкрива широко хори
зонта за нови, още по-високи планове и стремежи. 
“Няма начин най-добрият спектакъл в Сърбия да не 
се представи и при нас”, каза селекционерът на меж
дународния фестивал в Котор, който беше и член на 
журито в Белград. Поканиха ни и на международния

тшшшшть.
Със спектакъла “Царският заложник”, по текст на 

Миодраг Станисавлевич и в постановка на Зоран Ло- 
занчич, нишките кукленици се представиха блестящо 
на 38-ия преглед на професионалните куклени театри 
в Сърбия. За първи път се случва един куклен театър 
да спечели чак шест приза и то само една седмица 
след премиерата на спектакъла, както това направиха 
членовете на ансамбъла от Нишкия куклен театър.

С постановката, сценографията и дизайна, с анима
цията и воденето на куклите, с актьорското си май
сторство, с креацията на куклите, костюмите и с му
зиката нишлиите просто шашнаха експертното жури, 
което започна да редува награда след награда и да 
провъзгласи “Царският заложник” за най-добър спек
такъл. За съжаление, поради внезапната смърт на 
Станисавлевич броени дни преди премиерата, тази 
година журито не присъди и наградата за най-добър 
текст, която трябваше да се падне именно на автора 
на “Царският заложник”

Същевременно на фестивала на театрите за деца

фестивал в Суботица, а такива покани пристигнаха и 
от Румъния, Беларус, Украйна, зове ни и Прага... 
Имаме покана да гостуваме в Истамбул, а неотдавна 
получихме покана и от Техеран, казва Берич и уточня
ва, че сигурно ще участват във фестивалите в Суботи
ца и Котор, а за другите - всичко зависи от материал
ните възможности. Надявам се, че нашият успех ще 
повлияе отговорниците в градските структури 
по-благосклонно да гледат към нас и да поразвържат 
кесията си, каза той.

В. Богоев

Новинарството и верската толерантност
В организация на Независимото сдружение 

на новинарите в Сърбия в Медия центъра в 
Ниш днес приключва тридневен семинар на 
тема “Новинарството и верската толеран
тност”.

От 7 декември до днес лекции за същността 
на религиите, типологията на верските об
щности, историческото развитие на малките 
верски общности, толерантността, видяна от 
православна гледна точка, толерантността и 
верските малцинства изнесоха университетски 
преподаватели от Белград, Нови Сад и Ниш и 
преподаватели в Богословския факултет в 
Белград, както и публицисти и опитни журна
листи.

Правилното разбиране на същността на ве
роизповеданията е предпоставка от конфлик
ти дори с трагични последици, каквито прежи
вяхме през последните петнадесетина години, 
да минем към наистина цивилизовано поведе
ние и взаимна толерантност. Това е основното 
послание от семинара. Разбира се, ролята на 
новинарите и медиите в това отношение е из- 
клучително голяма.

В.С.Б.

Щрихи за портрет: Джордже Маринкович, самодеен художник
ухСлавиня е главното 

му вдъхновение
Пиротският самодеен художник Джордже Марин- Както казва, творби- 

кович предпочита да казва, че е “наш човек”, тъй ка- те, които тогава не 
то майка му е от димитровграското село Славиня. продаде, ще ги пода- 
Той често се отбива в това село и дори се готви в не- ри на манастира Хн- 
го да построи вила. Срещнахме го в Градската гале- ландар, като по тоя 
рия в Димитровград по време на изложбата на прия- начин ще даде нри- 
теля му от Белград Милия Маркович. И него го во- нос за възобновява
лия в Славиня, за да му покаже прелестите на Стара нето на този правос- 
планина. Казва, че винаги когато отиде в това село, лавен храм. Има же- 
се зареди с вдъхновение за по-нататъшното си изоб- лание в скоро време 
разително творчество.

Тези дни Джордже устрои самостоятелна излож
ба в Белград. Експонирал бе любимите си творби - 
стенописите и иконописите от средновековните “наш човек” рисува 
сръбски манастири, които рисува от 1986 година, от 1980 година. Член 
Тънкостите на изобразителното творчество е учил е напиротското сдружение на самодейните художни- 
от няколко художници-професионалисти. Имал е цн “Пиргос арт” от основаването му през 1983 годи- 
пет самостоятелни и 81 колективни изложби в стра- на. По професия с железничар, 
ната и чужбина. Наскоро ще устрои продажна из
ложба във втория по големина гръцки град Солун.

