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1 * Цена 15 дин.Вестмигч българите в Сърбия ^ Първият брой излезе ма 15 юни 1959 г.

В Полувисшата икономическа школа в 
Ниш бе подписано споразумение за 
сътрудничетво с пернишкия филиал 
на МАУП от Киев

Среща на върха на НАТО в Рига

Крачно напред 

в Болонския процесНАТО предложи на Сърбия,
Босна и Херцеговина и Черна 
гора първата стъпка към член
ство в алинса и обяви, че други
те балкански страни може да 
очакват твърди покани да се ! 
присъединят през 2008 година.

- Взимайки под внимание 
дългосрочната стабилност в 
Западните Балкани и призна- | 
вайки напредъка, постигнат до- ] 
сега в Босна и Херцеговина, !
Черна гора и Сърбия, ние днес 

тези страни да се 
присъединят към “Партньор
ство за мир”, заявиха лидерите 
на НАТО на срещата си в Рига.
Това е смекчаване на политика
та, която досега изискваше I 
Сърбия и Босна да покажат | 
пълно сътрудничество в зала- Яп де Хоп Схефер 
вянето на военнопрестъпници, 
които все още са на свобода.

Лидерите приветстваха рефор
маторските усилия на Албания, 
Хърватия и Македония и заяви
ха, че тези от тях, които изпъл
нят критериите на НАТО могат 
да очакват да получат покани 
да се присъединят на срещата 
на върха през 2008 година.

- Очакваме от тези три дър
жави пълно сътрудничество с 
Хагския трибунал и ние внима
телно ще следим усилията им 
на този план, каза генсекът на 
НАТО Яп де Хоп Схефер на 
пресконференция след прик
лючването на самита в Рига. 
“Съюзниците пожелаха да от
правят силен сигнал към Сър
бия, че я смятаме за важен иг-
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рач в региона и желаем да има
ме здрави връзки с нея” - уточ
ни Схефер.

(На стр. 2)

Юбилей на Радио Ниш ^ гарите в Сърбия. На тази дата през далечната 
1971 година по вълните на Радио Ниш за първи 
път се пръснаха в ефира новини на български 
език, предназначени предимно за българите в 
тогавашна Югославия. Честитейки на слушате
лите тогавашния Ден на Републиката, първият 
главен и отговорен редактор на предаването 
Асен Лазаров подчерта, че с новото предаване 
на Радио Ниш, покрай изданията на “Братство”, 
българската народност получава нов, съвреме
нен и преди всичко всекидневен начин на инфор
миране на майчиния си език.

л,

35 ГОДИНИ
предаване на 

български език

Директорите Симонович и Боянов си разменят под
писаната спогодба

Във вторник в Ниш беше подписано споразумение за съвмес
тна научна и образователна дейност между Полувисшата иконо
мическа школа и пернишкия филиал на Междурегионалната ака
демия по управление на персонала от Украйна. Спогодбата под
писаха директорът на първото частно полувисше училище в Ниш 
проф. д-р Драголюб Симонович и директорът на филиала на 
МАУП в Перник проф. д-р Боян Боянов.В сряда се навършиха 35 години на съществу

ващото досега предаване на Радио Ниш за бъл-
(На стр. 2)

(На стр. 2)

Арестувани 17 служители 

на митниците и 

собственици на компании
Българско 

гражданство за 

25 хиляди души

п
I
I

В няколко града в Сърбия полицията арестува митниците и собственици на частни компании 
17 служители на републиканското управление на по подозрение, че с укриването на декларации за

износ са ощетили държавата с няколко ми
лиона евро. Сред арестуваните е и Любен 
Иванов, български гражданин без постоян
на работа. Задържаните са обвинени, че 
дълго време са действали като престъпно 
сдружение, което е извършило редица прес
тъпления като взимане и даване на подкупи, 
злоупотреба със служебното положение. 
Смята се, че те са се занимавали организи
рано с контрабанда на стока. С фалшиви 
документи декларирали, че стоката преми
нава транзитно през Република Сърбия, а 
всъщност я складирали в незаконни складо
ве на теритрорията на цялата страна и след 
това я доставяли на различни юридически и 
физически лица без да плащат данъци.

Акцията е проведена след неколкомесеч- 
на работа.

* 10 198 македонци са получили българско 
гражданство до 1 ноември 2006 г. Общият | 
брой на чужденците, получили българско 
гражданство до тази дата, е 24 949 души.

По десетина граждани на Македония и Сърбия за ден пода
ват молби за постоянно местожителство в община Кюстен
дил, за да кандидатстват за българско граждансто, съобщиха 
от кметството в този град. Най-често адресите, на които се ре
гистрират, се подсигуряват от таксиметровите шофьори, кои
то возят гражданите на Македония от ГКПП-Гюешево и съот
ветно гражданите на Сърбия от ГКПП-Олтоманци. Според за
познати с този бизнес тарифата за даване на постоянен адрес 
на чуждестранен гражданин е около 500 евро! Кандидатите за 
българско гражданство често нямат никаква родствена връзка 
с България, но след приемането на България в Европейския 
съюз те ще могат с български паспорт свободно да пътуват в 
страните от съюза.

Г:

Т. П.
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35 години предаване 

на български език
(От стр. I) бе засилен предавателя! 8 

Александрово, за съжаление 
срутен по време па бруталните 
НАТО-бомбардировки.

След демократичните про- 
вучават две десетилетия по-ра- мсни от 2001/2002 г. Радио Ниш 
но - през 1951 година, и се из-

Малцина знаят, че първите 
информации на български език 
по вълните на това радио проз-Отзиви

Борис Тадич: та дипломатическа дейност през последните 
месеци и особено през последните дни, т рудът 
ни най-сетне даде резултат, каза държавният 
глава

започва да излъчва две преда- 
лъчват ежедневно все до среда- вания на български - в 6 и в 17 
та на 1954 г„ когато Радио НишОтлична новина часа всеки делничен ден, вклю- 
прсстава да съществува като чителио и събота и тематично 
републиканска медия. За разли- предаване в неделя. Въпреки 
ка от тази емисия, предназначе-Министър Станкобич:Президентът на Сърбия Борис Тадич 

риемането на Сърбия в “Партнчорство за 
мир” е отлична новина за нашите граждани, за 
Войската и за държавата, за всички потенциални Станкович заяви, че поканата към Сърбия да бъ- 
инвеститори в страната. Президентът Тадич до- де приета в програмата на НА ГО "Партньор- 
бавн, че това не означава, че проблемът във ство за мир” допринася страната да навлезе още

по-бързо в останалите интеграционни процеси. 
Поканата за участие в "Партньорство за мир”

заяви,
трудностите предизвикани със 
закриването на кореспонден

те в България, новата получава тските бюра в Босилеград и в 
и нов адресат - българите в Димитровград, благодарение 
Сърбия и в тогавашна Югосла- на Интернет, Българското на
вия. С това се променя и съдър- ционално радио, телеграфните 
жанисто й - политическата про- агенции . ТАНЮГ и БТА и не- 
паганда отстъпва пред всекид- щатни сътрудници, българска- 
невния бит на нашите сънарод
ници, въжделенията и 
стремежите им в реал
ната обстановка.

В унисон с общес
твените, политически 
и материални условия 
в страната емисията 
бележи възходи и па

че п на преди всичко за слушатели-Министьрът на отбраната на Сърбия Зоран

връзка със сътрудничеството с Хага е решеш 
- След дългите реформи, конто продължават 

от 2003 година до днес, благодарение на силна- представлява признание за целокупната систе
ма на отбраната на 
Сърбия,
Станкович.

та редакция се старае да преда-
заяви

Москва:
Москва не е изне

надана от поканата 
на НАТО към Сър
бия, Босна и Херце
говина и Черна го- 

замес-

дения, но запазва ста
тута си на единствена
та всекидневна медия 
на малцинството. От 
началото си до днес 
през делничните дни 
тя предлага информа
ции за актуалните съ
бития, докато недел
ните и на празник са 
тематични, с повече аналитич-

каза
тник-директорът на 
информационната 
служба към руското 
външно министер
ство Андрей Крив- 
цов. Москва няма 
да коментира, дока
то не бъдат оповес
тени равносметката 
и финалните доку
менти от срещата 

страните 
НАТО в Рига, доба
ви Кривцов.

ра,

Редакторът Ванче Бойков

де достатъчно актуална инфор
мация, за съжаление без живо- 

ни текстове на актуални теми, с говорещи хора от малцинство- 
радиорепортажи и аудиозаписи то 
с живоговорещи хора от мал
цинството. Акцентира се преди

В началото на следващатаотна година, в съзвучие със законо- 
всичко културната сфера и вите изменения в сферата на 
творческите постижения в ду- радиоразпръскването, переда- 
ховната област. ването на български език, съв-

По случай десетгодишнина- местно с още четири други 
та си в края на ноември 1981 го
дина времетраенето на недел- влашка, албанска и бошняшка, 
ното предаване се удвоява, тъй ще се излъчва по първа или ед- 
като петнайсетте минути се На от програмите на Радио Бел- 
оказаха недостатъчни за музи-

От съседско до глобално партньорство

Съвместен проект на ОС в Босилеград и ХЕДП малцинствени емисии - ромска,

Сключени договори за субсидии град, като радио с национално 
кални изпълнения и говорна покритие, каза редакторът Ван- 
част. От началото на април че Бойков. Той уточни, че в Ра- 
1997 година се удвоява и трае- дио Ниш ще се подготвят мате- 
нето на ежедневните емисии, риалите на български език и, 

може би, и на ромски, докато 
прерастват в говорно-музикал- излъчването технически ще е от 
ни. Междувременно петкратно Белград.

Шефката на международна- Обърщайки се към присъс- шините. Останалата сума е без- 
та организация ХЕЛП за Южна тващите, госпожа Чович изтък- възвратна. Тези лица са длъж- 
Сърбия Валерия Чович на 28 на, че се надява с реализацията ни и да отработят по 10 часа 
ноември в Босилеград сключи на проекта поне да се намали безплатна трудова работа за 
договори за отпускане на суб- броят на незаетите в общината сметка на общината. ХЕЛП, 
сидии от по 1200 евро с 50 без- и им пожела да станат успешни който отначало организираше 
паботни лица от общината, же- предприемачи. Чович подчер- само хуманитарни акции, вече 
лаещи да се занимават 4 години реали-

собствен бизнес Щ

така че и те от чисто говорни

В. Богоев

Крачка напред в 

Болонския процесзира проекти за 
намаляване на 
бедността чрез 
развитие на мал
кия бизнес на те-

шсъс
или вече притежават 
фирми и възнамеряват 
да ангажират други 
безработни хора. Суб
сидиите ще бъдат даде
ни във вид на съоръже
ния и материали до 
края на тази и през 
следващата 
Най-голям брой от те
зи, които ще получат 
субсидии, възнамеря
ват да се занимават с 
малък 
тта на селското стопан
ство и с различни видо
ве занаятчийски дей-

(От стр. 1) преподаватели и студенти, обмен 
на академични доклади и участие в 

Междурегионалната академия съвместни конференции. В обра
ло управление на персонала от Ки- зователната сфера съвместно ше 
ев, едно от най-големите висши работим за интегриране на учеб- 
училища на Източна Европа, е ак- нихе планове и програми с тези на 
редитирана и лицензирана по ук- европейските университети с цел 
раинския закон за висшето образо- да създадем една мобилност на 
вание и има над 65 хиляди студен- нашите учебни и академични доку- 
ти в различни страни, включител- менти и мобилност на студентите, 
но и в България. които се обучават в двете висши

.. „ - Доволен съм и от факта, че по- училища. Общо взето това са
Кметът ьла- даваме ръка на нашите приятели най-значимите изисквания за спаз- 

димир Захариев, от Град Ниш и ги включваме в ог- ване и изпълнение на стратегия^ 
който присъства ромното семейство на университе- на Болонската декларация, каз. 
на тържеството, тите от Европейската общност. За- Проф. д-р Боянов, 
отново подчерта, едно ще можем да вървим по един - Щастлив съм, че имах възМ°е. 

