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Тържествено заседание на Скупщината на Сърбия

' Първият брой излезе на 15 юни 1959г.I

Среща на български парламентаристи 
с представители на НС____________

Провъзгласени е 

новата конституция
На тържествено заседание на сръбския пар

ламент в сряда в Белград бе провъзгласена но
вата конституция на Република Сърбия. В пред
ставителната сграда на площад “Никола Па- 
шич”, свидетел на много исторически събития, 
включително и на провъзгласяването на всички 
конституции на бившата югославска държава, 
наред с 240-те народни представители, присъс
тваха сръбският президент Борис Тадич, пре
миерът Воислав Кощуница, членовете на пра
вителството сръбският патриарх Павле и пред
ставители на църквите и верските общности в 
Сърбия, представители на дипломатическия 
корпус, председателят и членовете на Консти
туционния съд, както и представители на Дър
жавната дума на Русия, намиращи се на посе
щение в Сърбия.

Председателят на Скупщината на Сърбия 
Предраг Маркович припомни, че са налице 
всички конституционни и законови предпостав-

Малко и Нигарше
инвеститори

Група изтъкнати парламентаристи от България посети 
дни Белград. Най-напред гостите се срещнаха с представители 
на Националния съвет на българите в Сърбия.

Д-р Ангел Йосифов, председател на НС по този повод между 
другото изтъкна:

“Темата на срещата бе общото положение на българското 
малцинство в Сърбия. Според нас има известно подобрение в об- 
ласта на образованието, културата, а надяваме се това да стане и 
в информирането. От друга страна напълно сме недоволни от 
факта, че почти няма инвеститори и инвестиции от България в 
Димитровградско и Босилеградско. Парламентаристите обеща
ха, че ще съдействат в тази насока. Колко... ще видим, но тъй като 
става дума за изтъкнати парламентаристи надявам се да има ре
зултат. Разгледахме още един въпрос - лечението на наши съг
раждани в здравните заведения в България. В тази насока поис
ках среща с българския министър по здравеопазване, за да се 
опитаме да възвърнем онова, което имахме преди година-две”, 
нагласи Йосифов.

тези

Граждани от цяла Сърбия с Воислав 
Кощуница пред скупщината

ки за провъзгласяването на конституцията, коя
то беше приета единодушно с 242 гласа "за" на 
специално заседание на Скупщината на 30 сеп
тември. С това се създадоха условия за неговото 
одобряване на референдума на 28 и 29 октом
ври, когато за потвръждаването му гласуваха 3 
521 724 гласоподаватели, което е повече от по
ловината граждани с право на глас.

- Днес е много важна дата за Сърбия, защото 
по този начин си прокарваме нов политически 
път, а това е пътя към Европейския съюз, заяви 
президентът Тадич, след тържественото заседа
ние на парламента.

С тържественото провъзгласяване новата 
конституциа на Република Сърбия влезе в сила. 
Предстои да бъде гласуван Закон за провежда
нето на конституцията, с който се регламенти
рат и сроковете за провеждане на изборите на 
всички равнища.
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Малцинствата в Сърбия биха 
могли да имат до 15 депутати

и

Без ценз от 5%И..а -4 Партиите и листите на националните малцинства биха мог
ли да имат от 12 до 15 депутати в новия състав на сръбския 
парламент, смята програмният директор на неправителстве
ната организация Център за свободни избори и демокрация 
(ЦеСИД) Марко Благоевич, съобщи радио Б-92. За партиите 
на националните малцинства не важи изборният праг от пет 
процента, те трябва да преминат само т.нар. естествен праг, 
т.е. да получат толкова гласове, колкото средно ще бъдат не
обходими за избирането па депутат. Смята се, че всеки ман
дат в сръбския парламент е равнозначен на 12 000 - 16 000 гла
са, в зависимост от избирателната активност, обяснява Благо- 
евич. Досега самостоятелно участие в изборите заяви Ромска
та партия. Лидерът на Демократичната партия на Санджак 
Расим Ляич каза, че ще бъде формирана Листа за толеран
тност, в която освен бошняци от Санджак ще бъдат включени 
и представители на българското и ромското малцинство в 
Южна Сърбия. Председателят на Демократичната общност 
па унгарците във Войводина Шандор Пал каза, че има идея 
всички унгарски партии да участват в изборите с една изборна 
листа.

Фоторепортерите пс бяха допуснати 
в залата

„С България в 
сърцето"

Мая
Гюрова
епвчепи
първа
награда Довечера в Клуба на войската в Ниш

Промоция на нов 

филм за Стара 

планина

По повод Деня на народните 
“Улители във фоайето на На
родното събрание в София иа 

ноември бе открита аукцион- 
,,а изложба иа рисунки на деца 
0г 'ирибродско. В рамките на
изложбата

Мая Гюрова,Диана Еленкова, 
Даниела Стоицева и Ива Симеонова

е организиран и 
конкурс за есе на обща тема “С 
о-лгария в сърцето”, в който 

Участваха три ученички от ди- 
; итровградската гимназия
,,„св- Кирил и Методий” едно е 4

Първа

спечели Мая Гюрова от Ди- но от КИЦ “Цариброд” със съ- 
^ действие на община Драгоман

и една НПО ог София.
(В следващия брой 

[цс публикуваме есето иа 
Мая Гюрова)

А.Т.

митровград, а второ - една уче
ничка от средното училище в 
гр. Драгоман. Рисунките ще бъ- 

изложеии в продължение

/"“Ч лед “Висок” и “Когато звънците замлъкнат ” Владимир Ма- 
У^нич направи и трет филм за Стара планина - “Само още 

миг”, който ще бъде промовиран тържествено довечера в 
голямата зала на Клуба иа войската в Ниш.за- дат

на един месец.
Начинанието е оргапизира-

училища от България, 
награда на конкурса (На стр. 7)
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Петимата работници 6 Радио Бабушница 
отново на работните си места

След договора на премиерите 
на Сърбия и България

Наскоро съвместна гараПравдата все пък е достижима
жители от българска страна отно
во ще се настанят в една част от га
рата и вече са направили оглед на 
помещенията.

С реализацията на сгюразуме- 
ускори

движението на влаковете, особено 
на тези, които превозват пътници 
В момента пътуването от Димит
ровград до София (60 км) се прота
ка на повече от три часа. Това е ап- 
сурд, който едва ли го има другаде 
в Европа. Разбира се, такова пъту
ване вбесява пътниците, а за 
дентите е истински тормоз. При 
това става дума за електрически 
влакове, тъй като линията от Ди 
митровград до София е слектри 
фицирана и влаковете теглят бъл 
гарски електрически локомотиви

По този начин на Димитров 
град отново ще бъде върнато зна 
чимото място на жп картата на 
Европа.

Когато миналата година пре
миерите на двете съседни страни 
— Сърбия и България, се срещнаха 
в Димитровград, бе постигнато (а 
през април тази година подписа
но) споразумение жп гарата в Ди
митровград пак да стане съвмес
тна за двете страни. Тогава самата 
реализация на споразумението бе 
оставена на експерти от двете 
страни.

Миналата седмица 
“Градина” се проведе заседание на 
експертните групи, на което бе 
констатирано, че общата гара 
между двете страни може да за
почне да работи към края на този 
месец. Това на практика означава,

Петимата работници п Ра
дио Бабушница след петмесеч
на “принудителна отпуска” са 
отново на работните си места. 
Въпреки всички опити, дирек
торът на Центъра за култура в 
Бабушница Властимир Нпко- 
лнч не посмя да пренебрегне 
окончателната присъда на 
Окръжни съд в Пирот и бе при
нуден да възстанови трудовите 
права на Пелена Чирич, Драган 
Наков, Милян Славкович, Дра
ган Златанович и Иован Петро- 
вич.

нието значително ще се

на ГКПП

сту-

- Дълъг е пътят до правдата, 
но все пак тя е достижима. Не че контрола на движението на жп 

транспорта и всичко свързано с 
него митнически и паспортен 
контрол, контрол на товарите и 
пр., ще се върши само един път и 
то на гарата в Димитровград. Слу-

Общинската скупщина в 
Бабушница на заседание от 
26 октомври, председател
ствано от Николча Стой- 
кович анулира почти всички 
решения във връзка с Цен
търа за култура и Радио 
Бабушница, взети под ръко
водството на Драган Кос- 
тич и за нов директор на 
Центъра назначи Зоран 
Велкович.

А.Т.

На 17 ноември в Буяновац_____

Семинар за 

малцинствените езици

искаме да си спомняме какво скитаме от съдилище до съди- 
всичко бяхме принудени да лище, от един адвокат до друг, 
преживеем, единодушно е мие- да харчим пари и да губим нер- 
нието на всичките петима, ви! Няма да му простим! Во- 
Вместо да се върнем на работа дим ново дело срещу него за 
след първата присъда, с която незаконното ни отпускане, 
спечелихме делото, Николич твърдят те. 
ни накара цели пет месеца да се Службата за правата на човека и малцинствата към правителството 

на Сърбия със съдействието на мисията на ОССЕ и канцеларията на Съ
вета на Европа в Белград организира семинар за имплементацията на 
Европейската харта за регионалните и малцинствените езици. Семина
рът ще се проведе на 17 ноември в Дома на културата в Буяновац.

За участие в семинара са поканени легитимни представители на на
ционалните малцинства, на малцинствените медии и културни органи
зации, на неправителствените организации, покрайнинските и републи
канските власти, както и на местните самоуправления. Те трябва да по
лучат информации и знания за пълноценно информиране във връзка с 
прилагането на Европейската харта.

Д.С.

Намалена присъдата на 

шофьора Измирлиев по делото 

за катастрофата в р. Лим К. Г.

Благой Рагин пред „Братство":
С решение на Великотърновския апелати- Апелативния съд присъдата на шофьора е на

веи съд бе изменена присъдата на подсъдимия малена от 7 на 4 години затвор. Със същия 
Илия Измирлиев, който бе осъден затова, че размер е намалено и наказанието “лишаване 
на 4 април 2004 г. в Сърбия при управление на от право да управлява МПС” от 7 на 4 години, 
автобус предизвика катастрофата, при която В останалата част присъдата е потвърдена, 
загинаха 12 деца от Свищов. С решението на

“Балканите ще 

станат предпочитана 

туристическа 

дестинация”Предаването на Радио Б 92

Пешчаник” в Димитровград66
на година. Алиан
сът има за цел да 
превърне Балкан
ския полуостров в 
предпочитана 
престижна турис
тическа дестина
ция. В него са 

Бълга-

“България от вноси
тел на капитали започ
ва да атакува чужди па
зари - Сйоро български 
бизнесмени бяха пока
нени от кмета на Охрид 
да започнат строител
ство на голф игрище, 
казина и хотели на те-

Авторката на оспорваното 
и награждавано радиопредава
не на Радио Б 92 Светлана Лу- 
кич на 7 ноември бе в Димит- 

мниста

и

ровград заедно с колу 
на седмичника “Време” Теофил 
Панчич. Като представители 
на отбора за гражданска ини
циатива те бяха гости на орга
низираната трибуна 
ниие “Граждански активизъм и 
какво всеки може да направи за 
себе си”.

Говорейки на трибуната, 
Светлана Лукич истъкна, че 
пространството 
свобода да направим нещо, е 
сравнително малко. Колкото и 
да подчертават някои полити
ци, че демокрацията е и при 
нас, все още има теми, за които 
по РТС нищо не смее да се ка-

включени 
рия, Румъния, Бос
на и Херцеговина, 
Македония, Сър-

Това каза пред бия, Черна гора,
“Братство” Благой Ра- Турция, Албания,
гин, председател на Бълграската Гърция, Молдова и Украйна. Иде- 
хотелиерска и ресторантьорска ята на обединението е да се пос- 
асоциация (БХРА). “Работна сре- тигне транегранично сътрудни* 
ща между българите и македон- чество между страните - да се и3' 
ските им колеги бе проведена през равнят стандартите в областта на 
октомври в Охрид. Бе обсъдена туризма и да се постигне синхрон 
дори вероятността български фир- на законодателствата. Мотото е 
ми да участват в концесията на ох- “Обединени Балкани в обединена 
ридското летище”, добави Рагин. Европа”.
Според него в момента Македония 
има нужда от “българско рамо” и среща на алианса в 
желанието на БХРА е да “върже” нея ще се г*---------

риторията на македон
ския туристически
град.

