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1а | надхвърли 6,5 милиарда ду

ши. Това съобщиха демографи, ра
ботещи за ООН. Днес се раждат
близо 365 хиляди деца на деноно
щие. Петдесет и седем на сто от
ражданията се падат на азиатски
те държави, 26 на сто са в Африка,
9 на сто в Латинска Америка, 5
процента в Европа и 3 процента в 
Северна Америка и Океания. Според 
демографите през 2012 година се 
очаква населението на Земята да
стигне 7 милиарда души.
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Замиминистър
Нова представа за Балканите Благоевич в

Димитровград

Първа визита на премиера Кощуница в България

* Сергей Станишев: Развитието на общата инфраструктура 
приоритет за правителствата на България и Сърбия * Воислав Ко
щуница: Пред нас се открива една нова карта на Балканите с проз
рачни граници, които свързват хората * Българското национално 
малцинство в Сърбия е мост между двете страни в контекста на 
европейската им перспектива

е

Заместник-министърът на капиталните инвестиции в облас
тта на телекомуникациите Братислав Благоевич посети накрат
ко Димитровград на 16 декември. С кмета на общината д-р Ве

да разкрие бъл- селин Величков гой води разговори за състояние ю пателскому- 
гарски културно-ииформацио- никациониата мрежа, като изтъкна, че в момей I а I сри герията 
нен център в Белград. Изразе- на общината е покрита със сигнала на “064", коез о с сдинствено- 
по беше и общото виждане за То решение с оглед на факта, че мрежата за стационарните теле- 
това, че българското национал- фШ1И за гю няколко домакинства не се рентира, 
но малцинство в Сърбия е мост 
между двете страни в контек
ста па европейската им пер
спектива.

Сред обсъдените регионал
ни въпроси па първо място е 
темата за преговорите по ста
туса на Косово. България изра
зи позицията си, че е заинтере
сована окончателното решение 
да създаде повече стабилност 
за целия регион, като се осно
вава на ясни международни 
стандарти. България винаги е 
отстоявала разбирането, че в 
Европа и на Балканите въпро
сът за границите все повече 
трябва да става второстепенен.
Те трябва да стават прозрачни 
- не да разединяват, а да обедн
яват хората и народите.

Премиерът Кощуница също 
открои добрите двустранни от
ношения и сподели, че е видял 
една граница, която е европей
ска в истинския смисъл на ду
мата - открита и прозрачна ко
ято свързва, а не разделя.

- С удоволствие говорих с 
премиера Станишев за откри
ването на български културен 
център в Белград и на сръбски 
културен център в София, каза 
Кощуница и добави, че Бълга
рия и Сърбия трябва да влязат 
в Европа, стремейки се да запа
зят своя идентитет, а не да се 
откажат от него. Говорейки за 
европейското бъдеще, той под
черта, че присъединяването на 
България в началото на 2007.Г. 
и започналите преговори на 
СЧГ за стабилизиране и асо
цииране към Европейския съюз 
са много добри и важни нови
ни, които говорят, че пред нас 
се открива една нова карта на 
Балканите, една нова предста
ва за Балканите.

Първото посещение на пре
миера Кощуница в София 
приключи с разговор е прези
дента на България Георги Пър
ванов и с председателя на На
родното събрание Георги Пи
рински. По време на разгово
рите си в София Кощуница се 
съгласи със своите домакини, 
че двустранното икономическо 
сътрудничество е добро, но 
може да бъде още по-добро, е 
оглед на факта, че за това съ
ществува голям интерес от 
страна на български и сръбски 
компании. Той потвърди, че в 
предстоящите преговори за бъ
дещия статус на Косово е необ-

яви готовност

Премиерът на Сърбия Воислав Кощуница и 
президентът на България Георги Първанов

Министър-председателят на 
Сърбия Воислав Кощуница 
пребивава на първото си офи
циално посещение в България 
по покана на българския пре
миер Сергей Станишев.

Двудневната визита на пре
миера Кощуница в България 
започна на 18 декември е цере
мония по официалното посре
щане на площад “Св. Алексан
дър Невски”. След това преми
ерите Станишев и Кощуница 
откриха
ж.п. линия между Драгоман и 
гара Калотина запад - граница.

Премиерът Кощуница обе
ща пред българския си коле
га Станишев, че в скоро 
време ще се реши проблема 
с правото да се учи българ
ски език.
-Надявам се българските 
деца да учат на родния си 
език, защото има само тех
нически пречки за това, ко
ито ще бъдат преодолени, 
каза Кощуница.

Вероятно предстои разширяване на мрежата на граничния 
преход, имайки предвид размера и значението му и очакваното 
увеличаване на оборота на пътници и стока през него.по кори

Срьбтг, ", 111 ер отбеля- 
за, че двете страни днес създа
ват една обща и прозрачна ев
ропейска граница, което е осо
бено ват
страни ще се присъединят към 
Европейския съюз.

На 19 ноември Кощуница и 
Станишев разговаряха на “че
тири очи”, след което се прове
доха пленарни 
ду двете 
конфере- 
на Мк;. 
ерът •
посещение к. на ; 
щуница като поредна т .,на
стъпка в развитието на двус
транното сътрудничество. За 
да се развиват добре икономи
ческите връзки, е много важно 
да съществува необходимата 
инфраструктура - около това 
мнение се обединиха двете де
легации. Приоритетно за Бъл
гария е развитието на коридор 
№ 10 - София - Ниш и оттам за 
Белград, каза Станишев и изра
зи готовността на България да 
изгради по-бързо газовата 
връзка между Дупница и Ниш. 
Двете правителства имат жела
нието да разкрият и нови гра- 
нично-пропусквателни пункто
ве, а действащите да функцио
нират по-ефикасно.

Друг акцент беше развитие
то на двустранните културни 
връзки. Българската страна за-

А.Т.

Бележка

Оставка като 

протест■чеж-

Тези дни м-р Михаил Иванов подаде оставката си като 
член на Училищния съвет на гимназията “Св.св. Кирил и Ме
тодий” в Димитровград. В нея той между другото посочва: 
“Дълбоко съм разочарован от методите и начина на работа 
на директорката на гимназията по отношение статуса на това 
ведомство. Нейното държание е като че ли гимназията е ней
но частно училище. Без да зачита решението на скупщината 
около статуса на училището, създава лоши отношениея с ор
гана на управлението, който ме е делегирал.” По-нататък по
сочва, че директорката е създала и лоши междучовешки от
ношения в колектива.

Чашата преляла след аферата с екскурзията в България. 
Той недоумява, че след такива скандали около организиране
то на екскурзията, избиране на агенция, събитията в автобуса, 
хотелите и в бутиците, тя дава изявления, че всичко е наред, че 
се преувеличава, без да почувства някаква лична отговорност. 
Засегнат е и от факта, че с “игрите” и квалификациите не било 
допуснато на класните ръководители да водят своите класове 
на екскурзия. Иванов посочва, че преди години той също е ра
ботел като член на Съвета и е бил доволен.

електрифицираната . а

- Нашето общо виждане е за 
бъдеще в евроатлантическите 
структури, но за да постогнем 
нашите цели, е изключително 
важно да си сътрудничим със 
съседите, каза българският 
премиер. По думите му, това 
означава активно политическо 
сътрудничество, търговия и 
развитие на инфраструктурата 
във всичките й форми, особено

В състава на българската делегация, водена от премиера 
Станишев, бяха министърът на транспорта и съобщения
та Петър Мутафчиев, посланикът на България в Белград 
Георги Димитров и други сътрудници в Министерския съ
вет.
Водената от премиера Кощуница делегация включва Вели
мир Илич, министър на капиталните инвестиции, Пред- 
раг Бубало, министър на икономиката, Милан Париводич, 
министър на външноикономическите връзки, Данило Вуче- 
тич, посланик на СЧГ е София и други сътрудници е каби
нета.
В състава на делегацията беше и председателят на На
ционалния съвет на българското национално малцинство 
Ангел Йосифов. Този факт има наистина историческо 
значение, тъй като за първи път се случва в една официал
на делегация на посещение в България да бъде включен и 
представител на малцинството ни.

Ст. Н.

Автобусна линия 

Босилеград - София
ходимо да се опазват принци
пите на международното пра
во, основен принцип на което е миналата седмица откри автобусна линия Босилеград-София.

Автобусите на АТП по този

Частното автотранспортно предприятие “АТП Босилеград”

ненарушимостта на суверени
тета и териториалната цялост, мично

маршрут движат два пъти сед-
- всеки понеделник и петък. От босилеградската автогара 

Президентът Георги Първа- автобусът потегля в 6 часа и 15 минути в понеделник и в 6 часа и
гаои^ла3 окязТв°яВНр00ТТа ™ БЪЛ_ 3° мину™ в петък- а на връщане тръгва в 17 часа българско вре-
моТна^СчГв1прелетите йз°а Мв °Т Ст—? в София,
стабилизиране и асоцииране. Билетът до София и назад струва 700 динара.

П.Л.Р-
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ДОО "Ибер" - Босилеград

Поредна успешна година
ДОО “Ибер”, собственост на стоки, предприятието разполага и с 

Иван и Невенка Костадинови от Бо- добре заредени магазини в Райчи- 
силеград, е едно от най-успешните ловци, Горна Лисина, Долна Лиси- 
предприятия в Босилеградска об- на и Милевци. 
шина. В 12-те търговски магазина, Фирмата отчита значителни ус- 
хлебопекарницата и сервизите за пехи и в областта на услугите. В със- 
поправка на фискални каси и елек- тава на “Ибер” успешно работят 
троуреди в момента работят 35-има три сервиза за фискални каси - в Бо- 
млади работници. ДОО “Ибер” е силеград, Сурдулица и Владичин 
формиран през 1993 година, когато хан, което е доказателство, че фир

мата има потенциал да 
развива бизнеса си и извън 
Босилеградска община. В 
Босилеград тя разполага и 
със сервиз за всички видо
ве електроуреди.

От миналата година то
ва частно предприятие за
почна да се занимава и с 
производство на хляб и 
хлебни изделия. Днес 
“Ибер” е собственик на 
бившата обществена хле
бопекарница на “Прогрес” 
и всекидневно предлага на 
потребителите в града и в 
околните села различни 
видове хляб и качествени 
хлебни изделия.

. - Въпреки трудностите, 
пред които беше изправена 

нашата фирма от формирането си 
до днес, успяхме да оцелеем и да 
разширим бизнеса си, казва соб
ственичката Невенка Костадинова. 
Това постигнахме с качествена ра
бота и с непрекъснат стремеж да се 
доближим до клиентите. Не се стра
хуваме от конкуренцията, понеже 
смятаме, че всеки има правото и се 
старае да печели доверието на купу
вачите, разбира се, като им предла
га качествена продукция и добри ус
луги. Дано жизненият стандарт на 
гражданите в общината се повиша
ва, с което ще се подобрият и усло
вията за развитие на нашия бизнес.

П.Л.Р.