ности. Валерия Чович че сумата която не лек път на утвърждаване на Бо- Иост да подпиша едно споразу*
Проектат съвместно ползващите ще лонския процес в нашата акоде- „,,е, с което нашето учебно за а

пеализиоат ХЕЛП и мична дейност, заяви проф. Боя- Ние се включва в стратегии
Общинската скупщина в Боси- та, че те са длъжни, преди по- заплатят на общината, ще бъде нов Болонския процес, конто предай*

Международната орга- лучаването на средствата, да вложена за реализация на нови _ подписаното споразумение е да европеизация на висшето о Р 
л Р пгиг„пява з 5 милиона имат регистрирани фирми или проекти за намаляване на без- насочено към няколко сфери на зование, подчерта проф. Д-Р 
низация оси ур , селскостопански домакинства работицата. съвместна дейност - в сферата на Голюб Симонович.

и да заплатят по 15% от стой- научния обмен, обмен на учебните
ността на съоръженията и ма- П.Л.Р. програми и учебни планове, на

риторията 
Сърбия, каза Чо
вич и добави, че 
до момента над 2 
500 лица са полу
чили субсидии за 
подкрепа на соб
ствения им биз
нес.

на

година.

бизнес в облас-

К.СЬ-останалите 2 милио-динара, а 
на ОС - по 1 милион през 2006 и
2007 година.
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На 19 декември в БелградСлед приватизацията на босилеградска „Изградня"

Аукцион за продажба 

на “Метапац”Работниците 

останаха недоволни ;
ра за покупкопродажбата. 

Освен пред този, сегашните 
бивши работници на 

‘Изградня” са изправени пред
. ^ < о г- още един проблем - не са им* Сегашните и бивши работници още не са заплатени 0Рблаганията за Пен- 
станали официални собственици на 30 на сионно-инвалидна осигуровка 
сто от капитала на фирмата, а не са им пла- за периода от 1 януари 2005 до 
теми ни облаганията 3а пенсионно-инвалид
на осигуровка

средства с предназначение за 
купуване на ценни книжа, чия- 
то стойност възлиза най-мал
ко 100 на сто от началната 
стойност на трансакцията 
вид на депозит, т.е. на 5 880 111

Акционният фонд на Сър
бия съобщи, че на 19 декември 
в 9 часа на Белградската борса 
ще се проведе аукцион за про
дажба на 8247 акции на димит- 

предприятие
във

31 март 2006 година, значи 
преди приватизацията на фир
мата, както и от приватизация
та насам.

След като компетентните 
държавни органи, включител
но и Агенцията за приватиза
ция и Министерството за фи
нанси, досега не са се постара
ли тези два проблема да бъдат 
решени, бившите и сегашните 
строителни работници си зада
ват повече въпроса, сред които 
и тоя “кой ни третира за граж
дани втори ред”.

ровградското 
“Металац”. Акциите, които ще динара.

“Металац” ще се приватизи
ра по т. нар. метод на мини- 

Собственик на 
70,02 % от капитала на фирма
та е Акционният фонд на Ре
публика Сърбия. Да припом
ним, че преди месеци бе отме- 

договорът за продажбата 
на “Металац” тъй като мажо- 

собственик Алек-

След приватизацията на бо- ня, а че според договора, който 
строително той и Агенцията заверили в

бъдат предложени за продан, 
представляват 70, 02 на сто от 
капитала на фирмата. Начал
ната (минималната) цена на 
акция е 713 динара. Участници 
в аукциона могат да бъдат до
машни и чуждестранни юри
дически или физически лица, 
които най-късно 3 дена преди 
провеждането му чрез брокер- 
ско-дилърско дружество пре
доставят на Акционния фонд 
удостоверение, че в банка, коя
то е член на Централния ре
гистър, притежават обособени

силеградското
предприятие “Изградня” пове- Първия общински съд в Бел- 
чето от сегашните му и бивши град, 30 процента безплатно 
работници недоволстват. В до- били пренесени на тях - сегащ- 
писката, която подписали 20 ните и бивши работници. За те- 
души и която предоставили на зи акции обаче те все още не са

мална цена.

нен
Агенцията за приватизация, на получили удостоверения, така 
Министерството на финансите че просто казано не са станали 
и на медиите, те поясняват, че акционери. Затова си задават 
на 31 март тази година 70 на въпроса кой иска да ги измани- 
сто от капитала на предприя- пулира - мажоритарният соб- 
тието били продадени на търг ственик или Агенцията, която 
на Зоран Тасич от Вранска ба- не изисква да се спазва догово-

ритарният 
сандър Димитров не изпълни 
всичките финансови задълже
ния, залегнали в документа.

Б. Д.
В.Б.

ДимитровградВ две депутатски листи и двама босилеградчани

Захариев отново 

кандидатиран
Тодоров е кандидат 

на радикалите
Жаклина 

Младенович 

при Г 17 плюс От Общинския отбор на СРС 
в Димитровград тези дни опо
вестиха, че на листата на канди
дат-депутатите ще се намери и 
Свободан Тодоров от Димит
ровград. Предложението е ве- 
рифицирано от Окръжния от
бор на СРС за Пиротски окръг, 
както и от Изпълнителния от
бор на партията. Тодоров е ро
ден през 1950 година. Завършил 
е Факултета по народна отбра
на в Белград през 1980 г. След 
дипломирането 14 години рабо-

Владимир Захариев, де
путат в Народната скупщи
на на Сърбия и кмет на Бо
силеградска община, отно
во е кандидат за депутат от 
страна на ДСС. За предсто
ящите парламентарни избо
ри той е включен в листата 
на коалицията “ДСС - НС - 
д-р Воислав Кощуница”.

Захариев е роден през 
1962 година в Босилеград. 
От 2001 година е член на 

Главния съвет на ДСС и председател на Общин
ския й съвет в Босилеград, а 2005 г. е избран за 
председател и на Окръжния съвет на тази партия. 
От 2001 до 2003 година беше председател на 
Общинската скупщина, а през 2004 година е из
бран за кмет на общината.

Подпредседателка- 
та на Общинския съвет 
на Г 17 плюс в Босилег
рад Жаклина Младено
вич Григорова е канди
дат за депутат в Скуп
щината на Сърбия от 
листата на Г 17 плюс - 
Младжан Динкич. 

Григорова
сред основателите на 
общинската организа
ция на Г 17 плюс. Роде

на е 1971 година. Завършила е Икономически 
факултет в Ниш и в момента работи като пре

беше

тил като гимназиален учител по 
отбрана и защита в Белград, 

подавател в подведомствената търговска па- Тодоров казва, че доколкото стане депутат, съгражданите му 
ралелка в Босилеград, която е в състава на често ще го виждат на трибуната в Народната скупщина на Сър- 
Средното икономическо училище от Враня. бия и добавя, че всеотдайно ще се старае да помага на Димит-

П.Л.Р. ровградска община.
П.Л.Р.

Б. Д.

Никой не желае “креслото” на Горча Иванов
В село Драговита понастоящем жи

веят 50-ина души. На въпроса как се жи
вее в селото, кметът Горча Иванов от
говаря, че не е лошо, ама... Обстановка
та е подобрена с откриването на мага
зина. Местната общност предоставила 
безплатно на кусовранеца Милорад 
Алексов помещение за магазин и ... 
тръгнало. Алексов редовно зарежда ма
газина с най-основните жизнени про
дукти. Хляб в селото пристига само в 
понеделник и то от Пирот, но драговит- 
чани, свикнали и с много по-сериозни 
мъки, не се оплакват - купуват си повече 
и си имат през цялата седмица.

В Драговита всеки втори понеделник 
идва медицински екип и донася лекар
ства, а всеки петък и неделя до селото 
идва рейс. В училището в момента се 
Учат двама ученици и едно дете е на 
предучилищна възраст. В селото в мо
мента има 9 деца - едно семейство има 
4. Друго - 3, трето - 2 деца...

Горча ни разказа, че от известно вре
ме в селото не работи радио-станцията, 
но това вече никой не смята за проблем,

тъй като много от жителите си имат Дядо Горча Иванов още малко 
ОЗМ-и. Пощата пристига редовно, бла- вземе 80-та година. И по-рано бил 
годарение на усърдното пощальонче, на селото, както и секретар или касиер 
което работи в този край. Преди години пак го избрали за кмет,

Когато става дума за пласмента на тъй като по-младите не искали да имат 
И тук работа, а да не получават никакво 

проблемът е решен. При драговитчапи, мездие. Дядото има желание да 
които

ще
кмет

селскостопанските продукти, въз-
се от-

имат за продан сирене, картофи тегли, но никой не иска да го замести, 
или други изделия, идват с кола хора от Разказа ни, че преди време идвал в 
Димитровград, Бабушница, Пирот, общинското управление и там катего- 
Ниш и други градове и си купуват про- ричио заявил, че не желае по-нататък да 
дуктите. Вярно е, че цената в този слу- е кмет, връщал им печата на местната 
чай е малко по-ниска, но все пак и двете общност, но те пак му го пъхали в джо- 
страни намират сметка. В родното си ба и го изпращали обратно. А докога 
село преди години от Димитровград се така, и той не знае. Известно му е само 
завърнал и Стоян Соколов и съпругата това, че няма мандат. Както казва на 
му Богданка и сега отглеждат 50-60 ов- шега, сам на себе си прилича на Тито. 
це, коне, свине... Но без шега съвременните политици

Наи-голям проблем за селото пред- могат да му завиждат на мандата. Мило 
ставлява лошото състояние на пътя от му е, че в Драговита напоследък се раж- 
Погановски манастир до Драговита с дат деца, но с въздишка споменава че 
дължина 8 километра. Той от време на през далечната 1953 г. селото имало

имало

Б. Д.

Горча Иванов време се ремонтира, но не издържа около 1000 жители, а в 163 къщи 
дълго. Горча споделя, че и по-рано са по 4, дори и по 9 деца. 
полагани усилия да се асфалтира този 
път, но никак не му идва редът.
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НакраткоКрасимир Петров:България и София 

в сърцето на Европа
След I януари 2007 г. 
българските граждани ще 
пътуват в страните от 
Европейския съюз само с 
лични карти.***
3,45 млрд. евро са изнесе
ните от България сред
ства за последните 9 ме
сеца. Това сочат най-но
вите данни на Българска
та народна банка.
■к-к*

840 лева е средното ме
сечно възнаграждение в 
София. Столицата е 
най-скъният град в Бъл
гарин, а високите заплати 
(над 5 минимални на ме
сец) се определят ог висо
кия процент па държавни 
чиновници, които приби
рат крупни суми.
■к-к-к
1200 дути помощен пер
сонал ше бъдат освободе
ни до края на годината от 
структурите на бългаска- 
та армия.
ккк
България е на второ мяс
то в Централна и Източ
на Европа (след Чехия) 
по достъпа на население
то до мобилни услуги.
•к-к-к
Както повечето бивши 
социалистически страни 
и България скоро ше има 
музей на социализма.
ккк
Цените на хляба, браш
ното, макаронените изде
лия, свинското и пилеш
кото месо, яйцата и зе
ленчуците вече поеха ев
ропейски курс, което ще 
рече - поскъпнаха.
ккк
Българските туристичес
ки фирми поискаха да 
бъде създадена туристи
ческа полиция, за да се 
създаде у туристите и гос
тите на България усеща-

Страната е готова да бъде 

външна граница на ЕС
лена Кунепа. “Присъединява
нето на България към Европей
ския съюз на 1 януари 2007 г. е 
само началото на интеграцията 
ни в съюза, тя тепърва започ
ва”, изтъкна Кунсва.