под назва-

на нашата

През този месец ще се пров^Д 
_ ___ Нови Сад.

------ -------------------- ---- ,____ ____ ______ : обСЪДЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ^
българските курорти с Охрид като за сътрудничество при обучава

на кадрите в туризма. Предвп _•же, а той е така нареченият 
Явен сервис на гражданите.
Лукич жестоко осъди непол- правени към България и от сръб- пейските фонодове
зването на правото на глас. за факта, че в държавата все де са хората, търсени от Хаг- ска стРана. по-специално от Бел- ФАР, кадри от Македония
“Кой ще осъществи някое ваше още съществуват недосегаеми ския трибунал. гРаД- бия. Благой Рагин цането
право, кой ще работи във ваша институции, за които нищо не Трибуната продължи повече г„„т!ЗИг™-,Н^иКТД.п^п^ДУ балкан' момесТД^п11кЬ11,отсъседнистрз-
полза, ако вие самите, не тър- смее да се говори. В Сърбия все от два часа и на практика бе благодарение на ‘туристическото ни Р‘където персоналът е м«°г0
сите това свое право ( , попита 0ще не са разрешени много още едно свърхинтересно

противоречия, едно от които е дание на “Пешчаник”.
Теофил Панчич пък говори и твърдението, че не се знае къ-

обща туристическа дестинация. ------ ----------- 0.
Подобни предложения са от- се България да обучава. чРе^д>(а

и Сър'

Теофил Панчич и Светлана Лукич

че в

обединение “Балкански алианс на по-добре подготвен, 
асоциации” 

д. Т. (БАХА), който функционира от ед-

из-
гя присъстващите. хотелиерските Т. Пстр°6
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-Нищо не мога да кажа 
връзка със съдебния спор, 
казва шефът на службата 
за плащане в “Медиана 
Драган Величкович. - Сега 
обаче чувам, че Младенка 
Маркович е българка и 
твърдя, че нейното изявле
ние, че е подценявана по 
национална основа е чиста 
измислица. Как може да

дума за подценяване, 
нашето предприя- 

работят много бълга
ри, някои от които са на 
ръководни места, смайва се 
той.

въвВ Трънски Одоробци Читател 6 редакцията

Училище сред 

природата
Ет© ти работа 

пари няма!
-В комуналното предприятие “Ме

диана” в Ниш ползваха моите знания 
и способности, даваха ми по-сложни 
трудови задължения, но не ми даваха 
съответна заплата. Стигам до заклю
чение, че ме малтретират и подценя
ват по национална основа, оплака се 
преди няколко дни в редакцията ни 
Младенка Маркович, родом от Божи-

става 
когато в 
тие

Най-голямата училищна сгра- ние два милиона динара, ко
да на територията на община Ди- ито са получени 
митровград безспорно е тази в с. на конкурс от Министер- 
Трънски Одоровци. Но и там как- ството за държавно управ- 
то навсякъде по нашите села няма ление и местно самоуправ

ление, а стойността на про- 
Инициативни хора отдавна са екта е десет милиона дина-

въз основа

достатъчно деца.
десетина заседания, но краят 
на делото още не се вижда. 
Основният проблем е, че ве
щите лица по икономичес
ко-финансови въпроси, които 
съдът ангажирал да се произ
несат по случая, още не са го

ца.
Тя пояснява, че се декларира като 

българка, че е юрист с полувише об
разование и че в предприятието рабо
ти почти 20 години.

л Д-
и з
8.53 ? Младенка 

- Бях референтчик в службата за Марковичн принудително заплащане на дългове направили,
от потребители, които не си плащат сметките - Досега две вещи лица отказаха да изчислят
за комунални услуги, а през май 2002 година разликата в заплатата. Смятам, че те са напра- 
ме “покачиха в ранг”, като ми довериха да бъда вили далавера с представителите на предприя- 
координатор за принудително заплащане на тието, така че съдебният съвет назначи трето 
дълговете. След това ме назначиха да пред- вещо лице.
ставлявам службата пред съдилища в спорове, Кога и как ще приключи делото не е извес- 
които тя води срещу потребители. Това успеш- тно. Неизвестността е по-голяма като се има 
но изпълнявах до 15 март 2005 година, но пак предвид съдържанието на дописката на трето- 
ми даваха заплата на референт за принудител- то вещото лице Блаженка Милюш-Иованович, 
но заплащане. По този начин всеки месец ми предоставена на съда и на страните в спора, в 
съкращаваха по над 4000 динара и според мои която между другото се казва: “Тъй като ра- 
преценки ми дължат около 130 хиляди динара, ботното място координатор за принудително 
Не става въпрос за парите, а за правдината... заплащане не е запълнено и тъй като не са оп- I 

Понеже представителите на фирмата не се ределени коефициентите за това място (от 
съгласили да й заплатят разликата, тя през май страна на директора), вещото лице не може да 
миналата година поискала съдебна защита. В пресметне разликата в заплатата на референта 
Общинския съд в Ниш досега били проведени и координатора”.

5!
я 5
О В< 
Е «

Н $ Л м

>>2
дошли на идеята сградата да се ра. Според думите на дирек- 
използва и за други цели освен за торката на основното учили- 
обучение, но реализацията й става ще Катарина Симеонова,

работите в момента са в за
къснение, но се надява, че 
ще приключат благопо
лучно.

В.Б.едва тези дни.

В училището в момента се учат 
само 4 деца - Петър Мило те в е в 
първи клас, Валентина Игова и 
Милян Стоицев са в тре
ти, а Деян Стоилков в 
четвърти клас. Малката 
Валентина до училището 
пътува най много, понеже 
живее на 4 км от него.
В училището работят две 
учителки — редовната 
Милена Котева и един ден 
в седмицата идва Ирена 
Младенова, която им пре
подава английски език.

МИР® в НишА.Т.

С тържествена церемония в сряда в Ниш беше 
открит дистрибутивен център на МЕТРО СазЬ &
Саггу, един от най-големите световни лидери в тър
говията на едро. Дистрибутивният център в Ниш е 
петият от рода си в Сърбия. На постоянна работа в 
него са приети 200 души. Обектът, чиято стойност е 
16 милиона евро, разполага с 9900 квадратни метра 
продажбена площ и паркинг с над 450 места. Почти 
70% от стоките в центъра са произведени в Сърбия.

- Уверени сме, че дойде времето в Сърбия да се 
живее нормално. Ще положим всичките си сили, 

купувач да получи най-до
бър продукт по възможно най-ниска цена, заяви д-р 
Дамир Фирщ, председател на Управителния съвет 
на МЕТРО Са$Ь &Саггу Сърбия на тържественото 
откриване. На тържеството присъстваха представи
тели на германското посолство в Белград, на град 
Ниш и множество делови партньори.

Фирмата МЕТРО разполага с над 500 дистрибу
тивни центъра в 28 страни в света с около 250 000 
работници. Само през миналата година “Метро - 

чение, в която ще има и три Малката Валентина суши груп” е осъществила оборот от над 55,5 милиарда тт п гт1ммп сЪмптп и Гмипкп к-пгтии 
помещения с общо 70 легла, ботушите си до печката евро. Д-р Дамир Фирщ и Смилко Костич

В момента са на разположе- след като е пътувала 4 км В. Еогоев Режат лептата

Най-вероятно от догодина 
сградата ще започне да се из
ползва като училище в приро
дата. В момента й се прави 
вътрешен ремонт. Ще разпо
лага с три ученически стаи, 
санитарен възел, две стаи с то
алетни и една част ще бъде с 
многофункционално предназ-

знапия и опит всеки наш

В димитровградския съд се води необикновено дело че гой не само че няма 2300 квадратни 
метра, колкото му принадлежат спо
ред договора за размяна между баща 
му и кооперацията “Сточар” от 1961 г., 
но няма и 1923 квадратна метра, колко- 

В димитровградския Общински съд пувачите в кадастъра също били регис- то пише в изпадката на притежателния 
понастоящем се води съдебно дело във трирани като съпритежатели. Преди рпгиегьр.
връзка със земеделски парцел в мес- няколко месеца пак се стига до още ед- а последното разглеждане на де- 

I тността Къндина бара, който община- на покупко-продажба. Димитровград- 
та след Втората световна война нацио- чанинът Стоян Гигов купува една част 

| нализирала, а преди повече от 45 годи- от парцела и иска в регистъра да се пи- 
; |1и дала на кооперацията “Сточар” с ше не като съпритежател, а като соб- 

нел извършване на арондация. Арон- ственик. Възникват проблеми, тъй като 
; Дирани били парцели на трима димит- се оплакват останалите съпритежате- 

РОвградчани в местността Разсадник в ли. Бъркотията става пълна, след като 
с- Белещ и им били дадени парцели в научават, че и общината има част от „
Къндина бара. Те обаче 45 години не спорния парцел и когато служители от цсла 54(^3'Тази част °т парцела пък де
лили собственици на парцели с отдел- кадастралната служба установяват, че сетилетия наред е обработвал съпри-

тежателят Първан Соколов, които има 
договор за покупко-продажба на около 
2100 мг, но заедно с общинската част 
от парцела фактически е обработвал 
около 3000 м*. Стига се до още един 
компромис - общината и Първан Со

колов да останат съпритежатели на 
част от парцела с единен кадастрален 
номер, докато частите от парцела 5463, 
които останалите четирима съприте
жатели и досега са обработвали, да по
лучат отделни кадастрални номера. Не 
е известно обаче дали наследниците на 
собственика на национализирания пар
цел 5463, който, както узнаваме от 

стари димитровградчани, след Вто
рата световна война се преселил в Бъл
гария, са подали заявка. Доколкото се 
окаже, че в Дирекцията за имущество 
па Сърбия е пристигнала тяхна заявка, 
случаят може да се изкомлицира и мо
же да се наложи всичките досегашни 
собственици и съпритежатели “да си 
съберат багажа”.

Това е красноречив пример как “ко
мунистическите лудости”, каквито са 
ароидацията, национализацията, кон
фискацията, експроприацията, аграр
ната реформа и други и ден днешен 
правят куп проблеми.

Бъркотия отпреди 45 години
лото, което се проведе тези дни, пред
ставителят на общината Иванчо Стоя- по-
иов каза, че след като десетилетия на
ред са обработвали площите, които са
се водили като пътни, съпритежатели
те са придобили държавица и добави, 
че общината се отказва от тези площи, 
но остава собственик па 836 м! от пар-

"и кадастрални номера, а били съпри- в парцела на съпритежателите се нами- 
те*атели на части от парцел с единен рат и площи, които се водят като път- 
кадастрален номер 5463. Двама от съп- ни. Александър Димитров, който своя- 
Ритежателите преди много години та част на парцела наследил от баща си 
нродали своите части от парцела. Ку- Крум и не искал да я продаде, открил,

Б.Р.1
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• • ” псйския съюз през 21-и пек след присъединяването си към съкга. Българските '>е|',еделци ,ие

тпо, п основата на които стои Сергей Станишев направи изказване за ролята на новите сгра- имат достъп до 2,128 милиарда 
мокреното споделяне па цен- ни-члепки в ЕС па международната конференция в Берлин на евро от Европейския съюз през 
поетите за мир, стабилност, ко- фракцията на Партията на европейските социалисти (ПЕС) в първите: 4 години от членство- 
опериране и прогрес, обединя- Европейския парламент (ЕП), организирана във връзка с пред- то "а страната, след края иа 
ващи европейския континент. стоящото германско председателство на съюза. Той подчерта, предприсъединителната прог- 

Уперения за нарастваща чс Бз>лгария твърдо подкрепя Европейската конституция, която рама САПАЕД. 
подкрепа на Чешката рспубли- вече е ратифицирана от бългаския парламент.
ка за присъединяването па “Искаме да видим Европейския съюз силен, сплотен, конку- 110 55,1 лсва ,|а 
България към ЕС отправя към рснтпоспособен в световен мащаб и социален. България може 
българския си колега прези- да бъде успешна, ако е успешен проектът за обединението на 
дентът Вацлав Клаус. България Европа”, категоричен бе българският премиер, 
е и ще остане за нас близък 
партньор, с който ни свързват 
общи интереси п с който споде
ляме много политически и ико
номически приоритети, се каз
ва още в поздравителния адрес 
от Клаус.

