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Тежка железопътна катастрофа край Подгорица в Черна гора
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15ЯМ 0350-8838 В тежка железопътна катастрофа край Биоча, недалеч от черно- първите информации влакът сам, без машинист, неконтролирано 
горската столица Подгорица, загинаха над 40 пътници, а 198 са тръгнал от спирката Биоча, набирайки скорост по линията, 
повредени, 13 от които са в тежко състояние. Трагедията стана в се спуска към Подгорица. Четирите вагона дерайлирали и иадна- 
каньона на река Морача. Препълненият влак пътувал от Биело по- ли в пропастта. Преди това машинистът се опитал в Биоча 
ле към Бар. Повсчето хора, между които и деца, се връщали от клони повредата в спирачната система, но нито той, нито персона

лът на влака не спазили процедурата, т.е. не подготвили влака 
Черногорският държавен прокурор Весна Меденица и съ- правилно за спиране, поради което машинистът е арестуван, 

дия-следователят от Върховния съд в Подгорица Зоран Радович 
започнаха разследване за причините на катастрофата. Според

която

да от-

ски-ваканция.

/770350 883004 (На ст|). 2)1
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Загинаха повече 0140, ранени 198 души
България 

също тъгува
Съболезнования“Черния понеделник” ссдемнадесетгодиш- 

ната Гроздана Селимович ще помни и по 
зло, и по добро. След преживяната катас
трофа тя роди син.
Гроздана тръгнала със съпруга си при роди
телите в град Бар. При катастрофата 
той си счупил ръка, а тя била закарана 
бързо в болницата, където родила син че
тири седмици преди нормалния срок.
- Родилката и синът й се чувстват добре, 

ърди д-р Рада Рутакович 
център в Подгодица.

По повод тежката железопътна катас
трофа край Подгорица до президента 
държавната общност Светозар Мирович и 
до президенти и премиера ни Черна гора 
Филип Вуйянович и Мило Джуканович съ
болезнования изпратиха много видни лич
ности и институции от страната и чуж
бина. Между останалите Мисията на 
ОССЕ в СЧГ, специалният пратеник на ЕС 
Мирослав Лайчак, който посети ранените, 
президентът на Русия Владимир Путин, 
германският канцлер Ангели Меркел, пре- 

Веднага след катастрофата на мсстопроиз- зидеишъш на Финландия Тайра Хилонен, 
шествието пристигнали спасители. Там дош- министерствата на външните работи ни 
ли и черногорският президент Филип Вунно- ФР«"Ч«Я■ Унгария, Словения Босна и Хсо-

'....... '___ ц,1 п ,. цеговини, посолствата на САЩ, Великоб-вич и премиерът Мило Джуканович. "В Ьно- ^итания> Полша, Пакистан и Иран, прес
па се случи ужасна трагедия и бе направено толонаследникът Александър Караджор- 
всичко да бъде намален възможно най-много джевич и много други. 
броят на жертвите", каза Филип Вуяновнч.

Вестта за тежката влакова катастрофа 
покруси Черна гора. Хиляди хора се стекли 
пред клиниките в Подгорица, за да узнаят 
вести за близки и познати.

Съветът на министрите на Сърбия и Черна 
гора обяви тридневен траур на територията 
на държавната общност.

ни

Дарителска кампания рява, че в този тежък за 
за пострадалите в тежка- черногорския народ мо
та жп катастрофа в Черна мент България е готова да 
Гора тръгна в българския окаже приятелска помощ 
град Свищов. Средствата и съдействие за преодоля- 
ще се събират по сметката ване на последниците от 
на фондация “Ангели от тави голяма човешка тра- 
Лим”,
смъртта на 12 българчета
в река Лим през април в същото уверява и пред- 
2004 год. седателят на Народното

Акцията по предложе- сбрание Георги Пирински, 
ние на кмета Станислав “Българският народ нико- 
Благоев е в знак на соли- га няма да забрави само- 

В знак на солидарност с жертвите на катас- дарност с помощта, която жертвената и безкористна 
трофата, които останаха живи, няколко хи- сърби и черногорци оказа- помощ, която меентите 
ляди души в Черна гора и Сърбия дариха ха на свищовските деца жители оказаха за спася- 
кръв. За помощ па ранените и на семействата при катастрофата преди ването на децата на Въл
на загиналите голям брой черногорски фир- две години. След трагеди- гария при трагедията във 
ми отпуснали парична помощ от няколко ята Свищов и Бело поле се водите на река Лим”, се

побратимиха. Свищовски- казва в съболезнователна- 
те общинари изпратиха та му телеграма. Шефът 
първа помощ
равностойност на 1000 ев- в Народното събрание и 
ро на семействата на заги- лидер на левите депутати 
налите. Българските ин- Михаил Миков ще се 
ституции също предло- срещне с посланика на 
жиха помощ. Министер- Сърбия и Черна гора в Со- 
ството на бедствията обя- фия, за да уточни от как
ви, че е готово да изрпати ва помощ се нуждаят за

ши РодилнияIII в

създадена след гедия.
Черногорския си колега

ститици хиляди сяро.

левовата на групата за приятелство
Тадич и Кощуница 6 Подгорица

Безгранична солидарност
спасителни екипи и тех- сегнатите и да предложи 
ника. Шефът на Граж- приемане на пострадали 
данска защита ген. Нико- деца за възстановяване и 
ла Николов разговарял с реабилитация в Бълга- 
шефа на сръбското по- рия.

България има готовностжарно управление ген.
Зоран Брегович и го ин- да окаже всякаква необ- 
формирал с какво могат ходима помощ и съдей- 
да съдействат. Посочил и ствие на пострадалите, 
телефон за денонощна декларира премиерът 
връзка. Сергей Станишев пред ко-

“Всички в България легата си Мило Джукано-
посрещнахме с покруса и вич.
тъга голямата беда, спо- В посолството на Сър- 
летяла Черна гора”, пише бия и Черна гора в София 
в съболезнователната си бе открита книга за събо- 
телеграма президентът лезнования.
Георги Първанов. Той уве- Т. П.

Вчера 6 Прищина

Погребан
Ибрахим
Ругова- Всички средства, възмож-Президентът на Сърбия Бо- ло Джуканович. 

рис Тадич и председателят на - Сърбия е готова в този тра- пости, воля, солидарност и 
1 Воислав Ко- гичен момент да предостави обич на сръбските граждани са

насочени към семействата направителството
щуница посетиха повредените на Черна гора всички свои ре 
в тежката железопътна катас- сурси и възможности. Всички пострадалите и към всички 
трофа в Черна гора, приети в здравни и други мощности в граждани на Черна гора, заяви 
Клиническия център в Подго- Сърбия са отворени за оказва- премиерът Кощуница. И в този 
рица Заедно с тях бяха прези- не на всеки вид помощ на Чер- трагичен момент, по-силно от 

об- на гора. Ние дойдохме тук за когато и да било, се прояви со
лидарността и обичта, която 
ни свързва, добави той.

Президентът на Косово 
Ибрахим Ругова (61) беше пог
ребан вчера в Прищина. Той 
беше и лидер на Демократи
ческия съюз, най-масовата 
партия на косовските албанци, 
която оглавяваше от формира
нето й през 1989 година до 
кончината си.

Ругова беше един от умере
ните албанци в Косово и Ме- 
тохия, който настояваше тази 
покрайнина да стане самосто
ятелна държава.

Поради неговата смърт 
бяха отложени и насрочените 
за 25 януари във Виена прего

вори между Белград и Прищина за децентрализация на Косо
во. Очаква се те да бъдат проведени в началото на февруари.

дентът на държавната 
щност Светозар Марович, пре- да изразим елементарна съп- 
зидентът и премиерът на Чер- ричастност и солидарност, ка
на гора Филип Вуянович и Ми- за Тадич.

Техническо споразумение с ЮФОР
Вук Драшкович заяви, че споразумението пред

ставлява допълнителна гаранция за сръбското насе-Министърът на външните работи на Сърбия и 
Черна гора Вук Драшкович и командващият

ЕС в Босна и Херцеговина (ЮФОР) генерал Джан ление в Косово срещу евентуални терористични на
падения.

Генерал Киарини изрази задоволство от подпис- 
споразумението и изтъкна, че ЮФОР на

силите
на
Марко Киарини подписаха в Белград техническо спо
разумение за преминаването на войници на ЮФОР 
през територията на Сърбия и Черна гора до Косово 
и Метохия.

ването на
пълно ще зачита всички негови клаузи.
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Според новия Наказателен закон на Сърбия

Елек Съдиите ще бъдат 

и математицисгьлоове не палат
♦Преди да се произнесат по Въпроса за глобата, съдии
те трябва да прибавят данни р утвърдят материално- 

I обвинения. Целта на закона е наказа- 
еднакво да почу&ствдт и бедните и богатите

Според разпоредбите на новия На: волен лов, за което престъпление се 
казателен закон на Сърбия, който се предвижда наказание от 30 до 120 
прилага от началото на годината, съ- дневни стойности, и ако съдът му е на- 
диите ще имат допълнително задълже- лсцуил глоба от 80 “дневници , тогава 
ние. Те не само, че ще утвърждават ис- глобата възлиза на 54 720 динара.

Сигурно е, че обвинените ще насто
яват да се представят като бедняци. На

Ръковидителят на клона на ДОО Сто- ши във Височки Одоровди и Гуленовци, 
панското дружество “Югоизток Ниш” Бански дол, Г- Лланиница, Горно Градин^ 
(както отнеотдавна официлано се наричат ье и др..Трябвала се додмбщгг и сдълбове- 
клоновете на ЕПС в Югоизточна Сърбия) те на далекпроводд^офРадейна до Сенокос 
Милисав Рангелов тези дни реагира на ин- и от Лукавица дй Скървеняца. Провежда- 
формацията на кмета на МО Височки Одо- нето на тези р^боти в Крайна сметка зави- 
ровци и Гуленовци Никола Давитков, че в си от разполагаемите средства и маТериа-

то състояние на 
нието

това село падат дървени електрически ли. 
стълбове. “За някои цели местните общности мо

гат да кандидатстват за средства от до- 
дък не са пристигнали нито писмени, нито норски организации, както това се случи с 
пък устни забележки във връзка с функцио- МО Желюша миналата година, когато на 
нирането на мрежата с низко напрежение селото помогна организацията СНЕ Ние 
на територията на общината, включител- сключихме договор за изграждане на тра- 
но и забележката на Давитков”, каза Ранге- фопост в село. Желюша. Местната об- 
лов. Той потвърди, че дървените стълбове

тината и ще решават за вината на осъ-“Ние следим обстановката и напосле- дения за някое престъпление, което е 
основната им професия, но ще трябва въпроса как ще се утвърждава матери- 
да бъдат и добри математици. Всъщ- алното състояние на работник, на зе

меделец, предприемач или на безрабо- 
да “отрежат” глобата на осъдения да тен младееж, който няма приходи, а 
прибавят данни ида утвърдят матери- живее в “изобилие”, съдията Янев от- 
алното му състояние. А това, разбира говаря:

ност предписанията им налагат преди

щност имаше задължение да уреди юри- 
в селото са поставени през 1972 година, но дическо-имуществените дъдроси и да про- 
категорично опроверга, че е имало случаи веде землените работи, докато ние от кло- 
те да падат. на на електроразпределителното пред-

Намерението на клона на електрораз- приятие използвахме нашата механизация 
пределителната фирма е да смени старите и работната ръка’’, каза Милисав Ранге- 
дървени с бетонни или нови инпрегнирани лов.
дървени стълбове на територията на цяла- Запланувани са ремонтни работи върху 
та община. Според Стопанската програма Ю-киловолтовия- далекопровод от Долни 
на клона за 2006 г. подменяне на пропад- Криводол до Болев дол, с дължина 2 кило- 
налите стълбове би трябвало да се извър- метра.