На откриването говориха и 
посланиците на Белгия в Со
фия Филип Бске и на България 
в Брюксел Христо Георгиев. 
Побързайте да откриете Бълга
рия, призова българският пос
ланик белгийските гости на 
тържеството.

След тържественото откри
ване се проведе семинар на те
ма “Новите хоризонти на Бъл
гария".

На семинара, организиран 
от Съюза на брюкселските 
предприятия и Конфедерация
та на работодателите и индус
триалците в България, в който 
участваха известни български 
и белгийски предприемачи, бя
ха обсъдени икономическите, 
юридически и финансови ас
пекти за бизнес-дейност в Со
фия, възможностите за участие 
на местната власт в усвояване
то на кохезионните фондове на 
Европейския съюз и последи
ците от присъединяването на 
България към ЕС.

“България и София се пред
ставят в сърцето на Европа - 
регион Брюксел-столица ги 
приветства!” Под това мото се 
проведе Денят на София в бел
гийската столица.

Многобройните прояви в 
рамките на Деня бяха посвете
ни на приемането на България 
в Европейския съюз. Същевре
менно те целят да укрепят и за
силят връзките между столици
те на двете страни.

В словото при откриването 
министърът на външните рабо
ти в правителството на регион 
Брюксел-столица Ги Ваненгел 
подчерта добрите отношения 
между Брюксел и София. Спо
разумение в този дух бе склю
чено между' двете столици през 
2004 година.

Кметът на София Бойко Бо
рисов благодари за активното 
съдействие на регион Брюксел 
- столица за организирането и 
провеждането на събитието, 
което ще бъде принос не само 
за развитието на отношенията 
между София и Брюксел, а и 
между България и Белгия.

На откриването присъства и 
българският кандидат за член 
на Европейската комисия Мег-

България е готова да бъде външна граница на ЕС, екипи на “Гра
нична полиция" постепенно се подготвят за работа при новите ус
ловия, след като страната влезе в Общността през януари 2007 г., 

пред журналисти директорът на службата главен комисар 
Красимир Петров. Той допълни, че продължава дооборудването 
на някои пунктове. Готови и обучени са екипите, които ще работят 
на новия терминал па летището в София. Според новите европей- 

изисквания, двойно по-малко ще трябва да са работещите на 
границата с Румъния и с Гърция. За сметка на това служителите, 
които нима да работят вече по тези места, няма да бъдат уволнява
ни , а ще бъдат пренасочвани по други гранични пунктове.

каза

ски

Увеличаване на 

минималната заплата
малната часова работна заплата 
- от 0,95 на 1,07 лв.

Решението за увеличение бе
ше взето на 13 ноември при сре
ща на лидерите на управлява
щата коалиция Сергей Стани- 
шев, Симеон Сакскобургготски 
и Ахмед Доган и на политичес
ките ръководства на 
НДСВ и ДПС. Тогава те обсъди
ха проектобюджета за следва
щата година, се припомня в съ
общението.

Националният съвет за трис
транно сътрудничество, предсе
дателстван от вицепремиера 
Емел Етем, обсъди проект на 
постановление за определяне на 
нов размер на минималната ра
ботна заплата за страната. Това 
съобщиха на БТА от правител
ствената информационна служ
ба. С решението се предлага раз
мерът на минималната месечна 
работна заплата от 1 януари 2007 
г. да се увеличи от 160 на 180 лв. 
или с 12,5 процента, а на мини-

БСП,

Български 

език във 

Виетнам

Георги Мишев е автор на раз
кази, повести и романи за въз
растни и деца, както и на сце- ! 
нарии за игрални филми. Сред 
сценариите са “Преброяване 
на дивите зайци” и “Вилна зо- | 
на” на режисьора Едуард Заха- 
риев, “Дами канят” на режис- | 
ьора Иван Андонов, “Не си | 
отивай”, “Момчето си отива”, 
“Селянинът с колелото” и | 
“Матриархат” на режисьора | 
Людмил Кирков. Голяма част 
от киносценариите са издаде
ни и като книги.

Софийски университет

Мишев е носителят на 

награда за литература
Писателят и сценарист Ге- с. Йоглав, област Ловеч. През 

орги Мишев е носителят на Го- 1953 г. завършва Ветеринарния 
лямата награда за литература техникум в Ловеч, след това за- 
на Софийския университет за вършва журналистика в Со- 
2006 година, съобщиха от вие- фийския държавен универси- 

училище. Георги Мишев тет през 1958 г. Има близо 20 
е роден на 3 ноември 1935 г. в години стаж в Киноцентъра.

Това станало ясно по време 
на работатната среща на бъл- 

заместник-министъргарския
Ваня Добрева във Виетнам. Го
ляма част от подготвените в
българските висши училища 
граждани на Виетнам са вече 
утвърдени учени, както и поли
тици с голям авторитет. шето

Т. П.

Когато миналото оживява (8)

и на Тракийските царе■ ■м
Тракийските храмове-гробници са наследници и 

продължители на микенските традиции от края на 
бронзовата епоха. Най-напред са издълбавани в ес
тествени хълмове, а по-късно започват да се насипват 
изкуствени, в които били вграждани храмове.

Тракийските храмове са строени за векове - от 
здраво опечени тухли или добре обработени каменни 
блокове, свързани със заляти с олово железни скоби. 
Те са в състояние да устоят и на най-опустошителни- 
те земетресения. На българска територия досега са 
открити около 50 тракийски подмогилни храмове. 
Най-голям е броят им в Казанлъшката котловина, по
ради което районът е наречен Долина на тракийските 
царе.

Казанлъшката могила (края на IV - началото на III
в. пр.н.е.) е най-отдавна известната гробница в Доли
ната. Тя е открита при изкопи за окоп на 19 април 1944
г. от група войници. Кирките им пропаднали в праз
нина и те се озовали в коридора на прочутата в цял 
свят гробница. Светлината на раздиращите мрака за
палени вестници разкрила непознат свят с призрачни 
пеши и конни воини със странни облекла и въоръже
ния. В централната - кръгла камера гледат седнали 
пред богата трапеза мъж и жена - тракийски цар 
говата съпруга.

Към тях от двете страни се движат слуги с подаръ
ци, музикантки, кочияш с колесница и коняр с коне. 
На върха на куполата препускат бясно три колесни
ци-двуколки - отклик от надпреварванията при изпра
щането на тракийския владетел. Уникалната архитек-

Забулени в тайни, пръснати навсякъде из България, 
тракийските могили предлагат загадъчни сгради от 
камък и тухла. Те имитират храм или дом и са пред- 

за еднократно погребване на владетел или 
представител на висшата тракийска аристокрация.
назначени

място втура и стенописите й отреждат заслужено 
списъка на световните паметници на ЮНЕСКО.

Повечето от запазените подмогилни храмове са из 
рисувани без идеализация. С реализма си стенописи 
те са изключителен извор за тракийското всекидне 
вие, облекло, въоръжение... Повечето от мъжете о 
облечени в туники с къси ръкави и с няколко еднак!« 
разположени вертикални ленти, конто не са п®зн^ 
отдругаде и се смятат за типично тракийски. 
носят островърхи. а жените заоблени обувки. В е 

- Александровската (IV в. пр. Хр.) КР‘ 
Хасково, открита през 2000 г., е най-старият й
трет в историята па античното изкуство - МЛА® ^ 
профил и няколко врязани букви, разчетени сет 

- Кодзимассс Хрестос.
(Следва)

от могилитеи не-

то името на художника
В.С-Ь'
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Бресница получи средства от НИПВаксиниране 

срещу грип Реставрация на манастира
* Според данни ош църковните книги, манастирът в Бресница е : ^рес-
1863 година под ръководство на майстор Малин. Та3и пролет бресничани и прес 
лници от селото събрали средства и подменили покрива на манастира

както и нови бетонни стълби 
етажа. Ще бъде ремонти-

В босилетрадската служба право на безплатно ваксинира
на Завода за здравна защита от не. Освен лицата с хронични 
Враня се провежда акцията за кардиологични и белодробни 
ваксиниране срещу грип. От заболявания, право на безплат- 
здравното министерство са по- на ваксина имат и болни от ин- 
лучени 320 безплатни дози, султ, както и всички над 65-го- 
колкото са достатъчни за паци- дишна възраст, 
ентите, които според разпоред
бите на министерството имат местната служба за здравна за

щита, заяви, че до момента са 
ваксинирани около 170 души. 
Той призовава гражданите, ко
ито имат правото на безплатна 
ваксина, да се ваксинират нав
реме, за да се предпазят. Вакси
на може да се получи в поме
щенията на службата в Здрав
ния дом в Босилеград, а тези 
дни акцията ще продължи и по 
домовете и в амбуланториите в 
селата.

В службата подчертават, че 
безплатно ще бъдат ваксинира
ни и всички останали гражда
ни, които сами си купят вакси
ната. В момента обаче частна-

към
рана и една квартира на етажа 
на конака, която ще има две по
мещения и баня. Предвидена е 
и реконструкция на мазето, къ- 
дето ще се построи санитарен 
възел. Обектът ще бъде свър- 

електромрежата, а ще бъ-

Д-р Васил Захариев, шеф на

В съдействие със Здравния 
дом службата на Завода за 
здравна защита провежда 
акция за ваксиниране срещу 
тетанус. До края на годи
ната ще бъдат ваксинирани 
жителите на общината, 
родени през 1946, 1956,
1966 и 1976 година. В мо
мента в общината те са 
около 500 души. Според но
вия правилник на здравното 
министерство, превантив
ната защита срещу тета
нус гражданите получават 
на всеки 10 години. Акция
та ще продължи и догоди
на, когато антитетанусна 
защита ще получат роде
ните през 1947, 57, 67 и 77 
година.

зан с
де построен и нов водопровод 
с дължина от около 500 метра.

В плана е включена и рекон
струкция на пътя до манастира 
през Бресничка река, както и 
изграждане на нова ограда око
ло комплекса. В двора е плани
рано да се построи и навес, под 
който ще се поставят маси и 
пейки при организиране на 
служби или честване на опре
делени празници в селото.

П.Л.Р.Доколкото времето позволи, ка, предвидено е да се построи 
наскоро ще започне реставра- и нов тротоар около обекта,
ция на манастира “Свети ддцдцон чинара на Центъра за култура
Илия” в Бресница и на конака,-------------------3------- 11------------------------
който е в състава на светинята.
За реализация на този проект 
ще бъдат изразходвани 34 хи
ляди евро, а средствата са оси
гурени от Националния инвес
тиционен план на правител
ството на Сърбия.

Проектът за възобновяване 
на храма и на конака изготвиха 
съответните служби в общин-

та и държавната аптеки в града 
не разполагат с тях.

П.Л.Р.