Аз съм изключително дово
лен да отбележа факта, че 
именно Вие ще бъдете начело 
на приятелска България в мо
мента, когато тя влиза в ЕС ка
то пълноправен негов член, пи
ше хърватският президент Сти- 
пе Месич.

Мориц Лойенбергер - прези
дент на Конфедерация Швей
цария, изказва поздравления от 
свое име и от името на Феде
ралния съвет на Швейцария.

Поздравления по повод пре
избирането му на президен
тския пост Георги Първанов 
получи също така от президен
та на Македония Бранко Цър- 
венковски, от президента на 
Молдова Владимир Воронин, 
от президента на Грузия Миха- 

Саакашвили, минис
тър-председателя на Унгария 
Ференц Дюрчани. Поздравле
ния и покани за посещения в 
техните страни отправят пре
зидентите на Армения - Роберт 
Кочарян, и на Монголия - Нам- 
барин Енхбаяр.

По повод преизбирането му 
на поста държавен глава Геор
ги Първанов получава поздрав
ления от редица държавни и 
правителствени ръководители, 
европейски и световни лидери, 
дипломати, известни личности, 
съобщиха на БТА от прессек- 
ретариата на президента.

От името на Европейската 
комисия и от свое име поздрав
ление е изпратил председате
лят на комисията Жозс-Манусл 
Барозу. Вашето преизбиране на 
този пост настъпва във важен 
момент както за България, така 
и за ЕС - два месеца преди при
съединяването на България 
към съюза, отбелязва Барозу. 
Очаквам с нетърпение Вашия 
принос и участие в европей
ския дебат, ЕК очаква с нетър
пение да приветства България 
като членка на Евросъюза от 1 
януари 2007 г. и ще продължи 
да подкрепя изцяло страната 
по всички възможни начини, 
допълва председателят на ЕК.

По време на първия си ман
дат Вие вече получихте вът
решно и външнополитическо 
признание и успешно сближих
те вашата страна с Европей
ския съюз. Оптимист съм, че 
по време на втория Ви мандат 
отличните двустранни отноше
ния ще се задълбочат по-ната- 
тък, се казва в поздравителен 
адрес от Хорст Кьолер - прези
дент на Федерална република 
Германия.

Президентът на Република 
Италия Джорджо Наполитано 
отбелязва, че България и Ита
лия са свързани помежду си с 
традиционни приятелски взаи
моотношения и сътрудничес-

хектолитър 
чист алкохол или по 2 лева иа 
литър 40-градусова ракия ще 
плащат хората в България, ко
ито си варят ракия за лична 
консумация. Това предвиждат 
промените в Закона за акцизи
те и данъчните складове, които 
ще влязат в сила от 1 януари 
2007 година.
***

Над 6,8 милиарда 

евро до 2013 година
България е една от най-застра- 
шените от застаряване на насе
лението държава в света, сочи 
се в доклад на ООН. От из
следването става ясно, че през 
2050 година 39% от българите 
ще са на повече от 60 години.
■к-к-к
Последните пет гранични вете
ринарни пункта в България, 
които ще бъдат на външните 
граници на ЕС, бяха одобрени 
от Европейска комисия. Това 
са пунктовете на Гюешево и 
Златарево (Македония), Кало
тина и Брегово (Сърбия) и на а- 
ерогара София.
к-к-к
Стартира акция “Светлина”. 
Именно от 1 ноември до 1 март 
всички шофьори на територия
та на България ще трябва за
дължително да карат на къси 
светлини, независимо през кое 
време на денонощието се дви
жат. Глобата за шофиране без 
включени фарове е то 20 до 50 
лева.

Над 6,8 млрд. евро ще получи България от сврофондове до 
2013 г. и областните управители ще имат важна координираща 
роля в този процес. Това съобщиха за БТА от пресслужбата на 
министерството на финансите (МФ) след работна среща на ми
нистър-председателя Сергей Станишев и министъра на финан
сите Пламен Орешарски с областните управители във Варна от
носно ролята на областните администрации при усвояване на 
средствата от структурните и кохезионни фондове на Европей
ския съюз след 2007 г.

Присъдите в Триполи 

на 19 декември
Наказателният съд в Триполи определи на открито заседа

ние, че ще постанови своите присъди по дело 607/2003 на 19 
декември 2006 г. Датата за произнасяне на съдебното решение 
на страните в процеса, продължила повече от 4 часа.

Адвокатите на гражданските ищци коментираха представе
ните на заседанието на съда на 31 октомври пледоарии от 
страна на защитата на обвиняемите пет български медицин
ски сестри и един палестински лекар. Месец след като оповес
ти присъдите си, съдът трябва да разпространи своите моти- | 
ви. До 230 дни след това решението на тази инстанция подле- : 
жи на окончателно обжалване пред Върховния касационен съд 
на Джамахирията.

ил
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плекс “Етър”, построен в долината на река Сивек на 8 
км. южно от Габрово. Музеят е съграден по няколко 
метода: реставриране на обекти, заварени на терена, 
пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване 
на сгради по предварително направени снимки.

Народни технически съоръжения
През XIX в. по поречията на Янтра, Сивек, Росица 

и Паничарка са изградени десетки стругове, водени
ци, тепавици и бичкиджийпици. Водата и дървото там 
са в изобилие, което впечатлява и австрийския пъте
шественик Феликс Каниц, който пише: “Габрово е 
град, който живее от вода”. Чрез отведена вада сега 
водата на Сивек задвижва едно след друго 10 съоръ
жения: точило, две воденици, две валявици, тепавица, 
стругове за дървени изделия, гайтанджийница и бнч- 
киджийница. Работните механизми на тези съоръже
ния са оригинални и в действие.

Когато миналото оживява (5)

АЕК "Етър" 

етнографски музей 

на открито
Благодарение на разцвета на занаятчийството през 

30-те години на XIX век Габрово и Габровския край 
израства в значителен стопански, търговски и духо- 

център в България. Изделията на сръчните ръце 
на занаятчиите намират пазари в Букурещ, Виена, 
Марсилия, Анадола...

Чрез средствата на музейното експониране 
минало оживява в архитектурно-етнографския

вен

това
ком-

Обекти с обществено значениеЗанятчийскато чаршия
113 6ЪЛ-Отляво на реката е разположен ансамбъл от жи- За да се представи по-пълноценно живота

помещения за занаятчийско-търгов- гарина през Възраждането в комплекса “Етър са ^лищни сгради с
ска дейност. Показаните 16 архитектурни образци троени и обекти с обществено значение, 
разкриват многообразието на балканската възрож- квата, неотминуема е и часовниковата кула, ИЗД|Г.|0 
денска архитектура - къщи с наддадени еркеро, резбо- та високо, за да се вижда отдалече часовникът к _ 
вани и рисувани колони, с розети по вратите и прос- отмервал времето и диктувал ритъма в занаятчн ^ 
торни чардаци. Къщата излиза на улицата, за да може та чаршия. Всеко по-голямо селище по това Чи^.ш „ 
занаятчията да е по-близко до потребителя. В Етър- имало писани камени чешми и мостове, кафене- 
ската чаршия са показани фурнаджийство, папукчий- заведения за хранене. дЕК
ство, шекерджийство, бакърджийство, куюмджий- За да се усети душевността на балканджч* ‘ ^
ство, грънчарство, коларо-железарство, резбарство, “Етър”, често се организират възстановки и 
изработване на народни музикални инструменти, ко- ния на празници от християнски календяр^^,, ц

чествания са традиция на Цветница, на 1 еР , дби* 
На горните етажи освен жилищни интериори са на Еньовден, когато оживяват стари оългар 

разположени домашно тъкачество, кафене, иконо- чай, звучат песни, вият се хора...
(Следва)

ил-

жухарство...

В. Бо-'<**пие...
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Съвместен проект на ОС и ХЕЛПИзбори в ОО на СПС

Работа за 50 безработниКрумов е преизбран 

за председател * По предложение на кмета Владимир Захариев ОС през юни месец 
тази година взе решение по 1 милион динара от бюджетите 3а /и 
и 2007 година да бъдат изразходвани 3а реализация на договора с 
международната организация ХЕЛП. Целта е да се намалява броят 
на безработните в общината чрез развитие на малкия бизнес.

В рамките на проекта, който 
съвместно реализират Общи
нската скупщина и междуна
родната организация ХЕЛП, 50 
безработни от Босилеградско, 
желаещи да се занимават със 
собствен бизнес или които вече 
са открили фирми и възнаме
ряват да ангажират други без
работни лица, до края на тази и 
в началото на следващата го
дина ще получат субсидии - съ
оръжения и материали, на 
стойност от по 1200 евро.
Най-много от тях са се опреде
лили за малък бизнес в облас
тта на селското стопанство - 
отглеждане на овце, говеда, 
свине, пчели и др., а има и го
лям брой занаятчии. За сред
ства са кандидатствали над 150 
лица, предоставили проекти в 
различни области.

За реализация на проекта, 
който освен осигуряване на съ
оръжения и машини за работа, 
включва и безплатно обучение 
на тези лица, общината ще от
дели 2 милиона динара - по 1 
милион от бюджетите за 2006 и 
2007 година. Останалите сред
ства на стойност от около 3,5 
милиона осигурява ХЕЛП.

За да могат да конкурират за 
средства, безработните са 
длъжни да регистрират фирми 
или селскостопански домакин
ства и целенасочено да ползват 
получените съоръжения и ма
териали. Собствениците на 
фирми задължително трябва да 
ангажират поне един безрабо
тен от списъка на босилеград- 
ския филиал на Трудовата бор-

На редовната Об
щинска избирател
на конференция, ко
ято се проведе ми
налата седмица, Ни
кола Крумов, досе
гашен председател 
на ОО на СПС в Бо- 

получи

състваха и 27 деле
гати от местните 
организации, както 
и представители на 
Окръжния съвет на 
партията от Враня, 
беше избран и нов 
Общински съвет от 
27 члена, както и 
тринадесетчленен 
Изпълнителен 
вет.

са. Узнаваме, че представители 
на ХЕЛП строго ще контроли
рат как се ползват получените 
съоръжения и материали. 

Онези,
средства, са длъжни в период 

на об-

Проектът е част от прог
рамата, която посред
ством правителството на 
Германия и швейцарската 
Дирекция за развитие и 
сътрудничество, финансира 
Пактът за стабилност на 
Югоизточна Европа и има 
за цел да намалява беднос
тта чрез подкрепа за разви
тие на малкия бизнес.
Освен Босилеградска в прог
рамата посредством ХЕЛП 
са включени и общините 
Прешево, Буяновац, Търго
вище и Медведжа. В 
Пактът ще вложи 350 000 
евро, а всяка община ще 
подсигури по 2 милиона ди
нара - по 1 милион за 2006 
и 2007 година.

силеград, 
подкрепа за нов че
тиригодишен 
дат. Крумов в мо
мента е директор на

получаваткоито
ман- съ- от две години да върнат 

щината 15% от стойността на 
сумата, изразходвана за пре
доставените им съоръжения и 
машини. Останалата сума е 
безвъзвратна. Кметът Влади
мир Захариев изтъква, че сред
ствата, събрани по този начин, 
общината ще вложи отново за

Избрани са и де- 
босилеградския тек- Никола Крумов легатите за Седмия 
стилен завод “Ко- конгрес на СПС,
бос”. За подпредседатели на насрочен за 3 декември тази го- 
00 на СПС са избрани Божко дина в Белград: Милан Мила- 
Божилов от Горна Лисина, нов, начален учител от Боси- 
Владимир Стоичков от Боси- леград, Саве Иванчов, земеде- 
леград и Ранко Каранфилов от лец от Бранковци, и Драган То- 
Райчиловци. За секретар на доров, пенсионер от Босилег- 
партията е преизбран Симеон рад. За член на Главния съвет 
Йорданов, юрист от Босилег- на СПС от редовете на общин

ската организация е предложен 
На конференцията, на която Тоше Александров, педагог в 

покрай 25-те члена на досе- основното училище, 
гашния Общински съвет при-

тях реализация на програмата за 
намаляване броя на безработ
ните.

П.Л.Р.рад.

КИЦ отбедяза Деня на 
Западните покрайнини

П.Л.Р.