-Съдът ще търси данни за заплатата 
-Глобата като наказание се налага на обвинения, за движимото му и нед-

се, често е трудно да се направи,

само за по-леки престъпления, докато вижимо имущество, за приходите от 
за тежките е предвиден затвор. В някои селскостопанска, занаятчийска или 
случаи обаче покрай затвор се налага и друга дейност. Ще търси данни от бан- 
глоба. Новият Наказателен закон ки и от други финансови учреждения, 
предвижда нова система глоби - освен държавни органи и юридически лица, 
глоба в “определена стойност” е пред- които са длъжни да ги предоставят, 
видено да се изчислява и определя и т.е. не могат да се позовават на делова 
глоба в “дневна стойност” - които ще или друга тайна. Но доколкото съдът 
са в зависимост от материалното със- не разполага с достатъчно данни за 
тояние на осъдения. Целта е наказани- приходите на обвинения и не може да 
ето еднакво да почувстват и бедните и се утвърди еднодневната стойност, то- 
богатите, казва Драган Янев, съдия в гава ще му бъде наложена глоба в “оп- 
Общинския съд в Босилеград и е един ределена стойност”. Тя не може да бъ- 
от съдиите, които разглеждат делата де по-ниска от 10 хиляди, нито по-ви
за престъпност.

Б. Д. |

лиона динара, които ще бъдат използвани 
предимно за потушаване г>а дължимите су
ми към работниците. Както узнаваме, бъл
гарските бизнесмени са готови да купят 
“Балкан” катр цяло, включително и споме
натите обекти.

Както съобщиха от фирмата; бизнесме
ните от България днес пак ще пребивават в 
Димитровград.* .

Потенциални 

купувачи в 

“Балкан”
сока от един милион динара, но когато 
става дума за користилюбие може да е 
и до десет милиона. Ако например ста
ва дума за неразрешен лов, тази глоба 

-В първия случай най-напред се ут- бъДе от 20 000 до 200 000 динара, 
вържава броят «а дневните стойности, *В кой срок трябва да се плати 
след това паричната стойност за един глобата и какво ще стане ако осъ- 
ден, а след това тези две цифри се ум- деният не направи това? 
ножават. Еднодневната стойност се -Срокът за плащането на глобата не 
изчислява, когато разликата между може-да бъде по-кратък от 15 дни, ни- 
приходите и разходите на ос>денйя та по-дълъг от три месеца. Когато 
през изтеклата година се разделят с обаче става дума за оправдателни при- 
броя на дните в годината (365), при ко
ето една дневна стойност не може да
бъде по-ниска от 500 динара, ни по-ви- срочки, при услове да я издължи до ед- 
сока от 50 000. Полученият брой се ум- на година, казва съдията. Глобата, по- 
ножава с броя на определените от съда ясняра той, може да се замести със зат- 
дневни стойности. По-подробно: Ако вор или с работа от обществен инте- 
обвиненият е собственик на фирма и рее. В първия случай за глоба от 1000 
ако през изтеклата година е осъщес- динара се налага еднодневен затвор, а 
твил доход от един милион динара, а ако осъденият се определи за работа, 
нужните му разходи са били 750 хиля- тогава за 1000 динара трябва да работи 
ди, разликата е 250 хиляди. Тя се раз- осем часа, но тази работа не може да 
деля с дните в годината (365) и се ут- трае повече от 360 часа. 
върждава стойността за един ден — в 
конкретния случай това е 684 динара.
Ако той, например, е осъден за непоз-

*Какво означава “дневна парична 
стойност” и “определена стой
ност”?

Б.Д.
В димитровградското Гостилничар- 

ско-туристическо предприятие “Балкан” 
тези дни пребиваваха представители на 
българската фирма “Галисто” и на Корпо- 
ративно-тъговската банка от София, които 
проявиха желание да купят фирмата. С ръ
ководството на “Балкан” бизнесмените от 
България се договориха да им бъде пре
доставена комплектна документация за 
обстановката във фирмата, както и инфор
мация за предприетите досега мерки в 
процеса на приватизирането й.

Управителният съвет на “Балкан” неот
давна даде зелена улица за продажба на 
един обект и строителни площи на фирма
та в граничната зона, както и кафенето 
край манастира “Св. Йоан Богослов”. По
соченото имущество е преценено на 35 ми-

Последна вест
В “Балкан1" определиха най-добрите 
кандидати-купувачи за обекта и пло
щите в гранитната зона и кафенето 
край Погановски манастир. Предстои 
Агенцията за приватизация на Сър
бия да разреши продажбата на това 
имущество. Доколкото пък българска
та фирма “Галисто”, която очаква

чини, тогава на осъдения може да се 
даде възможност да я плаща на от-

фипансова подкрепа от софийската 
Корпоративно-търговска банка, реши 
да купи фирмата като цяло, обектът 
и площите в граничната зона и кафе
нето край манастира ще бъдат про
дадени на нея. В.Б.

■ч..;
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яестносттард й
1- ггз

И;,-■'гО; •Ял
-Преди три десетилетия в село

то имаше Младежите казват, че те, както 
и останалите им съселяни, живеят 

магазинът на. “от днес до утре”. Отглеждат по
Други места. Звезда от Сурдулица. Продава, някое добиче, нямат редовни при-

Останахме ние, които няма къде да чът Славко Борисов, • родом от ходи, разбира се ни финансови
отидем, казва 73-годишният Гоца Клисура, казва, че настоява той ви- ередства за започване на някакъв

Ч Виденов. Но моето време мина, наги да бъде зареден с основни бизнес. Затова са убедени че би
допълва старецът. Опасявам се за хранително-вкусови стоки. било добре ако в Кострошевци
бъдещето на малкото останали -Животът спря в нашето село, пък в някое от съседните му села 
млади, хора. Ако и те напуснат се- казват младежите Деян, Саша и например в Клисура има някой

; лото, то-ще опустее напълно. Дарко Гмитрови, както и съседите малък цех. Ама няма! Й това е един
Центърът на селото, докъдето им, братята Саша и Зоран Владо- от проблемите, който увеличава

стига, асфалтовият път, свидетел- ви. Те поясняват, че в селото има неизвестността им как и кога ще се
ства не само за миналото, но и за само две домакинства с повечко оженят и си създадат семейства
настоящето. Има няколко къщи, хора. Семейството . на Аврам -В селото има десетина 
от които една-две нови. Около тях Гмитров наброява седем, а в това до 35-годишна възраст, но няма
залегнали спомените на времето на Васа Владов-десет души. Деян нито една девойка. Как да се оже-

Икономическата изостаналост, шестдесет души.-Повечето къщи отпреди няколко десетилетия. Тъй Гмитров, който е на 29 години, ним, когато нито една не иска да
Рязката миграция, а сетне и “бяла- се обитават от по един-двама,' От като не могла да издържи ударите подчертава, че в селото има само дойде тук!?- питат се младежите '
га чума” опустошили и обезлюди- много комини не излиза дим. По-'. па. времето, черквата отдавна за- две деца до тригодишна възраст и Питат се, но не очакват отго- 
* Кострошевци. Сега в центъра радималолюдност-селотоотдавна ..почналада пропада, камбанарията само един ученик - четвъртоклас- вор. Вероятно са убедени, че сами
а селото край Ерма и в махалите нямани местна общност. Стиска- почти паднала. В голямата сграда никът Новица Владов, който всеки ще си го намерят,
а Останали около двадесет дома- власт и една местна общцо.ст нап- да някопшшото училище цяло де- ден бие пеша до Клисура и обрат-
"ства, в които живеят едва към равили със Сухи дол и Паля. ' . сетилетие не е влизал ученик, сгра- но.

дата на някогашния кооперативен 
над 170 домакинства, дом също пропада... В едната му 

пълни с млади хора. Много семей- част е поместен
[е
т%/Ж': V» V?

«да•Ч2г':/ ства се отселиха в

или

ергени

В.Б.
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Сибирски студ 

вкочани България
Обръщение на президента Първанов пред НС и нацията

Европейската общност що 

спечели от нашето членство И това е Варна!
Не искаме нищо повече от в някои държави на ЕС се чув- Президенгът призова за ус- 

това към нас да се прилагат ства сдържаност към разширя- корено извършване на промс- 
критериите така, както се при- ването, което се отразява на от- нитс в Конституцията. Очаквах 
лагаха към новите 10 страни от иошенисто към България и Ру- повече по отношение на имуни- 
ЕС. Това заяви в редовното си мъния. Включването ма нашите гега на народните прсдстави- 
годишно обръщение пред На- две страни ще даде повече си- тели - депутатите да могат да 
родното събрание и нацията гурност на ЕС и ясен знак за ев- бъдат привличани 
президентът Георги Първанов, ропейското бъдеще на Балка 

Основната част от нсобхо-

към наказа
телна отговорност, ако са из- 

нитс. Европейската общност вършили престъпление. Би 
ще спечели от нашето члендимото законодателство за могло да се помисли имуните- 

синхронизиране с нормите на ство. Вярвам, че останалите тът па магистратите да бъде 
ЕС е приета, предстои създава - членове на ЕС ще последват сведен до неприкосновеност, 
нето на административния ка- примера на страните, които ве- добави президентът в речта си 
пацитет за неговото прилагане, че ратифицираха договора за пред Народното събрание, 
добави държавният глава. Не присъединяване на България, 
бива да подценяваме факта, че посочи Георги Първанов.

Очакваният сибирски студ нахлу в България в нощта срещу поне
делник и скова североизточната част. Температурите паднаха драс
тично с около 10-15 градуса. Заради силния вятър бяха затворени 
пристанища и летища. Много селища останаха без елзахранване. 
Преспи блокираха пътища и предизвикаха задръствания в градския 
транспорт.

Пристанище Бургас беше затворено за малки кораби и лодки. Ско
ростта на вятъра беше 15 м/секунда, а температурите стигнаха минус 
12 градуса.

Във Варна температурите опряха минус 14 градуса, вълнението във 
Варненския залив стигна 3 бала. Пристанището беше затворено за не- 
натоварени кораби.

Силният северен вятър вледени и Русе, от Агенцията за проучаване 
на плавателния път по Дунав предупредиха за предстоящ ледоход по 
реката. От тласъците на вятъра потъна корабът-ресторант “Есперан- 
са”.

Рекордните минус 19,1 градуса бяха измерени в Разград.

Станишев в Парламентарната 

асамблея на Европа
Българският премиер Сергей лага през последните години ог- лос за енергийното състояние на 

Станишев отговори на въпроси на ромни усилия в името на член- Балканите и българската политика 
от Парламентарната ството, защото по това членство в тази област, Сергей Станишев 

асамблея на Съвета на Европа, има
депутати

пълен консенсус в българско- заяви, че България ще продължи 
след като произнесе слово пред то общество. За държавите от За- да е фактор за енергийната стабил- 
ПАСЕ. Въпросите на няколко де- пандите Балкани-тъй като те мно- ност в региона, че страната гледа 
путати бяха свързани с очакването го внимателно следят отношения- положително на строеж на ядрена 
България да бъде приета в Евро- та между ЕС и България, известна електоцентрала в Белене, за да се 
пейския съюз и с евентуално отла- като крайъгълен камък на стабил- заместят мощностите на АЕЦ 
гане на приемането й с една годи- ността на Балканите. Отлагането Козлодуй, които ще бъдат затво- 
на. Премиерът Станишев подчета, на членството на България ще за- рени по настояване на ЕС. В отго- 

приемането на Бъл- мъгли европейската перспектива вор на друг въпрос той изрази и 
гария би било “много погрешен за страните в Западните Балкани, подкерепа за бързото изграждане 
сигнал” както за страната, така и за които се стремят към ЕС, каза Ста- на коридор номер 8, свързващ 
държавите от Западните Балкани, нишев. В отговор на въпрос на Турция с Албания и преминаващ 
За България - защото страната по- гръцкия депутат Теодорос Панга- през България.