\Ш/-
ЕГТ-1 т у
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да експонира и в Ди
митровград. 
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Майсторите не искаха училище за работници
*На заседание на Просветния съвет общинските политици не поа- 
крепиха моите усилия за подготвяне на квалифицирани стопански 
работници чрез съгласувано образование в училището и практичес
ко обучение. Това беше лош знак, който не предвещаваше дълголе- 
тие за ШУП. \ ака и стана - след две години училището беше закри-

Искам да посоча още някои избрах преподаватели по от
делните предмети от същес- твие на официални представи- 
твуващия учителски кадър в тели от Враня беше разгледана 
Босилеград, разпределих часо- подготовката за работа на учи- 
вете и определих дни за прак- лището за квалифицирани ра- 
тическо обучение на ученици- ботници в стопанството. В сво

ето изказване на това заседа
ние направих обективен анализ 

ведено заседание на Просвет- на дотогавашното положение

ния съвет, на което в присъс-данни за училището за квали
фицирани работници в стопан
ството (ШУП), което, както ве
че споменах, започна да рабо
ти от учебната 1959/60 година. 
За съжаление, това училище 
работи 
По-нататък

те.
След един месец беше про-само две

ще стане дума 
именно за причините за него
вото закриване.

До споменатата учебна го
дина специалността квалифи
циран стопански работник е 
получавана след няколкого
дишна постоянна работа при 
майстор и полагане на изпит 
пред специална комисия. Кога- 
то бях назначен за преподава
тел в ШУП (след завръщането 
ми от казармата), твърде сери
озно се ангажирах върху орга
низирането на обучение спо
ред учебния план и програма. 
За целта отидох във Враня, къ- 
дето вече работеше такова учи
лище и там се запознах под
робно със законовите предпи
сания и особеностите на обра
зователния процес. След това

години.

на учениците при частните 
майстори и в автотранспор
тното предприятие, като под
чертах, че то е незавидно преди

Тук искам да изкажа голя
мата си благодарност към 
Александър Младенов за 
подготвената от него мал
ка енциклопедия за прос
ветните работници от Бо- 
силеградско. Младенов зас
лужава всяка похвала, за- 
щото с изключителни уси
лия и самоотвержена рабо
та е успял да събере 
най-важните данни за ог
ромно мнозинство учители 
от нашия край и завинаги 
да запази спомена за тях. 
Това голямо постижение 
ме мотивира да дам соб
ствен принос за осветлява
не историята на просвет
ното дело в Босилеградския 
край.

срещу мен!? Това беше лош то се създадат условия за рабо- 
знак, който не предвещаваше та в средното икономическо 
дълголетие за ШУП. Така и училище. Знаех обаче, че това 
стана - две години по-късно предложение беше продикту-

оси-
всичко поради неспазването на 
закона. Изредих мерките, кои
то бях предприел и откровено училището за подготвяне на вано от нечестни мотиви - 
казах, че срещам голяма съп- квалифицирани обущари, тене- гуряване на работно място за 
ротива от майсторите защото киджии, шивачи, месари, шло- “нечий” приятел, което по-къс-

сери... беше закрито, а офици- но ми потвърди и секретарятте настояват учениците да ра
ботят много повече при тях. Не алното обяснение за това нера- на училището. Затова аз 
е за вярване но е факт- вместо 3УМН0 решение гласеше: няма ругата ми Рилка решихме да 
да подкрепят моите усилия за паРи- За какво късогледство напуснем Босилеград. Явихме 
подготвяне на квалифицирани става ДУма показва и фактът, се на конкурс и се настанихме 
стопански работници чрез съг- че няколко години по-късно в на работа във Велико Помора- 
ласувано образование в учили- Босилеград отново беше от- вие. Така се разделихме с род- 
щето и практическо обучение КРИТ0 същото училище. ния си край, в който аз работих
при майсторите и в предприя- Тъй кат0 останах без работ- 4, а съпругата ми 7 години (2 в 
тията, общинските политици, но място в училището за ква- Долна Любата и 5 в Босилег- 
особено председателят на об- лифицирани стопански работ- рад).

и съп-

- Продължава -
Евтим РАНГЕЛОВ

ници, от мен се искаше да ра
ботя една година на село, дока-

щината, насочиха критиката си

По светите места в Западна България

Православните храмове в Трънския кран
но чула, че потерята идва. Видяла, че пушекът от за
паления огън се просмуква нанякъде и тръгнала по- 
дире му през тесен отвор в скалата. Върху 
танали отпечатъци от дланта и крака й. Света Петка 
успяла да се спаси, а неверниците намерили в пеще
рата само загасващия огън и още топлата питка. Един 
от тях се опитал да си отчупи от питката, но в този мо
мент тя се вкаменила. Днес вкаменената питка и сле-

Освен с магнетичната природа, спираща дъха с 
внушителните си скални феномени и пенливи пла
нински реки, Трънският край впечатлява също и с 
богатото си културно-историческо наследство. Лю
бителите на светите места могат да посетят в района 
8 манастира и 26 църкви, съхранили българската ду
ховност и православна вяра през вековете. Най-ста
рите стенописи в тях са отпреди няколко века.