Кадрови промени в ДСБЮ

Присъстваха 

представители на 

ВМРО ®т България
Председателят 

подаде оставка
Йовица Костов вече не е Костов е предал печата и ар- 

председател на Главния съвет хива на Главния съвет на Дра
на ДСБЮ. Освен на този пост голюб Иванчов от Бранковци, 
той си подаде оставка и на който е член на този орган. Съ- 
членството в Главния и в щевременно Костов го е пред- 
Общинския съвет в Босилег- ложил за временнен председа- 
рад, както и на членството в тел на Съвета до избора на 
партията. В оставката се посоч- председател, 
ва, че причините за неговото В края на оставката си Кос- 
оттегляне са големите му про- тов пожелава успешна и пол- 
фесионални задължения и зотворна работа на всички чле- 
здравословното състояние. нове на ДСБЮ. П.Л.Р.

МО Мидевци иска обекта на магазина в селото си

Селяните били строители
Иван Йорданов, общински ственост на МО. След като бил 

съветник от Милевди, иска от построен обектът, негов соб- и директорът на “Услуга" 
компетентните в Общинската ствеиик станала “Слога” и си Предраг Трайков изразяват го 
скупщина и в комуналното открила магазин, който под- товност да съдействат в разре 
предприятие “Услуга” да изна- държала допреди десетина го- шаването на сегашната обета 
мерят начини и да предоставят дини. По този начин предприя- новка. Подчертават обаче, че 
обекта, в който бил магазинът тието многократно си е “въз- “това може да стане едипетве 
на бившето обществено пред- върнало” вложените средства и но след като бъдат приети съ 
приятие “Слога”, на местната сега е морално сградата да бъ- ответни закони за връщане ш 
общност на селото. След като де дадена на селото, смята той. имуществото на местните об

щности.”

Кметът Владимир Захариев

И тази година босилсградскпят филиал на КИЦ “Цариброд” 
организира възпоменателна вечер по повод 8 ноември - Деня на 
Западните покрайнини. На нея присътваха представители на 
ВМРО от България, сред конто и Ангел Джамбаски - председа
тел па организацията в София.

За разлика ог предишните години, когато по този повод бяха 
изнасяни лекции за Ньойскня договор и за други исторически 

събития, този път предимно беше разис
квано положението на българското мал
цинство в Босилеград и в останалите 
части на Сърбия, политическата обста-

миналата година “Слога” се 
присъедини към “Услуга”, соб
ственик на цялото имущество ственик на сградата, полза ще 
на бившето предприятие, имат всички жи- 
“ключително и на магазина в тели на селото,
■лилевци, стана “Услуга”.

В момента помещенията в от 
°оекта ползва частното пред- “събира” МО и 
приятие “Ибер” от Босилеград, ще ги изразход- 
к°сто миналата година в тях е ва за поправка 
°гкрило собствен магазин.

' Този обект преди около 25 жа,
;оЛини заедно са построили 
Слога” и жителите на селото, нали за регули- 

п°дчертава Йорданов. Наисти- ране на вади и 
"и строителния материал е за решаване на 
°сигурило предприятието оба- други инфрас- 
Че работната ръка са дали ми- труктурни 
левчани, а и мястото, на което проблеми в сс- 
е построена сградата, е соб- лото.

Доколкотого МО станс соб- Г1.Л.Р.

понеже парите 
наема ще

новка в двете съседни държави и отно
шението на българската държава към съ
народниците си в Сърбия и в другите 
държави извън България.

Стана дума и за възможностите за об-

на пътната мре- 
поставяпе 

на бетонни ка-
лекчаване на визовия режим за българи
те от Сърбия след 1 януари 2007 година, 
когато България ще стане 
Европейския съюз.

членка на

П.Л.Р.
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След много подготовки Златна грамота за 

Лиляна ПетроваБутат кантона - отварят
Димитровградската поетеса Лиляна Петрова Ити 
неотдавна получи Специална златна грамота ш 
стихотворението “Войник”, с което се представи на 
петия международен фестивал на поезията и пое
тите “По-добър живот за инвалидите”, който се 
проведе в Нови Сад. Въпреки че е написала стотици 
стихотворения, Петрова казва, че още няма жела
ние да публикува стихосбирка. Нейни стихотворения 
обаче са печатани в десетки съвместни стихосбирки 
на участници в различни конкурси и литературни 
мероприятия. Неотдавна стихотворението й “Въз
мущение от войните” бе публикувано в съвместна 
стихосбирка на постите, участници в проявата 
“Между два свята”, която бе организирана от сдру
жението на литературните дейци “Бранко Милко- 
вич” от Ниш.

След много подготовки, 
разговори, договори, отлага
ния,най-после миналата сря
да започнаха да събарят кан
тона край жи прелеза до Здрав
ния дом в Димитровград, 

Договор наистина отдавна е 
постигнат, железничарите са 
преселени в квартира но техен 
избор, дори, както е известно, 
отдавна е платена и сумата за 
събарянето на сградата. Глав
ната причина за разрушаване
то й е предстоящата рекон
струкция на главната улица в 
града. За да могат да започнат 
работите, необходимо е да се 
измести движението. Алтерна
тива е успоредната с главната - 
улица “Нишава”, но тя на тази 
част до кантона е стеснена па 
половината, което я прави год
на за движение само в едната 
посока. За да се разреши и този 
проблем бе необходимо да се 
отвори “Нишава 2”. от другата 
страна на жп линията, на която 
пък пречеше именно кантонът.

Б. Д.

При пазача на жп линията 
Петър Андонов

Работата е 

твърде отговорна
Тук ще мине улица “Нишанл2”

След като се отвори “Ниша- начин ще може да се осъщес- 
ва 2”, движението на МПС-та тви мечтата не само на много 
ще може да се насочи от гарата местни правителства, но и на 
към Строшена чешма и обрат- гражданите, главната улица да 
но, без да има нужда да мина- се превърне в пешеходна зона. 
ват по главната улица. По този

Петър Андонов Пека е же
лезничар от 1982 година. В на
чалото бил обикновен физи
чески работник за поддържане 
на линията, а след това завър
шил курс и станал пазач на ли
нията. Вдига и спуска бариери
те повече от 20 години. Дълги 
години работил в кантона на т. 
нар. долна бариера в Димит
ровград, а след това го премес
тили на този в с. Желюша. Пе
ка обича работата си. Не му е 
трудно и когато е дежурен през 
нощта. Както каза, за правилно 
извършване на такава работа е 
необходимо човек да проявява 
изключителна отговорност. За 
повече от две десетилетия не е 
направил грешка. Пазачите ня
мат право на грешка. Случвали 
се инциденти на линията наля
во и надясно от прелезите, кои-

къснее малко. Кошмар му при
чиняват засечките в бариерите. 
В Желюша отгаваря за два пре
леза - в центъра и на изхода от 
селото. Когато се случи влакът 
вече да наближава, а някоя от 
четирите бариери не се спусне, 
тон го спира и на машиниста 
съобщава, че трябва да внима-

А.Т.

Открито 

помещение 

на 00 на СДП
Сте*

Ш
ва.

“Случвало се е понякога те
лефоните в кантона да не рабо
тят. Тогава тичам като луд в 
частна къща да викам колеги
те, за да се разберем”, разказва 
пазачът, с надеждата че се 
сдобие с мобифон.

До пенсиониране Пека ще 
трябва да работи още 10-ина 
години. На въпроса доволен ли 
е от заплатата, дава положите
лен отговор. В кантона в града 
му било по-добре, тъй като в

-V-

ШщЕ
1- .

мане на помещението. Тя изрази надежда, че 
сега броят на членовете на партията в Димит- 

7 • »=-,.»_ г "“1 ровградско ще се увеличи и ще се подобри сът-
рудничеството с представителите на общин- 

■; . 511 ските отбори на останалите партии, които съ
ществуват на територията на общината. В мо
мента ОО на СДП има 60-ииа членове.

Драган Яначкович каза, че основните цели, 
които СДП се стреми да осъществи, са пови-

!
в,- ■' ' . 1

Ружица Алексова и Драган Яначкович 
(отдясно)

шаване на стандарта па населението и възста
новяване на т. нар. среден слой население. “Ние 
се борим всички да имат работа и да могат от 
нея солидно да живеят. Мисля, че всеки човек в 
страната подкрепя тази цел", сподели Яначко
вич.

Тези дни по тържествен начин бе открито по
мещение на ОО на СДП в Димитровград па ули
ца “Кирил и Методий” номер 18. Приъстваха за
местник-председателят на Изпълнителния съ
вет на СДП и координатор на партията за Пи- 
ротски окръг Драган Яначкович, както и пред
ставители на общинските отбори на ДС, ДСС и 
ПСС в Димитровград.

Лидерът на димитровградския клон па СДП 
Ружица Алексова благодари на органите на мес
тната власт за отпускането на средства за нае-

На предстоящите избори на всички нива СДП 
ще участва с амбицията да вкара по няколко 
свои представители в парламентите и да учас
тва в креирамето на политиката.

Б. Д.

Помощ за социално слабите

Дрехи втора 

употреба от 

Германия
маше достатъчно място, те бяха складирани в 
помещението на Секцията на жените към 
Общинския съюз на пенсионерите.

“Дрехите са стари, но хубави и чисти. При
зовавам бедните жители на общината да се от
бият в помещението на секцията и да си избе
рат нещо подходящо", заяви пред вестника ни 
Божана Давиткова, член на управата на ОО на 
ЧК. Тя каза, че има изгледи да пристигнат още 
такива пакети. Акцията би трябвало да се реа
лизирала с помощта на местния Център за со
циални грижи.

Петър Андонов Пека на поста

малко ус:г 
пазач.Желюша се чувства 

мотен. Да бъде човек 
трябва да е здрав и преди вей 
ко добре да вижда, чува и Р 
съждава. Да оглежда наля

винаги да е на шре
и спуска 6»

то защитавал, но за това той не 
носил никаква вина, просто хо
рата не били достатъчно вни
мателни.

На нервните викове на шоф
ьори, които с нетърпение чакат 
да се повдигне бариерата е 
свикнал. Притесняват го, но 
знае, че влакът може и да за-

Димитровградската червепокръстка орга
низация неотдавна получи дрехи втора употре
ба от хуманитарни организации от Германия. 
Тъй като в помещението на организацията ня-

надясно, 
навреме да вдига 
рнернте.Б.Д. Б. Д-
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Окръжно избирателно събрание_наДСВласинските бодоцентрали навършиха 51 година

Награди за заслужили 

труженици
Избран нов съветПо случай годишнината на 

Власинските водоелектри- 
чески централи миналия 
петък в Сурдулица се прове
де пресконференция, на коя
то отговорници в колекти- 

„ в а говориха за досегашните
По случаи празника бяха постижения и бъдещите 

работниците, на което присъс- присъдени и връчени юбилей- планове. Особено ударение 
тваха и представители на об- ни награди. За десет години при това беше сложено

върху необходимостта от 
ревитализация на съоръже
нията в каскадната систе
ма “Върла 1-4", които с 
пълна натовареност рабо
тят повече от половин век.

На 2 ноември в Димитровград се проведе заседание на 
Демократичната партия за Пиротски ок

За нов председател на Окръжния одбор на партията е 
избран Ранко Янкович, юрист от Бабушница. Един от пе 

постоянния състав на окръжния 
одбор е и д-р Милена Йовичич от Димитровград. На засе 
данието присъстваха делегати от всички партийни орга 
низации на ДС на територията на окръга, а като гост при
съства и председателят на Демократическата младеж на 
Сърбия Владимир Петкович. Той говори между другото 
за предстоящите договори за приемане на Закона за кон- 
ситуцията и за възможностите за постигане на договор 
между двете най-големи демократични партии за пред
стоящите избори — ДС и ДСС. А.Т.