В клона за поддържане на пътища Съоръжения за 

електронните медииПодготовени за работа 

в зимни условия Министерството на културата ще ползват и техниците в радио- 
и медиите на Република Сърбия то и телевизията за редовно под- 
отпусна 1 милион динара на Цен- държане на съоръженията в рет- 
търа за култура в Босилеград за ранслаторите на Църноок и на 
техническо оборудване на мес- Кръстато дърво, 
тното радио и бъдещата общин
ска телевизия, които са в състава 
на ведомството. В договора, нически съоръжения в двете мес- 
сключен между министерството тни медии. До няколко дни ще

ското управление, а конкурса за 
извършител на работите спече
ли частната строителна фирма 
“Явор” от Босилеград.

Освен ремонтирането на 
външните и на вътрешните сте- и центъра, се посочва, че финан- бъдат набавени съответни преда
ни на манастира, при което ще совите средства са предназначе- ватели, които ще бъдат монти- 
бъдат запазени фреските и ав- ни за създаване на по-добри ус- рани на ретранслаторите на Цър- 
тентичният вид на храма, про- ловия за информирането на бъл- ноок и на Кръстато дърво и пос- 
ектът предвижда и реставрация гарски език в общината. редством тях цялата територия
на входната част на манастира, Славка Накева, директор на на общината ще бъде покрита 
цялостно подменяне на догра- Центъра, заяви, че в договор с със сигналите на радиото и теле- 
мата, изграждане на тротоари, кмета Владимир Захариев 704 хи- визията, 
поставяне на нова подна нас-

Въпреки че топлото време босилеградския клон за поддър- 
още не предвестява снеговалежи жане на пътищата, и добавя, че 
и поледици, които предизвикват са предприети всички необходи- 
затруднения в движението, в бо- ми мерки за работа на зимната 
силеградския клон на предприя- служба до 15 март следващата 
тието за пътища от Враня са из- година, 
вършили необходими подготов
ки за работа в зимни условия, нето на дупките на асфалтовия 
Сформирани са и екипи за пое- път Божица - Рибарци, а тези 
тоянно дежурство които разпо- дни ще започне и частична поп- 
лагат с камион-снегорин и с бул- равка на неасфалтираната част 
дозер за почистване на снега, от пътя Босилеград - Горна Лю- 
пристигнал от Враня, в двора на бата. Рангелов поясни, че през 
пункта са докарани 220 тона ча- змиите месеци ще поддържат 
къл, както и определено коли- регионалните пътища Божица 

спешни интервен- Рибарци, Рибарци - Карамани- 
ца, Босилеград - Горна Любата

Останалата част от парите ще 
бъде вложена за набавка на тех-

Тази есен приключи попълва-

Директорката Накева изрази 
голяма благодарност към минис-

ляди динара от тази сума са из
разходвани за купуване на нова 
“Лада нива”. Тя изтъкна, че освен терството и към кмета Захариев, 
журналистите, които ще могат да който е посредничил за отпуска- 
се доближат до жителите и в не на средствата.

тилка и др.
Покрай ремонтирането на 

външните стени и цялостното 
подменяне на покрива на кона- най-отдалечените села, колата

чество сол за
ции на най-опасните участъци.

- Евентуалните снеговалежи и и Две реки - Дукат, чиято обща 
поледици няма да ни изненадат, дължина е 118 километра, 
изтъква Зоран Рангелов, шеф на

П.Л.Р.
П.Л.Р.

Тежко е, споделя горнотлъ- 
минският кмет, да се предпо-

селичка река и да ремонтираме 
пътя към махала Гноище.

Горнотлъминчани 
проблем с превоза, разбира се, селото. Неизвестността е още

Горно Тлъмино днес
нямат ложи каква е перспективата наРемонтират пътища тези, които ие са принудени да по-голяма като се има предвид, 

бият пеша до регионалния път, че в него има само шест деца 
понеже рейсовата линия Боси- до шестгодишна възраст и още 
леград-Караманица редовно се две, които се учат в пети клас в 
поддържа от предприятието Бистър. Понеже нямало учени- 
“Тасе-турс”. Обаче сериозен ци, училището тази година би- 
проблем

- Почти всички се занимава
ме с някакво си животновъд
ство, но толкова екстензивно и

Най-напред икономическата 
изостаналост, след това рязка
та миграция, а напоследък и 
“бялата чума” обезлюдиха Гор
но Тлъмино, най-голямото по 
повърхност село в южната част 
на Босилеградска община. В 65 
домакинства, пръснали по от
далечените махали, са остана
ли около 130 души. Много къ
щи са празни, сайбиите им се 
отселили в Босилеград и по 
други места в Сърбия или в 
Македония. Освен тези, пред
седателят на местната об
щност в селото Милачко Ио- 
ванчов ни представя и следни
те тревожни данни: в селото 
живеят предимно хора на сред
на и преклонна възраст, само в 
пет домакинства има по повеч
ко жители, докато в тридесети
на обитават само по един-два- 
ма души.

че едва линеорганизирано, 
имаме някаква полза от него.
Каква му е файдата ако един се
лянин отглежда пет овци и ед-
на-две крави!? Разбира се, че е Милачко Йованчов 
никаква. В някои семейства има 
и млади хора, които би могли 
да отглеждат повече добитък, 
но сме неорганизирани и няма
ме помощ отстрани. Никой ПуСнала средства някои от тях 
например не ползва кредити. да дЪдат ремонтирани до края мино има две. Преди някол- 
Едни не искат да се излагат на на годината ко години босилеградският
риск, а пък и условията за из- _ в иачалото на „оември за- свещеник Йоан събрал пари, 
дължаването им са неприемчи- поч[)а планираният ремонт на е мито частично е ремон-
ви за нашия селянин, пояснява махленски тти- 1}Ш’ана по-старата черква
Йованчов който е безработен 10 километРа махленски пъти “фесвета Богородица?’. За йованчов, които е и прокарването на 3 км нови “Свети Илия ” е изготвенселскостопански инженер. лтгечЛ, тХи мпу-нштр Унпипп плил е изготвенТлЙ плпи„птяпя птички отсечки към махалите Милчов- проект за ремонт, но как и 

Той подчертава, че ци и Плочаре. Тези работи кога ще бъде реализиран за-
домакинства имат ток, няко приключват и доколкото поз- виси от това кога горпот- 
от тях и водопроводи. Пътища- воли Времет0> надяваме се да лъминчани ще подсигурят 
та към махалите обаче са в ока- регулираме и тече„ието на Ки- средства.

представлява ло закрито. Затова не е извес- 
снабдяваисто. В селото няма тно и дали ще продължи из-

им

магазин и хората са принудени граждането на новата училищ- 
за стоки първа необходимост на сграда, която още преди де- 
да отиват в съседното Долно сетина години е сложена под 
Тлъмино. покрив. Мнозина обаче си зада-яно състояние. Общинската 

Дирекция за строителни площи 
и пътища от Босилеград е от-

ват въпроса как може да има 
повече деца, когато в селото 
има двадесетина ергени от 25 
до 40 години, за някои от които 
женитбата е голям проблем. Те 
намират утешение в съзнание
то, че тази невесела съдба е 
сполетяла 
дърти ергени в цялата община, 
понеже малко са момите, кои
то решават да останат в без
пътните села и да обработват 
постната земя както бабите и 
майките им.

За разлика от селата, кои
то нямат черкви, в Г. Тлъ-

и многобройните

В.Б.
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Щрихи за портрет: БоЖана Дабиткоба Спешно заседание на ОС

Нова избирателна 

комисия
Всеки може да помогне 

на своя град
На 27 ноември в Димитров

град се проведе спешно заседа
ние на Общинската скупщина, 
на което бяха взети решения 
във връзка е избирателната ко
мисия за предстоящите парла
ментарни избори и за статуса на 
Здравния дом.

В началото на юли т. г. пред
седателят на Избирателната ко
мисия Светлана Маринкович- 
Димитрова и заместник-предсе
дателят Венко Димитров си по
дадоха оставки. След приемане 
на оставките, скупщината осво
боди от длъжност и останалите 
седем члена на Избирателната 
комисия.

назначаването на нова комисия, 
след като оставките са подадени 
още през юли, попита отборни- 
кът Цветко Иванов. Председа
телят на скупщината Владица 
Димитров отговори, че закъсне
нието е резултат от междунар- 
тиен договор, който едва сега е 
постигнат.

Отборнице приеха и реше
ние, с което д-р Тошко Любе
нов е назначен за изпълняващ 
длъжността директор на Здрав
ния дом в Димитровград, след 
отделянето му от Здравния цен
тър в Пирот. Приети бяха и оп
ределени поправки в Статута на 
Здравния дом по сугестия на 
здравното министерство. Отбо- 
рнините обаче се наложиха с 
мнозинство и въпреки сугестии- 
те на министерството, по пред
ложение на д-р Васил Велчев в 
статута внесоха и определение
то за оказване на епидемиоло
гична защита. Велчев това пред
ложи с оглед на факта, че градът 
се намира покрай самата грани
ца, че потокът от пътници е го
лям и такава защита е необходи
ма. Той припомни и случилата 
се преди години епидемия, по

Години наред Божана Да- нало признание за участие в 
виткова е в ръководството на Деня на предизвикателството, 
местния Съюз на пенсионерите от “Натури балканика" приз- 
н водач на Секцията на жените нанис за участие в Панаира па 
към това сдружение. Като ра- балканския агробиодиверси- 
ботничка в димитровградската тст и селското наследство... 
каучукова промишленост ГИД Последните признания - бла- 
дълги години се е подвизавала годарствепи писма и ституст- 
в тамошната синдикална орга- ки, са от дванадесетия 11ацио- 
низация, в заводската и общин- налей фестивал “Листопад па 
ската организация на АФЖ, в спомените", конто неотдавна 
ОО на Червения кръст и др. И се проведе в българския град 
днес продължава в същия дух. Варна и на който участва му- 
Освен в Съюза на пенсионери- зикалеи състав па дими трои
те и Секцията | 
на жените, ак- 
тивна е и в Чер
вения кръст и в 
една полити
ческа партия...
Нейното мото 
гласи: “Всеки
може да допри
несе за своя 
град, стига да 
иска".

Неотдавна в 
помещението 
на Секцията на 
жените заснехме многобройни- 
те признания, които организа
цията е получила за участия в 
културни и други мероприятия 
през тази година. От местното 
Соколско дружество е пристиг-

По потеклото тя не е от Димит
ровградска община, а от гш-
ротското село Иовановац. Но В състава на новата избира

телна комисия са: Славча Ди
митров (председател), юрист, 
от редовете на ДС; заместник- 
председател е Славица Пейчева, 
юрист (ПСС); Исидора Петро
ва, (ДСБЮ); Лорета Илиева, 
зам.-член (СПО); Пламен Алек- 
сов (ДСС); Тодор Милев

като че ли изцяло е “наша”.
Г,. Д.

16 души
дариха кръв

В Димитровград тези дни 
бе проведена 9-та за тази го
дина акция по кръводарява
не, на която се отзоваха 16 
души. Промотери й бяха уче
ници от ОУ “Моша Пияде”,

градския Съюз на пенсионери
те, съставен предимно от жени.

зам.-член (ДХСС); Михаил Ива
нов (ДС); Лиляна Момчилова, 
зам.член (ДС); Саша Костов, 
член (ДСБЮ); Татяна Иванова, 
зам.-член (ДСС); Владан Игич, 

Мия

Давиткова казва, че все дока- 
то може ще се ангажира в об
ществения живот на общината. които мотивираха родители

те си и други хора да дадат 
ценната течност. Като орга
низатори на акцията и този 
път се проявиха местната 
организация на Червения 
кръст и Заводът за кръвоп
реливане от Ниш.