Характерно за църквите в този край на България е, 
че те са строени от камък. Такива са храмовете “Све
ти Димитър”, издигнат в село Ярловци през 1835 г., 
както и “Николай Чудотворец” в село Лялинци, пос
троен през 1878 г. Подобна е и църквата на прочутия 
навремето манастир “Св. 40 мъченици”, закътан сред 
живописните склонове на невисоките Милевски пла
нини.

Любопитството и интереса на туристите привлича 
средновековният скален параклис “Света Петка , на
миращ се в един от кварталите на град Трън. С него е 
свързана и една вълнуваща легенда. “Когато осман
ците за пореден път подгонили Св. Петка, тя намери
ла убежище в тази пещера - разказва Ивайло Марков 
от Туристическия център в градТрън. - Решилада по
хапне и от брашното, което носела в торбичка, при
вързана за кръста си, омесила питка. Тъкмо я изпекла,

скалата ос-

дите на светицата все още могат да се видят в скалния 
параклис. А от тавана се процежда вода, за която се 
вярва, че са сълзите на Света Петка и притежават ле
чебна сила.

Освен този параклис на територията на общината 
има няколко манастира и множество църкви. Най-из
вестният от тях е “Свети Архангел Михаил", намиращ 

близост до живописното ждрело на река Ерма.се в
Предполага се, че неговите основи са положени още 
през XIV век. Една от забслежителностите па манас
тира е античната жертвена маса, положена в средата 
на олтарната абсида. В древността тя е служела за 
култови обреди за омилоегивяване на езическо бо
жество, чието име е изписано на латински върху ка- 

. Самият камък е пренесен от местността Прес- 
високо над десния бряг па река

Скалният параклис "Св. Петка" в Трън

кьовци, намиращо се на около 40 км от Трън. “Това е 
най-старата черква в Трънско, като през многовеков
ното си съществуване е многократно разрушавана и 
преизграждане - разказва Ивайло Марков. - Първона
чално е била част от манастирски комплекс, но по 
време на османското нашествие той е бил разрушен, 
след което е възстановена само църквата. Тук особе
но интересни са външните стенописи на храма, които 
са сравнително добре запазени. Представени са раз
лични нравствено-поучителни сцени. Особено внима
ние заслужава и архитектурното оформление на хра
ма, тъй като полукръглите западни фасади се срещат 
само в Югозападна България и по-специално в Трън
ско и Брезнишко. Появата им се обяснява с прякото 

на западната църковна архитектура. Този 
храм е добре запазен и действащ.

13 Ярловци се намира църквата “Свети Димитър”, 
ценен образец на възрожденската култова архитекту
ра в България. Това е първият новоизграден храм в 
Трънско през Възраждането, с което се слага начало
то па мащабно църковно строителство в целия реги
он. Построена е през 1835 г. върху основите на старо 
църквище, като материали за нея са взимани от стоя
щите наблизо руини от римска крепост."

мъка
тола, намираща се 
Ерма, където според преданието се намирало старо 

светилище. През ранното Средновековие 
този камък е служел за олтарен камък в черквата 
“Свети Георги”, която е напълно унищожена по време 
на османското нашествие. Неколцината оцелели ус
пяват да се укрият във вековната гора на левия бряг на 
река Ерма и там основават новия манастир, като за
едно със себе си пренасят и престолния камък."

На 25 км. от град Трън се намира манастирът “Св. 
40 мъченици”, обявен за паметник на културата с на

значение. Той също е основан още през

езическо

влияние
ционално
Средновековието, като днес е запазена само манас
тирската църква. Тук може да бъде видяно едно ог 
най-ранните изображения по българските земи па 
Свети Кирил. Фреските принадлежат към 
югозападна иконописна школа и заемат важно място 

развитието на монументалната българска живопис. 
Уникален и изключително ценен представител па 

и възрожденска култова архитекту- 
църквата “Света Петка” в село Псп-

известната

в

средновековната 
ра в България е ; Румяна Цветкова, БНР

'Ьшастир'ьт "Си. Димитър н с. Ярловци



Спорт
Босилеградски фенобе присъстваха 
на мачовете за Купата на УЕФА в 
Белград 11 София

9 декември" 2005 НЩ

Завърши есенната част от първенството 
на Южноморавска футболна дивизия

“Младост” ще зимува 

на шестото място Подкрепа за 

“Цървена звезда”и 

“Левски”
С мачовете от петнадесетия ■ 

кръг, които се играха миналия I 
уикенд, приключи есенната I 
част от тазгодишното първсн- В 
ство на Южноморавска фут- 
болна дивизия. След края па В Ь-: 
първия първенствен полусезон 
“Младост” заема 6 място, което 
е солидно постижение, особено 
когато се има предвид, че това е 
дебютантски сезон на босилег- 
радския отбор в тази дивизия.
“Зелените” завоюваха 23 точки 
- 7 победи, 2 равенства и б загу
би. Те вкараха 27, а допуснаха 
19 попадения.