скупщината на 
ръг.С тържествено събрание на

ществения и културния живот в непрекъсната работа в центра- 
града и в Пчински окръг в но- лите бяха наградени 
вооткрития клуб в Сурдулица работници, за 20 години - 15 и 
на 6 ноември бе отбелязана 51 - четирима работници получиха 
та годишнина на Власинските награди за 30-годишен трудов 
водоелектрически
Директорът Радмило Николич лектрически централи, 
запозна участниците с резулта-

тимата нови членове нашестима

централи, стаж във Власинските водое-

В рамките на празненството нична стая, които могат да 
тите, които този колектив, ра- в Сурдулица беше открит ново- ползват само работници в сто- 
ботещ в рамките на стопанско- построен клуб с 300 места и ог- ланското сдружение “Гердап” 
то дружество ‘Тердап”, е отчел ромна мозайка на една от сте- и членове на техните семей- 
през тази година. Той особено ните му, направена по мотив на ства. Това обаче ще е времен- 
наблегна върху преизпълнява- най-известната местна живо- но, защото се очаква обектът 
нето на годишния произвол- писка Сузана Станкович Алек- да бъде регистриран като ту- 
ствен план с почти 40 процента сич. От 6 ноември клубът е от- ристическо-гостилничарски
н подготвеността на акумула- ворен не само за работниците в открит тип, така че удобствата В ОСНОВНОГПО уЧиЛШЦе В ЗВОНЦи
циите на Власина и в Лисина, този колектив, но и за всички му твърде скоро ще могат да '-------------------- -----------
на съоръженията и на хората за други граждани. На етажите ползват и всички други гости
работа през най-важния за тях над клуба са съвременно обо- на Сурдулица и Власина. 
период от годината - настъпва- рудени 15 стаи с по две легла, 
щата зима.

Тази зима няма зима
Д. Мирчев ____два апартамента и една еди-

Промоция на нов филм 

за Стара планина
Ж

,Мкмк
. ■ ‘л -V ^

/; ' - -1

фона на чудесните прелести на 
Стара планина, в които се яВя 
преплитат пастирската идилия, |ВД1 
звънтежът на хлопотарите и ННж 
традиционната селска музика, Шш 
прекрасните народни носии, Изри 
обичаи, митове и легенди, дет- 
ският плач в люлките, младеж- ВРр 
ката влюбеност в прекрасна Ци 
селска мома и всеотдайността КЦ9 
към съпругата и семейството I

(От стр. 1) й
Най-новата творба на Ма- Н 

нич със способите на филмово- | 
то изкуство третира един от I 
най-болезнените проблеми на ^ 
времето - обезлюдяването на | 
планинските села. В центъра на 
този
филм е старикът Нацко Нико- РЯ 
лов от Изатовци. Този 90-годи- 
шен планинец иска поне “още уЗ 
за миг” да продължи съществу- 
ването си на този свят, защото Щ 
с кончината му ще угасне не са- ^ 
мо последното огнище в село- 
то, но и богатата старопланин
ска култура и житейска тради
ция. С умела ретроспектива на 
главния герой авторът пресъз
дава отминалите времена на

1";

ч
*>■

Ш:документално-игрален V

Вг

Това са някои от причините, 
които просто мамят да се види 
най-новото постижение на Вла
димир Манич, влюбен еднакво 
в учителската си професия и в 
магията на филмовата камера,

Тази учебна година в училището в Звонци има 54 ученици, 4 
по-малко от миналата. Предишната зима проблем беше отоп
лението в сградата, явява в село Ракита, където сградата е доста 
стара и се е напукала. Затова родителите на тамошните деца са 

с която така умело записва вре- изпратили писмо до директора Павел Панич, в което се 
мето и изчезващите ценности...

'2а

заканват, че ще спра но сега котелът е подменен.
Определен проблем се т да пращат децата си на училище. 

Панич изтъква, че училището в Звонци, няма пари за поправка, 
пък и известно е кой е собственик на училищните сгради. “Но и 
това ще се реши!”, оптимистично заявява той.

■г

В. С.Б.

р___През фотообектива
А.Т.Мостът още не се ползва! В организация на „Рида"

През село Звонци тече Бе- най-вече на СНР местната об- е сложена ограда, дори откъм 
ринска река. Пътят до село Ра- щност на селото започва стро- Ракита е насипан достъпът до 
хита минава през моста над ре- еж на нов мост. Мостът отдав- него. Откъм Звонци обаче нс. 
хата, който е строен още когато на е завършен, но все още не се 
и теснолинейката за мината в ползва. Реката е укротена като на овощната градина, през ко- 
Ракита. През 2004 година с по- коритото пред и след моста е ято трябва да мине достъпът 
мощта на община Бабушница и подзидано с камъни. На моста откъм Звонци, оспорва по-на

татъшния строеж и изтъква, че 
са направени гри грешки при 
строежа — мостът с по-низък, 
по-кратък и погрешно поста
вен по отношение на реката. 
Това с довело до там, че от ня
колко квадратни метра (по не
гови думи), които трябвало да 
му бъдат отнети от овощната 
му градина и платени, се стиг
нало до 158 м2.

В местната общност, а и ня-

Нишлии на 

панаир в София
Неша Глигоров, собственик

В организация на сдружението за сърбско-българско прия
телство “Рила” от Ниш, представители на двадесетина нишки 
фирми, занимаващи се с компютърна техника, посетиха Меж
дународния панаир по компютърна техника и информационни 
технологии “БАЙТ ЕКСПО” в София. Над 150 фирми от 30 
държави представиха най-съвременните технически достиже
ния в областта на хардвера и софтуера, ксерокси, мобилни те
лефони, фотоапарати и др.

За двадесетина инженери по охрана на труда
околната среда от нишките институти “1 май” и “29 ноември” 
“Рила” в съдействие с Българската стопанска камара 
та седмица организира участие в семинара за прилагане на 
международния стандарт в областта на околната среда “НСО 
14001" в София. В семинара учатваха и петдесетина инженери 
от България, а лекции изнесоха специалистите Димитър Бран- 
ков и Илиана Павлова от София. Всички участници в семинара 
са получили сертификат за прилагане на новия международен 
стандарт в тази област. П.Л.Р.

и защита на

минала-кои хора от селото, твърдят 
друго.

Както и да е, кой крив, кой 
прав — мостът все още не се 
ползва, а би трябвало. Инатът 
не води до решение, от чиято и 
да е страна.

А.Т.
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По повод Деня на будителитеДимитровград Е*

Литературна вечер Георги Константинов в с. Звонци 

със Светлозар Игов ....
. * . .

Известният български поет Георги 
Константинов на 2 ноември посети дет
ската градина в село Звонци заедно с 

В навечерието на Димит- логии в Софийския упувсрси- представители на българското посол- 
ровден Народната библиотека тст, специализира в Загреб и
“Детко Петров” в Димитров- Белград (1967-68). Редактор е
град организира литературна па редица литературни епнеа- то предишния деи бе отбелязан Денят
вечер с поета, писател и критик пия, автор на над 30 книг и, от на народните будители, Георги Кои-
Свстлозар Игов, автор на ро- които, както каза, 25 са крити-
мана “Елените” гг, както пише в ки. Неговият труд “История па

българската

егво в Белград.
Завръщайки се от посолството, къдс-

сгантинов пред малчуг аните в детската

поканата, наш земляк. ~Ш~..Нлитература
Проф. д-р Светлозар Игов е 1878-1944" досега има седем 

роден на 30 януари 1945 г. в издания включително и слек- 
Софпя, но баща му е роден в се- тронно, 
ло Желюша край Димитров
град в известния род Колесинн. с за Нобеловия лауреат от пя-

4 щ,Докторската му дисертация

Константинов със звопските дегга

г ранина (коя то е подведомствена гга тази от Бабушнина), 
пред техните родители и представители гга КИЦ “Цариб
род” - клон Звонци, чете свои стихотворения, писани 
преди всичко за най-малките.

Малчуганите с интерес ислушаха поета, дори се наме
ри един, който упрекна тези, които не бяха достатъчно 
внимателни.

Константинов подари на малчуганите няколко свои 
стихосбирки, а те му благодариха със стихотворения, на
учени в дегската градина. За съжаление нито едно не бе 
на български. Впечатлението донякъде поправи една от 
присъстващите майки, която когато не успя да убеди сра
межливата си дъщеричка да каже едно стихотворение на 
български, сама отрецитира няколко.

Ог името на посолството Николай Караколев предаде 
на детската градина в Звонци телевизор с ОУО плейер и 
десетина диска с детски филми на български.

Майката които рецитира на 
български А.Т.

„Балкан театър фест"
Иван Иванов, дирктор на библиотеката, Власти- 
мир Вацев и Светлозар Игов

състващйте в малката зала на Андрич, с когото лично се поз- 
Центьра за култура бяха тъкмо навал и е превел на български 
от този род. Това е и разбирае- редица негови творби. „
мо и произвежда допълнител- Говорейки за Светлозар Представление с такова заг- мите на обикновените хора, по- на сцената това представление, 
ни емоции, загцото не е шега Игов и романа му "Елените”, лавне от съвременния руски явили се по време на смутните Постановката и музикалното
работа наш земляк и при това Властимир Вацев, гимназиален Драматург Алексей Казанцев времена. Действието се про- оформление са дело на Нико-
доктор на филологическите на- преподавател в пенсия от Ди- бе изнесено на Димитровград- вежда на фона на общ хаос в лай Поляков, а сценографията
уки да се представя пред ца- митровград, между другото из- ската с«ена » рамките на ме- обществото,
рибродчани гькна, че това е роман, който роприятието Балкан театър Всеки от артистите на сцена- нова. _

Проф. Игов е литературен съдържа мисли и разсъждения Ф«* миналия петък- Изпълни та се превъплъщаваше в три Наградата за най-добър ар- 
критик и историк, есеист, поет, на критик, а стилът му е изя- ™ Драматично-кукленият теа- образа. Това е направено с цел тг.ст на вечерта на Анастас
романист преводач, унивеси- щен. Затова, според Вацев, ™Р °т блъгарския град Враца, да се покаже, че по време на Попдимитров връчи димит-
тетски преподавател. След ка- “Елените” е роман, който се В ролите се проявиха артисти- трудния процес на прехода хо- ровградскнят му колега Слобо-

у дт те Анастас Попдимитров, Вла- рата търпят различни мета- дан Алексич.то завършва славянски фило- препрочита. А. 1. У „ ат.н т дислав Виолинов и Христина морфозн, сиреч променят се и В рамките на Балкан театър
Караинова. Кукленото изпъл- се отчуждават помежду си. фест”-а в сряда се представи 
ниение бе дело на Наташа На публиката ще остане в театърът от българския град 
Шишманова.

“Ела при мен, Кремъл” е пи- на тримата артисти, както и театър от Крушевац, докато та-
ер гостува театърът 

“Славия” от Белград с пред-
цев критикува и присмива оти- Драматично-кукленият теа- ставлението си “Жанка”. 
ващото си комунистическо ус- тър от Враца е първият театър 
тройство и говори за пробле- в България, който е поставил

“Ела при мен, Кремъл”
и костюмите на Мария Дима-

От 8 до 10 ноември в Со<п спомен особено добрата игра Поморие, вчера - Народният

Балкански 

литературен проект
еса, която говори за времето на оригиналните сценични реше- зи веч 
прехода в Русия. В нея Казан- ния.

Б.Д.

Днес в София приключват Луга и Цезар Бадеску от Румъ- В Димитровградската гаЛвриЯ
първите литературни срещи, ния, Алек Попов и Георги Гос- ---- 1 1 - ■------
организирани по идея на (БТА) подинов от България. Срещата — ^
с помощта на швейцарската се откри в пресклуба на БТА, ИЦЦ||В)Ш Р|#1|ПТ1111М1 Л*»1 1_ПП
фондация “Про Хелвеция” - където беше представен и | | ||||||П«|||1Л71 (Л|%УЛ1У|||Г| III 
Културния център за България сборникът с есетата. Проведо- 
и българския ПЕН клуб под ха се и литературни четения и
название “Балкански литерату- семинари, на които, освен за ровград е открита изложба на 
рен проект”. творчеството на участниците в творби от пленера “Бакър”, който

През изминалите два дни срещите бе говорено и за акту- за 22-и пореден път се организи- 
списание “ЛИК” събра на се- алните въпроси на служители- ра в град Бор. Представени бяха 
минар в българската столица те в храма на речевото изкуство 17 скулптури, изляти в бронз, де- 
всички автори, включени в в балканските държави. Целта ло на петимата тазгодишни учас- 
сборника “Златните пера на по- на срещите, в които участват тници, един от които бе и димит- 
луострова. Това са Давид поети и писатели от балкански- ровграградският скулптор Дими- 
Албахари, Светислав Басара и те страни, е да се запознае бъл- тър Илиев, както и на художници,
Велимир Костов от Сърбия, гарската общественост с участвали в пленера през измина- 
Асли Ердоган и Хасин Шен от най-значимото, което на лите- лите години.
Турция, Александър Прокопи- ратурното поле се сътворява Директорът на Музея на 

Иван Джепароски от Маке- на Балканите. Някои от твор- минното дело и металургията в 
от ците, известни не само на полу- Бор Сава Босиокович, който съ-

благодарение на съгражданина 
си Димитър Илиев, който по вре- 
ме на проявата е изработил из 

творби. Както 
и всички останали, така и ску.^ 
птурите на Илиев са изляти 
бронз в Минно-леярския баеш • 

прави пленера единствен 
във фона-1

400 скул-

В Градската галерия в Димит-

ключително ценни

което
Европа. Понастоящем 
на музея са събрани над 
птури от пленерите.