гяаяйг,ше ш ос 8 б°“-ри приеха и

на даРесеВсъбеоаСт ЖГ” Г°ДИ‘ ™6 На ™Фраструктурата, 11 милиона от
на да се съберат 88 920 000 динара. Кметът които ще получи общинската Дирекция
Владимир Захариев изтъкна, че през 2006 за строителни площи и пътища Във Фон 
година няма да се увеличи нито една об- 
щинска такса Да за развитие на общината е планирано 

дооави, че съществуват и да се съберат - 4 милиона, във Фонда за 
други начини за осъществяване на прихо- солидарно-жилищно строителство - 2 3 
ди, а не чрез увеличаване на таксите, с кое- а във Фонда за ползването на благата от 
то да се обременяват гражданите. общ интерес - 1,6 милиона динара. Пред-

1 оляма част от бюджетните средства ще видени са и 2,5 милиона динара за капи- 
се ползват за финансиране на ведомствата тални инвестиции в общината, по поло- 
и организациите, чийто основател е ОС. За вин милион ще се отделят за реализация 
нуждите на общинското управление са пла- на проекта “Почистване на махленските 
зто ппл ^ тг за Центъра за култура - 7 пътища”, както и за проекта за развитие- 
338 000, за Народната библиотека “Христо то на туризма в общината. В новия бюд- 
Ботев - 5 131 000, за ОО на Червения кръст жет за първ път се предвижда субсидия 
1 400 000, за ФК “Младост” - 1 450 000, за от 1 милион динара за комуналното 
ШК Младост - 680 000 динара и пр. За ма- предприятие “Услуга”, с което се цели да 
териалните разходи на основното училище не се повишават цените на комуналните 
ще бъдат отделени 3 500 000, а за гиманази- услуги в града и село Райчиловци. 
ята - 1 100 000 динара. За социалната защи- През следващата година ще бъдат уве- 
та са запланувани 1 600 000 динара. личени и средствата за развитие на жи-

Значителни средства от бюджета - 27 087 вотновъдството и подобряване на здрав- 
000 динара, ще бъдат похарчени за разви- ната защита на животните. За тази цел е

планирано да се отделят 350 000 динара, 
Особено бурно беше в края на заседание- както и 850 000 динара за Ветеринарната 
то. Страстите се разпалиха след док
ладването на кмета за “постижения
та” на общинското ръководство. Обви
нявайки го, че трибуната използва за 
политическа промоция, общинските съ
ветници от опозиционната ДС отпра
виха редица критики свързани с дейнос
тта му. на околната среда и реките на територи-
“В защита па кмета” застана отборни- ята на общината бюджетът ще отпусне 
кът от редовете на СПС Божко Божи- 320 000 динара.
лов, който подкрепи кмета и критикува Отборниците упълномощиха кмета да 
бившата власт на ДОС в републиката и подпише договор за донация с “Лукойл”, 
на бившото ДОС-ово управление в общи- с който руската компания предоставя 
ната, както и членовете на ДС в об
щинския парламент, даже отправи и 
закана към д-р Миряна Цветанова.

Иван и Невенка Костадинови (в 
средата) с работниците си Димитър 
Стаменов и Биляна Костадинова

в състава си е имал само сервиз за 
електроуреди, в който са били анга
жирани двама работници. През из
теклите години фирмата е разширя
вала дейността си и постоянно уве
личавала броя на работещите.

- За нас 2005 беше успешна дело
ва година, понеже предприятието 
ни отчете оборот от над 85 милиона 
динара, изтъкват собствениците на 
фирмата. Ще се стараем през след
ващата година да бъдем още по-ус
пешни и по-привлекателни за пот
ребителите.

ДОО “Ибер” има широка мрежа 
от търговски магазини. Покрай 
обектите в града, в които клиентите 
могат да се снабдят с най-различни

станция.
Новина е и финансирането на новия 

спортен колектив - отбора по лека атле
тика, за чието формиране и дейност ще 
се отделят 500 000 динара, докато за но
восформираното сдружение за защита

своята част от бензиностанцията в Боси
леград на Общинска скупщина.

П.Л.Р.
-----

В „Анитекс" произвеждат различни видове чорапи

С качество до пазарите
^Усъвършенствали производството на чак 53 вида бебешки, дет
ски мъжки и дамски чорапи. * Тазгодишното производство възлиза 
на 25 милиона динара * Средната заплата на 30-те работници е над 
17 хиляди

водствТно еС и адинственат^коя- работниците си, икономически се е - Произвеждаме бебешки, дет- 
?о си пробива път и към чуадес- укрепвала, купувала нови маши- ски, дамски и мъжки, и усъвършен- 

прооива път и у През 2002 година купила част ствахме производството на чак 53
вида чорапи. Изделията ни са 
твърде качествени и благодарение
на качеството си пробиват път към Следят модата и държат иа качеството - Драгана и 
избирчивите пазари, подчертава Павле Иванови 
Драгана Иванова.

Съпругът й Павле пояснява, че ло 25 милиона динара, а средната ляват на китайците да държат мо- 
успехът на фирмата им се дължи заплата на работниците е над 17 нопол с низкокачествените си сто
на няколко факта:

- Постоянно следим световните че заплатите са редовни и че ра- 
модни тсндеицииа, суровините ни ботниците ги получават винаги новете, Иванови отговарят, че и за- 
са качествени - внасяме ги главно през първите пет-шест дни на ме- напред ще се стараят да следят 
от чужбина, разполагаме със съв- сеца. 
ремеини машини, засилен е кон
тролът по време на производство- мата никога не е имала залежала чеството на изделията си и модата 
то и, което е особено важно, имаме стока, а целокупната продукция се ги надмине, ще загубят пазарите и 
добри работници. Нашите дамски пласира на домашния и на чуждее- клиентите, 
чорапи, например, по нищо не трании пазари. Изделията нами-
изостават зад тези в Италия, която рат пласмент в повече места в усилия още повече да укрепим по- 
се смята за център на този вид мо- Сърбия, включително и в Косово, зициите си и да разширим про-

Черна гора, Македония, Босна и дажбата на едро в по-големите 
През годината, която изтича, в Херцеговина... Казват, че не се градове в републиката, преди 

“Анитекс” са произвели около 500 страхуват от лоялна конкуренция, всичко в Белград, Нови Сад и 
хиляди чифта различни чорапи, но че “не могат да разберат каква Ниш, оповестиха те, 
производството е достигнало око- полза имат властите, които позво-

транните пазари.

хиляди динара. Тук подчертават, ки”.
На въпроса ни какви са им пла-

модата и изискванията на пазара. 
Съпрузите подчертават, че фир- Убедени са, че ако не държат на ка-

- Същевременно ще положим

да.

В.Б.
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НакраткоПриключи мисията на българските воини в ИракГеорги Първанов: вЖ?-

Достойни за традицията на БА ***
Изложба, посветена на загина

лите в река Лим 12 български де
па от Свищов, бе открита в град
чето Чипровци, намиращо се не
далеч от българо-сръбската гра
ница. Авторът Александър Прой- 
нов е озаглавил творбите си “Раж
дането на една легенда”. Пройнов 
е изваял образите на децата но об
ща снимка, която видял след 
смъртта им. На всяко дете е пос
ветена отделна миниатюра от
бронз.***

“Когато човек върви по улица
та и пита хората на Казан (столи
цата на република Татарстан, 
част от Руската федерация) за 
какви се считат, те казват, че са 
българи.” Това заявиха група жур
налисти на пресконференция в 
София, след завръщането им от
там. Повод за посещението на Та
тарстан бе юбилеят-хиляда годи
ни от основаването на град Казан 
от волжките българи.* * *

“Българите извън България” е 
книгата на историка Йордан К. 
Колев, представена тези дни в 
Софийския университет. Авторът 
е дългогодишен преподавател в 
университета, председател на 
Студентското сдружение “Родо
любив” от началото на 90-те го
дини, а сега работи в Държавната 
агенция за българите в чужбина.***

Художествената галерия “Вла
димир Димитров - майстора” в 
Кюстендил събра близки и почи
татели на поезията на покойния 
нашенец Емануил Попдимитров, 
роден в босилеградското село 
Груинци, по повод 120 години от 
раждането му.

Гости на творческата среща 
бяха дъщерята му д-р Светла 
Попдимитрова, неговите внуци и 
правнуци и представители на На
ционалния литературен музей.

Т. Петров

Позитивни 

новини за 

медсестрите 

в Либия

ската армия. Показаха на всички, на на
шите партньори, на хората в Ирак, чс 
Българската армия е способна да из
пълнява много трудни, деликатни и от
говорни задачи в сложна обстановка.

Ние никога няма да забравим 13-ге 
жертви, кои то България даде. Те ще ос
танат в българската военна история, 
отбеляза премиерът.

Пети батальон на БА от състава на 
многонационалните сили в Ирак прик
лючи оперативните си задачи на 17 де
кември, след което започна изпълнени
ето па мероприятията за изтеглянето на 
българските воини.

Сергей
Станишев заедно с министъра па от
браната Веселин Близнаков и начални
ка иа Генералния щаб на БА генерал 
Никола Колев посрещнаха па летище 
София в петък на 23 декември втората 
група от Петия пехотен батальон на БА, 
който участва в операцията на много
националните сили в Ирак. Няколко 
дни преди това се завърна и първата 
група от 105 души от българския батал
ьон в Ирак.

В словото си пред военнослужещите 
Станишев заяви, че за две години и по
ловина българските воини показаха, че 
са достойни за традицията па Българ-

Министър-прсдседателят

Президентът Георги Първанов зая
ви пред Дарик радио, че се надява в 
рамките на 2006 година да има поло
жително развитие по случая със съде
ните български медицински сестри в 
Либия. “Позволете ми да бъда сдър
жан, но ще обърна внимание към из
вестни позитивни новини - дойдоха 
доста меки, спокойни и даже, пози
тивни изказвания и от видни предста
вители на либийската държава през 
последните седмици, и от ръководи
тели на асоциацията на родителите”, 
каза президентът. По думите му такъв 
климат не е имало за тези шест-седем 
години от началото на събитията око
ло осъдените. Според него това е 
главното основание да се правят 
прогнози за възможно положително 
развитие, но все още предстои много 
работа. Георги Първанов отбеляза 
още, че в процеса са ангажирани мно
го страни - приятели и партньори. 
“Ще ми се да открия и ролята на ново
създаденото Сдружение за приятел
ство с Либия, което направи своя пър
ви доста обнадеждващ контакт с асо
циацията на родителите”, каза прези
дентът.

В Народното събрание 

приети 90 закона
Първата сесия на 40-тото Народно съб- мента, 

рание положи добро начало на четириго- През 2005 година България направи се- 
дишния мандат на парламента, каза прелее- риозна крачка по пътя на изграждане на ед- 
дателят на Народното събрание Георги Пи- но общество, основано на закона и на ико- 
рински на последната за тази година прсс- номика, която да може да е конкурентна и в 
конференция. Бяха приети 90 закона. европейски и в световен мащаб, отбеляза

Пирински подчерта, чс промените в пра- председателят на парламента. Пирински за- 
вилника на дейността на Народното събра- яви, че през 2006 година ще се стреми рабо- 
нис, които са били направени, са спестили тата на парламента да отговаря на очаква- 
пленарно време. Вече не се четат всички нията иа гражданите и на нуждите на стра- 
предложення по разглежданите закони, а са- ната, да бъде достатъчно ефективна и качес- 
мо тези, които не са подкрепени ог водеща- твена. Той посочи, че трябва да се преодо- 
та комисия, ускорена бе и процедурата за лее делението на “ние” и “вие”, на депутати 
приемане на закони, свързани с евроинтег- и общество, за да има успешна държава, та- 
рацията, обобощи председателят на парла- кава, каквато гражданите я искат.

Еад МКП9Н иа за “Българската Коледа”
Даренията по благотворителната иници- дарената апаратура ще могат да бъдат из- 

атива “Българската Коледа 2005" надхвър- вършвани безкръвни изследвания на деца. 
лиха милион лева. Това съобщиха от прес- Благотворителната инициатива “Българ- 
секретариата на държавния глава. Прези- ската Коледа. Подарете надежда на дете в 
дентът Георги Първанов дари 1 500 лева беда” се провежда по инициатива и под пат- 
лични средства. Служителите в Админис- ронажа на президента Георги Първанов, 
трацията на президента дариха 35 470 лева. Благотворителната кампания, която се ор- 
Фирма "Медилон" дари на Детското отде- ганизира за трета поредна година набира 
ление на многопрофилната болница “Света средства за лечението на болни български 
Анна” медицинска апаратура на стойност 3 деца и за купуването на медицинска апара- 
600 лева. Болницата е една от клиниките, ко- тура и консумативи на нуждаещи се детски 
ито “Бългаската Коледа” ще подпомогне. С клиники и отделения.