Над 70 000 деца се 

раждат годишно в 

България

че отлагане на

и

Изданието на Европейския парламент публикува 
интервю с българския министър-председател Н

Раждаемостта в България се увеличава, а детската смъртност на- [ | 
малява, обяви в навечерието на деня на родилната помощ доц. Елиан • \ 
Рачев, председател на Българското дружество по акушерство и гине- \ \ 
кология.

Детската смъртност в България през 2003 г. е била 12,3 на 1000, а 11 
през 2004 г. е намаляла до 11,6 на 1000, уточни той. За сравнение - || 
през 1997 г. този показател е бил 17,7 на 1000.

Ражданията през 2004 г. са 70 433, а се очаква броят на родените |] 
през 2005 г. също да надхвърля 70 000.

Траен спад все пак е отбелязан в прекъсването на бременността по 1.1 
желание. През 2004 г. абортите са били 47 223, което е три пъти 1 
по-малко в сравнение с предходните 25 години.

Разширяването в 1«тт
Издаваното от Европейския парламент списание 

публикува материал, основан на интервю с българ
ския министър-председател Сергей Станишев. Спо
ред българския премиер тревогите в страните-членки 
на ЕС, че социалните стандарти могат да се влошат 
или някои хора да загубят работата си са “оправдани 
и разумни”, се обобщава в статията. Акцентира се 
върху мнението на министър-председателя, че много 
от страховете, свързани с евентуалната миграция, ев
тината работна ръка и “социалния дъмпинг” днес не 
се оправдават. Много от аргументите в тази посока 
са силно преувеличени. Има данни, които доказват, 
че процесът на разширение е от взаимна изгода - но
вите страни откриват нови пазари за износ на старите 
страни-членки и донасят икономически растеж, кое
то влияе положително върху общото ниво на конку- 
рентноспособност на ЕС, заявява министър-предсе
дателят, цитиран от изданието.

Премиерът Сергей Станишев напомня на богати
те западни страни, че разширяването не е безболезне
но за по-бедните източни кандидатки, които са изпра
вени пред трудни икономически реформи и конку
ренцията на големите европейски компании.

Изданието уточнява, че тревогата на премиера 
Сергей Станишев е свързана с краткосрочните спън
ки след отрицателните референдуми във Франция и 
Холандия, които могат да възпрепятстват истори
ческата мисия на Европа. “Понякога имам чувството, 
че някои технически въпроси помрачават огромното 
политическо значение на разширяването, което, от 
моя гледна точка, е един от най-големите успехи на 
ЕС през последните 10-15 години, казва премиерът. 
То е политически процес на ново обединение на двете 
части на Европа, който има силно положителен 
ефект, допълва той.

Старата Европа може да вземе пример от Бълга
рия, посочва премиерът пред списанието. “Българ
ският опит ми показва, че мисленето, манталитетът 
на хората и особено на по-младото 
променил. През последните 15 години, с 
промени - реформите в икономиката,

80% от инвеститорите 

в България - чужденци
“Българите инвестират спестя

ванията си в земи и взимат заеми, 
за да купят имоти, като очакват се
риозна печалба от препродажбата 
им след влизането на страната в 
Европейския съюз.”

Това заяви пред журналиста на 
“Братство” Иво Ягличев, консул
тант в отдел “Продажби” на една 
от водещите българкси фирми за 
имоти “Форт Нокс”.

- Докато чакат големите печал
би, хората дават под наем жили
щата и си осигуряват постоянен 
доход или с получените пари пла
щат лихвите по заемите, с които са 
ги закупили, обясни още спомена
тият специалист.

Експертите в бранша отчитат 
повишение на цените на имотите в 
България над два пъти за послед
ните няколко години.

- 80% от купувачите за минала
та 2005 година са чужденци, а ос
таналите 20% са българи, катего
ричен бе Ягличев.

Например парцелите в области
те София, Велико Търново и Плов
див тръгват от 50 евро за квадрат.

Цените се увеличават в зависимост 
от разположението и стигат до 200 
евро, обясняват и други компетен
тни от тази област.

Най-търсени парцели остават в 
районите по Черноморието. Пар
цел в село Шкорпиловци близо до 
Варна, на 300 метра от морето, 
струва над 35 евро за кв. м.

За 10 хиляди евро може да се 
инвестира в стара къща във вилна
та зона на варненското село Киче- 
во, намиращо се на около 15 кило
метра от морската столица.

“Двор 700 кв.м на 4 км от море
то, ток, телефон, резервоар, много 
добро за инвестиция”, гласи обява
та в сайта.

По Южното Черноморие цени
те на парцелите също са над 50 ев
ро. За 55 евро кв.м. се продават 
имоти в село Варвара, близо до 
Ахтопол.

Справката в редица сайтове за 
имоти показа, че все пак няма из
годни оферти за джоба на обикно
вения българин.

живот, социалната сфера - се състоя огромна промя
на, която изискваше много жертви. Това ни направи 
по-силни, по-гъвкави, по-лесно приспособими към 
света, глобалната икономика и международните от
ношения. Затова вярвам, че разширяването е полезно 
и прави Европа по-силна.”

Министър-председателят Сергей Станишев заявя
ва, че София и Букурещ са ключови участници в под
хода на ЕС към Западните Балкани - стратегия, която 
лесно може да пострада, ако членството в ЕС е дос
тъпно за някои като Хърватия и недостъпно за други 
като Босна или Сърбия. “България провежда евро
пейска политика на Балканите още преди да стане 
пълноправен член на ЕС. Това е политика на мир, 
стабилност и сътрудничество - което всъщност е ев
ропейският модел на отношения. Ние провеждаме 
много инициативи за стабилност с нашите съседи и 
със Западните Балкани, което е цел и на ЕС. Трябва 
да се гарантира сигурност, стабилност, демократич
ни процеси и просперитет в този регион, защото той е 
най-близкият съсед и на ЕС, и на България”, обобща
ва премиерът пред списанието на Европейския пар
ламент.

поколение се е 
всичките 

политическия Т. Петров
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Любча Костадинов дарил кръв 45 
пъти _______

Нашенци от Македония не забравят родния си край

Ще съдействат в развитието Всеки може да е 

дарителСпециалисти от различни 
области от Босилеградско, в 
момента живущи в Македония, 
ще окажат помощ на нашата 
община при изготвянето на 
проекти за нейното развитие. 
Това е договорено между пред- 
ствителите на сдружението 
■‘Босилеградско" от Скопие и 
на Босилеградска община на 
срещата, която миналата сед
мица се проведе в македонска
та столица.

Сдружението “Босилеград
ско”, начело с председателя му 
д-р Гордана Иванова вече е 
контактувало е редица изявени 
специалисти, 
преселници в Македония, кои
то са изразили готовност да 
окажат професионална помощ 
и да участват в изготвянето на 
проекти, които общинското ръ

ководството на Босилеградска 
община на срещата в Скопие. 
Той заяви, че се надява нашите 
изявени специалисти от Маке
дония много скоро да дойдат в 
Босилегад и заедно с тукашни
те си колеги да се ангажират 
върху изготвянето на проекти-

ководство е запланувало да се 
реализират през 2006 година. 
Сред проектите са и тези за мо
дернизиране на граничния пре
ход “Рибарци”, за подобряване 
на водоснабдяването в града и 
село Райчиловци, за изгражда
не на водопровод към селата 
Радичевци и Млекоминци, за 
реконструкция на старата сгра
да на Здравния дом в Босилег
рад, където да се открие дом за 
стари и за хора в трудно соци
ално положение, за изграждане 
на спортна зала в Босилеград и 
пр.

- С тези проекти нашата об
щина ще кандидатства пред съ
ответните министерства на 
Сърбия за осигуряване на фи
нансови средства, съобщи кме
тът Владимир Захариев, който 
оглавяваше делегацията на ръ-

Доколкото кръводаряването вода за кръвопреливане от Бел
ее приема като едно от услови- град. Спомня си, че това за не-

особеноята за оценяване на хуманнос- го представлявало 
тта, тогава Любча Костадинов предизвикателство, 
от Босилеград се нарежда сред 
най-човечните в 
Много пъти той е подавал ръ- представлява никаква опасност 
ката си, за да спаси живота или и реших да стана редовен кръ- 
поне да облекчи мъките на водарител, казва Костадинов, 
много хора. Въпреки че е само Ще продължа да давам кръв 
на 42 години, досега е дарил все докато мога и смятам, че 
кръв чак 45 пъти. За редовното това всеки здрав човек трябва

- След първото си кръвода- 
общината. ряване се уверих, че това нете.

Понеже сегашното общин
ско ръководство разчита на по
мощ от нашите преселници в 
Македония, на срещата в Ско
пие е договорено сдружението 
“Босилеградско” да изготви ба
за от данни за всички наши пре
селници в Македония. Сдруже
нието е започнало да събир 
такива данни и вече е регистри 
рало около 4000 босилеградча- 
ни, които живеят в тази бивша 
югорепублика.

си участие в акциите по кръво- да го прави, 
даряване ОО на Червения

а кръст в Босилеград преди две почти във всички кръводари- 
^ години го награди със специа- телски акции в Босилеград, 

* Любча не рядко дарявал кръв
на нашенци, които се лекували 
в болницата в Сурдулица.

- Отзовавам се винаги, кога- 
то някой от съгражданите ми 
се обърне за помощ и не ми е 
трудно да отида в болницата в 
Сурдулица да дам кръв, споде
ля той. Голямо е удоволствие
то ми, когато знам, че на няко
го съм помогнал.

Костадинов е женен с Мара, 
с която имат син Горан, сту
дент по медицина в България. 
Разказа ни, че и съпругата му 
вече пет-шест пъти е участвала 
в кръводарителски акции.

В момента Любча работи ка
то огняр в босилградския тек
стилен завод “Кобос”. Съпру
гата му е безработна, а с него
вата заплата, която не достига 

лен медал и грамота. чак ни ю хиляди динара, прос-
Костадинов ни разказа, че за то едвам си осигурят условия 

пръв път дарил ценната теч- за скромен поминък, 
ност през 1984 година, когато в 
Босилеград дошъл екип от За-

Освен че е редовен участник
босилеградски

П.Л.Р.

Съобщение на Общинския съвет на Сръбската 
радикална партия в Босилеград

ОО па СРС в Босилеград на сигурност. Основната задача 
заседанието от 18 януари из- на съветите е да следят и ана- 
върши анализ на дейностите лизират обстановката и да 
си през 2005 година и разисква предлагат планове и решения 
предстоящите активности на за развитие на общината в спо

менатите области.
През 2005 и в началото на 

общинската организация, в 2006 година председателят на 
рамките на които вместо Иван ОО на СРС посети селата Бис- 
Алексов за председател на об- тър, Долно и Горно Тлъмино, 
щинския съвет на СРС бе наз- Млекоминци, Гложйе и Горна 
начен професор Зоран Стоянов Лисина, където председатели- 
от Райчиловци, тя провежда те на местните организации на 
редовни заседания. През 2005 партията го запознаха с проб- 
година са сформирани съвети лемите, с които се среща мес- 
за информиране, стопанство и тното население.

През изминалата година са 
отпечатени и две специални из
дания на списанието “Велика 
Сърбия”, в които са разгледани 
актуалните проблеми на тери
торията на нашата община. В 
ход е изготвянето и на трето 
специално издание, което ще 
излезе от печат най-късно до 
1 -ви февруари.

Председателят на ОО на 
СРС Зоран Стоянов насрочи за 
19 февруари заседание на Скуп
щината на Общинската орга
низация на СРС в Босилеград.

П.Л.Р.

партията в общината.
След кадровите промени в

Любча Костадинов

П.Л.Р.

На Богоявление в Босилеград
■

Ж1Й1Й1 ____

Кръста извади Ненад Александров
*С празнична литургия, водосвет и изваждане на кръста от Драговищица и тази го
дина в Босилеград тържествено бе ознаменуван великият християнски празник Бого
явление.