Изкустоведката Даниела
творбите на Илиев маШ 

другото каза, че са наситени ^ 
обикновено чувство за в‘ 
мост и че отразяват опреди , 
състояния на духа.

Скулптура иа Д. Илиев

*т

рис-

& тич за
ев и
дония, Дубравка Угрешич 
Хърватско, Ненад Величкович острова, но и в Европа, ще бъ- що е скулптор, сподели, че ди- 
- Босна и Херцеговина, Анаста- дат преведени и издадени за митровградчани имат чест първи 

Гърция, пръв път на български. извън Бор да видят творбите от
В.С.Б. тазгодишния пленер “Бакър”

«■■■,

*•1 Б- Д-!
Вистонитис 

Йлйет Аличка - Албания, Нора
сис
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Цар Симеон - синоним на българския “златен век
*Можещияш, знаещият, силният, побеждаващият - това е владе
телят, който заслужава да бъде цар на българи и ромеи и изобщо 
Владетел на целия регион. Симеон доказва своите стремежи 
мо с желанието и волята си, но и със своите политически, култур
ни и държавнически дела.

не са-

Приемането на християн- тория губи голяма част от ве- 
ството от Константинопол или личието си. Това величие се 
от Рим е следващата дилема, обосновава не на национали- 
която потвърждава факта, че зъм и шовинизъм (понятия, не- 
изборът ще бъде не въпрос на познати тогава), а на желание- 
предпочитание или каприз, а то за експониране на възмож- 
въпрос на цивилизационна ностите на народ и държава, 
ориентация. Създадената мно- Симеон се опитва не само да 
го по-късно максима “човек е бъде българският “свръхчо- 
осъден да избира” се стоварва век”, но и европейският свръх- 
с пълна сила върху Борис и владетел в югоизточната част 
Владимир. Вариантите на из- на континента. Отчитайки 
бор пред двамата не са много - средновековните традиции, 
избор на новата религия или ние ще разберем политико-фи- 
връщане на старата и евентуал- лософската концепция на Си- 
но ориентиране към Западната меон за реорганизация на из- 
или Източната църква. Каквато точноевропейското територи- 
и ориентация да е избрал Бо- ално пространство. Неговите 
рис, то българската държава действия почиват на разбира
ше е трябвало да се впише в бъ- нето за волята на силния. Мо- 
деще в един вече съдаден и ут- жещият, знаещият, силният, 
върден цивилизационен модел, побеждаващият - това е владе- 
Владетелят се спира на Кон- телят, който заслужава да бъде 
стантинополската църква и из- ЦАР НА БЪЛГАРИ И РОМЕИ 
точния тип цивилизация и кул- и изобщо владетел на целия 
тура. До днес историци, фило- регион. Симеон доказва своите 
софи и културолози оценяват и стремежи не само с желанието 
дискутират плюсовете и мину- и волята си, а и със своите по- 
сите на този избор, както и въз- литически, културни и държав- 
можността или невъзможнос- нически дела. Образоваността 
тта за алтернативност.

Другият избор на Борис ка- му помагат да превърне в една 
сае неговия наследник, след ка- от целите на живота си желани- 
то Владимир отпада като въз- ето за развитие и издигане на 
можност. Изборът е СИМЕОН културните ценности.
- име, станало синоним на бъл
гарския “златен век”.

Свръхвладетел в 
Югоизточна Европа

Всяка държава има своя зла
тен век, без който нейната ис-

Симеон. Това триединство и 
днес осигурява на много дър
жави безапелационен културен 
авторитет и икономически 
просперитет. За съжаление в 
българския варинат малко от 
наследниците на Симеон раз
бират значението и смисъла на 
тези връзки и най-често наука
та и културата са третирани ка
то тежест на държавата. През 
IX и X век народ, първоучитс- 
ли и държава създават българ
ската култура и нейните ин
ституции. Българският “златен 
век” отразява цялостния подем 
на обществото.

Възходът на средновековна 
България
при най-успелия български 
владетел често дава основание 
да се говори за последвалите 
години като за “време след Си
меон”. През “времето след Си
меон” част от владетелите са 
амбицирани до крайност да от
стояват достигнатото, а друга 
част се деактивират и се пре- Мърквичка: Цар Симеон 
чупват пред историческата
невъзможност да отстояват Европа през тези години, ще то българско царство успяват

и ерудираността на владетеля
веднъж заложените параметри, видим, че това е една напълно не само да се реализират в лич- 

Годините на X век донасят в зряла, мощна и самобитна кон- ностен и държавнически ас- 
лицето на богомилството нов, цепция за всемирния порядък, пект, но и да чертаят история- 
изключително могъщ фило- Така не само владетелите, а и та. Всяка държава има много 
софски заряд - този път зареден обикновеното население дава управляващи, които си идват и 
не от управляващите, а от своя принос за идейното разви- си отиват, но малко са тези, ко- 
обикновеното население. Кол- тие на българското общество. ито успяват да очертават и 
кото и опростенческа от днеш- Чрез дейността, личния при- променят историческите пара- 
на гледна точка да е богомил- мер и държавническо-фило- метри, често с цената на про- 
ската философия, ако я съотне- софското управление средно- мяна на самите себе си. 
сем с идейното развитие на вековните владетели от Първо-

Терминът култура е фунда
ментален във всяка философия 
и няма управляващ, който да не
претендира за съпричастност 
към неговото формиране. Сим
биозата власт - закон при Крум 
придобива формулировката 
държава - наука - култура при - Край -

Жизненият цикъл 6 традицията на българина (2)

Кръщене. Овето кръщение
Тайнството Кръщение се извършва 
само веднъж и затова е неповтори
мо като раждането на човека.

Кръщаването (10 дни след раждането) е едно от 
най-значителните семейни тържества. Обредът се 
извършва в църква, като водещи фигури са бабата и 
кръстницата.

Кръщенето е първото тайнство, което приобщава 
към християнството всеки човек, пожелал да влезе в

*
покръстения означава, че той става раб Божи. Запа
лените свещи, които всички присъстващи държат, 
са символ на Божието просвещение.

Тайнството Кръщение се извършва само веднъж 
и затова е неповторимо като раждането на човека.

Особено важен е изборът на този, който ще въве
де повия християнин във вярата. Той става негов
кръстник и започва да се счита за духовен баща на 
детето. Заедно с родителите той 
щелника си и се задължава да го напътства

се грижи за кръ-
редиците на вярващите. Кръщението се извършва 
от свещеник, като кръщаемият се потопява три пъти 
в купела със свещена вода в името на Отца, Сина и 
Светия Дух. Кръстеният младенец се очиства от гре
ха на родителите си, а ако е възрастен - от първород
ния грях и от греховете, натрупани до кръщенето. 
Преди потопяването във

в праве
ден живот. Желаещите да бъдат кръстници трябва 
да са източно православни християни и да са кръс
тели. Тяхна е задачата да носят голяма бяла хавлия, 
бяла кърпа за лице и сапун за извършване на ритуа
ла. За здраве на кръщелника в храма се носят и се
раздават погача, бонбони и сладкиши. 

Кръстникът подарява 
златно или сребърно кръстче, което 
време па ритуала и се носи цял живот 
на Христовата вяра.

Съществуват и обичаи,

водата свещеникът миро- 
помазва кръщавания, като прави малки кръстчета 
на челото, гърдите и ръцете му с осветен елей. Така

на кръщелника си малко 
се освещава по 

като символсе освещават умът, чувствата и волята му.
Бялата дреха (кърпа), с която се дарява кръщел

никът, символизира полученото вече опрощение па 
греховете. Кръстът, който свещеникът полага върху 
кръщаемия, показва, че той трябва да приема всички 
изпитания с търпение към Христос. Трикратното 
обикаляне около купела изразява радостта от съеди
нението с вярата. Отрязването на косите

свързани с различни 
съществени моменти от развитието на детето до 

неговата женитбена възраст: когато поникне първи
ят зъб, когато проходи...

по-

В следващия брой: Сватба. 
Сключване па брак. Вепчавкана ново-
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„Диллитровденски пробег 2006"
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ЮФД - тринадесети кръг: 
„Леминд Ливница"- „Младост" 2:0Велимир Бойович първи Бяха повече, 

но паднаха 

леярната”
В навечерието на празника в Димитровград бе проведен третият 
„Димитровденски пребег“. Пистата е дължина 1500 м от центъра 
на града до манастира „СВ. Димитър“ пръв изтича състезателят 
Велимир Бойович от Косово поле 3а 5 мин. 55 сек. и 16 стотни. в44

Втори бе Радослав Тодоров от отбора “Атлс- Теодора Кръстева от ЛК “Балкан” с резултат 
тик 90” от българския град Луковит (6:05,88), 10:10,38. Второ място зае клубната й колежка 
трети

Въпреки че 50 минути от ма- тат - 2:0 в полза на “Леминд”. 
ча играха с футболист повече "Леминд Ливница": И. Па
на терена, босилеградчани от- рович, М. Ранджелович, М. Ни- 
стъпиха с 0:2 при госту 
си па “Леминд Ливница” в Лес- ят, Д. Живкович (от 62 мин. М. 
кован в рамките на 13 кръг от Янкович), Ж. Миленкович, А. 
тазгодишното първенство в Тричкович, Н. Мигич, М. Кос- 
Южноморавска футболна ди- тич (от 57 мин. Т. Димитрие- 
визия. вич), М. Иованович (от 80 мин.

Централният нападател на 3. Павлович). 
лесковчани Нснад Митич от- "Младост": Г. Величкович, 
кри резултата в 22 минута. Съ- М. Васев (от 46 мин. М. Георги- 
щият футболист беше изгонен ев), М. Николич (от 70 мин. М. 
от игра в 40 минута поради уд- Иоич), И. Глигоров, Б. Воино- 
ряне на противников футбо- вич, И. Василев (от 80 мин. С. 
лист, когаго играта беше спря- Стойков), М. Станимирович, Б.

Арсич, В. Владимиров, Л. Ди- 
През второто полувреме “зе- нов и С. Дамнянович. 

лените” бяха по-добрият отбор До края на есенната част от 
на терена, създадоха няколко първенството остават още два 
голови положения, обаче не ус- кръга. В предпоследния кръг на 
пяха да вкарат пито един гол. 12 ноември (неделя) “Младост” 
Мигове преди последния съ- посреща “Ясгребац” от Блаце, 
дийски сигнал нападателят на а в последния ще гостува на 
домакините Александър Трич- “Радник Роса” в Сурдулица. 
кович оформи крайния резул-

- Георги Георгиев от същия отбор Александра Петрова (10:11,28), на трето място 
(6:11,91), четвърти пристигна Иван Милосавлс- се нареди Светомира Георгиева от “А глетик 90” 
вич от АК “Морава” от град Кюприя (6:45,19), (10:18,61), четвърта бе Теодора Трифунова от 
пети - Далибор Игпятович от същия отбор същия о тбор (10:2.0,68), пета на цел та пристигна 
(7:27,65), докато шесто място зае състезателят дими гровградчапката Иована Димова и шеста -

Сашка Иованович от нишкия

колич, Д. Димитриевич, Р. Бола него

отбор “Цар Константин”.
В конкуренцията на пионери 

ге най-добър бе Иван Игнято- 
вич, член на отбора “Цар Кон
стантин”, с резулат 7:06,48. Вто
ри бе Марко Ристич от “Мора
ва" от Кюприя (7:21,54), трети 
се нареди Николай Лалев от 
“Атлетик 90” (7:40,20), четвърти 
- колегата му от същия клуб 
Иван Динков (7:40,54), пети 
пристигна състезателят от бъл
гарския град Правец Адриян 
Петров (8:33,47) и шести - То
дор Колев (8:33,58) от същия

ЬггПк оесгуа

пи.