(СРС); Васов, време на която от съседните 
градове бе направен опит тери
торията на общината да се про
възгласи

член
зам.-член (ДС); Зоран Цветков, 
член (Г 17 плус); Часлав Манои- 
лов, зам.-член (СПС). За секре-Пред настъпващата зима за заразена зона. За

щастие това не стана и затова 
няма да е зле Здравният дом да 
оказва и този вид защита.

тар на комисията е назначен 
Драган Голубов, юрист от ДС, а 
за негов заместник Весна Димо
ва от ДС.

Защо толкова се е чакало с

Готови да се справят 

със снега А.Т.д. с.

Има ли достатъчно помещения ?Така отговарят в “Комуна- 
лац” на въпроса подготвени ли 
са да се справят със снега, по
неже фирмата получи задачата 
и тази зима да почиства общин
ските пътища. Ако съдим по 
прогнозите на метеорологи
ческите служби, едва ли скоро

с уред за разхвърляне на сол и 
пясък, а напред има гребало за 
почистване на снега. Освен ка
миона използват се трите бул
дозера. Според компетентни
те, тази механизация е доста
тъчна за почистване на улици-

Общинският съвет на Ди- да помещение, ка една партия, която е взелаосигурява
митровградска община често Проблемът е в това, че няма под наем помещение в града, 
разисква по искове на общин- толкова помещения, колкото Съществува обаче и заключе- 
ски съвети на политически пар- има регистирани организации, ние, според което партиите са 
тии, неправителствени и други Искът на “Центъра за културна длъжни пред помещенията си 
организации, които настояват афирмация” не бе отхвърлен, да поставят партийните симво
ла получат помещение. Пое- но както и на други организа- ли и преди всичко партийното 

ави- ции и на него ще се обезпечи знаме. Свидетели сме, че на

те в града и на местните пъти
ща. Магистралното шосе и ре
гионалните пътища на терито
рията на общината са в компе
тенция на републиката, т.е. за 
тях се старае Предприятието 
за пътища на Сърбия.

В крайна сметка очаквания
та (и обещанията) са, че и тази 
зима“Комуналац” успешно ще 
се справи със снега.

ще падне сняг.
“Но все пак трябва да бъдем 

готови, за да не ни изненада. 
Сол и пясък са осигурени в раз
мери, използвани през минала
та година, макар че е невъз
можно предварително да се оп- 

количесва",

изпрати непр
телствеиата организация “Цен- помещение тогава, когато се практика не го спазват всички- 
тър за културна афирмация”, създадат условия, т.е. когато те партии. На някои общината 
която от органите на местното някое общинско помещение дава средства за наемане на по

мещения, но в тях, освен спора- 
От по-рано съществува ре- дични партийни събрания, се 

на дискусията някои от члено- щение, според което Общината провеждат и комерсиални дей- 
вете на Общинския съвет бяха ще отделя от общинския бюд- ности. Нелогичност, но е така. 
на мнение, че общината не е жет средства на стойност 40 ев- 
длъжна на всяка организация ро (в динари) за сметка на вся-

ледния иск

самоуправление търси да й бъде освободено, 
обезпечи помещение. По време

ределят точните 
казват в секцията за използване
и поддържане на механизация
та в “Комуналац” .

Фирмата разполага с камион

Б. Д-А.Т.

За статистиката и още нещо

Лени коли колкото щеш
има собствен автомобил. Истината обаче е мал
ко по-инаква. Не всяко семейство има собствен

Според последното преброяване на население
то Димитровград има малко над седем хиляди 
жители а цялата община над 11 хиляди. Но имай- автомобил, но има такива с по два, някои три, а 

’ има и с повече. Че броят на автомобилите в гра
да значително е увеличен, всеки може да се убе- 

работното време. Ако тръгне по главната

предвид факта колко умират, а колко се раждат 
едва ли се е запазил този брой.

Същевременно на територията на общината ди 
има регистрирани над 1600 автомобила. Към тази улица и потърси място за паркиране, няма да го 
бройка трябва да добавим и автомобилите с бъл- намери. Подобно нещо е и в по-късните вечерни 
гяпгки регистрационни номера, за които няма часове, когато младите излизат в града. 
гХшиална статистика, но ги има доста. Иначе, според данни на полицията, средната 
Статистиката сочи, че всяко семейство в града си възраст на колите е около 12 години!

ки
— то в

А.Т.
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ИнтересноХепатит А в Пчински окръг Изконна вярностЗаводът за здравеопазване от Враня е регис- окръга - в Босилеград и в Търговище, няма за- 
трирал заболяване от хепатит А при 31 паци- болели от хепатит.
ента в Пчински окръг. Най-много заболели от Здравните работници в окръга всекидневно 
жълтеница има в Буяновац, където е провъз- информират 
гласена епидемия, тъй като през последните

предучилищните ведомства и 
училищата за заболяването и посочват 

две седмици са регистрирани десет нови слу- най-важните предпазни мерки, които те са 
чая на заболяване. длъжни да спазват.

По данните на завода само в две общини в Д.м.

Сурдудица

ХАСДП ИСО 22000 

за хранителни продукти
Почти два века и половина този дъб, който поради своята

защитавал об-
Миналата седмица в хотел ставители на фирми от Пчин- новкусови изделия. Целта на 

“Власина се проведе семинар ски и Ябланишки окръг, които семинара, който се водеше от 
за около 70 бизнесмени и пред- произвеждат храна и хранител- експерти в Института за сигур

на прехрана и опазване на здра
вето “ЗАЗА” от Словения е за
силване на конкурентоспособ- 
ността на производителите на 
хранителни продукти от Южна 
Сърбия чрез получаване на 
сертификата ХАСАП ИСО 
22000. Този сетрификат обхва
ща въвеждане на предпазни 
мерки при производството и 
преработката на изделията, без 
които е невъзможно изнасяне-

старост най-напред изсъхна, а после падна, е 
рочния кръст на Св. Илия между с. Бребевница и манастира 
"Св. Димитър Солунски".

Благодарение на огромния дъб, стар най-малко 400 години 
(според преценка на лесовъди), и неговите големи клони този 
оброк е един от най-запазените в района на Забърдието. От 
вдълбаните знаци ясно се чете годината - 1860, след това ос
таналия текст СТИ Илия и имената на донорите - Рангел, Бо
на, Джуна и Пана. Всъщност се касае за много добре запазен 
равнораменен кръст, чието горно рамо и двете странични са 
украсени с по три букела. С по един букел са украсени и двете 
страни на ствола. Врязаната линия по ивицата на кръста под
чертава силуета му.

Сега, когато дървото е паднало, пред него символично ка
то воин стои оброчният кръст и го пази. Всъщност в тази сим
волика има и истина, защото хората поради религиозните си 
убеждения обикновено не смеят да пипат миросаните дървета 
край оброчните кръстове. Това ще си остане тук все докато 
напълно не изгние. Онова, което най-много впечатлява е, че 
дъбът е паднал покрай самия оброчен кръст без да го ощети, 
дори клоните му не са го и одраскали. Сякаш го е прегърнал. 
Знак на вечна любов и вярност.

Хората пък казват: “Божа работа!”

то им на европейските пазари.
Всички участници в семина

ра полагаха изпити, а резулта
тите ще бъдат обнародвани на 
15 декември, когато по тържес
твен начин на най-успешните 
ще бъдат вречени сетрифика-
ти.

Д. Мирчев

Предизборна кампаня
Текст и си тика 

Сретен ИговОтчетените резултати на Г17 + 

гарантират проходимост Фотооко ш
Силният динар, могъщата тието “Застава ПЕС” в Сурду- финансите и, както се предста- 

банкерска и реформираната лица. Резултатите в сферата на ви, автор на Националния ин
вестиционен план, Динкич по-данъчна система, както и ре- финансите и стопанството са 

доените пенсии са най-важните неопровержими и те ни заверя- сети и Здравния център Ми- 
козове на Г 17 + в предизбор- ват пропуските в новия парла- лентие Попович” в Сурдулица, 
ното надпреварване, подчерта мент. Нито за миг не се опася- 
ръководителят на тази партия ваме от законовия ценз, под- ефектите от капиталовложени- 
Младжан Динкич в разговор с черта той. ята в здравното дело в Сурду-
ръководителите на предприя-

където на място се запозна с

Д-М.Доскорашният министър на лица.

А пешеходците ктьде?
Тъй като тази седмица 

започна реконструкция
та на главната улица от 
центъра на града до жп 
прелеза при Здравния 
дом, сега е моментът в до
говор със железницата да 
се реши проблемът с безо
пасното преминаване на 
пешеходците тук. Види
мо е, че те трябва да се 

гЖ движат по пътното плат- 
К) но, тъй като някой е “ре- 
йУ шил” (по време на ремон- 
рЯ та на жп линията) тук да 

махне тротоарите. Ами 
Йа пешеходците къде да ми- 

нават?

; !I»
I. 1 4-

НЙЩп
■-г~1

*'

Подготовки 

за зимата
щ В

■-...
тт2?^ттш/У Уж! В Босилеград приключва сезонът на осигуряване 

дърва за огрев. Дървата вече са на дръвника и един
ствено остава да се нацепят и складират на сухо.

на

щщ П.Л.Р.А.Т. '
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До 4 декември панаир 
на книгата в Ниш

Живописецът
Живко Иванов
се представи ^Отстъпки до 

яйиО процента
в Белград

43-ият панаир на книгата в книга за деца “Очарователните 
Ниш бе открит в сряда вечерта очила”, 
в спортната зала “Чаир”.
Представят се около 80 издате- ще могат да разгледат книгите 
ли, между които “Просвета” и други публикации от 10 до 20 
(Белград), “Паидеа”, “Арс либ- часа, а за онези, които искат да 
ри”, “Зограф”, “Дерета”, “Лагу- купят любимото си четиво, от
ца”, “Плато”, “Народна книга", стъпките са от )0 до 40 на сто. 
“Рад” и Издателство “Братст
во".

До 4 декември посетителите

В представителната бел
градска галерия “Прогрес” в пикът Перица Доиков подчер- с други думи казано не водя аз
понеделник бе открита излож- та, че всички художници са от картината, а тя води мене",
ба на картини на художника един род, който по своеобра- сподели художникът за нашия

зен начин претендира да бъде вестник, 
изложбата, съвестта на съвкупния човеш- 

посланикът на Република Бъл- ки род. 
гария в Белград Георги Ди
митров каза, че има честта да депо на картините, съм взел от
запознае публиката с един Господа, древното минало и
свои много оригинален съг- морето. Създавам повече от 35
ражданин - бургазлията Ива- години почти ежедневно, по
нов, който се представя с 30 никога не мога да кажа пред-
масла върху платно с тематика варително какво щс бъде изоб

разено върху платното. Пус- 
Известният нашенец худож- кам да ме водят емоциите, или

Издателите ще се съревно
вават за традиционните вече 

Панаира откри Светлана Ве- награди на нишкия панаир на 
лмар Янкович, която преди то- книгата “Пресад мудрости”, 

; на в едно от нишките основни “Инициал” и “Отисак”.
От съпътстващите програ-

Живко Иванов от Бургас. 
Откривайки Изложбата па Живко Ива

нов ще бъде закрита в събота
“Всичко, което е пресъзда- на 2 декември.

С. Алексич - Къоса училища представи своята
____- ---- , ми вниманието прив-ШЩШI личат различни про

моции на книги и спи
сания, кръглата масаморето и миналото.
със заглавие “Градове
и книжарници” и пре-

Рокспектакъд в Димитровград дставлението на “Би-
теф театър” от Бел-

“ПосещениетоБ. Т. Р. разтърси 

публиката
град
на старата дама”.