Семействата на петте български 
медицински сестри, осъдени на 
смърт в Либия, са се срещнали с 
тях в затвора в Триполи. Близките 
на медицинските сестри са в Либия 
от края на миналата седмица и 
всеки ден са имали право дс ги посе
щават. Разрешението е във връзка 
с празниците Коледа и Нова годи
на.

___■цГ;

Учителите 

извоюваха 

по 21.75 

лева

11 ©ниши, но 1 тьт тенюта й
-■йШ т.нареч. клубни заведения, където 

Новата 2006 година може да се доча
ка за около 30 лева. Там похапването 
е главно на шведска маса, като за
дължително има и музика на живо.

В битовите ресторанти в София ку
вертите са по-високи - над 50 лева, 
като там предимно залгат на попу
лярни изпълнители на фолк музика 
(чалга).

Нашенци, които са решили да пос
рещнат Новата година в София, но по 
никакъв начин не желаят да се отре
кат от сръбската скара, имат голям 
избор, защото през последните години 
в София “изникнаха” многобройни за
ведения, които най-често носят името 
“Сръбска скара”. Без съмнение, спо
ред чревоугодяниците далеч най-ка- 

:ръбска скара, не само в Со
фия, а изобщо в цяла България, пред
лага прочутият майстор Миро - соб
ственик и управител на ресторант 
“При Миро”, който по потекло е от 
Лесковац. Неговото 
ращо се в центъра на София, дава 
възможност клиентите да изкарат 
един незабравим празник сред краси
ви жени и атрактивна музикална 
програма. За целта се прави меню, 
различно от традиционните гозби, 
сервирани през годината. Както ни 
осведоми майстор Миро, на масите ще 
има изобилие от сръбски блюда, а гос
тите ще увеселява прочут сръбски ор
кестър, чието име се пази като изне
нада.

ци най-често посрещат Нова година в 
София, където има и най-много заве
дения, този път свалили цената на 
кувертите до 20-30 лева.

“Голямата конкуренция ни кара даШ&кШ т
Шж

преглътнем покачването на цените 
на алкохола и месото. Тъкмо обратно
то - повечето кръчми намаляват це
ните, колкото и парадоксално да зву
чи”, споделя управител на ресторант 
в центъра на София.

Поскъпналият

Шт
Министерствата на образование

то и финансите поради стачка на учи- ( 
телите предложиха споразумение за Ь 
увеличение на заплатите е 4% от 1 
януари и възможност за допълнител
но повишение е 6% от 1 юли. В доку
мента се обещава допълнително уве
личение през есента, но само при на
личие на вътрешни резерви. Това 
прави средно по 21.75 лв. към учи
телската заплата месечно.

Синдикатите отказаха да подпи
шат такъв текст. “Подкрепа” спря 
стачката, докато Независимият учи
телски синдикат продължи протес
тите.

алкохол накара
част от кръчмите да махнат ракията 
от менюто, като по този начин правят 
офертата си значително по-привлека
телна, а който иска, ще може да си 
поръча свободно алкохол на обикно
вените цени на заведението. Други 
кръчми са включили в менюто си на-

кА >-<г.
-■X

ливна домашна ракия, като по този 
начин свалят крайната цена. Има и 
заведения, които са запазили минало
годишните цени на всичко останало, 
но са увеличили двойно алкохола.

Всички тези прийоми са се отрази
ли на средната цена на кувертите, ко
ято е слязла до 40 лева на човек. Ина
че на около 100 лева са се съсредото-

ва значително поевтиняване на ново- б^гарскТта сто^а“Н^ко^^Тп^д- 
годишните куверти в ресторанти в ця- ВИДШ1И различни отстъг^г като Зап
лата страна. Изключение щ)авят три- ример - 10 процента намалегше за 
те големи зимни центрове Банско, Бо- групи над 20 души или доотегант 
ровец и Пампорово, където има ек- на нови хора след полунощна ла ™ 
стремно поскъпване - твърдят българ- ое иокат п^ри за кувтет В та™я

” И Га=в"д5~™-
Наблюденията показват, че нашен- Най-евтино делен оалон-

чествена с
Г~.:чнг

По традиция не малко граждани от 
Източна Сърбия посрещат Новата го
дина в съседна България. За тяхна 
радост можем да ги осведомим, че за 
пръв път от години насам се забеляз-

заведение, нами-

Примирието между профсъюзите 
и държавата ще бъде временно. 
“Подкрепа” се закани още от януари 
2006 г. да започне целенасочена под
готовка за действия, които ще дове
дат до удовлетворяването на нацио
налните стачни искания, т.е. 
ръст на заплатите през годината.

I;за-
20% К

излиза посрещането в Т. Петров
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Генерал Никола Колев, началник на Генералния щаб на Българската армия

За по-голяма сигурност на Балканите
аата9наЪнс«»Смвпи:п?р1ерр11опаУЧ^Ниео<а Во^ската на СЧГ и Българската армия на полигона в Сливница към сре
дата на ноември т.г. генерал Колев даде интервю на Зоран Миладинович, новинар в списание "ОДБРАНА"

* Господин генерал, моля Ви да оцени- ния, до 2010 г. БА трябва да бъде изцяло
ЛГаПГнНнааГслК0еТб0 03НаЧаВ\Че
горската армия в смисъл колко то дължителна ТоваУе меляп г п3 бЪД6 33
може да допринесе за по-нататъшно- -п.й 6 медал с две стРани>
то успешно развитие на отношения- КаТ° н?шата традиция повелява
та между нашите въоръжени сили? к°ито е здрав и годен, да служи

- Аз мисля, че в тактически план уче- ™я^,Р„УГа/ТРаНа МЛЗДИТе ^°ра ВеЧе 
нието беше една демонстрация на профе- гат афинитет към служба, те

ня впйич,,,,.™ р ф кат Да се отдават на науката, на друга
апмиинатовя Гхл " ^ Шитедве професионална реализация.
ват своите задължения ®ИрЗТ и осъзна" Новите предизвикателства към сигру-

• !ост„Толага? много1е'ил РеЗЛ" ността и задачите на армията изискват те
“ ' “а™”°"°УТИ~ непреяъсна- да имат по-малък състав, но всички - и 

ство ла пилял! ! майстор- войниците, и офицерите да бъдат много
ство да овладяват новите техники, така добре обучени и подготвени. Това да бъ-
Гмят ня НЗРОДИ Д3 С3 П°-Сигурни’ че Де професия, която да позволи с по-мал- имат надеждна военна защита и да сме к0 разходи на човешки реСуРси да изпъл-

няваме голям обем от задачи.
Много предизвикателства посрещнах-

БиХ, а също и в коалиционната операция 
в Ирак, и в мисията на НАТО в Афганис
тан.

рите и ресурсите. От всеки лев, вложен в 
БА, ние се стараем да получим повече во
енни способности и по-добър ефект. Ми
налата година нашето правителство 
одобри 11 проекта за модернизация 
БА, свързани с придобиване на нови сис
теми въоръжаване и техника за всички 
войскови родове. Тези проекти са мно- 
гоструващи и тяхното изпълнение ще 
стане за не по-малко от 10 години.

Проектите за модернизация, които ще 
бъдат извършени с пари, взети от българ
ските данъкоплатци, трябва да се изпол
зват освен за развиване на военните спо
собности и за развитие и на някои техно
логии в промишлеността, където да се 
откриват нови работни места.
* Г-н генерал, колко знаете за рефор
мите, които се провеждат във Вой
ската на СЧГ?

- Преди известно време аз участвах в 
срещата на началниците на генералните 
щабове от Адриатическата харта, на коя
то участва и предшественикът на генерал 
Йокич. Той изнесе много добър брифинг 
за хода на реформите във вашите въоръ
жени сили.

Мен ме впечатли това, което вече сте 
постигнали, както и визията за по-ната
тъшния ход на реформите. Единодушна 
беше оценката ни, че това е правилният 
път да продължи реформирането, за да 
могат вашите въоръжени сили да бъдат 
адекватни на новите реалности.

В крайна сметка, държавите в съвре
менния свят се нуждаят от по-малки ар
мии, но по-качествени войски.

Отмина времето на масовите 
армии
когато по неколкостотин хиляди души 
бяха под оръжие. Сега те трябва да са 
малки, мобилни, добре екипирани и обу
чени, с много широк спектър на задачи. 
Армии, които могат да се разгръщат на 
голямо разстояние от територията на 
страната, тъй като новите опасности по
някога се зараждат далече от нашите 
страни. Те трябва да се държат там, 
по-далече, защото много бързи са съвре
менните транспортни комуникации и 
бързо могат да стигнат до нашите стра-

В унисон с това се променят и изисква
нията към въоръжените сили и аз мисля, 
че имате много добър план за реформи-

Всяка една от операциите е специфич
на, тъй като театърът е различен, клима
тът, културата на местното население е 
различна, религията - също. Всяка отдел
на операция има конкретни изисквания, 
към всяка от тях ние подхождаме кон
кретно - по отношение на структурата, на 
екипировката, подготовките... Дори и 
имунизациите на военнослужещите са 
различни, защото и болестите са различ
ни в отделните региони. Към тези опера
ции подхождахме в началото без никакъв 
практически опит 
Имахме само основна информация, но 
постепенно започнахме да придобиваме 
и много голям практически опит, който 
въвеждаме в нашите програми за подго
товка. Това е непрекъснат процес - всеки 
ден научаваме нещо ново, защото и про
тивникът в Ирак и в Афганистан всеки 
ден променя своята тактика и той също 
измисля нещо ново. За съжаление част от 
този опит ние придобихме

навсе-
в

ис-
сионализма

само на теория.
сигурни, че армиите ни са готови да пос
рещнат новите предизвикателства към 
сигурността.

Но резултатите от това учение за мен 
не биха могли да се затворят само в так
тическите постижения на полигона. За
мен то има много по-широки измерения, 
защото е една изключително важна стъп
ка напред в развитието на добросъсед
ските отношения между нашите страни. 
Освен това, то работи в духа на общата 
ни политика да развиваме всичко, което е 
по нашите възможности, за да гаранти
раме по-голяма сигурност на Балканите.

С цената на жертви
В Ирак имаме загинали 13 български 

военнослужещи. Надяваме се, че няма да 
има повече, но това е нашата професия. 
Тя е рискова и всеки ден българският во
еннослужещ поема риска на професията, 
риска на мисията. Заедно с това той се 
отнася много отговорно към своята под
готовка, за да бъде по-добър от против
ника, да го изпревари да съхрани своя 
живот и да изпълни задачата си.

Има и нещо друго много важно - учас
тието в тези мисии е най-добрата школа 
за подготовка на новата ни армия. Това 
не може да бъде заменено с подготовките 
на нито един полигон. Едно е да се учи на 
полигона, а друго е войникът да попадне 
в една реална среда, където противникът 
не е измислен.

За нас е много важно да участваме как
то от политическа гледна точка - да дава
ме свой принос в тези операции, така и от 
чисто професионална гледна точка - опи
тът, който придобиваме е безценен.
* Надяваме се, че един ден в някоя от 
мирните мисии и войници от СЧГ ще

'бъдат заедно с колегите си от БА.
- Ние много ще се радваме това да ста

не в скоро време, защото знаем качества
та на вашите войници и действайки заед
но, и българските, и сръбските и черно
горски войници ще могат да направят 
много и да покажат образец от бойно 
майсторство и храброст.
* Много армии, особено в средноразви- 
тите и недостатъчно развитите 
страни, имат проблеми с финансира
нето си. Какво е положението при 
Вас1?

Реформите са болезнен процес
* През последните няколко години БА 
провежда сериозни реформи. Какви са 
резултатите и предстоящите зада
чи?