Традиционното изваждане на кръста до язовира покрай бензиностанцията, 
от студената река и богоявленският во- където за поредна година беше органи- 
досвет и тази година предизвикаха осо- зирано изваждането на кръста ог река- 
бен интерес сред босилеградчани. Де- та и тържественият богоявленски во- 
ремонията започна с празнична литур- досвет. 
гия в босилеградската църква “Рождес
тво на Пресвета Богородица”, което от- Илич хвърли осветения кръст в язови- 
служи свещеникът Бобан Илич. След ра, а десетина мъже по бански се гмур- 
богослужениего през централните наха в студената вода. Късметлия този 
градски улици минаха литии и спряха път бе 27-годишният Ненад Алексан

дров от боси- 
леградския 
квартал Краин 
дол,
след десетина 
минути извади то тя по 
металния 
кръст, бурно 
поздравяван от

всички присъстващи.
- Много сам щастлив. Въпреки че за 

пръв път тази година участвах в това 
своеобразно състезание, лично се надя
вах, че ще успея и ето извадих късмета. 
На всички хора пожелавам здраве, ус
пех и щастие, радостно сподели Ненад.

С този кръст свещеникът освети во
дата в големите котли, поставени на пъ
тя над язовира, а след това всички вяр
ващи си наляха от водата в бутилки, ко
ито си занесоха вкъщи.

Късметлията Ненад Александров 
получи от църквата икони и църковни 
сувенири, както и други подаръци, кои- 

. ..-дсигури-от местните частни 
фирми - “Йоска комерц”, “Ясна”, “Бо
силеград” и “Оаза”.

Пред стотици вярващи свещеникът

които

литургии бяха служени и извършени 
Освен в Босилеград на Богоявление досвети и в църквите “Рождество

Пресвета Богородица” в Горно Тлъми-
Куриоз е, че тази година хвърлянето на кърста във кактоРибвРцъ1пкп-1тзК“Гве"т1Гл ПеТка ’ 
водата беше повторено. Първия път кръста извади м „ „ гйио п яСве™ АРхангел 
Драган Анастасов от Добри дол, обаче свещеникът хаил в 1 орна Люоата. Богослуже- 
Илич го обяви за нерегулярно, понеже Анастасов нията в 1 орно Глъмино и в Рибарци 
влезна в реката облечен и не бе на мястото, от служи босилеградският свещеник Отец 
където тръгнаха останлалите участници в състе- Йоан, докато литургията в Горна Лю- 
занието. В повторното хвърляне, при което всички бата отслужи младият му колега Ми- 
участници се гмурнаха в реката от едно място, хайло Станчев. 
най-успешен беше Ненад Александров.

во-
■

от-

П.Л.Р.
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Заседание на Общинския съвет

За третото дете 

20 000 динара
Цените на услугите 

все пак поносими
Общинският съвет в Димит

ровград реши да отпуска опре
делени средства, за да подтик
не раждаемостта и по този на
чин да спре демографския срив 
на общината. Така за всяко 
първородено дете родителите 
ще получат 12 000 динара, за 
второ - 15 000, а за трето и чет
върто - по 20 000 динара. Реше
нието влиза в сила от деня на 
приемането и ще се прилага и 
за децата, получили пари по 
старото решение.

Да напомним, че в периода 
от 1995 до 2005 година са роде
ни 952 деца, а миналата година 
само 67. Починалите минала
та година според неофициални 
данни са към 250.

Членовете на съвета приеха 
и ново парцелиране на площи
те в така наречените “Войниш
ки градини”. Там, освен че са 
поместени базата на “Комуна- 
лац” и складовете на “Балкан”, 
сега и частни лица са получили 
правото да строят делови и 
производствени помещения. 
Тъй като, поставяйки оградата 
около склада, “Балкан” е нару
шил първобитното парцели
ране от 1993 година, новите 
собственици на площите са 
потърсили разрешаване на 
проблема. Съответната об

щинска служба е направила но
во парцелиране, с което те са 
получили изход на паралелния 
път към с. Градиньс. С новото 
парцелиране се съгласили 
всички заинтересовани.

Проектопрограма за кому
нална дейност през 2006 годи
на, “тежка” почти 135 милиона 
динара, ще предложи Общин
ският съвет на скупщината. В 
нея се предлага провеждане на 
работи върху поддържане на 
чистотата в града, уреждане на 
зелени площи и дръвчета, 
улично осветление, пътна дей
ност, уреждане на улиците в 
града, водоснабдяване, кана
лизация... помощ на местните 
общности...

Да се увеличат с 9,3% так
сите за уреждане на градските 
строителни площи, съгласиха 
се съветниците. Наемите пък 
за деловите помещения об
щинска собственост да бъдат 
увеличени с 30% . Макар че 
увеличението на пръв поглед е 
много голямо (съответната 
служба предлага дори 60%), на 
практика не е така, понеже през 
последните три години изобщо 
не е правена корекция на нае
мите и те са минимални.

Стипендии за ученици и 
студенти раздели преди извес

тно време Комисията при ОС, 
съгласно приетите критерии. 
Разбира се, много от кандида
тите за общински стипендии 
останаха “под чертата”. Те мо
гат да си обезпечат средства за 
школуване от общината, но са
мо при условие да намерят 
спонсор, който да им осигуря
ва половината от стипендията, 
която дава общината. За този 
начин на финансиране са се 
обадили няколко ученици и 
студенти, намерили спонсори. 
Както някой от присъстващи
те изтъкна, за тази цел община
та ще трябва да обезпечава до
пълнително по около 22 000 
динара месечно. Същевремен
но с това се дава възможност 
на тези “под чертата” да си 
осигурят средства за школува-

В стоматологичната служба към димитровградския Здравен дом в 
началото на седмицата научихме, че в Медицинския център в Пирот е 
разисквано за цените на зъболекарските услуги на ниво на Пиротски 
окръг и е договорено те да са сравнително по-ниски от максималните, 
които ще предложи Републиканският завод за здравна защита. Начал
никът на Стоматологичната служба към димитровградския Здравен 
дом Георги Георгиев каза, че Управителният съвет на Медицинския 
център трябва да верифицира предложения ценоразпис на здравните 
услуги в окръга. Той ни разкри, че според предложения ценоразпис за 

зъб пациентите ще трябва да платят до 500 динара.
не.

Ловното дружество “Вид- 
лич” ще получи строителна 
площ до някогашната селскос
топанска аптека на “Сточар”, 
на която да изгради помеще
ния за своите нужди, съгласиха 
се съветниците. Поне на този

Б.Двадене на

В ловните райони

етап дружеството не търси па
ри за строеж на обект (което не 
е изключено да стане по-къс
но).

А.Т.

:Днес 6 основното училище’ Студ скова 

Димитровград
“Сибирски” студ скова Димитровград и И 

околията му в началото на тази седмица. Тем- Щ 
пературите през нощта няколко дни се спус- 
каха и до минус 14 градуса. Дали от студа или Ц 
поради други причини, в нощта между втор- I;

1
8Празнувано на 

Св. Сава
В Димитровградския Център за култура днес 

ще бъдат изнесени две тържествени програми 
по повод 27 януари - Деня на просветата, Св. 
Сава. От 10 часа програма ще изнесат ученици 
от по-долните класове на училището, а един час 
по-късно ще се представят и учениците от 
по-горните класове. За 12 часа в училището е 
насрочено Светосавско общуване.

Подобно тържество ще се проведе и в мес
тната гимназия “Св. св. Кирил и Методий”.

ник и сряда се случи авария на регионалния 
водопровод между Смиловци и Радейна, но В района на димитровградското село Височки Одоровци
благодарение на бързата намеса на заетите в Ц давна бе убита дива свиня, заразена с трихина. Това е шестата дива сви- 
“Комуналац” тя бе премахната до към 4 часа и ня, убита от началото на ловния сезон в Димитровградско, болна от 
сутринта. р трихинелоза. Проверка на месото на тези свине е извършена във Ветери-

Да напомним, че на територията на общи- нарната амбулатория в Пирот с помощта на дигеетивния метод, който е
П най-сигурен, понеже ветеринарната амбулатория в Димитровград не 
] притежава такъв уред. С решение на Ветеринарната инспекция заразе- 

ните диви свине са изгорени.

неот-

ната са отчитани и по-ниски температури, а 
най-ниската е била минус 27 градуса.

А. Т.Б.Д. Б.Д

Малка анкета: Какво димитровградчани мислят за телевизионната такса?

Защо да плащаме?
евро. С тази сума 
всеки месец може 
да се задвижи едно 
или повече стопан
ски предприятия в 
Сърбия, а не да се 
спасява една про
паднала радиотеле
визионна къща.

Станко Йовано- 
вич: От РТС ни по-

Алексапдър Велчев: 
Абсолютно не трябва да 
плащаме таксата за РТС. 
Ние, жителите на Цариб
род, преди години отде
лихме немалки средства 
за кабелно-разпредели
телната система, чрез ко
ято можем да се инфор
мираме добре, особено 
ние от българското мал
цинство. Въвеждането на 
таксата в условията на 
такава

години, за които вече сме плаща
ли такса.

Петър Ден кое: Досега не пла
щах таксата, но ако се наложи...
Вече имаме кабелно-разпредели- С. Йованович 
телна система. Според мен, бих
ме можали и без РТС.

Марин Миладинов: Не би трябвало да плащаме 
таксата, тъй като вече имаме кабелна, с помощта на 
която можем да следим редица други телевизии. 
Впрочем не е почтено да плащаме и за кабелна, и за 
РТС.

А. Велчев

Ц. Тотева Вои- 
нович

ръчват, че имаме 
правото да узнаемМ. Миладинов Цветанка Тотева Воинович: Смятам, че таксата 
всичко, а ние, граж- за РТС би трябвало да се плаща, както трябва да се
даните, можем да им поръчаме, че за ни- плаща и таксата за местната кабелна телевизия. За

икономическа
криза представлява ха-
рач за огромен брой обеднели що ново не ни информират. Аз просто не гледам РТС. подготвянето на програмата са необходими сред- 
граждани. РТС възнамерява ме- Какво има и да видим, когато постоянно говорят за ства, поддъжрането на техниката също струва... 
сечно да събира по 10 милиона Белград и повтарят програми отпреди десет и повече Б.Д

П. Денков



Хроника 27 януари 2006

СурдулицаКметът на Бабушнишка 
община д-р Миролюб Йо- 
банобич Договор за допълнително 

информиранеОбщината ще 

помага много 

повече на 

селяните

Кметът на Сурдулица Станис- Договорено е от началото на 
Момчилович изрази желание февруари във всеки първи орои в 

на страниците на в. “Братство” да месеца “Братство да предоставя 
има отделна постоянна рубрика, по една страница за информации 
посветена на тази община, от рода от Сурдулишка община. Матерна-

лав

Местното самоуправление в Бабушница тази ролюб Йованович. В разговор за нашия вестник 
година ще отдели 2 милиона динара за развитие той каза, че тукашните селскостопански произ- 
на селскостопанското производство в община- водители са трудолюбиви и затова трябва да им 
та. За отделяне на средства за аграрната област 
особено настоява кметът на общината д-р Ми-

се помогне.
- Неотдавна при мен дойде един човек от с. 

Нашушковица, който отглежда 8 крави. Споде
ли, че за него изключително голяма помощ би 
представлявало, ако бихме успели да му обезпе
чим машина за доене. Аз се застъпвам за това на 
усърдните хора, какъвто е този нашушковчанин, 
да дадем безплатно необходимите съоръжения 
за провеждане на селскостопанската дейност. 
Ние не сме богата община да подаряваме трак
тори или комбайни, но затова на нашите селяни 
бихме можали да подарим по-дребни неща или 
пък да им отпуснем благоприятни кредити, каза 
Йованович.