М. Т.

ой казва, че
адите не обичат

В голямата зала на димит- Диков става барабанист. Нача- 
ровградския Център за култура лото на звукозаписния период 
в събота вечерта се проведе датира от 1991 г. Освен в Бъл- 
концерт на култовата българ- гария, с голям успех групата се 
ска рокбанда Б. Т. Р. Рокаджии- е представила във Франция, 
те въодушевиха младата ди- Гърция, Румъния, Китай, Виет- 

публика със нам и други страни. Най-извес
тните песни на Б. Т. Р.-овци са: 

кални композиции, поетичните “Спасение”, “Елмаз и стъкло”,
“Хей, момиче”, “Хвани живота 

ние, които свидетелстват за ви- си в ръце”, “Надежда” и др. 
сокия професионализъм, дос
тигнат с дългогодишното раз- в 
витие на бенда.

Групата е създадена в пери- между представители на мес- 
ода от 1984-1986 г. от ученици, тното самоуправление в Ди- 
С годините (до 1991 г.) през нея митровград и кмета на българ- 

30-ина човека. От ския крайморски град Каварна 
1993 година в състава й са: Ки- Цонко Цонев. Да припомним, 
рил Божков (китара), Иван че това не е първото представя- 
Калфов (баскитара), Георги не на Б. Т. Р. в Димитровград, 
Милев (барабани), Славчо Ни- понеже и миналата година те 
колов (китара и вокал) и Ата- изнесоха прекрасен концерт 

Пенев (вокал). Последната пред тукашната публика, 
промяна в състава е отпреди 
10-ина години, когато Илям

мигровградска
свойствените си сложни музи-

текстове и мелодичното звуче-

“Празникът на рокендрола” 
Димитровград стана благо

дарение на сътрудничество

са минали

Пред щанда на
Изднас ателствоБ. Д. Братство"

Недялко Славов За думите
(ц Всеки опит за най-съкровенно изразяване води 
'»■ до безмълвието.

Ь-#'. «V
За мостовете

Човекът е бърз кадър
Стрък проби земята. Беше утро.
Стрък докосна стръка и порасна. Беше пладне. 
Стрък разцъфна. Украси света. 

щяхме да останем при безсловсстния извор Привечер животът го отмина.

Ако не бяха мостовете, 1 
щяхме да сс срещаме с хората И 
от другия бряг горе, при изво- В
ра.

Без мостовете на словото

на детството.

Пъзелът Самотата еСамотата е нан-населеното място.
Събирам вътрешния образ на хората като тъй шумна от хора, реки, дървета, мириси и нВ1дава усещането апъзел. До жеста поставям думата, до думата ве, че връщането в тълпата ми 

- действието, и така изпълвам картината.
После - жест по жест, дума по дума, пос

тъпка по постъпка, разграждам пъзела, об
разът избледнява и човекът изчезва.

истинска самота. (Поетически фрагменти
“Човекът е^зкадьР’ 

ИК “Жанет-45", Плоещот книгата



- а
1 декември 2006 ~Учените
: Инж. АсенВидни българи по света 

Христов Йорданов, баща на
американското саллолетостроене

ЦГодишнини

87 години от подписването 

на Ньойсш договор Създателят на 

самолетите „Боинг II

*С ШОЗи догобор на България са България скача в пламъците на светов- 
НйЛОЖени тежки реПаРаЦиОННи ния пожар не за да подпомогне реали- 
аасгьлжения и са й отнети За- зирането на германския икономически У 3 , . , и геополитически план, а за да поправи
падна 1 ракия, Южна Добруджа неправдата от 1913 г. В историята 
и Западните покрайнини. обаче правото и силата често се раз-

° минават. Ньойският диктат от 1919
Ньойският договор за мир е наложен на Бъл- г. потвърждава Букурещкия диктат 

гария след поражението й в Първата световна от 1913 г. спрямо Добруджа и Македо- 
война от 1914 до 1918 година. Подписан е на 27 ния - жестоката неправда, която бъл- 
ноември 1919 год. в парижкото предградие гарите искат да поправят с участието 
Ньой. От българска страна го е подписал ми- си в Първата световна война. Съглаше- 
нистър-председателят Александър Стамболий- нието не допуска плебисцит в тези 
ски, а от страна на силите победителки - ръково- “спорни територии”, а освен това от 
дителите на техните делегации на Парижката българската довоенна територия са 
мирна конференция 1919 - 1920 г. отрязани 2556 кв. км площ в Западни-

Според Ньойския договор България е обре- те покрайнини и 8712 кв. км площ в За
менена с тежки репарационни задължения, въз- падна Тракия с ивицата по долното 
лизащи на 2 250 000 златни франка, които следва течение на река Марица. Икономичес
ка бъдат изплатени в срок от 37 години след кият излаз на Бяло море е неосъщес- 
влизането му в сила с 2% лихва върху общата су- твим поради неотстъпчивостта на по
маза първата и 5% за следващите години. Освен бедителите.

♦Негово изобретение са гумите „Гудиър .

ност, както и т. нар. Западни покрайнини, 
включващи земите на Царибродска и Босилег- 
радска околия и части от Трънска и Кулска око
лия. Южна Добруджа е включена в територията 
на Румъния, а Струмица и Западните покрайнин 
са предоставени на Югославия. По такъв начин 
България е била лишена от значителни терито
рии, населени с компактно българско населе
ние.

Ньойският договор е внесен за раз
глеждане и приемане в Народното съб
рание, защото всяко друго поведение е 
означавало възобновяване на военните 
действия и окупация на България. На
родните представители одобрили дого
вора на 5 януари 1920 г., подчертавай
ки, че териториалните клаузи не са 
съобразени с правото на народите на 
самоопределение, нито е извършено до
питване до народната воля, а наложе
ните обезщетения не отговарят на 
икономическите възможности на разо
рената страна.

Асен Христов Йорданов е Конструирал самолета ОС-З, 
роден на 2 септември 1896 го- който бил произвеждан в САЩ 
дина. Завършил гимназия в Со- и тогавашния Съветски съюз 
фия. От малък се увличал по по лиценз на 1Л-2. 
авиацията и сам конструирал Йорданов работил твърде 
планер, с който на 15 февруари успешно и в областта на мето- 
1912 година за пръв път било диката на летене в сложни ме- 
осъществено летене в Бълга- теорологически условия и в об- 
рия. Учил в пилотското учили- ластта на радиоелектрониката, 
ще в Етан, Франция. През Бал- В Съединените щати е тачен 
канската война бил автомеха- като един от създателите на

Пак по силата на Ньойския договор на Бълга
рия е отнето правото да има своя наборна ар
мия, като на нейно място й е разрешено рекру- 
тирането на платена войска в размер на 33 000 
души - войници и офицери, с които да охранява 
границите си и да пази вътрешния ред. Като не- ник, а през Първата световна американската 

война - пилот. През 1915 годи- авиация. Той бил създателят на 
на построил самолет с ориги- самолетите “Боинг”! Негово 
нална конструкция. изобретение били гумите “Гу-

След като срещнал непрео- диър”.

гражданска

Инж. Асен Христов Йорда-долими^ пречки в родината си,
Асен Йорданов заминал за нов публикувал книги на ан- 
Франция, а оттам за Съедине- глийски език като “Вашите 
ните американски щати (1921 криле” (1938 г.), “През облаци- 
г.). Работил като летец кон- те” (1938), “Безопасност в по- 
структор и пилот изпитател, лета (1941), "Авиационен реч- 
сетне като конструктор в аме- ник" (1942) и др. Починал на 18 
рикански авиационни заводи, октомври 1967 година.

Български национални наки

Тепелик
Тепсликът е сребърен накит 

за най-горната част на главата.
Носен е пришит към момин
ската или невестинската шап
ка. Женската шапка с тепелик е 
елемент на еднакъв тип култу
ра, присъща на населението от 
Средиземноморието и Балка
ните. Този елемент се възприе
ма като български в неделимо 
композиционно единство с 
другите части на облеклото.

Тепеликът е преди всичко 
амулет, според народните вяр
вания, служещ като преграда 
на най-високото уязвимо мяс
то у човека - темето. Затова той 
се възприема и като свещена облекло по време на пролетни

те народни обреди на Лазари- 
ко-предпазна функция. В мно- иа и Великден. Той е елемент и 
го селища тепеликът е неотме- на предсватбения обреден 
иим атрибут на моминското комплекс на българите.

делима част от договора, по искане на Гърция, е 
нар. конвенция за доброволнатова България е задължена да предаде на своите

падна Тракия, която първоначално е предоста- вите родни огнища в Западна Тракия. _
*еиа за управление от самите западни съгла- До началото на Втората световна воина (1939 
шенски държави, но през 1920 г. те са я предос- - 1945) България е изплатила на съглашенските 

1 1 сили и техните балкански съюзници репарации

и т.

вещ със силна магичес-

тавили на Гърция. От България са отнети и 
Южна Добруджа, гр. Струмица и нейната окол- в размер на 65 милиона златни франка.
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ФК „Младост" след края 
на есенния полусезонВволейбол

Балкански финал насветовното в Япония? пят* можеше
Ш*На полуфиналите: България - Полша и 04 Г- Бразилия

Нов световен шампион по 
волейбол може да бъде един 
балкански национален тим, до- 
колкото в полуфиналните дву
бои на първенството в Япония 
в събота българите победят ти
ма на Полша, а сърбите надви
ят Бразилия. По пътя до пър
вия в историята на волейбол
ните мондиали балкански фи
нал, който ще се играе в неделя 
и едните, и другите ще имат 
много тежка задача. Поляците 
се класираха за полуфиналите 
като единственият тим без по
ражение от началото на пър
венството. а бразилците са 
най-добрият национален тим в 
света през последните няколко 
години. Но българите и сърби
те също не са без адути. Бъл-

След края на есенната част от първенство
то на Южноморавска футболна дивизия 
„Младост“ заема 10 място на таблицата с 18 
точки от 15 мача. Зелените отбелядаха 5 по
беди, .3 равенства и 7 загуби.

На своя стадион босилег- и един гол от дузпа - в мача 
! радиани изиграха 8 мача, в кои- срещу “Слога” в Липовица, 
то завоюваха 5 победи, 1 ра- който босилеградчани загуби- 
вснство и две загуби. По три ха с 2:5. 

спечелиха в мачовете Смятам, че можахме даI точки
срещу “Единство”, “Житорад- постигнем по-добър резултат, 

! жа”, “Грапавина”, “Ябланица” казва Георги Георгиев, настав- 
и “Ястребац”, а единственото ник на босилеградските футбо- 
равенство вред своята публика листи. Покрай лошите ни игри 

I осъществиха срещу “Радан”, в някои мачове и
гарският тим играе в отлична | двехе домакински загуби бяха но трудния график на състеза-&,7.. ;йштш ,*шт.«««™. е», о, пр— »
когато вече се беше класирал за Сърбия и Черна гора, дълг опит от многоброинитс битки лезничар и от трегокласира-
полуфиналите (затова селекци- дини е един от най-добрите на- за световния връх и това е тех- ; ния “Злочудово”. Босилеград- очакваните беше и
онерът Мартин Стоев даде ционални състави в света и има пият коз. Българите пък ще по- ските футболисти бяха далеч то на някои ключови футбо-

титлата олимпийски шампион желаят да се повтори “москов-
от Сидни. В Япония също загу- ската история”, когато в пър-
би само един мач - от Полша, вия мач на финалния турнир на
когато вече си беше извадил Световната лига победиха сър

бите с максималния резултат.
Същата "сметка" е валидна 

и ако се случи (не дал Господ!)