Есенен шампион на дивизия
та е “Топличанин" от Прокупие с 39 точки - 13 
победи и 2 загуби, с голова разлика 54:11. На 
второ място се класира “Манойловце” с 33, а 
трети е отборът на “Злочудово” с 32 точки.

В рамките на последния есенен кръг босилег- 
радчани спечелиха с 2:0 при гостуването си на 
“Племетина” в Буяновац. “Зелените” бяха 
по-добрият отбор в този мач и заслужено спе
челиха трите точки. Резултата откри Мирослав 
Георгиев в 26 минута, който умело се възползва 
от центрирането на младия Владица Владими
ров. Крайния резултат в мача оформи Блажа 
Воинович след добре организирана контраата-

Й За пореден път любители на футбола от 
■1 Босилеград организирано присъстваха на 
1 мачове в рамките на европейските клубни 
Д турнири в Белград и в София., т На срещата между “Църве- КИЦ “Цариброд” и фенклубът 

на звезда” и “Рома”, която на 1 на “Левски” от Босилеград от- 
дскември се изигра на белград- ведоха 10 босилеградчани на 
ската “Маракана”, присъства- мача за Купата на УЕФА меж- 
ха около четиридесетина боси- ду “Левски” и “Олимпик” от 
лсградски фснове. Както е из- Марсилия в София. Цената на 
всстно, “червеио-белите” спе- превоза и на билетите за боси- 

вич, Н. Анджелкович, Д. Всселинович (от 75 чслиха срещу римската “въл- леградските “левскари” бе 10 
мин. Д. Васич), Б. Минич, Р. Начич и М. Живич чипа” с 3:1 и запазиха шансове- евро. “Сините” спечелиха мача

те си да се класират за следва- с 1:0 и се класираха за следва
щата фаза на тазгодишното щия етап на състезанието за 

за Купата на Купата на УЕФА.
Освен “Левски”, Състезание- 

Ръководителят на босилег- то за Купата на УЕФА продъл- 
радската агитка на мача в Бел- жава още един български от- 
град Стефан Стойков заяви, че бор - “Литекс” от Ловеч. И тре- 
феновете са заплатили само по тият български представител в 
500 динара за билетите и под- това престижно европейско 
черта, че за тях е бил осигурен клубно състезание, “ЦСКА” от 
безплатен превоз с автобус на София, има шансове да си оси- 
частното предприятие “АТП гури място сред отборите, кои- 
Босилеград”.

На същия ден (1 декември) ват през идващата пролет, 
босилеградският филиал на

«жЧг*::
9и

(от 46 мин. С. Спасим).

Таблииата след /спал па есенния пол у сезон:
победи ров. заг. гол-разл. топки

13 0 2 54:11
11 1 4 41:25
10 2 3 48:30
8 1 6 27:23
8 0 7 30:23
7 2 6 27:19
7 2 6 31:23
7 1 7 28:28
7 0 8 27:20
6 3 6 25:37
6 2 7 36:35
5 4 6 28:28
6 1 8 32:38
4 3 8 31:25
2 4 9 14:37

14 10:80

състезание
УЕФА.1. Топличанин

2. Манойловце 
3.Злочудово
4. Бобище
5. Ябланица
6. Младост
7. Ястребац
8. Леминд
9. Йединство
10. МСК
11. БСК
12. Житораджа
13. Пуста река
14. Радник
15. Племетина
16. Юг Богдан

39
33
32
25
24
23
23
22
21ка в първата минута на второто полувреме.

“Младост": Г. Величкович, Д. Иованович (от 
64 мин. Б. Илич), И. Григоров, Д. Димитров, В. 
Стаменкович, Г. Игнятович, М. Георгиев, М. 
Васев (от_86 мин. Б. Чипев), Б. Воинович (от 61 
мин. М. Йоич), С. Дамнянович и В. Владими
ров.

то ще продължат да се състеза-
21
20 П.Л.Р.19
19

Втора сръбска дивизия15
10

“Племетина”: И. Начич, Д. Спасич, 3. 
Андреевич, Б. Славич, А. Начич, С. Милоше-

0 1 1 Последните секунди 

определиха победителя
П.Л.Р.

Последният есенен кръг в НФ 3
БК "Димитровград 
(Алексинац) 105:' 
23:26)

БК "Напредак-Макси Ко" 
103 (23:2429:24.30:29 иПобеда и накрая лич от “Лужница” и Зекович от “Балкански”.