- В резултат на новите реалности в ге- 
остратегическата ситуация - разпадането 
на Варшавския договор, промяната на 
политическото и икономическото 51аШ$ 
цио на България, се наложи ние да прове
дем сериозни реформи, които да съот
ветстват на новите реалности, на новите 
заплахи към сигурността, новите иконо
мически реални възможности на страна
та, на демографските възможности - съ
що. Трябва да кажа, че реформите, които 
до този момент осъществи БА, бяха един 
изключително болезнен процес както за 
обществото, така и за армейците. Нало
жи се повече от два пъти да намалим чис-

ме, много от тях решихме успешно, но 
направихме и някои грешки. Предстои 
още много работа на този план. В тази 
област аз виждам много широко поле за 
сътрудничество между нашите две ар
мии и ние вече си поговорихме по тези 
въпроси с началника на Генералния щаб 
на Войската на СЧГ генерал Иокич.
* За нашите читатели ще бъде инте
ресно да узнаят опита ви в “Пар
тньорството за мир” и в НАТО. Какво 
претегля - положителното или отри
цателното?

- Известно ни е желанието на вашата 
държава да се присъедини към инициа
тивата “Партньорство за мир” и ние мно
го силно подкрепяме това както в струк
турите на НАТО, така и в двустранните 
отношения. Трябва да кажа, че по врсмс- 

когато България беше член на тази 
инициатива

Позитивите бяха много

ления състав, да извършим сериозна пре- 
дислокация и преструктуриране на бой
ните части и на командните структури. 
Закрихме над 700 обекта на военната 
фраструктура, 10 военновъздушни бази, 
много големи гарнизони, полигони...

Най-голям успех от реформите, който 
отчитаме, е промяната в мисленето на 
военните хора. Те разбраха, че новите 
предизвикателства и новите изисквания 
към въоръжените сили предполагат нови 

Българските офицери, сержанти 
нови

ни.

ин-
те.
* От първото съвместно учение и раз
говорите с офицери и войници се полу
чава впечатлението, че отношенията 
между нашите войски никога през ис
торията не са били по-добри. Съглас
ни ли сте с това?

- Колкото познавам историята, а срав
нително добре я познавам, мисля, че от
ношенията никога не са били по-добри, 
отколкото в момента. Все пак мисля, че 
това е началото на още по-всеобхватни 
отношения и още по-широко сътрудни
чество. С генерал Иокич вече споделих
ме, че независимо кой в какъв блок члену
ва, ние не смятаме да местим нашата зе
мя и нашия народ оттук. Вие също мис
лите да останете тук. Следователно ние 
ще си останем съседи. А няма нищо 
по-добро от това съседите да са прияте
ли, да живеят добре, да търгуват, а не да 
воюват помежду си. Това е нашето воен
но виждане и ние с генерал Иокич ще ра
ботим в тази насока. Това ще позволява и 
на политиците да развиват също добри 
отношения между нашите страни. Вие са
ми видяхте, че войниците на терена, ня
ма значение дали са сърби, черногорци, 
българи, имат една и съща професия, ед
накво обичат своята родина и предпочи
тат заедно да тренират на полигона, 
вместо да воюват едни срещу други.

то,
знания.
и войници усвояват много упорито 
те знания за света, за новите заплахи, 
най-голямата от които в момента е теро- - Естествено е всеки, който разчита на 

бюджета, да иска да получи повече сред
ства, но все пак това е въпрос на държав
ната политика, която определя приорите
тите и прави добрия баланс между отбра
ната, просветата, социалните грижи, ин
фраструктурата... Аз мисля, че няма вое
нен началник в света, който ще каже, че 
му стига военният бюджет. И аз казвам 
същотото. Все пак ние не можем да бъ
дем недоволни, защото през последните 
години нашето правителство и парла
ментът имат последователна политика 
да отделят около 2,6% от брутния вътре
шен продукт на страната за нуждите на 
отбраната. Като процент това не е малко, 
но като абсолютно количество не е голя
мо, тъй като нашият БВП не е голям.

В рамките на тези стредства ние из
вършваме модернизацията, реформите, 
текущата издръжка на Армията, финан
сираме участието в мисии зад границата, 

никак не е леко. Необходимо е го-

Участието в инициативата “Партньор
ство за мир” ни помогна да се запознаем 

стандартите на НАТО, да придобием 
нова култура по отношение на организа
ция и водене на операциите от различен 
характер, да се запознаем с нови военни 
технологии на въоръжение и на техника, 
така че

ризмът.
Заедно с това непрекъснато развиваме 

нашите възможности да оказваме помощ 
на населението в случай на природни 
бедствия - наводнения, земетресения, ин
дустриални катастрофи... Инвестициите 
в армията са големи и те трябва да се из
ползват по най-добрия начин.

Процесът на реформите още не 
вършил. Ново предизвикателство за нас е 
членството нй в НАТО. НАТО си има оп
ределени стандарти по отношение на 
структурата, на въоръжението, на екипи
ровката, на процедурите за командване и 
управление, на програмите за тренириов- 
ка и подготовка. Това е голямо предизви
кателство, което изисква също големи 
усилия както от страна на държавното 
ръководство, така и от страна на воен
нослужещите.

Заедно с процеса на реформирането 
започна и процесът на професионализа- 
цията на БА. Съгласно държавните реше-

със

като цяло това беше много поле- 
на нашатапериод за реформирането 

армия. Разбира се, направихме и някои 
грешки, тъй като процесите са много ди
намични в нашата област. Няма написа
ни учебници. Някои от учебниците сега ги 
пишем, така че нашето сътрудничество в 

област може да бъде много ползот-

зс-не за-

тази
ворно.
* Известно е, че българските военнос
лужещи участват в голям брой меж
дународни мисии. Какъв е опитът ви 
на този план?

- Българската армия в момента учас
тва в няколко различни операции. Наши 
контингенти участват в операциите на

на ЕС в
което
лямо майсторство в управлението с па-

НАТО в Космет, в операцията



Ъосмл^фшк/ка сфотЬ

Босилеградска община и депутат 6 Скупщината на Сърбия:

6 30 декември 2005

Владиллир Захариев, председател на

Общината тръгна напред
♦Постигнахме забележителни резултати в областта на инфраструктурата *финансова 
помощ пристига от републикански източници, реализирането на някои проекти подпомага 
УНДП, а помощ пристига и от други донори*Очаквам през 2006 година да се приватизира 
"Напредък", който да даде импулс в развитието на животновъдството в общината

шия цех за сушене на зеленчуци тор “064". Как ще бъде решен 
и да поискам да ни (про)даде този проблем? 
обекта, който е някои нови ма-

квадратии, но понеже ни попре
чи лошото време, асфалтирани -Италианската покрайнина

Гориция, която досега ока
за голяма помощ па паша
та община, ще пи помага и 
занапред. Господин Еди Ми
нни, който е почетен 
гражданин па нашата об- 
щипа, па Здравния дом ще 

на Доородолски дари съоръжения за зъболс- 
поток. Напролет ще започне карски кабинет и линейка. 
регулирането на част от кори
тото на Драговищица. За под- ликански средства не спасихме 
мяна на азбестовите с пластма- няколко предприятия от фалит 
сови тръби на водопровода и не реализирахме социалните 
Извор-Босилеград трябваше да програми в тях. Сега са прива- 
подсигурим осем милиона ди- тизирани и по-нататъшното им 
нара. Републиканската дирек- развитие зависи от новите им 
ция за води ни даде 60 на сто от собственици. Изходът от теж- 
тях, а понеже общината нямаше ко го положение виждам в пол- 
сили да даде останалите, с 4 зването на ресурсите ни: имаме 
милиона динара ни помогна вода за бутилиране, условия за 
Министерството на финансите, развитие на животновъдството, 
Напролет ще приключим реа- за откриване на малки цехове за 
лизацията на проекта. Едни лечебни билки, гъби и други 
проекти реализираме с УНДП, плодове, за развитие на туриз- 
а пристигнаха и някои даре- ма, трябва да ползваме пре

димствата, които ни предлага 
границата... Готвим \уеЬ стра
ница, с която да осведомим 
по-широк кръг хора с какво раз
полагаме и какво предлагаме.

- Работите във връзка с ре 
шини и съоръжения можем да ранслатора ще приключи “Те- 
ползваме за повечето цели. В леком Сърбия”, така че през 
това отношение искам да под- 2006 той ще бъде пуснат в дей- 
чертая, че на всеки инвеститор, ствие, а съдебният спор с “Мо- 
който реши да разширява дей- гиб” ще продължи, 
ността си в нашата община и да *Означава ли това, че ще за- 
присме на работа поне по 25-30 почне и излъчването на мес- 
работници, ще дадсм безплат- тна телевизия? 
но парцел за обект и всички не- . да 
обходими комуналии.

т-са около девет хиляди, така че 
работите ще продължим нап
ролет.

Помагат ни и други. “Сър- 
бия-води” например даде 3,5 
милиона динара за регулиране 
на част от кея

Годината, която изтича беше 
тежка, но успешна за Сърбия и 
за Босилеградска община. 
Скупщината на Сърбия прие 
над 200 закони, с които се съз
дават възможности не само за 
по-нататъшното развитие на 
държавата ни, но и за присъе
диняването ни към Европейска
та общност. В икономически 
изостаналата ни община пос
тигнахме резултати, каквито 
изоставаха от десетина години. 
Съвсем съм сигурен, че със се
гашното правителство на Сър
бия нашата община и догодина 
ще се развива по-ускорено.

Така казва кметът на Боси
леградска община Владимир 
Захариев, който е и депутат в 
Скупщината на Сърбия, а на 
въпроса ни тежко ли му е да 
кметува в икономически изос
таналата община и да бъде ней
но лоби в Белград, отговаря:

-Тежко е, но всичко правя с 
воля и с надеждата, че ще оп
равдая доверието на съгражда
ните ми. Благодарение на лич
ния ми ангажимент и разбира
телството на хора от правител
ството и лично на премиера Во
ислав Кощуница, както и от съ
ответни министерства, особено 
внимание посветихме на ин
фраструктурата, преди всичко 
на проблемите в пътната и те
лефонната мрежа. Ще посоча 
само някои по-значителни ка
питаловложения през годината, 
която изтича: ремонтирана е 
част от телефонната мрежа, а в 
Босилеград е монтирана мо
дерна дигитална централа с три 
хиляди номера. Благодарение 
на генералния директор на “Те- 
леком-Сърбия” Драшко Пето- 
вич, предприятието подсигури 
всичките необходими средства 
- около 500 000 евро. Особена 
помощ в асфалтирането на ули
ци и пътища ни оказаха и ни 
оказват Републиканската ди
рекция за пътища и директорът 
й Бранко Йоцич, както и минис
търът за капитални инвестиции 
Велимир Илич. Миналата годи
на бяха асфалтирани 10,5 кило
метра улици и пътища в Боси
леград и Райчиловци, а тази 
още 8,5 километра, около 1400 
метра квадратни спортни тере
ни, както и към два километра 
от регионалния път Рибар- 
ци-Бранковци. За тази цел Ми
нистерството за капитални ин
вестиции и дирекцията подси
гуриха над 100 милиона динара. 
По-конкретно казано, според 
сключения договор през 2005 
година трябваше да бъдат ас
фалтирани 30 хиляди метра

*Какво ще стане с плащането 
на ТВ таксата на РТС до за
вършването на ретранслато
ра, хората в повечето села с 
основание негодуват, понеже 
не хващат сигналите на дър
жавната телевизия?