Общинското ръководство с банките обсъжда 
възможностите за установяване на кредитни 
аранжименти за селскостопанските производи
тели в Бабушнишко.

Станислав Момчилович и Велимир Костов

на съществуващите хроники на лите за тази страница, която ще 
Димитровград и Босилеград, раз- бъде платена, ще се подготвят от 
бира се, в сравнително по-малък хора, които определи общинското 
обем. В разговор с директора на ръководство.
Издателство “Братство” Велимир Бъдещата нова страница в ни- 
Костов, кметът Момчилович по- какъв случай не освобождава ре- 
сочи някои отделни случаи на сен- дакцията на в. “Братство” от зада- 
зационализъм, които в никакъв чата възможно по-обстойно и нав- 
случай не могат да намалят обща- ременно, в унисон с нормите на 
та положителна оценка за начина, журналистическата професия, да 
по който нашият вестник отразява отразява събитията и живота на

хората и в тази община.

Б. Д.

По бреме на Международния фестивал на маскарадните игри

епегации на Звонци и Пирот 

ще гостуват в Перник
Iм

събитията в тази среда. В.С.Б.

♦Официалните покани са изпратени от пернишкия кмет Антоане
та Георгиева Ще отбележат 

патронния си празникЧетри хиляди и седемстотин за да изплашат злото. Така за- става международен от осмо- 
участници от България и ан- почна представянето на 16-ия то си издание. От 1995 година 
самбли от Македония, Дания, международен фестивал на Перник е член на Федерацията 
Полша, Чехия, Латвия и дори маскарадните игри “Сурва”, на европейските карнавални 
далечна Северна Ирландия ще който тази година ще празнува градове (РЕСС). В рамките на

фестивала ще бъдат организи- 
Доказателство, че подобни рани фотоекспозиция, две из- 

ните игри в българския град обичаи датират от древността ложби и научна конференция 
Перник. дават скалните рисунки, обяви на тема “Властта на маската -

Юбилейният фесивал бе известната българска етнолож- маската на властта”, 
представен от организаторите, ка Цветана Макова. Сурвака- Както ни осведоми кметът 
Сградата на Българската те- пето е ергенски обичай, произ- на Перник Антоанета Георгие- 
леграфна агенция в София бе хождащ от патриархата, но все ва, на фестивала официално са 
огласена от чановете на сурва- повече започват да участват и поканени и делегации на Звон- 
карите, облечени в традицион- момичета. ци и Пирот,
ни костюми и страшни маски, Фествалът “Сурва” в Перник

По случай Деня на общината - 30 януари в понеделник в Сурдулица 
ще се състои тържествено заседание на Общинската скупщина. Според 
програмата, народните представители в общинския парламент трябва 
да вземат решения за тазгодишните лауреати на традиционните януар
ски обществени признания, които след това ще им бъдат връчени по 
тържествен начин.

Покрай представителите на обществения, културния и стопанския 
живот в общината и в окръга, очаква се на тържеството да присъстват и 
гости от съседните на Сурдулица общини в България.

се включат в 16-ия междуна- 40-ия си рожден ден. 
роден фестивал на маскарад-

В.С.Б.

В Здравния център
Т.Петров Продължава

ремонтиранотоОт 19 януари до 3 февруари в Сурдулица

Седмица на 

книгата I НЕДЕЛНА 1
1 КИЬЙГЕ I
I оргашзулг I

МИИИ САДЛМ . ПГОЛЛЯ1У ЯЗЛОЖГ.У шьпгл Н 
у хол». чптаонйцг. «твлиотгкг КД

ол^\.о\-ОЬ010Сгоа.
ЯЙВм гл/шо агспс од м. м>ь Ви

I Е&кшй II Мж IД , .., [

здР1Гя\т„ГрТ^иица,:
състава на които работят Здравни- три> техници и немедицински 
ят дом и Болницата и който оказва персонал. С програмата на 
услуги на пациенти и от общините здравното министерство за 
^Владичин хан и Босилеград, в края рационализация се съгласиха и 
на миналата година бяха ремонти- работа напуснаха четирма ле- 
рани обектите на няколко служби, кари, 16 медицински сестри и

техници и шестима души от 
помощния персонал. Дирек
торката Радованович каза, че 
това няма отрицателно да се 
отрази върху здравните услуги.

По случай празника на първия сръбски патриарх и 
просветител св. Сава, Народната библиотека “Радое До- 
манович” в Сурдулица, съвместно с Издателство “Народ
на книга” от Белград и “Инприме” от Ниш, организира ма
лък Панаир на книгата. Почитателите на писаното слово 
Ще могат да се запознаят с най-новата продукция на посо-

които същевременно бяха обзаве
дени с нови съоръжения. По този
начин качеството на здравните ус 
луги е вдигнато на по-високо ниво 

Сред проектите, които бяха за
чените издателски къщи и да си купят желаната книга на 
изплащане (до 10 месечни вноски) или на намалени цени.

В рамките на мероприятието, което започна на 19 януа
ри, а ще продължи до 3 февруари, са запланувани и промо
ции на няколко нови книги. Вчера, в навечерие на Савин- 

| Ден, Народната библиотека в Сурдулица организира при
ем за първолачетата от всички основни училища в града, 
на който им бяха връчени безплатни читателски книжки.

вършени миналата година, е и ре 
конструкцията на гинекологично 
то отделение. За тази цел бяха по 
харчени 3 500 000 динара, две тре 
ти от които подсигури здравното 
министерство, а останалите общи
на Сурдулица и ЦХФ. В това отде- хиРУРгичното отделение и физи-

калната медицина, в която ще бъ
дат подменени и някои апарати и 
съоръжения. Ще бъде изградена и 
морга.

Директорът на Здравния цен
тър д-р Миомира Радованович 
оповести, че през тази година ще 
бъде ремонтирана сградата 
Здравния дом, на бързата помощ,

на

ление сега са създадени условия за 
оказване на услуги по стандартите 
на модерните европейски държа-Д.М. Д-М.ви.



Култф ;__8 Шяч?зНЬгС:г^4в5^~-” 27 януари 2006

Нови книги Ш . •ГР В началото на март в София

Изложба на стани
$. кЯ

“Цариброд” на Богдан Николов I
В края на миналата година 

в София излезе от печат новата 
книга на Богдан Николов под 
заглавие “Цариброд”, в която 
на почти 250 страници са съб
рани и публикувани данни за 
събитията и хората от Цариб- 
родско от 19 и 20 век. Както

на която си дават среща Изто
кът
Европа, а Цариброд — селище, 
през което минава главният 
път на тази среща". И така 
през този път минават какви ли 
пс, от “султани, паши, еничари, 
кръстоносци, войски, пълно
водни и велможи, вестоносци и 
пътешественици, настъпления 
и отстъпления — това е, което 
Цариброд с векове наред виж
да, съпреживява и надживява”. 
И минава ту от едната, ту от 

другата стра
на на граница
та по силата 
на войни, до
говори, мирни 
споразуме
ния..., за да се 
стигне до на
ши дни и, как
то пише про
фесор Манчев, 
“до призвани
ето на Цариб
род,
трябвада бъде 
благородна 
мисия, смисъ
лът на която 
се съдържа са
мо в една дума 
—МОСТ. Тази 

която

пушка па рамо и варди да не би 
някой да мине “нагоре” или 
“надолу” без неговото благово
ление. Нашият мост е съоръже
ние, по което се движат знание, 
култура и изкуство, духовни и 
материални блага, мир и лю
бов. И никой не варди,всеки е 
свободен да минава накъдсто 
иска без разрешение на този 
или онзи.

Цариброд е град “беден и 
богат”. Беден, защото красиви
те му природни дадености ос
тават неизползвани... Богат, за
щото има здраво, трудолюби
во и ученолюбиво население, 
защото
елит, защото отглежда и раз
праща по белия свят способни 
свои чада, които сс отдават на 
народополезна дейност и ста- 

именити личности. Това 
“богатство” събира и обобща
ва новата книга на Богдан Ни
колов. То е сила, която може да

и Западът, Ориентът и

самият автор казва, за няколко 
години той събира данни и све
дения за “около 900 души, ра
ботили в града и околията и ос
тавили следа и име.” Разбира 
се, след определена селекция в )!

Богдан НИКОЛОВ
има интелектуален Димитровградският фотограф Ивица Алексич на 2 март 

т.г. в Столичната библиотека в София ще устрои изложба 
на стари фотографии от албумите на димитровградските 
семейства. Ще бъдат експонирани 100-тина фотографии, 
които Алексич е увеличил, репарирал и ретуширал. Фотог
рафиите са тематични - отразяват духовния живот в ня
когашния Димитровград. На тях са представени някогаш
ни занаятчии от този край, както и панорами на града.

Фотографът Алексич напоследък все повече се старае за 
старите фотографии от Димитров

градския край. Неговото мото е, че "този, който няма ми
нало, няма и бъдеще". "От миналото можем да научим 
много", казва Алексич и добавя: "Всичко изчезва, остават 
само спомените. За да не изчезнат и те, се обръщаме към 
фотографиите, които ги опресняват".

Цариброд ват

■

направи много за превръщане
то на Цариброд от “лош” в 
“добър” мост.”

Сред около 650-те, намери
ли се в книгата, има хора с раз
лична политическа нагласа, 
идеология и пр., но всеки от тях 
на своеобразен начин е оставил 
следа в живота на градчето. Те 
са подредени по това в коя об
ласт са оставили следа (прос
вета, култура, наука, литерату
ра, изобразително изкуство, 
право, медицина...)

В началото на книгата е да
дена хронологична таблица, в 
коята са обхванати значителни 
за Цариброд събития от 1183 
година насам, както и избрани 
статии за Цариброд, публику
вани във вестник “Братство” 
под общото заглавие “Да си 
припомним”.

Книгата е издадена от изда
телска къща “Парадигма” от 
София със съдействие на Ми
нистерството на културата на 
България.

възстановяването накоето

Б.Д.

Гръцка “Градина”дума,
означава част 
от път, по кой
то се премина
ва от един 
бряг на друг. 

Мост между България и Сър
бия, мост между Изтока и Запа
да — това Цариброд винаги е 
бил, от древността до наши 
дни. Само че по този мост 
най-често тропва 
ботуш, трещи танк или тайно 
се промъкват беглец, шпионин 
или диверсант. Ние не искаме 
такъв мост. През последните 
стотина години “мостът” стро
го се охранява - стои там пазач 
с жандармека капа на глава и

* Европейската култура все още се базира 
на кръговете, нарисувани в древна Елада

списъка останали 650 имена, 
въз основа на които на бяло ви
дело излиза библиографията 
на Цариброд. В предговора на 
книгата Николов признава, че 
“списъкът на именитите ца- 
рибродчани вероятно е непъ
лен, но абсолютно пълен спи
сък едва ли може да се напра
ви”.

Продължавайки мисията си да 
запознава своите читатели с лите
ратурата на балканските народи 
редакцията на списание “Градина” 
посвети последната си за 2005 го
дина книжка на гръцката литерату
ра. За разлика от досегашните, то
зи път не се дава панорамен прег
лед на съвременната гръцка пое
зия и проза. Подходът за предста
вянето на гръцката литература е 
предоставен на преводача и съста
вител Момчило Радич, който на 
преден план изтласква съществе
ния въпрос: колко ценно е това, ко
ето сега се сътворява в люлката на

ГРАДИНА м,
1

войнишки

г*чиа мкрадо* С; 
еядгк»: ф.й-г.-.ча; 
ара* из>ик/ълу.-;

В предговора на книгата 
професор Кръстьо Манчев ще 
рече: “Открай време Балкан
ският полуостров е територия,

круг Акмкоее! 
гздетамти*

А.Т. рига&вра) 
М»|*в КОЮиЬ 

деЦ&ГОА ж: Утре 6 НишРайнер Мария Ридке круг храгяхе

Премиера в 

кукления театър
Вечер
Придържана едва от дървесата, 
одеждите си сменя вечерта.
Ти гледаш: с теб сбогуват се полята - 
едно се спусна, друго полетя.
И ти остана раздвоен сърдечно: 
ни тъмен като дом в безмълвен час, 
ни сигурен в безименното вечно, 
което бди като светлик над нас.
Така раздипли ти и овладя 
живота, който плахо в теб съзрява.
А той, ту краен, ту прозиращ, става 
в гърдите ти ту камък, ту звезда.