“Балкански”: Андонов 6 (Йовичич 7), Бошко-
вич 7, Зекович 7, Иованович 8 (Ценков-), В. Пей- В залата на Педагогическата академия в Пирот баскетболистите на 

Бабушница 3.12.2005 г., игрището на “Лужни- Чев 7, М. Пейчев 7, Марков 6 (Стоянов 7), Гюров “Димитровград” спечелиха още две важни точки. Димитровградчани 
цап. Зрители 500, съдия Марко Милькович от 8, В. Георгиев 8, Глигориевич 8 и Ценич 8. Играч почти през цялото време водеха, но 7 секунди преди края гостите имаха 
Ниш — 8. Голмайстори: Йеремиев в 15 и Йовано- н'а мача: Глигориевич от “Балкански”. равенство - 103:103. Тогава съдбата на димитровградския отбор в свои
вич в 45 мин. за “Лужница”, а В. Георгиев в 47, “Балкански” напълно успешно завърши този Ръце взе младият ИгоР Петров и успя да му донесе победа. 
Глигориевич в 48 и 84 и Ценич в 56 минута за сезон. Макар че “Лужница” имаше преднина нак- “ДимитР°вгРад”: Геров, Вельов, Алексов Петров, Станимирович, 
“Балкански”. Жълти картони: Златанович, Ракич рая на първото полувреме, футболистите на “Бал- Мишев._Андреев. Аранджелович, Андреевич, Джорджевич и Радовано- 
и Николич от “Лужница”, Зекович, Гюров и В. Ге- кански” успяха да обърнат резултата в своя полза ВИЧ' Наи‘д°,Р" « от6°Ра бгка Станимирович с 23, Андреевич и Радова- 
оргиев от “Балкански”. Червени картони: Нико- и да победят с 4 : 2. ? Р У Д.С. “ ™ Юшю^Н» Т°ЧКИ' СЛеДВаЩИЯ КРЪГ Д™ИТР‘™

ФК "Лужница“ - фК "Балкански" 2 : 4 (2:1)

___________________________________________Щрихи за портрет

Те са новото поколение баскетболисти
БК “Димитровград” има перспективно и талан

тливо поколение пионери, родени през 1992 и 1993 
година. От тях се очаква след 2-3 години да станат 
стандартни членове на първия състав на отбора. От 
новата вълна талантливи баскетболисти в Димит-

когато като малък започва да играе с баща си на им
провизиран малък кош пред къщата. Покрай баскет
бола обича и футбола, атлетиката и волейбола. На 
девет години започва да се занимава с атлетика, а 
заслугата за това (и за резултатите) е на треньора 
Александър Марков. Досега е спечелил голям брой 
награди - през 2001 година е бил първенец в дисцип
лината дълъг скок на мероприятието “Джамп 2001”, 
същия резултат повтаря и през 2002, 2003 и 2004 го
дина. Тази година е бил пети. Едновременно е и член 
на клуба по лека атлетика “Класа” от София, където е 
регистрирал отлични резултати в дисциплините скок 
на височина и бягане на 400 метра. За най-големи 
постижения в живота си смята медала и дипломата 
за най-добър спортист-пионер през 2004 година, как
то и първото място и златния медал в дисциплината 
скок на височина в Крагуевац на първенството на 
СЧГ тази година. Негови идоли в спорта са лекоат
летите Щефан Холм и Драгутин Топич. Втората му 
любов е баскетболът, за което благодари на треньора 
Тони Алексов

ровград двама изпъкват на преден план.
Стефан Лукич е роден през 1992 година. Ученик е в 

седми клас в основното училище. Отличник е, но 
покрай ученето намира време и за спорта. Занимавал 
се е с аикидо, футбол, атлетика и накрая разбрал, че 
мястото му е в баскетбола. Всеки свободен момент 
прекарва в СЦ “Парк” или във физкултурната зала на 
училището. Баскетбола обикнал още като малък, а в 
отбора на БК "Димитровград” членува от няколко 
години и играе за пионерския тим. Отскоро е вклю
чен и в първия състав на отбора. Смята, че до успеха 
се стига само с упорита работа. Желанието му е и за
напред да бъде отличник и добър баскетболист. Каз
ва, че за всичко, което е научил в баскетбола, дължи ври 2005 г. да проведат първата си тренировка в Кня- 
на треньора си Тони Алексов. жевац. С тях ще работи съюзен треньор, за да избере

Лукич е поканен заедно с 25-те най-добри млади кандидати за членове на националния отбор на СЧГ 
баскетболисти от региона седем - Ниш, на 11 декем- Андрей Еленков също е роден през 1992

Любов към баскетбола изпитва още от ранни
година.
години,

Д.С.
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Международен коледен турнир 6 Етрополе Скръбна вест
С безкрайна болка и тъга съобщаваме, че на 30.11.2005 го

дина в Босилеград почина нашият обичан съпруг, баща, тъст, 
свекър и дядо

В събота на 10 
декември се 
навършват 

15 ГОДИНИ 
от смъртта на 

нашия скъп

Пионерите на 

“Желгоша” първи ДУШАН СОТИРОВ 
(1930 - 2005)
строителен техник, роден в Долна Ръжана

Винаги ще живееш в сърцата и спомените ни, 
защото никога няма да забравим добротата и

■ любовта, с която ни дари. Прекланяме се пред 
I светата ти памет за достойния ти живот и за
■ всичко, което си сторил за нас!