изключител

но-лошите ни резултати от 
отсъствие-

шанс и на няколко резервни иг
рачи). Освен това напоследък 
българският отбор е редовен 
участник във финалния турнир 
на елитната Световна лига - на “полуфиналната виза”.

Всички любители на спортатурнира в Москва това лято
например българите сразиха в Сърбия и България естестве- 
бразилците с 3 0' Сръбският но “навиват” да има финален двата балкански тима да загу- 
тим който “по ' процедурни сблъсък Сърбия - България, бят полуфиналните мачове и

Доколкото се сбъдне това горе- да играят за бронзовия медал, 
що желание, кой ще бъде нови- Разбира се, възможно е и само 
ят световен шампион? Сръб- един балкански тим да играе на 
ските волейболисти имат богат финала. И това ще бъде голям

успех на балканския волейбол, 
още повече, ако балканският

_________ _________ финалист се за кич и с титлата
световен шампион.

причини” на световното пър
венство играе като представи
телен тим на несъществуваща
та вече държавна общност

Мартин Стоев:

Надявам се на финал с 

бразилците
ДВЕ НЕПЛАНИРАНП ЗАГУБИ НА "ПЕСКАРА": 
Отборът на ФК "Младост" от БосилеградНа футболния 

турнир 6 
ЕтрополеТреньорът на българския национален отбор но волейбол 

Мартин Стоев заяви след мача с Бразилия, че се надява 
във финала на Световното първенство в Япония да се 
срещнат българите и бразилците.
- Поздравявам Бразилия, днес те играха по-добре и затова 
спечелиха - каза Стоев. - Надявам се да направим добър 
финал с тях, защото съм сигурен, че бразилците ще се 
класират, а вярвам, че иие също ще сме там.

IПрез пролетната част 
‘‘Младост ” ще положи уси 
лая да се нареди сред първи
те шест отбора в дивизия
та и по този начин да се 
класира в “Качествената 
дивизия”, която ще стар
тира от следващия сезон.

река”) н допуснаха 5 загуби Покрай шестте първокласи-| 
(“Слога”, Манойловце”, БСК, рани отбора от ЮФД, в 
“Лемнид” и “Радник Роса”). състава на новосформира- I 

~ ната дивизия ще бъдат
Тази есен Младост отбе- включепи „ „ай-добрите 

ляза нулева голова разлика - отбори от други междуок- 
28:28. Пред своя публика отбо- ръжни дивизии. 
рът вкара 21 и допусна 9 гола. ' Обективно пР‘‘п\е^а6“^.1 .. .. , потенциал за по-добри Р‘
Като гости "зелените" отбеля- зулта„ш> изтъква Георги-
заха само 7 гола, а защитата ее, с добри подготовки, ко- \ 
отстъпи 19 пъти. Най-резулта- ито ще стартират пРез 
тен голмайстор през сезона бе-
ше Мирослав Георгиев^ с 6 'ра’пост на всички в отбора. 
попадения. Михайло Йойич смятам, че имаме шанс от 
вкара 4, а по три пъти се разпи- следващата година да ч-Р‘ 
саха Владица Владимиров, Ма- ем е по-силна < ивизи. 
рян Станимировци и Миодраг 
Николич.

През първата част от пър
венството зелената фланелка 
обличаха 23-ма футболисти, а 
във всичките мачове единстве
но игра вратарят Горан Вслич- 
кович, който успя да отбележи

по-неуспешни при гостувания- 
та си. В 7 изиграни срещи на 
чужд терен възпитаниците на 
треньора Георги Георгиев ус
пяха да измъкнат само две ра-

Трм състава от 
Димитровградско ■

Днес и утре в българския 
град Етрополе ще се проведе 
десетият Международен пред- 
коледен турнир по футбол за 
пионери. Организатори на ме
роприятието са Българският 
футболен съюз, Българският 
олимпийски комитет, Спортно
то дружество “Етрополе” и ФК 
“Олимпиец” от град Правец. 
Мачовете ще се играят в спор
тната зала “Стоян Николов”. 
Паралелно с пионерския, ще се 
проведе и турнир за ветерани за 
купата “Барези”.

В турнира ще участват и три 
състава от Димитровградско - 
пионерските отбори на “Желю- 
ша” и “Балкански” и съставът 
на футболните ветерани от об
щината. Да припомним, че ми
нала година пионерския турнир 
спечели съставът на “Желю- 
ша”. Тази година правото да 
участват в турнира имат деца, 
родени през 1992 г. и по-млади. 
Очаква се в спортната проява 
участие да вземат и пионерски 
състави от Китай и Япония.

венства (“Бобище” и “Пуста

поради
, какго

късмет в

някои срещилисти в
или наказания.кон гузни 

и липсата на спортен
моменти.определени

П.Лр-
Д. с.



Тдекември 200б"! "!Сщфщ-Швтт,
Първенството на ФС РИС за пионери и петлета 
и първенството на ПОЛ за пионери

Тъжен помен
На 2 декември 2006 година се навършват 

без нашия съпруг, татко, свекър и дядо
ХРИСТО КРУМОВ - РИСТА

Панихидата ще се състои на 2 декември 2006 
в 10 часа на димитровградските гробища.

Много ни обичаше и много ни даде. Винаги ще 
пазим спомена за теб с дълбока болка в сърцата 
си. Нека нищо не наруши блаженото ти спокой
ствие и вечния ти сън. Дълбок поклон пред свет
лия ти лик.

От най-близките: съпругата Иванка, синовете Сашаи 
Синиша, снахите Александра и Драгана, «нучкаянОМнил

40 ТЪЖНИ ДНИ

Пионери:___________________
И НакрЗЯ - фк „Балкански“ - ФК

„Синджелич“ 3 : 3 (0:0)три
Димитровград, 23.11.2006 г. СЦ “Парк”, зрители 30, съдия Душан Па- 

нич от Пирот. Голмайстори: Ботев в 52 и В. Гогов в 58 и 76 минута за 
“Балкански”, а Джокич в 54 и 79 и Груич в 68 са “Синджелич”. Жълт 
картон: Иванов (“Балкански”).

В отложената среща от 12 кръг отборът на “Балкански” три пъти во- 
В 14, последен кръг от пър- ди> но не Успя Да победи отбора на “Синджелич", който е класиран в 

чрнгтпото на ФС РИС за пип- гоРната част на таблицата. Обаче и равният резултат е успех за състава
на “Балкански”, който е най-младият и най-неопитен отбор в лигата.

“Балкански”: Манов, Н. Димитров, Митов, Стоянов, Тошич, Соко
лов, Ботев, Гогов, Коцев, Милев и Иванов.

загуби
Тъжен помен
На 9 декември 2006 г. се навършват 

смъртта на нашия мил баща
ВАСИЛ АСЕНОВ 
(1920-2006) 
от с. Бачево

Панихидата ще се извърши на 3 декември на 
димитровградските гробища.

, На 24 януари 2007 година ще се навършат ДВЕ 
‘ Ъ» ГОДИНИ от смъртта на милата ни майка

нери и петлета, и двата състава 
на димитровградския “Балкан
ски” претърпяха поражения 
във Владичин хан от съответ
ните състави на ФК “Морава”. 
Пионерите загубиха с 1:5 (0:2). 
Единственото попадение за 9 9 
димитровградчани 
Владимир Гогов. Петлетата 99

ШЕСТ МЕСЕЦА от

Петлета:

Балкански“- 
Синджелич“ 1:3 (1:1)

У
«р»отбеляза

дадоха сърцата си на терена с След мача на пионерите в СЦ “Парк” пред около 30 зрители се срещ- 
цел да се доберат поне до една наха и петлетата на “Балкански” и “Синджелич”. 
точка, но не успяха - загубиха с Голмайстори: Тодоров в третата минута за “Балкански”, а Антич в 
0 : 2 (0 : 1). 20, Иванич в 60 и Джорич в 63 минута за “Синджелич”.

В рамките на първенството Петлетата на “Балкански” не успяха да стигнат поне до една точка 
на Пиротска окръжна лига за ср^у вРъс™иците си от Ниш, въпреки многобройните шансове.

т„и пни „ Пиппт бе Балкански : Милошев, Гогов, Костов, Вукчевич. (ЯС Димитров), 
р р Митов, Иванов, Неманя Петров, Тодоров, Голубов, Йованович и

игран отложеният мач между Ненад Петров (Ставров). Р У
пионерските състави на Пър- 
чевац” и “Желюша”. Пиротча- 
ни триумфираха с 6 : 0, но ще

ТРОЯНКА АСЕНОВА 
(1920-2005) 
от с. Бачево

Завинаги ще останете в сърцата ни.

Д.С.
Вашите деца Бесилка и Ванча

На 5 декмври 2006 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 
смъртта на нашата мила съпруга, майка, свекърва и баба

ЦВЕТАНКА ЕВТИМОВА 
(1925 - 2006) 
от с. Бистър

Каним роднини и приятели на панахидата, 
която ще отслужим на 5 декември (вторник) от 11 
часа на бистърските гробища.

Времето не може да заличи спомена за твоята 
обич и добрина. Почивай в мир и светлина!

остане запомнено, че в състава 
им бяха състезатели на въз
раст, която не е позволена в та
зи категория. Желюшани об
жалваха този факт, но... През 
следващите дни пионерският 
състав на “Желюша” ще играе 
два мача в СЦ “Парк” и то сре
щу съответните състави на 
“Иединство” от Пирот и “Йе- 
динство” от Бела паланка.

Тъжен помен
На 10 декември 2006 г. се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА 

от смъртта на нашата мила майка, свекърва и баба
СТАНКА ПЕТРОВА 
(1927 - 2006) 
от с. Млекоминци

Панахидата ще отслужим на 10 декември на 
горбищата в с. Млекоминци. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Винаги ще си в нашите мисли, винаги ще теОт най-близките: съпруг Томислав, син Гошо, снаха 
Благица и внуци Мирослав, Милан, Виктория и ТатянаД. С. обичаме.

Почивай в мир!
Опечалени: синовете Рашко и Петър със семействата сиКръстословица 308 Ж★ 5 6 7 8 9 10 111 2 3 4

Съставил: Драган Петров
Тъжен помен
На 4 ноември 2006 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта на моя мил и непрежалим брат
ПЕТЪР ПЕТРОВ 
от с. Градинье

жж 14 1512 13

ВОДОРАВНО: 1. Мъжко 
име. 6. Който бие тъпан, щ 17 
13. Който има сила. 15. Вид 
джип. 16. Атлетически ”— 
клуб. 18. Гръцка оперна пе- 
Вица. 20. Горна част на по- 57— — 
мещение. 22. Името на ак
тьора Круз. 24. Страна 6 —------
Азия. 26. Небосвод. 27. Река 
В Сибир. 29. Недостатък в 
характера. 31. Автознак за 
Ниш. 32. Ловждия. 34.
Еврейски свещеници. 37 . 41 42 IX-43
Област в Индия. 39. Еги- ___1Н___
петски бог на слънцето. 40.
Красимир Овчаров. 41.
Един предлог. 43. Град в Ру
мъния. 45. 17 и 15 буква. 46.
Английски социалист-уто- 
пист. 47. Притежава. 49. то обзаведена къща на транство. 38. Магдалена 
Щит на Зевс. 51. Град 8 турски големец. 21. Отри- (гал.). 40. Славянско мъжко 
Босна. 52. Женско име. 53. цателен отговор. 23. Муха име. 42. Авто-мото съюз 
Област в Турция (сръб.). 25. Ловене на дивеч. (съкр.). 44. Завод за цигари в

28. Класче от едиополови Ниш. 45. футболен отбор 
цветове на някои расте- от Белград. 46. Древен на- 

30. Кирил (гал.). 33. род в Латинска Америка. 
Държавен глава - монарх 48.1 и 14 буква. 50. Положи- 

пПусЙк^« здравия разум, глу- « ‘ ц } 35 Никола Андо. телен отговор. 51. Пламен

жение в ша—ата игра; нов. 36. Голямо водно прос- Латинов.
9. Столицата на Йордания.