-Няколко пъти търсих от 
дина резервоар в Райчиловци РТС да освободи селяните от 
са изразходвани 65 хиляди евро,
повечето от които даде УНДП, отговорните в тази медия си 
а с една част участва и община- мълчаха. Повиках ги даже да 
та. Резервоар ще има и в Добри дойдат и сами да се уверят къде 
дол, така че в Босилеград и Рай- има> а Къде няма сигнали. Надя- 
чиловци проблемът с водос- вам се, че ще решим проблема, 
набдяването, поне засега, е ре- *Неотдавна оповестихте, че 
шен Преценяваме обаче, че 0т тазгодишните си депу- 
трябва да доведем нова вода и щатски принадлежности ще 
да решим проблемите и на ра- дарите към милион динара.

Кога ще стане това?

Засега в Босилеград и в Рай
чиловци е решен проблемът с 
водоснабдяването. Негодуват 
обаче радичевчани. Ще про
дължи ли водопроводът към 
тях?

-За построения през тази го-

плащане на таксата, но досега

ния...

За пътищата в селата 
трябва нова машина

дичевчани.
*в общината има около 400 
километра селски и махлен
ски пътища, но въпреки поло
жените усилия и средства, 
унищожават ги дъждове и по
рои. Как ще решавате този 
проблем ?

-За тяхното поддържане об
щинската Дирекция за строи
телни площи и пътища тази го
дина даде осем милиона дина
ра, догодина ще даде 11 милио
на, но е факт, че тези пътища 
постоянно ни задават пробле
ми. За да ги поддържаме 
по-добре, разбира се и през зи
мата, необходим ни е грейдер, 
който струва около 15 милиона 
динара. Лично ще положа уси- Даваме ПСфЦбЛ И КОМуНСШИИ
лия машината да набавим с па- -----------------------------------------------
ри от републикански източни- *Нма ли заинтересовани ин

веститори?
-Една фирма от Белград е за- 

повечето регионални пътища, интеРесована да купи и активи- 
сред които и Рибарци-Карама- Ра “Напредък”. Тя е готова в 
ница и Босилеград-Бесна коби- областта на селското стопан-

- Аз не станах депутат с на
мерение да се обогатявам. За
това в началото на 2006 година 

*Казахте, че и туризмът е ед- ще дам 500 000 динара за ре
ка от развойните перспекти- монтиране на черкви в Боси- 
ви на общината.

-През идната година ще по- нара на всяко новородено дете 
ложим основите за развитие на в общината през годината. Го- 
туризма в общината. Заедно с дишно се раждат само от 80 до 
Търговище изготвихме проект 90 деца, Общинската скупщина 
за откриване на туристически вече дава по 5000 динара, така 
пътеки, покрай които ще бъдат че и аз искам поне с малко да 
изградени и някои туристичес- помогна родителите и низката 
ки обекти. За реализиране на раждаемост, 
проекта, чийто сме носител, са 
необходими 120 хиляди евро и 
вече конкурирахме за средства 
пред Европейската агенция за 
реконструкция.
* Босилеградска община уста
нови сътрудничество с 
крайграничните общини Кюс
тендил и Трекляно. Има ли 
проблеми, които общините не 
могат да решат?

- С Трекляно ще формираме 
съвместна телевизия, чието се
далище ще е в Босилеград.Пла- 
нираме край местността Слав- 
че да открием граничен преход, 
но без разрешение на двете

*Има ли излишни работници 
в общинското управление, ще 
има ли рационализация?
- Няма. Когато преди три 
години станах председател 
на Общинската скупщина, е 
нейните органи работеха 
63-ма работници, а сега са
- 52. И сега пестим сред
ства. Аз не получавам пари 
от ОС, нямаме общински 
мениджър, архитект... То
ва не означава, че тези за
дължения не изпълняваме, 
някои поемам аз, а някои 
хора от общинското управ
ление.

Основи на туризма

леградско, както и по 5000 ди-

ОБЩИНСКОТО
ОКУПЩИНО
В БОСИЛЕГРАД 

Честити

Новата 

2006 

година

ци.
'* Не са асфалт ирани и

й
ство, преди всичко в животно- 

-Догодина ще бъде сложен въдството, включително да от- 
асфалт на останалите 2,5 кило- крие и млекарница, да вложи 
метра, така че ще бъде завър- два милиона евро. Проблемът е 
шено трасето от Рибарци до в това, че “Напредък” още не 
Бранковци, а ще положим уси- готов за аукцион, понеже в него 
лия да подсигуряваме пари по- още не е разделено държавно- 
не за още няколко километра. т°. общественото и коопера- 
Конкурирах за отпускане на тивното имущество. Надявам 
средства и за продължаване на се приватизацията да стане 
асфалтирането на пътя Боси- пРез 2006 година и “Напредък” 
леград - Две реки - Любата. Не Аа дяде тласък на селскосто- 
смея да давам големи обеща- ланското развитие в общината 
ния, но се надявам да сложим изобщо. Настоявам да се свър- 
асфалт на още някой киломе- жа с новия собственик на бив- 
тър.
* След рухването на вранян- 
ската компания ЮМКО, в

ла.

аа
1 ■

държави нищо не може да ста
не. Босилеградска и Кюстен
дилска община ще готвят про
ект за модернизиране на гра
ничния Ипреход Рибарци-Олто- 
манци. Целта ни е той да полу- 

международно значение, 
включително да бъде открит 
терминал за товарни коли, а 
след това да създаваме безмит-

Коледачи

На гражданите 
в общината-Обектът на бившата фабри- 

_ Т ^ л ка за чорапи е отделен от със-
чиито състав е КОБОС, и тава на ЮМКО. Сега той мо-
приватизирането на няколко же да бъде продаден, но все още 
фирми без работа останата нямаме заинтересовани хора и 
към 500 души. Каква е развой- фирми. Лично съм убеден, че 
ната перспектива на община- ще имаме сметка да го “пода- 
та" рим* на някого, който е готов

- Сигурен съм, че е могло да да приеме на работа определен 
бъде още по-тежко, ако с репуб- брой работници.

ни зони.
* Босилеградска община и ниш
ката фирма “Могиб” водят 
съдебен спор във връзка 
граждането на ретранслато
ра на Църноок, който да слу
жи за приемане на трите 
нали на РТС, на други телеви
зии, както и за приемане 
сигнали на мобилния опера-

Iс из- И ИМ ПОЖЕЛАВА 
ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ, 
ЛИЧНИ И 
СЕМЕЙНИ 
УСПЕХИ.

сиг-

на

■.

“ ~ а,ж1гпшма
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Кметът на община Димитровград д-р Веселин Величков Заседания на Общинската скупщина

В 2000 година - 283 милиона динара
Общинската скупщина прие решение за бюджета през 2006 г. Хазна

та ще “тежи” 283 319 000 динара, което е с 6% повече в сравнение с из
теклата година. 46,19% са за инвестиции в комуналната инфраструкту
ра.

Кметът д-р Веселин Величков оповести планове за комунални обек
ти, които трябва да почнат да се реализират, макар че не са пряко запла
нувани в бюджета. Става дума за регулацията на р. Нишава до граница
та, водоснабдяването на Белеш, Желюша и Гоин дол, за реконструкция 
на главната градска улица, поправка на сградата на Центъра за култу
ра...Той посочи, че съществуват проекти, с които може да се кандидат
ства за кредити при условие да се обезпечат 50% собствени финансови 
средства.

На отделно заседание преди това Общинската скупщина направи 
втора ревизия на тазгодишния бюджет. От предвидените с първата ре
визия 309 214 000 бюджетът е намален на 269 586 000 динара.

*фалитна процедура за ГИД, "Свобода" и "Балкан" *Селскостопан- 
окото производство е истинския шанс *Няма препятствия аа се 
върне коренното име Цариброд

От години сиромашията и 
тежкият живот на голям про
цент от населението са най-се
риозните проблеми в Димит
ровградска община. Някогаш
ните солидни стопански пред
приятия не работят и 
шанс да се възстановят с няко
гашното си производство в ус
ловията на открит пазар и ос
тра конкуренция.

Председателят на община 
Димитровград д-р Веселин Ве
личков каза за нашия вестник, 
че съдбата на всичките тези 
фирми е еднаква. Задвижена е 
фалитна процедура в ГИД и 
“Свобода”, а най-вероятно то
ва ще сполети и ГТП “Балкан”.
Търговете за тези фирми досе
га не бяха успешни, преди всич
ко поради нереалната цена, но 
заинтересовани има. Крайната 
цел е някой да купи тези пред
приятия на реална цена и да 
възстанови макар една част от 
производството или услугите.

-Манталитетът на нашенеца 
е такъв, че не рискува много.
Той чака да види как ще мине 
някой, който вече се е захванал 
с някаква работа, и тогава да 
реши дали да тръгва и той или 
не. С бюджетни средства се 
опитваме да засилим селското

застраши и самия град.
-За запустяването на нашите 

села достатъчно говори фак
тът, че във всичките осем села 
във Висок са останали по-мал
ко от 150 жители! Много е 
трудно обаче да се поправи по
ложението, доколкото държа
вата не създаде условия за нор
мален човешки живот - пъти
ща, транспорт, водопровод... 
Изготвен е проект на територи
ята на Димитровград, Пирот и 
Княжевац - Стара планина да 
стане нещо като Копаоник. То
ва е истински шанс, но ще го 
изпуснем, ако някой не ни по
могне, понеже изисква много 
пари.

А.Т.няма

Комунално-битово строителство

Интензивна реализация 

на обемиста програма
Изтичащата 2005 година ще ос

тане запомнена като година на ин
тензивно комунално-битово стро
ителство в Димитровградска об
щина. Реализирани са или в етап 
на приключване са редица кому
нални обекти. Някои от вече пое-Председател и директор
троените са от капитално значение 
за подобряване на жизнените усло
вия на населнието.

На скупщината на Постоянната конференция на градове
те и общините в Сърбия за председател на Отбора за ко
мунална и жилищна дейност е избран кметът на Димит
ровград д-р Веселин Величков с мандат от две години.
В рамките на Еврорегион Нишава ”, който обхваща 4 
общини от Сърбия и девет от съседна България, предстои 
реализация на европейската програма “Съседство”. Ди
митровградска община е направила страхотен проект в 
рамките на планово разполагане с отпадъците. Тъкмо 
затова Величков е избран за директор на съвместния сек
ретариат от името на Пиротски окръг. Той ще координи
ра активностите на експертните групи от двете стра-

А.Т.

Безспорно най-значителният 
построен обект е новото пазарище, 
не само по размера на капиталов- мрежа на улиците: "Борческа”, 
ложенията, възлизащи на около 14 “Христо Смирненски”, “Десанка 
милиона динара, но и поради об- Максимович”, “Вук Караджич” и

“Бора Станкович”, за което са по
харчени общо над 3 милиона дина-

стоятелството, че се снема от дне
вен ред един съществувал с десе
тилетия комунален проблем. Във ра. 
финансирането на този обект учас- Завършен е канализационият 
тваха донорът СНЕ който бе мо- крак на ул. “Кирил и Методий”, ко- 
рално и материална подкрепен от лекторът от града до границата се

строи етапно, както и канализаци-
ни.

местните органи на самоуправле
ние в лицето на общинското ръко- ята на ул. “Граничар” и “Сутйеска ’ 
водство и явното предприятие 
“Комуналац”. До коя степен от динара. Тук бихме добавили и ка- 
построеното е доволен донорът, нализацията Желюша — Белеш, 
свидетелства фактът, че е довел която възлиза на 700 хиляди дина- 
представители от Грузия да се за- ра-

кои са приоритетите?
-За разлика от 2005 г., когато 

най-много финансови средства 
бяха вложени в комунални 
обекти, в бюджета за идващата 
година пари ще има преди 
всичко за проекти, с които ще 
могат да се открият нови ра
ботни места. Това се вече спо
менатите в селското стопан
ство (скотовъдство, производ
ство на лечебни билки и др.), но 
и всички други от тази област 
или частния малък и среден

Самия град също напуснаха 
много души, дирейки по-добър 
живот или поради нужда, поне
же са завършили такива специ
алности, с които наскоро ня
мат шанс да намерят работа в 
родния край. Затова миграция
та е може би нормален процес 
и ще бъде още повече, когато 
един ден се премахнат грани
ците и всички ние станем жите
ли на Европа.
Едно време границата беше 
“страшна работа”. Сега вече 

така. Моз!сс ли тя да бъде 
предимство, поне до момента, 
докато съществува?