Европа и в каква степен то е съпос
тавимо с вечните предизвикател
ства на древна Хелада? Затова Ра
дич започва рубриката “Гръцкият 
кръг” с фантастичните народни 
приказки “Златните клонки” и 
"Марица” .

Съставителят е превел и стихо
ве на съвременния гръцки поет 
Андонис Фостиерис, докато Тама
ра Костич Пахноглу ни запознава с 
творческия опус на разказвача 
Арис Марангопулос.

По случай 400-годишнината от 
раждането на Рембрант в най-но
вият брой на “Градина” е отпеча-

На сцената на Кукления теа
тър в Нип утре ще се състои 
премиерата на пиесата “Свети 
Сава” в постановка на Мило- 
рад Берич, а по текст на Мари
на Биелич-Джурич. Този път 
куклениците ще се представят 
с драматична пиеса, без кукли.

въпроси за смисъла на човеш
кото битие, без да се дават го
тови отговори. Отговорите 
трябва да си намерят самите 
зрители, посочи режисьорът 
Милорад Берич на среща с 
журналистите в навечерието 
на премиерата.

Поради това пиесата, която 
преди всичко е предназначена 
за деца до 15-години, ще бъде 
интересна и за по-възрастните, 
уверен е постановчикът.

С нишкия владика Ириней, 
който е благословил текста и 
началото на работата върху 
пиесата, е договорено премие
рата да се отсрочи за един ден 
след 27 януари, поради мно
жеството мероприятия, посве
тени на първия сръбски прос
ветител св. Сава, които ще се 
проведат на тази дата.

- Да се заема с подготвянето 
на това представление ме мо
тивира фактът, че св. Сава при
тежава всички най-важни чо
вешки достойнства - знание и 
обич, чувство за радост, за кра
сота, творчество..., каза Берич. 
Затова на преден план са ос
новните морални стойности, а 
не историческите данни за 
първия сръбски патриарх, дип
ломат, лекар и просветител, 
каза той и уточни, че в пиесата 
се повдигат много съществени

Лунна нощ тано есе за творчеството на този 
велик живописец. Изкуствоведът 
Каменко М. Маркович пише и за 
скулптора Константин Бранкуши, 
а с фотографии на най-известните 
му скулптури са илюстрирани не 
само кориците на тази книжка.

Разнообразна и богата по съ
държание е и рубриката “Кръгът 
на критиката”, в която се предста
вят автори от различни възрастови 
групи и подходи към произведени
ята на изкуството.

Път през градината - дълбок като глътка вино.
Бавно към храстите води ме тихият път.
О, под лупата, когато небето е синьо, 
даже пейките в здрача цъфтят.
Тегли ме тихото. Скиташ ли е будно сърце?
Твоят прозорец към златни съзвездия гледа.
Нощ, и далечна, и бледа,
гали чрез вятъра твоето близко лице.

Превод от немски: Стоян Бакърджиев
В.С.Б.
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Без училище до 1941 

година и днесГабровският учител 

фшонш ласкавата покана
♦Въпреки че 3 Буцалево нямало училище 
учени буцалевчани имало още 8 ^Ре“
ме, както и по Зремето на КралстВо Югос- 
лабия. Те завършвали основно училище 3 ~ 
седните села и продължавали образование 
то си 8 по-големите места.

съ-

Когато става дума за стари- Горно Буцалево, но преди ня 
колко години са образувани но- 

гробища в Долно Буцалево ините, нека да кажем, че в маха
ла Долно Буцалево, в местнос
тта Удавеник се намира малка- сега тук погребват всички

селото.

♦Писмото на Неофит Рилски, за което става дума тук, е отговор 
на поканата на княз Милош Неофит да поеме поста на владика в 
Шабаи, и Валево. Предложението е било изпратено чрез Михаил Гер
ман.

ВИ
по-

та черква “Св. Никола”. Пое- койници от 
троена е върху основите на ста- По думите на 84-годишния 
ра църква. В миналото буца- Васил Божилов в селото няма- 
левчани са се събирали тук на ло училище до 1941 година. До- 
селска служба на Илинден. По тогава буцалевските деца оти- 
времето на безбожниците (така вали на училище в Бресница. С

идването на българската власт

Славата на габровското учи
лище и на неговия главен учи
тел бързо се разширява не само 
в България, но и в съседните 
страни. Иован Гаврилович, сек
ретар на дипломатическото 
агентство в Букурещ, пише на 
поета Адам Драгосавлевич: “У 
Бугарсксч 0е) подигнута школа по 
Бел-Ланкастеровом методу и 
учитегъ 1'е неки] калугер Неофит, 
кодо 1е сочинио бугарску Грама- 
тику... Бугари има]у све школске 
кньиге на свом 1езику наштам- 
пане.” Може още много да се 
напише за връзките на “патри
арха на българските педагози” 
със съвременната сръбска лите
ратура и книжовен език по вре
мето, когато започва образува
нето на модерната българска 
литература и книжовен език.

Писмото на Неофит Рилски, 
за което става дума тук, е напи
сано на смес от славеноболгар- 
ски и славеносербски език, с 
много русизми и остарели гра
матически форми и думи, които 
не се употребяват в днешния 
български литературен език. А 
написано е с краснописен чет
лив почерк, показващ, че е писа
но от образован човек. То в дей
ствителност е отговор на ласка
вата покана на княз Милош Не-
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селяните наричат периода, в 
който владееха комунистите) в Босилеградско в много села, 
хората изоставили тази служба, включително и в Буцалево, са 
но през последните години тя е открити основни четирикласни 
възобновена по инициатива на училища. Буцалевското учили- 
няколко млади буцалевчани. ще работело в къщата на Иван
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Село Буцалево е 
Сред тях са Благица Йорданова и Иван Рангелов7, Огмъ
Главни домакини (кумове) на Иванов. По-късно буцалевчани 
службата за 2005 година са би- построили училищна сграда, 
ли Ацо П. Веселинов и Дими- обаче в нея не са учили деца, 
тър К. Веселинов, а за 2006 го- понеже училището било закри- 
дина ще бъдат Илия Венев, то поради недостатъчния брой 
който живее в Скопие, и Раде ученици.
Венев, живеещ в Босилеград.

4
л~» А***"**''тт~~'. упофит да поеме поста на владика 

в Шабац и Валево. Предложени
ето е било изпратено на главния 
учител в Габровското училище 
чрез Михаил Герман. Това пие- Копие на писмото на Неофит Рилски 
мо е публикувано от софийския до Михаил Герман 
епископ Арсений (Принос към 
биографията на Неофит Рилски,
София 1984, 43). Знае се също, че Неофит е от-

Въпреки че в Буцалево няма-
В местността Горни грама- ло училище, учени буцалевчани 

ди някога имало оброчище, на имало още в турско време, как- 
което е провеждана селска то и по времето на Кралство 
служба на 11 септември (Йован Югославия. Те завършвали ос- 
Сечоглав). На това място има- новно училище в съседните се
ло побит кръст, но някои хора ла и продължавали образова- 
го извадили и хвърлили, а селя- нието си в по-големите места, 
ните казват, че след няколко го- Стамен Иванов Христов, ро
дини същите хора побили нов ден 1898 година, Евтим Стоич- 
кръст. Понастоящем и тук се ков Христов (1898), Илия Ива- 
провежда селска служба на нов Христов (1901), Кирил Си- 
споменатия празник. Трябва да меонов Пейчев (1912), Иван 
се подчертае фактът, че и на Стойов Иванов (1914) и други 
двете служби идват голям брой буцалевчани завършили за учи- 
преселници от Буцалево, за да тели, а някои от тях и за профе- 
продължат хубавите традиции сори. 
на своите предци.

Селските гробища били в

на том достоинстве. Причине же вам не описую
моего в том отказиваня зане оне всячески извес- 

клонил любезното предложение на сръбския тни. Итак смиренного покорно прошу вас, даби 
княз. Но неговият отговор е останал неизвестен 
досега. Тук гб предаваме по съвременния бъл
гарски правопис, но без каквито и да било изме-

ви неоскорбилися на мен за таковое грубое и не- 
учтивое мое к том отказаиие, и обявили би Свст- 
лейшему Князю, что я недоволен прияти такову 
тячест сил моих превосходящую. Но по крайной 
мере благодарю сердечно за лепое ко мие мне
ние и милостивое благоволение, и молю ииско- 

ваша писания прошедшаго Маия 8-го с неизре- ПОКорно Его Светлост, что би и пак неизключил 
ченного радостию приях тогожде 24-го и прочи-

нения в текста:
“Благородний и високопочитаемий мне Г. 

■ Михаиле Герман, агенат ербекий. Предрагая ми

меня из своея величайшия милости (вам дар- 
тав ония, видех с неописанним чувствованием ствуя) с коим М0Лением и остаю на всегда. 
ваше предложение и Светлейшаго Князя госпо- 
дара Србскаго милостивое ко мне недостойно- (836, юния 4 
му таковия великия милости благоволения за 
кое и благодарю обоим сердечно. Я бих с вели- 
чайшим усердием приял предлагаемую мен ва- 
ми чест и имел за величайшее щастие бить всег
да под милостивим благоволением Светлейша
го Княза, еже ли би я иепознаващ своето недос- 
тоинства о таковом великом сане, которий вее- Обяснение на по-тпудно разбираемите думи: 
ма опасен для недовольних лгадей. И так я раз- 
суждав долго о том и глубоко, и предложив вся 
обстоятелства и должности касающияся до то-

- Продължава -
Богослав Яневвашето високопочитаемаго ми благородия

искренний браточед
Неофит ПП. 

учител Габровский 
(АС, БА /букурещка агенци)а/, 1836,156)

Православен пътеводител !

Молитва след ядене
Благодарим Ти. Христе Боже наш, че ни насити с Твоите 

земни блага. Не ни лишавай и от Небесното Си царство 
Амин!тогожде - също; сан - ранг, чин; еже ли - ако; вес- 

ма - много; свестив - рус. свесить - измервам, 
определям тегло; якоже - като; веский - рус. кой
то има голямо тегло при малък обем, важен, 
убедителен; обретох - намерих; инаго - други; 
какогонибудь - рус. който и да е; зане - защото, 
понеже.

Вечерна молитваго дела пред очима моима и свссив ония якоже 
весками с моим недостоиством, обретох себе 
совершенно невозможнна прияти таковаго ви- 
сокаго сана, и следователно с негодованием 
пнутренним обявляю вам ясно и категорически 
(якоже мен о том повелеваете) что немогу прия
ти вашето милостиваго ко мие предложения, и 
ви будете постаратся обрести инаго когонибудь

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости 
каквото съгреших тоя ден с думи. дела и помисъл. Дарувай 
ми мирен и спокоен сън. Прати Твоя Ангел-Пазител да ни 
закриля и пази от всяко зло. заЩото ти си пазител на души
те и телата ни. и на Тебе - Отца, Сина и Светаго Духа въз- 
даваме слава, сега и всякога и во веки веков. Амин!