град.
На най-добрите шестима

състезатели във всяка конку- | 
ренция бяха връчени награди и 
дипломи. Първокласираните | 
получиха купи и медали. Награ
дите им връчиха председателят 

Симеон Манов, председател на АК “Балкан”, Вели- на АК “Балкан” Симеон Манов 
мир Бойович, Радослав Тодоров, Георги Георгиев и и кметът на Димитровградска

община Веселин Величков. 
Всички участници в пробега 
накрая се почерпиха с традици-

П.Л.Р.

Нишка зона-13 кръг

“Опашкаря?” не 

дойде
кметът на Димитровградска община д-р Веселин 
Величков

ониия кулинарен специалитет
тов (8‘30 68) “овън на пару”. Проявата организира АК “Бал-

Първите трима посочени състезатели счупи- с помощта на Община Димитровград, ЯН
ха досегашния рекорд на пистата от 6:33,0, кой- Ко“*«и»и • спедиторската фирма Стиш- 

г пед , СТР Палма , бутика на тестените изделия
“Оги”, кафенето “Парк”, Здравния дом, Центъра 
за културата, Отдела на вътрешните работи в 
Димитровград и Спортния съюз. Медиен спон
сор на пробега и тази година бе нашето издател
ство, което на най-добрите подари книги.

на димитровградския АК “Балкан” Милан Кос-

Мачът от 13 кръг от първенството на НФЗ между “Балкански” 
и “Омладинац” от Малошище миналия уикенд не се игра, тъй ка
то “опашкарят" на дивизията не се появи в Димитровград. Дома
кините, съдийската бригада, начело с Душан Нонич от Пирот, и 
делегатът на мача Драган Велкович напразно чакаха цял час. 
Напразни бяха и усилията теренът да се изчисти от снега, а на 
студеното време се изнервиха и феновете на “Балкански”.

В следващия кръг “Балкански” гостува на “Пърчевац” в Пи
рот. Мачът ще се играе утре от 13, 30 часа.

то държеше участникът в миналите пробези Ве
селин Петров.

Йонка Алексова от Луковит бе единствената 
състезателка в женската конкуренция. Тя регис
трира резултат 7:59,34 и получи специална наг
рада. д. с. д. с.В конкуренцията на пионерките най-добра бе

Шахматната дигата на Централна Сърбия - група юг Желюша“ не игра в 10 кръг59
И мачът от 10 кръг от първенството на Пиротска окръжна 

лига между "Желюша” и “Младост” от Полска Ръжана не бе 
изигран миналия уикенд в СЦ “Парк”, тъй като Община Пирот 
отказа да плаща таксите за служебните лица на отборите от 
общината, конто се състезават в лигата. Затова ОФС в Пирот 
отложи мачовете от двата последни кръга.

Цариброд” накрая седишкк
За “Цариброд” играха: Драган Илич, ПетърВ Нишка баня от 3 до 5 ноевмри бяха играни 

последните пет кръга от първенството на Шах- Гигов, Драгиша Ионич, Владица Стоянович, 
матната лига на Централна Сърбия - група юг. Младей Алексов, Боривос Андрич и Иван Стои-

Шахматистът Владица Стоянович се

д.с. :
ШК “Цариброд” регистрира една победа, една
загуба и три равни мача. Победен бе отборът на сдоби с титлата първокатегорник.
“Беса” с 4 : 2, загубата дойде от “Враня” -2:4, Накрая ма първенството “Цариброд” зае ссд- 
докато с отборите “Вучйе”, “Младост” (Боси- мо място с 9 точки (28, 5 мач точки) и оцеля в 
леград) и “Власотинце” точките бяха разделени лигата.
-3:3.

меион.
Втора сръбска баскетболна 
лига - група изток, 6 кръг__д. с.

Пострадаха от 

южняшка фъртунаМладост“ не успя да оцелееи

първенството ните 5 кръга от първенството, сами да си намерят грешките и
ки заВ края на 

“Младост” зае 
място на таблицата и заедно с
отбора на “Косаница” от Кур- всяка среща влизаха с пасив от пуски, които сгромолясват ав- (1б ; 19; 0 : 30; 19 : 28; 17 : 28)

една точка. Нужно е в отбора торитета на отбора и въобще
на спорта в Босилеград.

последното босилеградчани се състезаваха да вземат конкретни мер (
с шахматист по-малко и във премахване на “евтините” про- БК „Дилштровград“ - БК „Юг‘ (Враня) Ш : 95

шумлия отпадна от дивизията.
Шампион е “Зелени връх” от 
Свърлиг, който в 11 изиграни резултатите на „Младост“ 
мача спечели 19 точки - 9 побе-

Димитровградският баскет- разчита. п
Болшинство от точките за болен отбор претърпя високо За “Димитровград

“Младост” през първенството поражение. Решаваща беше Вельов, Стефановнч 8, Д- ^
бяха спечелени на първите три втората четвърт, която дома- сов 3, Петров 3, *-'тан’1“и|1 ^
дъски, на които играха Георги кипите загубиха с катастрофа- 5, Мишев 2, Андреев 8, Ап ^
Петров, Марио Ливая и Нови- лен резултат. В продължението лов, Андреевич 10, Рад
ца Божилов. Особено резулта- на мача те като че ли се преда- вич 22.
тен бе Ливая, който спечели 9,5 доха. Новото попълнение на В следващия кръг
точки в 11 партии - 8 победи и 3 “Димитровград” - гардът Сте- ровград” гостува
ремита, а не допусна нито една фанович от Пирот, показа, че в Ниш.

на него може сериозно да се

В последните 5 кръга:
ди, едно равенство и една загу
ба. На второ място се класира 
“Враня” с 18, а трети е “Ястре- 
бац” от Ниш със 17 точки.

Основна причина за провала

“Младост” - “Косаница” 
3:3, “Младост” - “Зелена 
връх” 2,5:3,5, “Младост”- 
“Цариброд” 3:3, “Мла- 

на “Младост” е, че на турнира в дост ” - “Ястребац ” 2:4 и 
Нишка баня, където през изтек- “Младост ” - “Трупала” 
лия уикенд се изиграха послед- 2,5:3,5*

“Димят;
на “Студент

Д■ СП.Л.Р.загуба.



10 ноември 2006&ЯгГ*1пгС-гг&<С'9тку{>с - Спфт-Мтт
ПОЛ и ФС РИСПървенствата на 

за млади футболни категорииIIIОбщина Димитровград Срок за подаване на документите 
Срокът, в който се заявява участие в конкур- 

30 ноември 2006 година. Закъсне
лите и непълните заявления няма да бъдат раз
гледани. а.

По изключение от предходната точка, кон
курсните документи може да бъдат подадени 
допълнително, най-късно 10 дни след срока, 
въз основа на доказателство за причините, по
ради които студентът не е могъл да спази сро-

обявява К0НКур<
3а отпускане на студентски 

стипендии през учебната 
2006/2007 година

Отложени всички 

мачове
са изтича на

I
Брой на стипендиите и условия на конкурса
Обявява се конкурс за отпускане на 22 сти

пендии през учебната 2006/2007 година.
Броят на стипендиите за студенти от първи 

курс се ограничава на четири.
Четири стипендии ще бъдат отпуснати на 

изключително успешни студенти от последни
те/горните курсове, независимо от тяхното ма
териално положение.

За стипендия могат да конкурират студенти 
от полувишите и вишите учебни заведения, чи- 
ито родители или настойници имат местожи
телство на територията на Община Димитров
град.

Младежите на “Балкански и 
оглявяват времен

на. бяха отло-Миналия уикенд 
жени мачовете от първенството

ФС РИС-група юг ното
IV по-нататък
Отпускане на стипендии
Ранглистата на студентите, които са канди

датствали за стипендия се утвърждава въз ос
нова на следните критерии:

- постигнат успех
- доход на член на домакинството
- континуитет в изпълняването на учебното 

условие за ползване на стипендия
Листата на кандидатите за стипендия се ут

върждава от Комисията за отпускане на сту
дентски стипендии.

Предложената кандидатска листа ще бъде 
обнародвана на 12 декември 2006 година на 
таблото на ОС и на сайта 
\у\™.сИтЦгоу§гас1.ог(>.уи.

Писмени възражения във връзка с предло
жената листа се подават в срок от 7 дни от деня 
на нейното обнародване.

В срок от 20 дни след изтичането на редов
ния срок за подаване на заявления Комисията 
взема решение за отпускане на стипендии спо
ред окончателната кандидатска листа.

класиране. Пионерите и 
“Балкански” сена лигата на 

и на Пиротска окръжна лига за 
. Отложен бе-

петлетата иа
възползваха от малката вакан- 

и заминаха на екскурзия.
От началото на първенство- 

Полска Ръжена, след това ма- то за млади футболни катего- 
чът между пионерите на “Же- рии в Пиротска окръжна лига 
люша” и белопаланското “Йе- бяха отложени много мачове, 
дияетво*. този между пионери- Компетентните футболни орга- 
те иа “Балкански” и ФК МСК от пи наскоро би трябвало да да 
Манастирище, както и мачът дат отговор на простите въпро- 
между петлетата иа “Балкан- си - какво се случва и има ли въ- 
ски” и съответния състав на ФК обще смисъл да се организира

първенство. Д- С.

млади категории 
ше мачът между младежите 
“Балкански” и “Младост от

на ция

II
Необходимите документи
Заинтересованите студенти подават следни

те документи:
- заявление
- уверение за редовен студент
- уверение за положените изпити и общия 

успех (средната оценка); студентите от първи 
курешодават заверени копиета на всички сви
детелства от средното училище

- уверение за средния месечен доход на член 
от домакинството

- два екземпляра на договора за студентска 
стипендия, подписани собственоръчно от сту
дента

Формулярите на заявлението и договора, 
както и всички допълнителни информации 
студентите могат да получат от компетентна
та служба на Общинското управление.

Уверението за средния месечен доход на 
член от домакинството за периода януари - 
юни 2006 година трябва да бъде заверено от 
Данъчното управление - клон Димитровград; 
издава се въз основа на изявление за броя на 
членовете на домакинството и съответни до
казателства за осъществените доходи на дома
кинството в посочения период.

МСК.

Навърши се ЕДНА ТЕЖКА И МЪЧНА ГОДИНА от преж
девременната смърт на нашата мила и непрежалима майка, 
съпруга, дъщеря, сестра и леля

ВЕНКА ЙОРДАНОВА 
(1962-2005)
учителка от Босилеград

Панахидата ще отслужим на 12 ноември (неде
ля) с начало в 12 часа на босилеградските гроби
ща. Каним роднини и приятели да ни придружат. 

Жестоката съдба и коварната болест те взеха и 
ни разделиха, но спомените за твоята светла душа и изпълнено 
е обич сърце останаха завинаги с нас. Спи спокойно вечния си 
сън!

V
Размер и изплащане на стипендиите 
Разрешава се изплащане на стипендия на 

студента по време на редовното му школуване.
Отпуснатата стипендия за текущата учебна 

година се изплаща на 10 месечни вноски от по 
4500,оо динара на касата на Общинското уп
равление или посредством банкова сметка. 

Изплащането на стипендията ще бъде прек
ратено, доколкото студентът е дал неточни 
сведения и когато изгуби правото на редовно 
школуване или напусне редовното школуване.

Договора за стипендията със студента 
сключва председателят на Община Димитров
град.

С тъга и болка се прекланят пред светлата ти памет 
семействата Йорданови и Божилови

Тъжен помен
На 19 ноември 2006 година се 

навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашата мила майка, 
свекърва, тъща и баба
ВИКТОРИЯ БАСОВА -ТОРА 
от с. Долни Криводол

а на 13 ноември се навършват 
13 ГОДИНИ от смъртта на нашия 
баща, гъст, свекър и дядо

В Димитровград, 08. 11. 2006 година.