-Някои смятат, че крайгра
ничните общини имат предим
ство, но досега иие не го почув
ствахме. Добре е, че имаме чес
ти контакти с общините в Бъл
гария, както Димитровград, та
ка и окръжният център Пирот. 
Направихме асоциации, имаме 
съвместни проекти и надяваме 
се, че един ден това ще се пре
въплъти в нещо по-конкретно и 
полезно за жителите и от една
та, и от другата страна на гра
ницата.
Измина повече от половин 
век, откакто Цариброд “ста
на” Димитровград. Има ли 
препятевия да се върне корен
ното му название и кога ще 
стане това1?

стопанство или частния малък 
бизнес, но за кредити са изпол
звани едва 40% от обезпечени
те пари през изминалата вече 
година. В бюджета за 2006 г. за 
тази цел са запланувани 20 млн.

на стойност от около един милион

И крайградските селища са об
хванати с комунално-битово стро- 

Друг обект, който с десетилетия ителство. Така например в Гоин 
тегнеше на града, е възстановява- Д°л са инсталирани пет хлорина- 
нето на градската вада - от Дву- тора, застлан е с асфалтови стър

готини пътят до селското гроби-

познаят на място с темпа на строе
жа на един такъв обект.динара и предстои да се види 

колко ще бъдат заинтересова
ни съгражданите ни. Селскос
топанското производство, осо
бено скотовъдството, е реален 
шанс за нашите краища. Вече 
имаме няколко частни ферми, а 
в момента се строи най-голя- 
мата и най-съвременна ферма 
за 200 породисти крави. Те ще 
пристигнат от Холандия и ще 
служат за разплод. Общината 

обезпечи инфрастуктурни 
обекти - ток, водопровод, път 

фермата. Готови сме това

мостовието до спортния център 
“Парк”. След дългогодишни отла- ше, както и спортното игрище, а

стойността на работите възлиза на 
около 1 милион динара. В Лукави-

гания, също в твърде кратък срок
вадата е почистена и в нея отново 
потече вода. За целта са изразход
вани към 400 хиляди динара.

Уреждането на спортния цен- Желюша са застлани две селски 
тър “Парк” е висящ проблем, също улици и пътят до гробищата. Нап- 
с дълга традиция. В настоящия мо- равено е и осветление на детската 
меиг е асфалтирано игрището за градина. До Градинье е застлан 
футбол на малки врата, а спортна- паралелният с жп линията път и 
та зала е свързана с водопроводна- пр. Построен е трафопост в Пет- 
та и канализационната мрежа, за ловица край Радейна, както и две 
което са похарчени около 700 хи- свързващи станции за мобилния 
ляди динара. В ход са и работите оператор “064" за Бурела и Висока.

Значително място е отделено

ца са застлани няколко сокака и 
пътят към махала “Света гора”. Вче ебизнес, които са шанс за повече 

работа, нормални заплати и 
стандарт. Един от нашите съг
раждани сериозно се готви да 
отглежда лечебни билки, но и 
да ги изкупува от други. 
Когато гражданите на Ди
митровград Ви избраха за 
кмет, казахте, че тази длъок- 
ност поемате с намерение да 
помогнете и че за това Ви е 
необходим тим от добри сът
рудници. Успяхте ли в това 
начинание?

-Трудно е да се намерят доб
ри сътрудници в малък град. 
Парадоксът е в това, че Димит- 

години е “произ
веждал” кадри, специалисти за 
вътрешността или за чужбина, 

ние трябва да търсим 
ги плащаме, 

на всички 
изби

те

към
да направим и за други, които 
имат сериозни намерения да се 
занимават с такъв бизнес, под-

ио уреждане на околността на за
лата: правене на пътеки, атмос- за застиляне и валиране на между- 
фериа канализация и уреждане на селския път: Гуленовци - Одоров-

ци, селските пътища в Смиловци, в 
Навред с построяването на Горна Невля, поправен е пътят 

по-значителните обекти, през из- към Драговита, т.е. направена е са- 
тичащата година значителни сред- нация на свлачищата, същото е

направено и по пътя за Куса врана,

черта кметьт.
За какви проекти ще има па
ри в б!одокета за 2006 г., т.е.

платата.

На много жители на Димит- 
ровгард главната улица е 
“трън в окото ”, а и хората, 
които за пръв път дойдат, съ
що питат защо все още стои 
старият паваж. На въпроса 
има ли шанс наскоро ти да бъ
де асфалтирани д-р Веселин 
Величков кача, не проект съ
ществува и най-вероятно реа
лизирането му ще започне 
през 21)1)6 г.
-Инвестицията е скъпа, поне
же трябва да подменим аз
бестовите водопроводни тръ
би, телефонните и електри
чески кабли. Всичко това въз
лиза на 35 млн. динара и 
единственият начин да го 
направим са кредитите. Ча 
съжаление вече две години до
норите не дават финансови 
средства за инфриструктурни 
обекти в градовете.

стпа са отделени и за поддържане
то: асфалтиране на улици, постро- работи се на пътя Бански дол —

Поганово, селските пътища в 
подмяна на водопроводи. Трънски Одоровци, пътя от Лука-

С нови настилки са улиците вишката черква до Панчина маха- 
“Иво Андрич" и “Христо Ботев" с лав Желюша и пр.

Естествено тази обемиста ко-

яваие на канализационни краковс.ровград от

а сега
“чужди”хора и да 
Аз съм председател 
граждани, сътрудниците 
рам според качеството им, а не 

партийна принадлежност. 
Този принцип ще прилагам и 
занапред, така че всички, които 
имат добри намерения да по
могнат на нашата община са 
добре дошли!
Миграцията село-град край 
границата отдавна е завъризе- 

Но с началото на икономи
ческата криза миграцията

четирите улички, излизащи на иея, 
частично ул. “Бошко Буха”, “Стара 
планина”, “Градинска” и “Власаки програма едва ли би могла да се 
Алексов". Направен е и пар- осъществи, ако липсваха съгласу- 
кинг-плац зад пощата, както и со- нани акции и единодействие сред 
какът, свързващ го с улица “Бал- участниците, а особено взаимо- 
канска”. Общо за целта са израз- действията между отделните об- 
ходвани пад 5,7 милоиа динара. щински служби. Благодарение на 

Заслужава да се изтъкне и про- пълното разбителство и всестран- 
карването па горски път и урежда- ното ангажиране на общинските 
пето на платото до Паметника на органи, особено на ръководството 
Нешково, които работи струват н 1111 Комуналац действително 

1 приключва една интензивна стро
ителна програма през 2005 година.

Стефан Николов

мунално-битова и строителна

-Според мен не съществуват 
и това може дапрепятствия 

стане скоро. Разбира се, че ре
шение трябва да вземе Общин
ската скупщина и да намери 
подходящ начин, а аз като 

на общината ще

мо

председател
подкрепя инициативата, 
като нямам компетенции за то-

гьй
около 300 хиляди динара.

Извършена е и комплектна ре
конструкция на водопроводнатава.

Момир Тодоров



8 ....... зц ДекеДзрГЯЯВ_____

Новогодишно интервю на кмета на Сурдулица Станислав Момчилович

Добра концепция ■■ още 

по-добра перспектива
* 11 месеца Сурдулица беше на първо място 3 окръга по средните заплати * ОсВен 
трите основни елемента, от които е създаден светът - въздухът, водата и земя
та - Сурдулишка община разполага и с четвъртия - огъня

Проверките от страна на ревизорите на щото този медал има и обратна страна. Мо- - Бюджетните средства за социална за- 
ФАР са твърде положителни, което говори, дсриизацията на индустрията и новите тех- щита през тази година са увеличени шес- 
че освен трите основни елемента, от които, иологии възлагат откриване на работни ткратно в сравнение с предишната. С по- 
според древногръцките философи е създа- места с пови профили и съкращаване на съ- мощта на 1ЛЧТР и програмата МИР напра- 
дсн светът - въздухът, водата и земята - Сур- щсствуващитс, което означава нови безра- вихме ремонт на отдела за гинекология и на 
дулишка община разполага и с четвъртия - ботни. Това е реалната цена на транзицията. Родилния дом към Медицинския център в 
огъня, който ще даде силен развоен тласък. Изходът не е лесен, но с реализацията на Сурдулица, а значителни средства сме от- 
Това са нашите плановици, хората, които заплануваните инфраструктурни проекти, аз пуснали и за санаториума, както и за ремонт

без и оборудване на амбулаторията в Клисура. 
Въпреки че нямаме законови задължение,

- На гражданите на нашата об
щина искам да поръча, че през Но
вата година ни чакат нови предиз
викателства, които ще изискват 
от нас още по-големи усилия. По
желавам им повече оптимизъм, за- 
щото съм сигурен, че с добро пла
ниране, упорит тпуд и взаимодей
ствие, всички заеоно ще създадем 
добри условия за по-смели инвести
ции, които са основната предпос
тавка за един по-богат и по-щас-

всекодневно се потвърждават като експерти се надявам голяма част от останалите 
от европейски калибър. работа хора да бъдат ангажирани в тях.

Следователно, на лице са всички пред- * Икономическата стаблност е пред- 
поставки за пълноценно сътрудничество с поставка и за стабилна обществена 
международната общност в различни об- надстройка? 
ласти, което също ме удовлетворява. Ето за
що се надявам да бъдат приети и проектите

ние правим всичко, което е по силите ни, за 
да доближим здравната защита до хората в 
нашите села.

тлив живот. Блестящ пример и за Европа
ни, с които конкурирахме за втория цикъл 1|1цппк ГПРКТЪП ПТ пбшРГТРРНИ * За разлика от преди петнадесетина 
от програмата Етегргез. Туристическата шприц ШСЯ1 ор VI иии^си с години, сега крайграничните общини 
организация в Сурдулица, съвместно с Цен- ИНСТИТуЦИИ са в по-изгодно полозкение, защото ев-
търа за обучение от Лесковац очаква 150 000 . разгърната училищна мрежа в основно- ропейските институции силно набля-
евро от Агенцията за реконструкция. Целта т0 образование и три средни училища, ня- гат върху интензификацията на 
е тук да сформираме Туристическо-инфор- колко обекта за предучилищно образование презграничното сътрудничество, ка- 

център и Регионален център за и детски градини, Дом на кулрутата, Народ- то развоен фактор. Какъв е опитът 
обучение на туристическите работници, 
включително и на наемодателите от Пчин- 
ски и Ябланишки окръг, а преди всичко в 
най-важните туристически места в тази част 
на страната. Освен Власина, такива бисери 
са Буяновашка, Вранска и Сияринска бани.

Тази година успешно реализирахме и 
проектите от програмата МИР на 1ЖТР и 
на СНЕ И двете донорски организации са

- Сурдулица разполага с наистина
Г-н Момчилович, с какви чувства из
пращате старата и посрещате Нова
та година?

- Общо взето доволен съм от постигна
тото през отминалия период. Първата цяла 
година па този пост мога да оценя като 
твърде успешна, въпреки дълговете, оставе
ни ни от предшествениците, което несъмне
но лиши съгражданите ми от някои по ам
бициозни планове и начинания.

Новата година посрещам с много по-го- 
лям оптимизъм, но и с готовност за нови из
ненади, от рода на последната, когато по 
съдебен път от бюджета ни бяха иззети око
ло 2 млн. динара за неплатена застраховка 
на училищата и други общински институции 
към “Морава осигуанье” още от 1998-2000 г.