В българския град Етрополе бор от Китай, 
на 3 и 4 декември се проведе Победителят получи купата и 
деветият международен турнир спортни екипировки. Най-до- 
по футбол на малки врата за пи- бър голмайстор бе Дарко Мила- 
онери, родени през 1991 г„ на нов от отбора на “Желюша” с 9 
който участва и пионерският от- попадения, а за най-добри трен- 
бор на “Желюша”. Всъщност ьори бяха провъзгласени димит- 
участваха пионерите на “Бал- ровградчаните Неша Миланов и 
кански” (понеже желюшани ня- Ивица Марков, 
мат такъв отбор) и убедително

Почивай в мир!
Опечалени: съпруга Веселинка, дъщеря Снежана, синове 

Иван и Александър, зет Аце, снахи Елица и Моника, внуци
Александра и Иван

Организатори на турнира бя- 
спечелиха първо място. Те побе- ха клубът “Олимпиец”, Българ- 
диха всичките си противници в ският футболен съюз и спортно- 
групата, а на финала и домаки- то дружество “Етрополе”. Же
ните, отбора на “Чавдар” с 3 : 2. люшани получиха покана да 
Да напомним, че миналата го-

Тъжен помен
На 10 декември 2005 година се навършват 40 

ДНИ от смъртта на нашия непрежалим съпруг, 
татко, свекър и дядо
БОРИС ГОШЕВ 
(1942 - 2005) от с. Назърица

Каним всички роднини и приятели да присъстват на пани
хидата, която ще бъде отслужена на 10 декември (събота) от 
11 часа на гробищата в Горна махала, Назърица.

Винаги ще живееш в нашите сърца!
Опечалени: съпруга Душанка, синове Ганче, Анания и Звон- 

ко и дъщеря Винка със семействата си

участват и на десетия турнир.
дина първо място спечели от- Д.С.

Семинар по 

кръводаряване РАША
ТОШЕВ

Миналия уикенд в почивната станция на нишката организация на 
Червения кръст в Дивляне край Бела паланка се проведе регионален се
минар за волонтери в кръводаряването от Нишавски и Пиротски окръг 
под название “Човек за човек”. Участваха волонтери от Ниш, Бела па
ланка, Бабушница, Пирот, Димитровград, Свърлиг, Алексинац, Ражань, 
Дольевац, Мерошина и Гаджин хан.

Общинската организация на ЧК на Димитровград представляваха 
Ненад Ставров и Ненад Петров. Преподаватели бяха Драган Андже- 
лич, доктор на медицинските науки от Инститита за кръвопреливане от 
Белград, Стоян Прокопович, секретар на Градската организация на ЧК 
от Ниш, и д-р Иван Станоевич от Института за кръвопреливане от Ниш. 
На семинара бе изтъкната голямата роля, която имат медиите при про
моцията на кръводаряването.

И по-нататък ни Тъжен помен
На 13 декември 2005 година се навършват 3 

ГОДИНИ, откакто останахме без милата ни
МИРЯНА БОРИСОВА

Споменът за нейната светла душа и изпълне
но с обич сърце ще остане завинаги с нас. 

Скърбящи: баща Стойне, сестра Круна и се
мейство Бойкови

липсва.

Радваме се, че и 
приятелите го 

помнят и споме
нават с добро.

. 4- 1

Д-С.

Тъжен помен
На 11 декември 2005 година се навършват ШЕСТ ГОДИНИ 

от преждевременната смърт на нашата мила майка и сестра
ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
по баща ВЕЛИНОВА 
от село Радинац край Смедерево

С много обич, болка и тъга се прекланяме 
пред светлата ти памет!

От опечалените: дъщери Сузана и Сандра, 
брат Славко, сестра Миряна 

и семействата им

Възпоменание
Изминаха 20 ГОДИНИ от смъртта на нашия

АНГЕЛ ДИМИТРОВ - РАША ДУРУЗ 
(1926-1985)

Вечно ще те помним.
От твоите: синовете Слободан и Драган, сестрата Стан

ка, внуците Мая, Ангел, Драган, Драгана и останали
роднини

Съпругата Олга, 
дъщерите Любинка 

и Милена 
със семействата си ти <4 <***

У,

ШШШШшШШшИШШШшШЯтшл > *
На 10 декември 2005 г. се навършват СЕДЕМ ГОДИНИ, от

както останахме без нашата обичана и непрежалима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба

ВОДОРАВНО: 2. Метален 
съд за течности с продълго
ват и тесен отвор. 4. Голямо 
удоволствие. 7. Основен хра
нителен продукт. 10. Коварен 
противник, неприятел. 12.
Женско име. 14. Град във 
франция. 15. Химически еле
мент. 16. Отсъствие на война.
18. Мярка за електрическо 
съпротивление. 19. Храните
лен продукт от месо. 20. Пли
тък и широк домакински съд.
21. Страна в Азия. 23. Стил в 
изкуството и архитектурата.
24. Порода папагали. 25.
Крал, герой в произведение 
на Шекспир. 26. Силни ветро
ве. 27. Място за почивка. 29.
Утайка на дъното. 30. Част от 
телевизор. 31. Един конти
нент. 34. Планинска върба.??: = йгтж г * —
“• »*""•39 °Ь“ *а ТвЧН0°- 32. Модел г,р.