Жж 9 10 116 7 82 3 4 5Кръстословица 305 1

Съставил: Драган Петров жж 15

Ж
13 1412

X
20ж 18 1916 17ВОДОРАВНО: 1. Гръцка 

оперна певица. 6. Лъжица 
(сръб.). 12. футболен отбор 21 22 чА* 23
от Дупница. 14. Симеон _ Л 
(гал.). 15. Мярка за площ. 17. 26 
Изкуствен воден път. 19.
Карибски острови. 21. Еди- 31 
ница за електрическо съпро
тивление. 23. Столицата на “
Сенегал. 25. Госпожа (фр.).
26. Лекарство. 28. Войскова ^ 
част у турците. 30. Специ
ално обособено място за ог- — 
раничен брой зрители (фр.).
31. Мюсюлманско мъжко _ 
име. 33. Намекване, загатва- 53 
не. 35. Ненормален. 36. Град 
Във Франция. 38. Бивш бас
кетболист на „Цибона“. 40. пик. 10. Неподвижно морско верна Германия. 29. УругВай- 
Радко Овчаров. 41.9 и 11 бук- животно. 11. Оперна певица, ски футболен национал. 32. 
ва. 43. Орган-на обонянието, която изпълнява първите Сръбски ежеседмичник. 34. 
45. Издателска къща от роли. 13. Град в Босна. 15. Малко помещение в жилище. 
Белград. 47. Скоро купен. 49. Приспособление за лампа. 37. Ловене на дивеч. 39. 
Единица за електрическа 16. Качество на голям. 18. Страна в Южна Америка, 
мощност. 51. Белота. 53. Образ от пиесата „Профе- 42. Пойна птица. 44. Плстс- 
Българско мъжко име. 54. сионалист“ на Душан Кова- на чанта за пазар. 46. Задна 
Група политически интри- чевич. 20. Кумир. 22. Пчелен част на шията. 48. 3 и 6 бук- 
ганти В Испания в началото продукт. 24. Литературно ва. 50. Тома Алексов. 52.

произведение. 27. Град в Се- Един предлог.

Ж
24 25

ЕВЛОГИВАСОВ 
също от Долни Криводол

Панихидата е на 13 ноември в 11 часа на гробището в Долни 
Криводол.

Завинаги ще останат в сърцата ни!

жж 29 3027 28

ж 34 353332
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Каним роднини и приятели на панихида по случай ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия иепрежалим съпруг и баща

СТАМЕН МИЛЕВ 
(1924 - 2005)
роден в Долна Любата, живял в Ниш

Панихидата ще бъде отслужена на 18 ноември 
2006 г. (събота) от 11 часа на нишките Нови гро
бища.

Винаги ще си мислим за теб с много обич 
га. Почивай в мир!

Съпругата Мирослава, дъщерята Лиа и синът Владимир

★50 51 52ж 4948

с54 ★★ л-
1 I ~ ■ьлг

и тъ-

Тъжеи помен
На 10 ноември 2006 година се навършиха ОСЕМ ГОДИНИ 

от смъртта на нашата мила майка, свекърва, баба и тъща
МИЛАНКА БОЖИЛОВА 
от с. Дукат 

С много обич
иите за твоята любов към нас. Почивай в мир!

Твоите деца Васко, Лиляна и Вера 
със семействата си

па 19 Век.
ОТВЕСНО: 2. АВто-мото 
(съкр.). 3. Политура. 4. Град 
В Румъния. 5. Горна камара В 1. Киро. 4. Потоп. 8. Оле. 11. АН. 12. Палич. 14. Рабин. 16. Ба- I 
парламенти В някои страни, так. 17. Пеле. 18. Масон. 19. Съседи. 21. „Минел“. 22. Годен. Р 
7- ПърВснсц. 8. Свръхмодср- 23. КО. 25. Окай. 26. Декан. 27. Топ. 28. Шут. 29. Донор. 30. Е 
но- 9. Мюсюлмански сВсще- Мена. 31. Ал. 32. „Мерил“. 33. Пирот. 34. Иридий. 36. Коре

ми. 37. „Ачс“. 38. ИС. 39. Тирания. 1_

«/
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влобопневко
Как бв
гласувана
конституцията

за кайрои, 1’ИК за рефсрендумските съвети, съ
ветите за кутиите и... бутайте да пълним; Теле- 
пор за абонатите, абонатите за молива, моливът 
за личната карта, личната карта за здравната 
книжка, здравната за шофьорската книжка, 
шофьорската за месечната карта, месечната за 
членската карта в библиотеката, хайде, само из- 
пружете пръстите си, не ви трябва нищо, всички 
за патриарха, патриархът за мюфтията, мюфти
ята за равина, равинът за католическия архие
пископ, петдесет процента за един гласоподава
тел повече, гласоподавателят за бюлетината, 
облаци те за небето, небето за гръма, гръмът за 
•графоноста, изчезна токът и като се в турнахме 
да броим бюлетините! Когато бе възстановено 
електрозахранването, ние вече имахме над 53 
процента. И фойерверк.

Но всичко това щеше да 6'ьдс напразно, ако 
не беше средноевропейското изчисляване на 
времето, заради което върнахме часовниците с 
един час назад. Ьез топа от седем до осем щеше 
да бъде много тежко осигуряването на онази 
дреболия от над един милион гласове!

«ДОМНИ
От кико се заорати за йе- ватим вратата... 

кологию, за чие и убав - Е видиш ли дека с поли- 
град, на сваку улицу наре- цию не се решаваю работе- 
дише контейнери, демек те! Требе малко 
да има куде народ да ис- некоя блага дума, 
върля буклукат. Е “Кому- камо да имамо чие и убав 
налац" понекига чека град, демек йеколошкьи... 
два-три дъна, па и целу не- - Вишъл ли си Макчо, са
дельу, ама горе-доле си по улицете има малко 
върши работуту. Турише и пластична шишетия... За 
канте за белешкьете от нъи напрайили специялни

Най-сетне си имаме нова конституция. А 
как я гласувахме:

Борис Тадич за Воислав Кощуницв, Кощуии- 
ца за Томислав Николич, Николич за Алексан
дър Вучич, Вучич за Чску, Суля за Веля, Веля за 
Есад Джуджевич, Джуджевич за Байро Омера- 
гич, Омерагич за Зоран Лончар, Лопчар за Ио- 
жеф Каса, Каса за Прсдраг Марковпч, Марко- 
внч за брадата си, брадата за Цесид, Цесид за 
Жикина шареница, шареницата за събота, събо
та за неделя, зелето за динар, Пинк за РТС, РТС

сто

разум и 
, ако са-

1*11111(0 1/11(1/1)1111111 продавницете и другье ре- кошеве.... 
тишкье, ама нийе смо си 
свикли да гьи върлямо по убаво! Ама я ми ти кажи 

! тротоарат. Понекига 
I младинята, нарочно ако йе ну бару, къмто Козариду,
] пинула кига се върча от па по Пъскашийскьи пут 
кавичите, тренира вузбал, или над болницуту?

- Право да ти кажем, не

- Вишъл сам и това йе

Нациите в анекдоти и ишъл ли си къмто Кънди-

Работно време македонците се обърнал към восводата:
- Восводо, много станаа душманите, ке се би- | а кантете дошле некико

емс или ке се предаваме? ! згодно да се ритну. Они гьи съм...
Македонски четник не се предава! - строго \ ритаю, а “Комуналад” пак - Е, Тоне, там че видиш - 

казал воеводата. - Ке бегаме! ! гьи намеща и тая игра буклуци до гушу.
“Ритни-канту” трайе целу - Ма не думай! 
годин. Не се знайе кой во- - И да думам и да не ду- 

Германец и българин седят в едно купе във | ди и кой че победи, а нема мам - буклуци истрееени 
- Не е малко. Ние нямаме император, а за влака. Злобно ухилен, българинът казва: ни жълти, ни дървени на купища. Само йедно ми

Япония ни го е през оная работа. - Ей, ама на вас как ви таковаха мамата русна- картони! не йе ясно: кико тия чове
ците, а?

- \Уа5, ууаз?
- А, и на нас, ама по-късно.

Японец и българин си говорили за дължината 
на работното време. Японецът казва:

- Ние, японците, работим по осем часа. Два за 
мене, два за императора и четири за Япония.

Нашенецът:
- А ние, българите, бачкаме само по два часа!
- Толкова малко?!

И вас, и нас I

- Я не знам кво прайи тая ци с натоварене приколи- 
полиция? Защо им не на- де мину цел град, покрай 
шари дупето и тъгай ве- толкова контейньере и ис- 
чимка нема да се сете да карую буклукат ял у пол- 
прайе теквея пиздарийе! - ьето, ял у горуту... 
люти се Тонча Мераклия-

Когато жената изневерява
Какво е поведението на жените от различни 

националности, когато техният мъж ги завари с 
любовник в леглото. Най-добрият приятел

Двама руснаци се изгубили в тайгата. Наоко
ло сняг и виелици. Вече започнали да замръзват, 

Французойката: Пиер, скачай при нас, ще бъ- когато се появило куче е бутилка водка в устата, 
деш трети...

Рускинята: Вася, само не по физиономията, 
утре имам партийно събрание!

Украинката: Тарасе, това ти ли си? А тоя кой 
е? Толкова съм объркана!

Американката: Джон, недей да пречиш на 
моя малък бизнес!

- Требе да гьи йе срам да 
застану с толкова буклу-та.

- Олаби малко, Тоне! ци!...
Първо не ти личи тека да - Айде-де, само за срам не 
оратиш, а после: за кою по- ми орати! Тия човеци не- 
лицию оратиш?

- Па йедна йе полиция... тил да петниш децата.
- Аа, грешиш, Тоне! Има Айде кажи от кога да се 

редовна за ред и мир, па науче да пазе чие и убав 
има погранична и гранич- град, а?
на, па винансиска и - Значи пак работа за по- 
най-после комунална! Има лициюту... 
йоще йедна, мене от ньу - Мислиш на комуналну- 
ми се растресоше парцал- ту, а? Е, они не може да

Единият казал на другия:
Виж, най-добрият приятел на човека... 

- Да бе, води и куче! маю ич срам, а ти си се ва-
Имате ли друга работа...

Чужденец пристига в Китай и пита:
- И колко народ живее във вашата държава?
- Милиард и половина!
- А?! Ама вие занимавате ли се с друга рабо-

Кой какво обича
Англичанинът има жена и любовница, но 

обича жена си.
Французинът има жена и любовница, но оби- та? 

ча любовницата.
Българинът има жена и любовница, ио оби

ча... да си пийне.
Какво е ад?

ьете...
- Коя бре, Манчо?
- Домашната! Бил ли те Господ та паде снег и съга 

йе баща ти?
- Море и ко йергьенина 

ме йе протепувал...
- А майкьа ти?
- И она!
- А са жената?

накараш цел народ да рае- 
треби тротоарите ... ДадеАдът е място, където готвачите са англича

ни, инженерите са французи, проститутките са 
американки, балерините са германки, вобницн- 

Македонска чета водила люта битка с баши- те са араби, продавачите са цигани, филмаджи-
итс са италианци, а политиците са сърби.

Ке се биеме или...
йе све чисто и бело...

- А кига се отопи снегат?бозушки орди. Дълго време вече се биели, но все 
пристигали вражески подкрепления. Един от - Че падне друг!

- Докига тека бре, Манчо? 
-До пролет! А тъгай че

акцию заЕШИ1 организуйемо 
- А с ню некико излазим чие и убав град... 

на край. Кига видим зор я МанчоКонно
състезание

;."зая©»а

но, понеже първо и първо никой зателите се доближил някой ся 
няма да реши да участва в него, а старец и им дал знак да слезнат 
второ и второ, ако някои все пак от конете. Те слезли и той им ка- 
решат да се състезават, нито зал нещо. Тогава всички се втур- 
един от състезателите няма да нали към конете, веднага ги яхна- 
поиска да тръгне пръв от старта, ли и бясно запрепускали към фи- 

Невероятно, но състезателите нала. 
съвсем не били малко. Скептици
те обаче били прави във връзка 
със старта на състезанието: езда
чите се наредили, но всички сто
яли и не тръгвали. Провалът на 
идеята бил много близо и опти
мизмът на организаторите из
чезвал. В един момент до състе-

В един град на една държава 
на някои си изобретателни хора 
хрумнала идеята да организират 
необикновено конно надбягване. 
Необикновено, защото един
ственото правило аа това състе
зание било: победител е конят, 
който последен пристигне на 
целта!

Скептиците веднага казали, че 
такова състезание е невъзмож-

Какво им е казал старецът.
(Отговор: 

казал <>"Мъдрият старец им
конете. Защото пси сменят 

ловното е: победител е конят.коитоа не състезателят,
последен пристигне т 

целта!/-
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