Лично аз съм доволен, от разработката 
на предвидените планови документи за бъ
дещото ни развитие. Вече подписахме дого
вори с Архитектонския факултет в Белград 
за генерален градоустройствен план на Сур
дулица, крайградските селища и индустри
алната зона, а веднага след Нова година ще 
подпишем и спогодба за още 5 плана за Вла
сина.

мационси
на библиотека, местна радиостанция с три на Сурдулица? 
равноправни програми - на сръбски, бъл- - Фактът, че с България имаме обща гра- 
гарски и на ромски език, здравни ведомства ница на ДЪЛЖина от 50-ина километра е пре

димство не само за Сурдулица, но и за об- 
Благодарение на стопанството, през тази щините от другата страна на границата. В 

година сме инвестирали огромни средства рамките на съседската програма на Евро- 
за ремонт и адаптация на пет предучилищ- пейската агенциа за реконструкция ние 
ни обекта в селата, някои от които не бяха ежедневно увеличаваме броя на партньори- 
варосвани пълни 17 години. В ОУ в Иелаш- те си зад границата, която все повече нидоволни от сътрудничеството си с нас. ница подменихме дограмата и направихме сплотява, а не ни разделя, както някога, 
ремонт на парното и на ученическата столо- Най-интензивно си сътрудничим с община 
ва, както и в трите средни училища, където Трън, а постепенно се увеличават и пар- 

• Според статистиката, Сурдулишка сега се прави ремонт на електромрежите. тньорите ни от другите общини в Пернишка 
община има наи-стабилна икономика Ремонтирахме покрива на ОУ “И.И. Змай” и област. С колегата си Александър Нейков 
в Пчински окръг. До каква степен то- в Бело поле, а в ОУ “Вук Караджич” и пар- от Трън уточнихме няколко конкретни 
ва е точен сбор от неточни сведения? ното отопление. Преди една година почти програми, с които ще конкурираме за прив- 

- Напротив. Сведенията напълно точно васички училища в общината нямаха ника- личане на чужди инвестиции. Целта ни е об- 
показват, че цели 11 месеца Сурдулица беше къв огрев, а сега такива проблеми няма. ща _ да повишим жизнения стандарт на хо- 
на първо място в окръга по средните запла- За първи път всички ученици в общината рата край границата, които толкова години 
ти. През ноември преднината ни беше отне- получават от оощата хазна половината раз- бяха почти забравени. Първият ни общ про- 
та от Буяновац. Това се дължи преди всичко носки за превозване от къщи до училището ект е да повишим категорията на ГКПП 
на индустрията, която главно работи добре. и назад. Обезпечихме и микробус за превоз- Стрезимировци, за да се увеличи оборотът 
Естествено, някои от тях, като текстилната ване на учащите се от Сурдулица в средното

техническо училище в Църна трава.
Сътрудничеството ни с местните об

щности в Клисурски край е чудесно. Успеш-

Без самозалъгване

През отминаващата година спечелихме 
два крупни “Огапс1”-а от програмата 
Етегргез към Европейската агенцията за ре
конструкция. Първият е за подготовка на 
техническата документация за канализаци
онната система около Власинско езеро, за 
което при наше участие от 11% получихме 
247 000 евро. Освен това станахме партньо
ри на неправителствените организации 
“Жизнена помощ” и “Не1р” от Враня в про
екта за спомощуване на 55 домакинства в 
общината да задвижат собствен бизнес. 
Стойността на програмата е 74 хиляди евро. 
Това означава, че в първия цикъл на програ
мата Ешегргез, Сурдулишка община е прив- 
лякла над 330 000 евро, което е повече от ед
на четвърта част от заплануваните 1,25 млн. 
евро за всички общини в Пчински окръг.

на хора, стоки, капитали и услуги, с което да 
се повиши и материалната база на хората. С 
колегата Ненков настояваме пред държав-

и кожопреработвателната, т.е. цеховете на 
ЮМКО и “Кощана” споделят съдбата на
своите отрасли. ните органи в двете страни за съвместно 

Надявам се и те скоро да задвижат маши- но реализирахме заплануваните инфрас- ползване на съществуващия обект от бъл- 
ните си. Защото присъствието на такива труктурни обекти и вече преминахме към 
мултинационални гиганти като Соса со!а и един наистина по-висок етап - привършваме

гарската страна на границата, в който заед- 
но да работят граничните служби на двете 

КпаиГ говори, че сурдулишкото стопанство ремонта на черквата в Клисура и започна държави. Това ще бъде блестящ пример не 
има добра концепция и още по-добра пер- възобновяването на манастира в Паля - 
спектива. Отношението на локалната власт най-стария от рода си паметник в тази част 
към тях е най-добрата препоръка за привли- на страната.
чанс и на други потенциални инвеститори, и * Тъй като по професия сте лекар, Вие 
за компатибилността на нашето стопанство добре познавате обстановката и в 
със световното.

Не бива обаче да се самозалъгваме, за-

само за доброто ни съседство, но и за Евро
па, как съвместно работим за благоденстви
ето на хората от двете страни на границата.

Жителите ни са най-голямото 
богатствоздравното дело?

* Сурдулица е мултиетническа среда. 
Има ли напрежение на тая основа?

- Най-голямото богатство на Сурдулица 
са нейните жители, които тачат хармонични 
междучовешки и междунационални отно
шения. Това не се постига с магическа пръч
ка, а с толерантно и коректно отношение 
към всички хора като такива, а след това и 
към националната им принадлежност. Като 
лекар, за мен всеки човек е преди всичко би
ологическо, а след това и социално същес
тво. Фактът, че по вълните на Радио Сурду
лица, което се финансира от общинския 
бюджет, започнаха да се излъчват програми 
и на български, и на ромски език, привлече 
неочаквано голям интерес на медиите, осо
бено в България. Всички си мислеха, че това 
е някакъв си мой политически трик. Дори 
ваш колега от БНР ме попита не се ли сърди 
за това централното ръководство на моята 
партия. Изненада ме този въпрос, защото 
Сръбската радикална партия на практика, а 
не на думи, провежда истинско национално 
равноправие и като кмет аз само се старая 
за реализацията на тази политика. И наисти
на всичките три редакции работят напълно 
равноправно с общински пари, но без об
щинска или чиято и да било друга цензура.

Недоброжелателните хора от трите на
ционалности не гледат благосклонно на то
ва, но слава Богу, те наистина са малко.

Интервюто взе Ванче Богоев

Изборно заседание на Общинското представителство на СССС в Сурдулица

Йордан Костич е преизбран единодушно
* Нарастналото доверие в синдиката е предпоставка за успешна защита на правата 
и на работниците, и на фирмите * За прозрачна и справедлива приватизация

Йордан Костич, който досега напълно доволни, факт е, че но- ниците, но и на фирмите в проце- 
беше на тази функция, и през вите закони, които регламенти- са на приватизацията. Синдика- 
следващия четиригодишен ман- рат трудовата сфера, са чувстви- тът не е против приватизацията, 
дат ще е председател на общин- телно по-добри от предишните, Напротив, но тя трябва да е 
ското представителство на посочи Костич и добави, че в справедлива и прозрачна, под- 
СССС в Сурдулица. На изборно- унисон с това най-важната зада- черта Костич и добави, че тази 
то заседание към средата на де- ча на синдикалните активисти е организация е спечелила вече 
кември за него са гласували щателно да се запознаят с техни- около 40 спора с работодатели- 
представителите на всички 32 те разпоредби, за да могат да ги те.
филиала на тази синдикална ор- прилагат в ежедневната си рабо- За засилване влиянието на 
ганизация, в които членуват 2700 та. Освен това, Централата на синдиката сред работниците го- 
от общото 4000 работници в об- СССС е подписала редица доку- ляма роля играят и регионални- 
щиаата- менти на Международната орга- те отраслови съвети за Пчински

В отчета за досегашната ра- низация на труда (МОТ), така че окръг, чието седалище е в Сурду- 
бота Костич подчерта, че след всички работодатели, независи- лица. Досега тук са съвети на 
известни лутания, отношението мо от това дали са тукашни или “Сърбияшуме” и Химия-немета- 
между работодателите и синди- чуждестранни инвеститори, все ли, а има изгледи в Сурдулица да 
ката е подобрено чувствително, повече ще се съобразяват с на- е седалището и на отбора на ме- 
което е резултат на стремежа шите изисквания. талоработницитс, ако така се до-
всички спорове да се решават по Нарастналото доверие в син- говорим с представителите на 
мирен начин и чрез договор. диката е стабилна основа не са- “Алфа” и “Заваривач” от Вианя 

- Макар че не можем да бъдем мо за защита правата на работ- каза той. В С Б ’
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Разговор с председателя на 
Бабушнишка община 
д-р Миролюб Йованович

В химическата промишленост 
„Лужница"_____ ____________

Социална програма 

за "излишните"Нови обекта за
по-добър МОТ В една от най-старите сто- ствения в цеховетепроцес

пански фирми в Бабушница - “Сирчетана”, “Метакрила” и 
Химическата промишленост “Амбалаж”, докато останалите 
“Лужница”, ще бъде изготвена засега да останат незасегнати, 
социална програма за опреде- Също така, според тяхна пре
ден брой заети, които искат ценка, във фирмата трябва да 
(или обстоятелствата им нала- останат да работят 48 души. 
гат) да напуснат фирмата. Тази Социалната програма, която 
фабрика два пъти бе предлага- се изготвя, ще се отнася за око- 
на на аукцион, но никой не про- ло 70-ина, а петима дългого- 
яви желание да я купи, предим- дишни работници пък имат 
но заради големината й и раз- правото да се прехвърлят на 
нообразието от химически из- Трудовата борса. Социалната 
делия, които произвежда. Пре- програма ще разгледат в Ми
ди известно време фирмата по- нистерс гвото на стопанството 
сетиха специалисти от репуб- и Министерството на труда, 
ликанската Агенция за прива- трудоустрояването и социал-

* Йованович, 2005 г. за Бабушнишка общи
на беше много трудна в политическо 
ние.

фонните връзки в този край. Мисля, че през 
следващата година този проблем ще бъде ре- 

- Избирателите в Лужнишкия край се опре- шен- Имам идея със здравните работници в 
делиха за демократична власт, но някои “но- Димитровград да открием здравна станция, 
водемократи” пак облякоха червените си кос- Излишно е и да говорим от какво значение би 
тюми и по този начин излъгаха гражданите, било това нещо за жителите на Звонския край. 
Това бе причината процесът на развитието на В предстоящия период ще се постараем с 
Бабушнишка община през 2005 г. да бъде за- крайграничната община Трън да реализира- 
бавен. Някои местни политици се интересува- ме пРоекти> които ще ни доближат до Европа.

Обстановката е такава, че ние към Европа ще 
трябва да вървим през Изток, а не през Запад, 
тъй като България първа ще влезе в Европей
ския съюз.

отноше-

тизация, които посъветваха ръ- ната политика.
ха само за креслата си. Аз се грижа за всички 
избиратели, тъй като Бабушница и целият 
Лужнишки край са ми при сърце.
* Кои от резултатите бихте изтъкнали в 
края на годината ? А за останалите райони на общината1

- През 2006 г. очаквам Бабушнишка община :- В началото на 2005 г. заварих празен 
бюджет. В учебните заведения и органите на да стане голяма строителна площадка.