нак 1а Пирот 20. Хитър чо- мански автобуси и камиони, 
век 22. Пръст за изработка 33. Част от дреха. 35. Първе- 

■ на порцелан. 23. Вид мага- нец. 37. Река в Сибир, 
зин. 26. Порода ловно куче.

СТАНКА МИТОВА 
от с. Долна Любата

Ти си винаги сред нас с хубавите спомени, кои
то ни остави. Почивай в мир!

1-»»-

Опечаленото семейство

Възпоменание
На 19 декември 2005 г. се навършват 10 ГОДИНИ от смър

тта на нашия мил баща
ТОДОР В. ТОТЕВ 
дърводелец от Димитровград 

На 19 септември 2005 г. се навър
шиха 27 ГОДИНИ от смъртта на 
майка ни
РУЖА ТОТЕВА

Завинаги ще запазим с много 
обич спомена за вас в сърцата си.

Вашите деца: д-р Архангел и Цветанка

28. Река в Русия. 29. Задна

ти.
ОТВЕСНО: 1. Един конти
нент. 2. Град във франция 
Една посока. 4. Уред за из 
мерване на тегло. 5. Мъж,
който не се е женил. 6. Марка щттттШЩЩШЖ 111II I М 11111
италиански автомобили. 7. ............ Пипих 14 нес 15 Ми-
Авто-знак за Херцег Нови. 8. 1. Каракас. 7 Фиеста 11^°пи 202н^вео.22.фазан.23. Ци- 
Тънък метален лист. 9. Лека лош. 16.1Кир. 18. Ел ■ 19. Каде ■ 20 " ^ Полак. 28 2д
дървена постройка. 11. Коли, мент. 24. КОБОС. 25. че°*н-‘ • „„ г тен 34 лале 35. Ири- 
които се теглят от камион, Атол. 30. Равин. 31. Мел. 32. Кон. 33. Сатен. 44. лале. ири
трактор и пр. 12. Алкохолно дий. 36. Катанец.

. 3. Тъжен помен
На 15 декември се навършват 5 ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия братовчед
ГОРАН МАРКОВИЧ 
от Белград

Твоето място е в сърцата ни.
От братовчедите Слободан и Драган и семействата на

Дурузови
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Манчин рабушМалък

тълковен
речник

Iт. Тшшшрш
у - Знайеш ли, Манчо, кво йе триум- 

1^Г7 вират? - вати ме под мишку онядан Ла- 
тинъцат.

- Отдавна съм ипгьл на училище, ама колко се се- 
чам това йе кита тройица управляващ! Защо пи
таш?

- Защо ли? Сакам да будем сигуран у нещо.
- У кво?
- Дали и при нас има триумвират...
- Айде-де, при нас текова нещо не йе имало, има

ло йе преди време, у ония период, колективно руко- 
водство, имаше и листопадне вункцийе, ама триум
вират не йе имало...

- А кико тъгай че наречеш съгашньото управле
ние у Културният дом?

- Е, кво йе било?
- Па ти не знайеш ли?
- Нещо поназнавам: първо беше зубар, после апте

кар, а майтапчийете думайоше дека третият що че 
дойде требало би да буде ветеринар, оти смо теквая 
стока...

- Е, нейе ветеринар, а инжинер...
- Па добре, щом големците мисле дека не требе 

да буде човек с вилозовекьи вакултет и некой кул
турен деятел, нека буде от друт еснав...

- Ма не те питам за това, знайеш ли дека съга има 
двойица ли, тройица ли, а може да су и четвори- 
ца...

- Е, кико?
- Млого лъсно: изберу новога, а старият си оста

не...

(За мъченици и 
ученици)

КОКОШКА: (Екс)министьр, 
който кукурига.

СВИНЯ: Подгоен директор с 
голяма кочина.

ТАЙКУН: Бесно куче със 
собствена партия.

(БИЛ)МЕЗ: Натурален пред-
МАНИАК: Той - хубаво се облича, а народаставител с американска виза.

(СЕР)СЕМ: Чужденец, който много обещава, съблича.
БУДАЛА: Учи, учи да сполучи и улучи... ядс-а нищо не дава.

КУРВА: Партия с голям коалиционен потен- нето.
КРЕТЕН: Макар и без една дъсчица, избира 

си трон и колесница.
ПИЗДА: Личи на п....ама не е това.

циал.
СЕРАТОР: Балкански сенатор.
ДЖОВАН: Наш бизнесмен с компания в Ита-

Нопица Младеновлия.