Градинско
(мн.ч.). 11. Жители на 1. Волан. 6. Карат. 11. АК. 13. Голан. 15. Парол. 17. Варел.
Арабския полуостров. 12. ]9 Кал 20. Ал. 21, Ар. 23. Сокич. 25. Касти. 27. Ром. 29. 
Област в Испания. 14. Нап- далас. 31. раиф. 32. „Обод“. 34. Дачич. 36. НЛО. 37. Лос. 
рсжение (сръб.). 17. Езеро в 39 Валог. 41. Ар. 42. Ен. 44. Сит. 46. Ковин. 48. Раи. 50. 
СеВерна Италия. 19. Бога- "Нос 52. Зеници. 54. Пеликан.

ЖЖ
19 20 2118

жж 25 262423

Времето не може да излекува тъгата и болката 
за теб. Завинаги ще останеш в сърцата ни. Почи
вай в мир!Ж Жж 29 30 3128

жж 35 3633 34

Сестрата Верица, зетът Митко 
и семейството им

ЖЖ Ж
4039ж 3837

ж 464544 На 6 декември 2006 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смър
тта на нашия съпруг, баща и дядо

МИХАИЛ ВЕЛКОВ 
геометър от Димитровградж 5150

Ж
4948

★ 53

Спокойно почивай в небесното царство и нека 
те пазят ангелите, а ние ще те пазим от забрава. 
Вечно ще живееш в нашите сърца и домове.

Съпругата Емилия и синовете Валентин 
и Васко със семействата си

ОТВЕСНО: 2. Иван Симов. 
3. Образ. 4. Английско мъж
ко име. 5. Който не се до-

Тъжен помен
На 6 декември 2006 г. ще се навършат ЧЕТИРИ ГОДИНИ, 

наситени с тъга и болка, защото с нас не е нашият обичан и 
непрежалим съпруг и баща
ВАСИЛ ИВАНОВ - ВАСА 
от е. Желюша

Твоята внезапна смърт остави голяма празно
та и тъга. В сърцата си винаги ще пазим свидните 
спомени за теб.

ния.

Решение на кръстословица 307 • Водоравно:цвете10.

Съпругата Верица 
и синовете Мирослав и Ивица
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Смешки
&Гил’а?К0Г0 <
Нашенски историйки ....

Жена отива на преглед 
при гинеколога заедно с мъ
жа си. След прегледа докто
рът излиза и казва на чака
щия с нетърпение съпруг:

- Честито, ще ставате ро
дители!

- Но, докторе, това е не
възможно! Аз толкова вни
мавах...

Докторът го потупва съ
чувствено по рамото:

- Не се тревожи, това е ка
то в движението. Ти внима
ваш, ама други не внимават!

Преди половин век в е. Раки
та животът беше много интере
сен. Мина “Нова Ерма" работе
ше усилено, имаше над 800 ра
ботещи - миньори, инженери, 
геолози, икономисти и адми
нистративни служители, които 
бяха дошли от много места: 
Белград, Нишка баня, Пирот, 
Димитровград, Звонци, Студе
на, Бабушница... Убедително 
най-популярна сред тях беше 
една машинописка. Ннссчка на 
ръст, но много симпатична, тя 
беше голяма гювендия и хитра 
като лисица.

Популярната машинописка 
любили мнозина ергени и мъ
же, а най-после дошъл редът и 
на един инженер. Двамата си 
направили кефа, ама случката 
се разчула и жената на инжене

ра направила голям скандал. 
Селският даскал, който бил и 
секретар на партията, убежда
вал госпожата да не вдига тол
кав шум, но тя не се съгласила 
н завела съдебно дело. Дошъл 
денят, в който започнало раз
глеждането па делото. След на
чалните формалности съдията 
попитал машинописката:

- Девойко, с кого си се люби-

ния и Република Сърбия, 
има чак и Република 
Сърпска! Кико що видиш 
са не су шес, а седъм!

- Тека йе, ама евака си 
избрала друг дън за дър- 
жаван празник...

- Може да си избирам 
колко оче, ама на тия дън 
йе кральевината укьину- 
та и йе дошла република
та. Ако мене питаш я съм 
пай да си празнуйемо тия 
дън, кико вранцузите. 
Откико стурили монарки- 
юту и дигли републику- 
ту, еве вечимка чини ми 
се два века си празную 
тия дън...

- Лъко йе на вранцузите: 
йедна държава - йедън 
народ, а при нас кой че 
държи шес рога у йедну 
вречу!? Не виде ли дека 
замалко сами стеомо да се 
испозатрийено...

- Ее, и са кикво?
- Кзо кикво? Че празну

йемо Гмитровдън, Ран- 
джеловдън, Свети Нико- 
лу, па Божич, па Свети 
Йована, па...

- Немой да ми гьи ре
диш, знам гьи... Ама това 
су езе църквени празни
ци...

- Ее, има и държавни! 
Ако седнеш и почнеш да 
сметаш нийе бре Свето у 
целият свет най-вече 
празнуйемо! А ако узнеш 
и това дека празнуйемо и 
по старият и по новият ка
лендар, при нас све изла
зи двойно, близнимо...

- Тека йе, млого празну
йемо! Ти забовари имени- 
те дни, па рождените дни, 
па другье славе, родило 
се дете, отелило се теле, 
окозило ее яре, па чак и 
кокошката ни снела пър
во яйце... Ама...

- Кво па са “ама”?
- Ама Манчо, йедън си 

йе Празникат на Републи- 
куту!

- Кико прекара 
празникът, има ли доста 
гоейе? - орете ме ючера 
Света Долномалскьи. - Я 
се бео наканил да дойдем, 
ама бабата ми каже: “Ма- 
ни се Свето, при нъега йе 
са цела тарапана.”

- За кой празник ме пи- 
туйеш, за Гмитровдън 
или за Ранджеловдън?

- Мани църковните праз
ници, я знам дека не си 
падаш млого по ньи, осем 
ако и ти не си станул ко 
бившите комунисти: от 
нъи не може и свечу у

- Ти какво? Искаш да мс църкву да запалиш. Пи- 
изнасилиш? - изкрещялата и \ туйем те за Празникът на 
насочила пушката към гъба- | Републикуту. Сечам се

йедно време неделю пре
ди това ти варкаш ли вар- 
каш да купуйеш йеденье 
и пийенье!

ла?
- Не знам, другарю съдия!
- Как може да не знаеш?!
- Епа, беше много тъмно, Баса с пушка

Мъж събирал гъби в една 
гора и срещнал баба е пуш

ели н мъж ме хвана и започна да 
ме люби. Ама шиш беше тъмна 
тъмница, не го познах. Може да 
е бил Иван, може да е бил Йор
дан, но може да е бил и Бог
дан...

ка.

Й. Миланов

ря.
- Нс, не, не искам, моля 

ви, какво говорите? - смуто- 
левил изненаданият и упла
шен мъж.

- Добре, щом не искаш 
доброволно, ще искаш доб- 
розорно!

- Е, Свето, тия празник 
съгашньите демократи

| укьинуше...
- Защо су га бре укьину- 

| ли, па нали смо Републи- 
I ка?!С1 - Република смо, ама тъ- 

гай беомо Република с 
шес републикье! У сваку 
имао ял сина, ял черку, 
или па кума или свата... 
Па нали знайеш: празну- 
йе се два дъна, ама нийе 
гьи спетлямо със суботуту 
и неделюту, а ако се пад
не кико съга у среду друг- 
ьите дни у неделюту уж- 
кьим че отработимо пос
ле, та тека си праеомо мъ- 
нечък годишньи одмор... 
Мину това време, Свето, 
отиде, та се не виде. Нема 
гьу Югославия, нема га и 
Празникът на Републику-

Директорът казва на глав
ния инженер:

- Реших да уволня секре
тарката си!

- Защо?
- Заради рождения ми ден!
- Забравила е?
- Не, но баш тогава я 

срещнах на улицата. Носеше 
две големи чанти и аз й 
предложих да й помогна до 
вкъщи. Когато пристигнах
ме, тя ме покани на чашка 
кафе...

- Но това е хубаво!
- Качихме се в апартамен

та й. Тя влезе в една стая и 
каза да не влизам, докато не 
ме повика...

- Оо, това е прекрасно!
- След няколко минути тя 

ме повика и аз влязох. В ста
ята масата беше сложена и 
около нея бяха насядали мо
ите колеги...

- Чудесна изненада!
- А представяш ли си ка

къв влязох?!

Моля,беЗ ЪУщр

Предизборни закачки
Един от многобройните ергени в Димитровградско Зоран Ра- 

доичич тези дни каза на “колегите” си, че отдавна е трябвало да 
се формира партия на димитровградските ергени, защото тя със 
сигурност би постигнала добър резултат на изборите. След като 
един от другарите му подхвърли, че с течение на времето парти
ята би останала без членове, Радоичич реагира с думите: Както 
вървят нещата, броят на членовете може само да се увеличава. 

***

ту...
- Айде нема гьу Югосла

вия - нема гьу. Ама репуб- 
ликьете си остануше. Има 
Република Словения, Ре
публика Хърватска, Ре
публика Босна и Ерцего- 
вина, Република Църна 
гора, Република Макьедо-

Лидерът на димитровградския клон на пенсионерската пар- 
ПОПС Томислав Василов тези дни даде следния отговор ::~натия

въпроса на кореспондента на “Братство” дали са започнали пре
дизборните дейности: “Още е рано за нас, ние сме стари хора и 
ако сега започнем, ще се уморим за финиша на предизборната 
кампания.” Б' Д*

Манча

Предизборна кампанияТипично по шопски *Аз съм последният сиро
мах, но ще гласувам пръв, за 
да си напълня джобовете с 
празни обещания.
* Когато гласувате, усмих
нете се. Това е последният 
ви шанс.

коВа огорчен народ.
На световноизвестния царибродски художник Слободан Со- 1 Ще гласувам за най-добрия, *н Иие имаме коне за избор- 

тнров някой засипал с отрова за плевели значителна част от тре само не знам защо го няма ното надбягване, само не 
двора на семейната му къща в Димитровград и окастрил на кандидатската листа. знаем кой ще ги яхне после.вата в

"ЯКакто узна)шеРот самия художник, полицията е разкрила из- '"Ако от моя глас зависи «Непременно ще гласувам 
вършнтеля, но и без полицейското разкритие неговата самолич- съдбата на народа, ще се за него Защото, когато го 
ност беше известна. Тя отдавна е дефинирана в “Кодекса на шо- въздържа. арестуват, ще ми бъде ми
на”: “Я не сакам на мене да ми е добре, я сакам на комшията да *дан0 не ме изберат. Че кой ло, че и аз съм допринесъл за 
му е зле!” да се разправя после с тол- това.

Милорад / 'еров
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