ми

- Край -

вжмь. * •' 1«УпЙМЩ|||Й
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Вчера 6 Швейцария

Започна
Избор на най-добрите в димитровградския спорт

V/

ЧУевропейското 

по хандбал Централната манифестация в рамките на дра Петрова и Александра Андонова и футбо- 
мсроприятисто “Избор на най-добрите в листът Дарко Миланов, а в категорията та- 
спорта през 2005 г. в Димитровградска общи- ланти лекоатлетките Валентина Величкова и 
на” ще се проведе на 11, а не на 4 февруари, Саия Станкович и състезателите по спортна 
какго първоначално бе съобщено. Терминът е стрелба Стефан Петров и Светлана Пейчева, 
променен поради многото предложения, За признанието най-добър отбор ще се бо- 
пристигнали по адрес на комисията за изби- рят женският и мъжкият отбор на ШК “Ца- 
Ране на най-добрите. За спортист на града са риброд”, мъжкият отбор на ФК “Балкански”, 
предложени лекоатлетът Джордже Гогов, женският пионерски състав на СК “Граничар” 
баскетболистът Васил Андреев, шахматистът и женският пионерски състав на АК “Балкан”. 
Георги Петров, футболистът Миомир Пейчев
и ветроходецът Марио Ставров. Треньорът на лекоатлетите Йелена Влади-

В категорията на младите спортисти са мирова е предложена за специалната награда 
предложени баскетболистите Стефан Лукич и - монографията “Царибродският храм на бас- 
Андрей Елснков, шахматистката Анита Нако- кетбола”. Д. С.
ва, лекоатлетките Андрея Тодорова, Алексан-

*"Плавите", които играят в група "Ц" заедно 
с националните отбори на Исландия, Дания 
и Унгария, са сред фаворитите за медалите.

В Швейцария вчера започна резентации от всяка т рупа и от тях 
Европейското първенство по хан- ще бъдат формирани две групи, 
дбал за мъже, което ще приключи След нови три кръга двете 
на 5 февруари. На седмото състе- най-добри селекции от първата и 
зание на най-добрите национални първите две репрезентации от вто- 
селекции от Стария континент рцта група ще играят на полуфина- 
участват 16 репрезентации, разде- лихс, а победителите от тези дву- 
лени в 4 групи. Представителният бф1 ще играят за златния медал, 
отбор на Сърбия и Черна гора е в ^Европейското първенство се 
група Ц заедно с националните стаята за най-силното световно 
отбори на Исландия, Дания и състезание по хандбал, защото 
Унгария. Снощи “плавите” играха сред участниците няма аутсайдери 
с националите от страната не гей
зерите, довечера ще премерят си- лузкава пълен респект. Кръгът на 
ли с унгарците, а на 29 януари с фаворитите винаги е широк - 
датчаните.

След състезанията 
групи във втория етап на първен
ството ще се класират по три реп-

и всяка национална селекция зае- МОК одобри логото на 

София за ЗОИ 2014
към

две трети от националните тимове 
в четирите имат реални изгледи да станат ме- 

далисти.

Международният олимпий- кинството на игрите, 
ски комитет (МОК) одобри 
предложеното лого за канди
датурата на София за домакин 
на Зимните олимпийски игри 
през 2014 година.

Идеята е върху типична бъл
гарска шевица да бъдат отразе
ни трите върха на Витоша, Пи
рин и Рила, които са обедине
ни в българската кандидатура.

Шефовете на световния 
спорт приеха емблемата, коя
то ще се намери на всички 
официални документи. Както е 
известно София и официално 
влезна в надпреварата за дома-

Открито пионерско първенство 
на София по дека атлетика

след национален конкурс, в 
Иначе логото беше избрано който участваха над 120 твор

ци. Техните произведения бяха
прецедени на два етапа от спе
циално жури, водено от извес
тния български скулптор Геор
ги Чапкънов. Интересното в 
случая е, че проектът е бил ог
раничен от правилата на МОК. 
Според тях в емблемата не мо
же да намери място нито един 
от символите на комитета като 
например олимпийските кръ
гове или пък олимпийският

Андрея и Андрей 

скочиха най-високо
Миналия уикенд в София се проведе Открито пионерско първен- 

ство на София по лека атлетика. В проявата участваха и читирима пи- р 
онери от Димитровград, които в българската столица провеждат р; 
зимни подготовки.

Андрея Тодорова и Андрей Еленков победиха в дисциплината ви- р 
сок скок в своите категории. И двамата скочиха по 150 см.

5сФа 2014 огън.
Т.ПетровАРРиСАМ С1ТУд. с.

1На 1 февруари Спортни новини

Топалов - Соколов 1:0Стартират 

подготовките 

на “Младост
рът да изиграе и няколко контролни срещи с 
“Радник” от Сурдулица и с “Велбъжд” от Кюс
тендил.

В момента “Младост” разполага с двадесет 
футболисти. След края на есенната част от пър- 

99 венството редовете на босилеградския отбор 
напуснаха сурдуличаните Горан Игнятович и 
Владица Стаменкович, които през есенния по- 
лусезон играха в титулярния състав на “зелени- 

*"3елените" Щ6 тренират на те”.От друга страна “Младост" вече регистрира
"Пескара" и ще играят контрол- няколко млади футболисти, КОИТО отдавна се 
ни срещи с "Радник" от Сурдули- подготвят с футболистите от първия състав, 
ца и "Велбъжд от Кюстендил Запланувано е И ангажиране на няколко млади 

а футболисти от вътрешността.
В “Младост” подчертават, че ще положат 

максимални усилия, за да продължат с добрите 
резултати и през пролетната част от първен- 

По повод началото на подготовките в помеще- ството на ЮФД, в която след края на есенния 
нията на клуба довечера ще се преведе заседа- полусезон заемат 6-а позиция. През тази пролет 
ние, на което футболистите ще бъдрт запознати

енировките

В седмия кръг, с който приключи първата половина от шах
матния супертурнир в холандския град Вайк ан Зе, играха “на
шите” Веселин Топалов и Иван Соколов. Световният първе
нец бе на нивото на шампионското си реноме и спечели побе
дата след остра игра, която бе диктирана от босненския грос- 
майстор. Соколов жертва две фигури заради жестоко нападе
ние, но атаката му не изненада Топалов.

Шахматният шампион Веселин Топалов влезе във втората 
половина на супертурнира като водещ с половин точка повече 
от Ананд и Карякин.

Литекс - Цървена звезда 2:0
Българският футболен тим Литекс от Ловеч се наложи над 

белградска Цървена звезда с 2:0 в контролен мач, игран в Ки
пър, където двата отбора провеждат подготовки за пролетния 
сезон. Автор и на двете попадения бе словенският интернаци
оналист Миливое Новакович.

След мача треньорът на белградските “червено-бели” Вал- 
тер Зенга прояви желание да доведе на “Маракана” не само 
стрелеца Новакович, но и Небойша Йеленкович и французина 
Жан Филип Кайе, които също носят фланелката на тима от 
Ловеч.

На 1 февруари ще започнат подготовките на 
ФК “Младост” за пролетната част от първен
ството на Южноморавска футболна дивизия.

сериозни изпитания очакват “зелените” и в със
тезанието за Купата на Пчински окръг.с плана на тренировачния цикъл, 

ще се провеждат на стадиона ‘Т^ескара”, а в 
рамките на подготовките е заплашвано отбо- П.Л.Р.

Цървена звезда - АкадемикV

Втора сръбска баскетболна лига - група изток На осминафиналите за купата на баскетболното състезание 
УЛЕБ ще играят белградска Цървена звезда и Академик от 
София. На този етап на състезанието ще играят още два отбо
ра от СЧГ: ФМП срещу Асвел от Франция и Хемофарм срещу 
Аликанте от Испания. Първите мачове ще се играят на 31 яну
ари, а реваншите са на 7 февруари.

Академик от София е бил финалист на първите две състеза
ния за Купата на шампионите 1958 и 1959 година (и в двата фи
нала загубил от Сконт от Рига). През последните три години 
той е убедително най-добрият български отбор. Най-новият 
възход на клуба започва от момента, когато компанията “Лу- 
койл” става негов спонсор.

“Димитровград” 

гостува в Ниш
баскетболен отбор. В първия пролетен кръг 
(14-и от началото на първенството) димитров- 
градчани ще гостуват в Ниш на отбора на “Ико
номист”.

Да отбележим, че отборът на “Димитров
град” десетина дни се подготвяше в почти за
вършената спортна зала в своя град.

След пауза от един месец утре ще продължи 
състезанието във Втора сръбска лига - група из
ток, в която се преборва и димитровградският

Д. С.
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Във всеки трън няма заек, 

нито вълк във всяка гора
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Г ■ 1ГЖНе често се случва ловджиите “близка среща” с вълк от 73 ки- 
да убият вълк. Това най-добре го лограгяа. 
знаят точно тези, които често с 
пушка бродят из полята и плани
ните.

№щ
г'У-

На снимката са отдясно: Душан 
Йованович (който уби вълка), Го- 

В края на първата януарска сед- Ран Тодоров, Миодраг Петров и 
мида в Стара планина група лов- Слава Йотев. Долу, край убитото 

Ловното дружество “Вид- хищник, са Драган Тодоров и Саш- 
в Димитровград имаха ко Киров. _________

■ЧЦ®
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IУ -ЖРчци от 
лич”

Милев ци На 1 февруари 2006 година се навършват 40 ДНИ от смър 
нашата непрежалима майка, свекърва, тъща, баба и сна-тта на

гот 11(0 ^ ЛИЛЯНКА АНДЖЕЛКОВИЧ 
от Ниш

Панихидата ще бъде отслужена на 1 февруари 
от 11 часа на гробищата в село Караджорджевац.

С дълбока почит и благодарност се прекланя
ме пред нейната светла памет!

От най-близките: син Миодраг, дъщеря Ми- 
лунка, снаха Снежана, зет Зоран, внуци Ни

кола и Милош и зълва Петровка 
със семейството си

ГПШИ
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V
най-добрите животновъди в об
щината. В оборите си той сега 
има 5 крави, 30 овце и двадесе
тина агнета. Има трактор, ко
сачка и други машини. Семей
ството му наброява 6 члена и ня
ма проблем с работна ръка. Ви- 
дое, съпругата му Зора и сестра
та му Миля са на “постоянна ра
бота” в животновъдството, а

ШЧ.
&■ .

На 1 февруари 2006 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ, откак- 
то останахме без милата ни сестра

•Яжг1| ЛИЛЯНКА АНДЖЕЛКОВИЧ
по баща ДАНЕВА МИТРЕВА, родена в с. Горна Лю- 
бата, Босилеградско

Видое Стаменов от босилег- поради голямата му тежина вече Мила сестро, съдбата беше жестока към нас - 
раздели три сирачета и ги захвърли на три стра
ни, а когато най-сетне се събрахме всички заед
но, ти ни остави в отчаяние и сълзи. Но нашата 
голяма обич към теб никога няма да угасне и ти 
всеки миг ще бъдеш с нас. Почивай в мир и свет
лина!

през ваканциите им се притичат 
радското село Милевци тези дни една година не го биваше за раз- на помощ децата Даниел, Сил- 
продаде бик с тегло над 110 ки- плод и просто бях принуден да вия и Миролюб. Даниел и Сил- 
лограма. Четиригодишният го продам. Отглеждам друг бик, вия следват в България, а Миро- 
Булча е сименталец и като теле е потомък на Булча, и макар че е люб е четвъртокласник в боси- 
докаран от Шабац. двугодишен, Божко вече е с тег-

- Булча оплоди към 400 крави ло над 600 килограма - разказва 
от Милевци и околните села, но Стаменов, който е един от

леградската гимназия.
П. Л. Р.

Братът Славчо и сестрата Елена

' ’ *1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

Съставил: Драган Петров Навършва се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашия скъп и 
непрежалим съпруг, баща и дядо

ВАСИЛ ИВАНОВ 
(1925 - 2005)
дългогодишен управител на пощата 
в Долна Любата

Каним роднини и приятели на панихидата, ко
ято ще бъде отслужена на 11 февруари (събота) 
от 11 часа на долнолюбатските гробища.

Дълбок поклон на обич, уважение и признателност към чо
века, който остави след себе си само хубави дела и спомени!