Афоризми
Анекдот

*Ние сме Европа, Балканите са ни художес
твен псевдоним. Пикасо и лекарА нджелко Ерделянин

‘Косовската битка е водена цял ден. Битката 
за Косово продължава цели векове. В ателието на прочутия испански художник 

Пабло Пикасо влезнал един негов приятел, ле
кар по професия. След като разгледал нарисува
ните картини, лекарят се разгневил:

- Според законите на анатомията всички хора 
на вашите картини въобще не биха могли да жи
веят!

Стеван Наумович
‘Народът казва всякакви неща. И каквото 

чува, и каквото вижда.
Слободан Дучич

- Скъпи докторе, може да е и така, но все пак 
всички тези хора ще ви надживеят! - отговорил 
художникът.

*От всички принципи сме имали само Гав- - Чекай Латинъц, кико че си остане?
- Кико ли? Просто нече да си отиде! А при нас нап- 

райише тека: щом дойде некоя партия на влас, она 
си доведе свойега човека! Сменяващ старите и наз
начаващ свойите! Е, ама на старите им се поубла- 
жила влас, па нече ни да си отиду, испуща ли се 
вотеля. Йедно йе мека, а друго йе платена, па и 
преплатена. А орати се, има и далавере, па никой и 
не знайе кикве паре иду там...

- Чекай малко, доказано ли йе това за далавере-

рило.
Веселин Миличевич

те?
- Кико да ти кажем? Куче влачи - дира нема!... 

Ама това нейе най-чудното. Чудното йе да сви суде 
и да ти кажем - свите пресудущ...

- Я стани малко! Нема ли закон, ако йе текъв адет 
да свака партия доводи свои човеци, требало би 
другьите да се отегле, нали?

- Е има закон, ама има и закончетия. Уяши тамо 
некикво законче и отсуди....

- Добре, а кой плача?
- Кой ли? Кажу: общината...
- Ама я че ти кажем, дека плачамо нийе що дава- 

мо данъци... Наше паре се арче, а нас никой и не 
пита....

- Ако йе тека, ко що оратиш, вача ме йош по-го- 
лем стра и сърце ми дзебне...

- Оти?
- Оти ли? Може ли да си представиш, ако свете 

партийе почну да се реде на влас, а при нас су два- 
йестина, тъгай че имамо не триувирати, полиуви- 
рати, демек многоувирати...

- Е, убаво ни га увиращ, щом йеднога директора 
не може да смене, а другога назначаващ...

Съпруга, за да подиграе полово обезсиления си ве- ше ли като моя, когато бях млад? - казал мъжът, кой- 
че и въобще слабо надарен от природата мъж, една то не се разрадвал много.
сутрин още в леглото му казала: - Имаше, имаше и такива - отвърнала жената. -

- Мъжо, знаеш ли какъв сън сънувах нощес? Чуден Раздаваха ги на изхода на изложбата, безплатно, за 
сън! Сънувах изложба на мъжки членове. И какви ли спомен.
само нямаше: дълги, дебели, тънки, ръбести, главчес- Мъжът преглътнал обидата и замълчал. След 
ти, обрязани, черни, жълти, бели, а пък имаше един - два-три дни, на ставане от сън, той казал на жена си- 
взе ми акъла, все в него ми бяха очите през всичкото - Не знам, жена, дали във връзка с твоя сън, дали 
време, просто мечта. Като че ли в него бяха събрани по асоциация, но нощес и аз сънувах сън, подобен на 
всички положителни качества на всеки един от ек- твоя. Сънувах изложба на женски скути. Ама какви ли 
спонатите! Главата ми се замая и дъхът ми секна... не имаше: и рунтави, и къдрави, и руси и черни и 
Пък като си захъркал, като че ли триста триона по те- бръснати, и щавени, капаклии, филджанлии, като 
некия стържат! Пипнах те по едно време с ръка на прасковки, като мидички, тесни, плитки, дълбоки зъ- 
онова място, а то се свило като пъпче на новородено - бести дори, че дори и напречни... Ах, ах 
с ръка не можеш го хвана!... Ех, нещастие ти мое! Мъ- - Ами като моята имаше ли? - побъ 
ка моя доживотна!...

- Я остави ти това! Засрами се, вече внуци имаме!
Тия неща не са вече за годините ни... Ами я кажи има-
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Милиони "братя и сестри"
Към 85 процента от жителите на Испания имат едно от 20-те 

наи-чести фамилни имена. На първо място е фамилното име Гарсия. 
Имат го над 3 милиона испанци и това създава голямо главоболие нарзала да запита испанската администрация.

Преди години всички играчи - не само титулярите, но и резервите на 
нез! °ЛНИЯ ™М На ГРЗД ВбСКа Са имали едно и СЪ1Д0 Фамилно име: Химе-

заинтригуваната жена.
Имаше, как може да няма! - отговорил мъжът 

- В твоята беше уредена изложбата!злорадо.
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