Опечаленото семейство

“ 1 'А “ВОДОРАВНО: 1. Дребно жи
вотно, подобно на мишка с го- 16 
леми кожеоти криле. 6. Сто
лицата на Венецуела. 13. Дол. 21 
15. Копчета за електрически 
звънец, лампа, уред и др. 16. 
Оливер Живков. 18. Химичес- 26 
ки елемент. 20. Голямо лите-

19 ^ 20” X "
''чП!1 ‘ 24 ^ 2522

27 ^ 28 29 / 30

ратурно произведение. 21. 31 
Град във франция. 23. Римски 
император. 25. Малко населе
но място. 26. Името на футбо
листа Кантона. 28. Каша от 
смлян печен сусам. 30. Името 39 
на поета Уевич. 31. Гръцки ос
тров. 33. Разгорени въглища. 44 
35. Банкрут. 37. Музикален 
знак. 38. Марка за електри
ческо съпротивление. 40. 49 
Мярка за петрол. 42. Третият 
падеж в сръбския език. 44.
Спестителност. 47. Стан на ,, ____
войскова част вън от населе- или напълно еднакво значе- Непреден памук. 36. Основна 
но място. 49. Марка немски ние 0 АРУга. 14. Подслон за мисъл, предмет на разговор, 
автобуси и камиони 50 Вид автомобили. 17. Африканско съчинение и др. 38. Житно 
политическа организация животно с дълга шия. 19. Име- растение. 39 Вид подправка, 
(мн.ч.). 51. Жилещо насеко- то на композитора Бах. 22. 41. Герои на Шекспир. 43. Роб-

Столицата на Португалия. 24. ство. 45. Модел руски върто- 
Нация. 27. Препаска. 29. Име- лети. 46. Югославската само- 

ОТВЕСНО: 1. Годишно време, то на актрисата Вуд. 32. Сгъс- летна компания. 48. Египет- 
2. Името на френския певец тен със захар плодов сок. 34. ски бог на слънцето.
Монтан. 3. Политура. 4. Марка 
ски от Словения. 5. Мебелна 
фабрика от Пирот. 7.1 и 2 бук
ва. 8. Индустриална област в 
Германия. 9. Гръцки полуос-

32 ^ 33 34 У
36 ^ 37А 35А ,,

*А*
45

43 На 1 февруари 2006 година се навършват ОСЕМ ГОДИНИ 
от смъртта на милия ни съпруг, баща и дядо

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ СТАНЧЕВ 
от с. ГруинциГ’46 48

А“ А" С обич и признателност се прекланяме пред 
твоя мил лик.

От твоите: съпругата Павлинка, синовете 
Никола и Иван със семействата си

Възпоменание
На 20 януари се навършиха ДЕСЕТ ГОДИНИ безмо.

РАТКО РАТКОВ 
от Димитровград

Трудно е да вярваме, че вече не си с нас, а из
минаха цели десет години. Почивай в тишината 
на вечния мир. Винаги ще бъдеш с нас, а ние ви
наги ще те обичаме и вечно ще те помним.

Решение на кръстословица 269 - Водоравно:
Будапеща. 7. Карич. 11. Омара. 12. Голан. 13. НИ. 15. Аки. 16. 
Марек. 18. Ара. 20. Парен. 21. Ре. 22. НАСА. 23. ''Милан''. 24.

тров 10 Опашата звезла 11 Кит- 25' Ава- 26' “ДаРик”' 27 Па°Р- 28- Ра' 30' Т°н п32' ААРес' 
ЛРетописи12 Дума с близко ^ 37' МС'38' Ми-39'ЛоМ'41' Ру“'43' Палам”Аа' Твоята дъщеря Ленче, внуците Мишко и 

Бобаи и зетът Миролюб
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Манчин рабуш
6и&ир>иу

АфоризмиСтрадалникът
Хаджи
Младенко

я*Онзи 5 октомври като 
че ли беше на 1 април. 
*Предвид пътните раз
носки, в нашата Скупщи
на работят чужденци.

Бане Вукомапович 
*Най-силни са ударите с 
празна глава.
*Народно поверие: ако 
падне правителството, 
ще бъде плодородна го
дината.

/ - Дедо, дойде
Ц “Сибиръцът” и 
Л ако се задържи 
^.некой дън, може 
м/^а, продължимо ваканциюту! 

оъв радоотан унукат.
- Кой йе дошъл? И защо че продължава

те ваканциюту? - учуди се я.
- Па “Сибиръцът”, дедо! Тия що носи минус десет, два- 

йесе, па и трийесе...
- Бре сине, по-рано не се радуйеше на минусйете...
- Ма дедо, това нейе учитель, това йе студат...
- А тека ли? Защо тъгай да ви пущаю пак на ваканцию,

- утьрча

Звърррр... Алооо!
СОС. КОС. БОС. ЛОС. ЛОС!
- Бем ти почивката, пак разузнаването... 
Тук Хаджи Младенко лично, козирувам!
- Сто милиона веднага, стоп, стоп '. 
Младенко, помагай, кум Клощичкович,

нали таман гьу завършисте?
- Щом йе голем студ - на училище не се иде!
- Айде-де, я не видим толкова голем студ. Еве Лукавач- 

ка река се нейе заледила...
- Па кво ако се нейе заледила?
- Е сине, у наше време тека мереомо студат. Кита се за

леди Лукавачка река и почну да сечу ледат и да га дока- 
рую за леденицете, нийе знайемо, дека може некой дън 
да ни пуще и да не идемо. на училище! Ама само сув студ 
не се признаваше, требе да йе навеяло най-малко до по
яс...

- 0-о, дедо, теквия снегове вечимка нема...
- Па тия ваш “Сибиръц” че донесе ли снег или иде с 

празне рукье?
- А-а, има и снег, ама нейе толкова голем. Докига дойде 

от Сибир, он га исипе узпут и при нас донесе колко да за
бели...

Борислав Митрович 
*Наказаха ме заради про
дажбата на депутати. 
Нямах касова бележка. 
*Беше ми повече от при
ятел. Той ми беше жи- 
рант.

МОЖГНЕГМОЖЕ \
моме.НЕ
М ОН Р , Н
КУ-.-Г (,

*
Миодраг Стошич

•V

-
V.

Куцият ВОЙНИКV уХ\*
1 I ДЧ "V - Па що се толкова радуйеш!? Нема снег до пояс, не 

скърца под ногье кока одиш по сърчу, а еве навънка йе 
йедва десет-петнайесе под нулуту?

- Ти бре, дедо, сакаш ли и нийе да поцърцамо кико що 
су поцърцали по Ругало, Полшу, Гьерманию и онея се- 
вернете стране, а?

- У-у-у, недай боже! Я 
плаше и сакам да ти кажем дека йе имало и по-големи и 
по-опасни студове и зиме, па народ не се йе толкова пла
шил. Съга сине, малко попристегне, заледе се барете и 
одма: лелеее, кикъв студ!!! А знайеш ли йедно време ки- 
га дуне ония ми ти Северняк, шаячне дрейе пробива и 
кошчинете заледи! Я гледай кико сте се облекли съга? 
Тека ви се виде месищата...

- Ти бре, дедо, кита си запел йедно време, па йедно вре
ме...

- Е свак си орати за онова що знайе! Я се сечам щом 
притегне здравата, старите дома тураю чайникат с рек- 
ьию, изваде туршию, понекига и подпечу шушеничку, 
па седу, орате, шале се, разцърве се и тъгай некой че ре
че: “Я отворете вратата ветар да ни дуне малко!...1' А 
права веселба че настане ако има сланинка и цървено 
вино. Седимо тека уз огньището, върлямо лесковнице, па 
тия що су по-кьевлийе и песну че подвану...

- Слушай, дедо, я знам дека йедно време йе било 
по-друтояче, ама и това наше време нейе лоше. Йедно си 
йе пак същото: Севернякат кико га ти окаш и “Сибиръ
цът” кико му нийе думамо. Зимата си йе зима, вийе тъ
гай студат сте мерили с лед, а нийе съга с минуси, ама си 
йе същото, ако нема големи минуси нема да има лед...

- Ашкосун, дедин, знам дека съга сте по-отракани, ама 
немой и нас да ни узимате за глупави и застарели. Зна
йемо и нийе за минусите и нека си они върлую навънка, 
а по дневниците ви да се множе само плюсове...

- Е-е-е, нейе лоше да има и малко повечко ваканция, па 
била она заради студ и снег, зарад грип или не знам за
що. Ако немамо теквея ваканцийе, кво че разпраямо ни
йе на нашите унуци за “ йедно време”. Кой знайе, наши
те унуци може и на училище да не иду, може дома да си 
седу и по интернети или некикве другье работе да одго- 
вараю за бележкье...

Я само зину и немого да кажем “а” на унукатога.

• I. >/>'■
Спартанският цар Агезилай, 

като преглеждал войската си, 
спрял вниманието си върху 
войника на име Андроклид, 
който бил куц.

След като забелязал недоу
мението, с което го наблюда
вал царят, и допускайки, че не
достатъкът му може да стане 
причина за отстраняването му 
от войската, Андроклид побър
зал да каже:

- Мисля, че са ви потребни 
войници, за да се сражават, а не 
за бягство!

"V

Гч-
се само питам оти ви толкова

V

“Яо, яооо!”
- Бем ти дупката, нищо не разбрах.
Ти ли си кумице...? ЦМОК, ЦМОК!
- Кумицата също дава - стоп.
- Хайде-де, къде може тая работа!?
- При тебе в дупката, куме, а ние
ще се погрижим за държавата - стоп.
- “Сунце ти жарко!” Значи тая държава 
някой подебава.
- Само смучем и се кръстим в тебе,
Хаджи Младенко!
- “Свеца вам вашег!” А, Караджата, 
а мойта верна дружина, бре!
- Младенко, Младенко, кой да се харчи 
и ачи по небесата..., разбираш, нали?
- Бем ти само-дивите... Какъв дерт? 
Пардон, кумице, само съм малко серт!

Новица Младенов

Логиката на лудия
Един луд се покачил на едно 

дърво.
- Слизай или ще отсека дър

вото! - викнал главният психиа
тър.

Но вместо да. слезе, лудият 
се качил още по-високо. Наб
лизо минал друг луд, който
викнал на тоя от дървото:

- Слизай или ще отсека дър
вото!

Лудият веднага слязъл. Док
торът побързал да го попита:

- Когато аз ти виках, че ще 
отсека дървото, ти не слезе, а 
веднага слезе, след като той ти 
каза същото. Защо?

- Защото ти няма да отсечеш 
дървото, а той е луд и ще го от
сече като нищо!

МанчаАмериканец и 
англичанин\м СМАЖЕМ корупцията!' 5ЦШ? А

0 Бащата:
- Защо твоята класна ме вика 

спешно?
Ученикът:
- Не знам, не съм я виждал 

цял месец!
* * *
Учителят пита ученик:
- Кой е любимият отговор на 

учениците?
- Не знам.
- Точно.
* * *
Учител дава бележника на баща ти?

Американец говори на ан
гличанин:

- Странен народ сте вие, ан
гличаните... Скучни, отегчител
ни. При вас няма весели компа
нии. Само за спорт говорите. 
Може би защото не се мешате с 
други. А вижте мен например. 
Аз имам и ирландска кръв, и 
италианска, дори малко мекси
канска и даже креолска. Какво 
ще кажете?

- Да-а, какво да кажа... Мно
го спортен дух има в майка ви!

ученик и му казва:
- Баща ти ще побелее, когато 

види твоя бележник.
- Няма да побелее.
- Нима твоите оценки не го 

интересуват?
- Разбира се, че го вълнуват, 

но той е плешив!
* * +

I/—

ш</к

Учителката:
- Домашната ти работа е на

писана доста добре. Сигурен 
ли си, че никой не е помагал на

Любомир Гиздов
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