продължим ремонта на пътя Бабуишип,.местното самоуправление нямаше отопле
ние. Тогавашното мнозинство в скупщината ла паланка, ще започнем изграждане ш , г. 
прие незаконно решение за бюджета, след ко- пРез долината на барата Ръджавица през 
ето беше застрашено финансирането на прог- Модра стена и Грънчар с дължина 6 кило? ’ - 
рамите и проектите за нашата община. Заед- Ра’ ще строим улици, ще асфалтираме нъ! ь 
но със сътрудниците ми бяхме принудени да махала Щърбановци в с. Горчинци, ще завъп 
вземем решение за временно финансиране, шим пътищата през махалите Савии
докато бюджета приехме на 10 юли. Все пак Врапци в същото село, ще решим проблс ... “Лужница” дължи на заетите
гЬинянговите задължения потушихме в соав- водоснабдяването в селата Вава, Калуджере- „.гаърши дело- Лужница дължи на заетите
финансовите задължения потушихме в срав Рялошевац ше ремонтираме местния во- : во-финансова консолидация. 24 заплати. Дългове има и към
нително кратък срок. Понастоящем органите ^^^"^^Ти ще построим вто- ' Специалистите смятат, че Пенсионния фонд, Електро
на местното самоуправление в Бабушница не Д°Пр°®°?В нпппппапо л ната си сте ма ! “Лужниив” трябва да насочи разпределителното, местната
дължат на никого. Стигнахме да реализираме ри басейн за водопровод . . , ю към въз- комунална фирма...

Воиници, ще положим усилия да о 3 т к3 производ-местна телевизия...
* Ще бъде ли подобрена социалната обста.ноо 
ка в общината?

- Бюджетът на Бабушнишка община, който

два комунални проекта, т.е. построихме мос
тове в селата Камбелевац и Александровац.
Установих сътрудничество с няколко посол
ства в Сърбия: българското, руското, индий
ското, словашкото и др. С посланиците дого- - .
ворих реализиране на развойни проекти в об- приехме преди известно време и в които е зап- 
щината Хората^“колонен осъществиха сът- ланувано да се съберат 161 милиона динара 
рудничество с компетенти лица от българска- оценявам като развоен и социален. Искам да 

, т пчпт.л-д™ изготвянето на напомня, че от общинския бюджет започнах-
та община Трън. Продължи ”а ме да отпускаме по 5 хиляди динара за всяко
проекти за Европейската агенция за рекон *0 дете на територията на община-
струкция, подобрено е сътрудничеството с Р

общности на територията на общи
ната, в много села са ремонтирани пътища, 
решихме проблема с превозването на учени
ците и работниците, като сключихме договор 
с “Ниш-експрес” и т.н.
* Какво през 2005 г. бе сторено за развитието 
на Звонския край?

- Започна възстановяването на “пътя, който 
означава живот” за жителите на Звонския а от дгенцията за приватизация 
край, сиреч на пътя Бабушница - Звонци. По- предприятие е изготвена социална програма.

животновъдите от този край, ка- ^ <.Текстилколор” е най-добре да стане кон
то сключихме договор с Ветеринарната стан- сорицум Същото се отнася и до търговката 
пия за изкуствено оплождане на кравите. а “Таламбас”. За съжаление заради не
открита е детска градина, в която ходят 23-ма дора3уМеиия в тази фирма помещенията в нея 
малчугани. Започнахме подготовки за възста- стоят Г1разии. Хотелът в центъра на града съ- 
новяване на водопровода от с. Вучи дел до не радоти Без него Бабушница малко при- 
Звонска баня. На училището “Братство в с. „а призрачен град.
Звонци подарихме компютър със съпътства- # вашет0 послание към гражданите на Бабуш- 
щите го съоръжения и столове. То бе и учили- ниш/со п0 случай новогодишните празници. 
щето, което първо получи финансови сред- _ уважаеМи граждани, драги избиратели, 
ства за потушаване на всичките материални имадте доверие в скупщинското мнозинство 
разходи... Даже от страна на определени по- ^ във вашия председател. Имайте довоерие в 
литически структури в общината бях критику- аз)Юдния и социален бюджет. Желая на 
ван, че обръщам толкова внимание на Звон- ВСИЧ[СИ „ мир> здраве, радост и късмет да пре- 
ския край. Някои дори се шегуваха, че трябва предстоящите новогодишни и коледни
да започна да копая тунел под Асеново кале, разници. Нека усмивка и радост озаряват ва- 
но аз смятам, че трябва да давам инициативи лица в предстоящите години. Нека да
не само за този, но и за всички краища в Ьа- по-малко грижи, а повече да се радвате,
бушиишко. Бъдете толерантни. Желая във всички селаIД
* Какви са плановете за Звонския край през иджаме повече пелени. Нека на всички на
200в г.Г 2006 бъде година на успехи и просперитет.

- Ще продължи ремонтът на пътя Бабушни- Боба,, Димитров
ца - Звонци. Би трябвало да подобрим теле-

Б.Д.

г!аредната библиотека 
6 Бабушница през 2005 г.

НадИОО нови книги
През 2005 го

дина Народната 
библиотека в Ба
бушница набави 
над 1100 книги 
от различни жан
рове. 540 са по
лучени от Ми
нистерството на 
културата 
Сърбия, 114 са 
подаръци, дока
то останалите са 
купени на панаи
рите на книгата в Народната библиотека в Бабушница 
Ниш и Белград. г
библиотекатаТкупила книги за и монографията на Душан
извънкласно четене за ученици ЧиРил за село Ясенов Д®Л' 
от основните и средните учи- Бабушнишката народна 
лиша илюстрирани книжки за библиотека инициира сътруд-
деца на предучилищна въз- ^бХбкиТп^ротскиТръп 
раст, както и всички творби на „а Т0Рва сътрудРни-
латиноамериканския гранд литературни тв0^„ 0т
Пауло Куельо и[други. Бабушнишко сс представиха в

Народната библиотека се * Сродна билиоте-
прояви и като издател на една януарР 2006 г. творци
книга. Това е прозаичната от Пиротско ще ГОСтуват в Ба- 
творба на бабушничанина Ве- душ1|ица .Очаква се такива гос- 
лимир Джорджевич под назва- ания да бъдат организира- 
..... “Огнищата на предните * между бабушнишки и ди
ми”. През следващата година 0вгр/дски литературни
това ведомство е запланувало ~ както и други културни 
да публикува още три книги на 
Джорджевич, романа “Гради
ще” на Дрпгослав Манич Фор-

та. За първи път след няколко десетилетия в 
бюджета са запланувани 2 млн. динара за раз

селеното стопанство. Чрез банките 
ще се постараем да осигурим кредити за ус
пешните селскостопански производители.
!,‘ Вие сте известен като политик, който пое- 
тянно набляга на стопанските теми Как ще 

на стопанските колективи в града.

местните
витие на

помогнете
- По моя инициатива “Лужница” посетиха

. В това
па

могнахме па

ние

прояви.



Драгоман,
декември 

2005 година

Министър-председа- 
телят Сергей Стани- 
шев посрещна с офи
циална церемония в 
София премиера на 
Сърбия Воислав Ко-
щуница

С хляб и
сол - древен
славянски

обичай

Премиерите на
Сърбия и на Бъл
гария прерязаха
лентата на елек
трифицирания
ж.п. участък
Драгоман - гара 
Калотина, като
част от общоев
ропейския тран
спортен коридор

Воислав Кощуница: Двете страни съз
дават една обща и прозрачна европей
ска граница
Сергей Станишев: Развитието на об
щата инфраструктура е приоритет за 
правителствата на България и Сърбия

Като по вода: През новооткрития учас
тък ежедневно ще преминават 20 път
нически и 30 товарни влака, а времето 
за пътуване ще бъде съкратено е 20%. 
Транспортните разходи ще 
приблизително три пъти

намалеят
1ред новинарите в Гранитната 
зала на Министърския съвет
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новогодшините 

и коледните 

празницина гражданите в Боси
леградска община, 
на потребителите и на 
деловите си партньори 
в страната и в чужбина 
и им пожелава лично 
щастие и успехи

ШПТЖГТ
Е> !гп Иго у^дга. с/

на гражданите, деловите партньори 
и клиентите си

честити“Анитекс” 
произвежда 
различни видове 
бебешки, детски, 
дамски и мъжки 
чорапи, чийто 
бреид е - 
качеството.

ГОАИ
1Ш
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ХОЛДИНГ
“ТОНЧЕВ-ГРАДНЯ”
Сурдулица

О.Р.ТОМСЕУ СКАРША ао.о.
17530 5игс1иПса, и1.5. БерСетЬга Ьг. 5

, 1е1.017/813 000, 813 001,1ах 017/813 002
ро$1слтка М^ТОМСЕУ - В021ЮУ, 1е1.018/716 208

е-таП Юпсеудгас1та@ри.уи

на работниците си,
гражданите в Сурду-
лишка и Босилеград- 
ска общини, на дело- АКСКМАК5КО ОНУБТУО 2А 051СУКАШЕ

КОРАР1Ч1Квите си партньори и на
клиентите

В А йЧЕСТИТИ

♦402АТ А
2006 г. м ЧЕСТИТИ

КОЛЕБА иа всички свои клиенти
В състава на Холдинга са: _ НОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
-Строителствои им пожелава

здраве, щастие и -Инженеринг
-Консалтинг услугиуспех
-фабрика за паркет и палети
-Рибарник за отглеждане на калифорнийска 
пъстърва
-Кабелна телевизия 
-Радио ГОЛД ДОО “Ибер” - Босилеград

Ползвайте услугите ни, Вашето доверие 
печелим с качество и достъпни цени!

И9б

го 13
8{Р

1Л II
За да станете Дядо Мраз, не са Ви нужни нито жиранти,

. итура. За половин час получавате одобрение, а вече на следва-

0) ?1
^ -8°НИТО

п С?тая 81 го I1ис
Г0а сп3 тШ : щ 1•’Я -:М

НоВогодмжни^ие ц 

Коледни празницижтштШ■

Шг „
ЩаЙЗЛШШ

► -в ,0)лЩ

5
1' Г-.

на всички граждани 
в общината и им пожелава крепко 

здраве, късмет и успех |

през 2006 година

ЩЩШШ!01

ХГпви

С5- ,л
- 1117 @ I" 'Н 11111

' ЧГ
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Общинската скупщина 6 

Ъабущнииа
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА

Общинската 

скупщина в 

Димитровград

МАм(1
(КША

НОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
ЧЕСТИТИ

е,

149

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОЩИНАТА

^авно предузеЬе - Димитровград

*

I. 18320 Димитровград. Ул. Балканска 30 • Тел. централа 010/62-764; Директор 61.-689; Тех. руководилац 62-178; 
• Тех. база: 62-682; Пумпна станица 82-117 • Факс: 61-689 • Жиро рачун 42802-601-2-2229 $а р.о. 17000 Угагле 

Те1е(оп: Угаг^е (017) 21-121, 122 
Те1ех: 16761 VII АЬРА 
Те!едгат: А1РА Угагие 
Те|е(ах: 24-808 
РозЕапзю (ах 85

Ц| аКа рют)
РР МЕТАЬИА №1ШУА УКД1Ч]Е

на работниците н гражданите
честити

2006 ГОДИНД 

И ШЛЕМ
$а р.о,

на работниците, деловите 
партньори и гражданите

ЧЕСТИТИ
д.

*
Уи пожелава щастие и късмет 

на всички
1.4

шшя
, РО "АУТОТРАНСПОРТ" 1Босилеград

Жиро рачун код СПП Босилеград бро] 41130-601-6-1Ш 
Тел. Директор 77-271 Комерц.одел>. 77-261■'V '.щ

Д. Г. П.

1Г1РА\А\НЬА\
ЧЕСТИТИ Димитровград, Балканска 86

Жиро рачун; 42802-601-7-341 кол СПП Димитровград
(010) 62-231. 61-488.63-166. 62-695 

61-488
Телефони; централа

тех мачка база 63-369 Телефакс

НОВА ГОДИНА 

ги КОЛЕДА
ЧЕСТИТИ

200С ГОДИНИ и кипишншг
!К'
I
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Националният съвет на 

българите в Сърбия 

и Черна гора
I.Ш : т

$57 ТКДО&, . ,ШяШ Щу'*--

7\_ л ".11 \ 01М1ТК0УСКА0■ЖШ*® ■ ж& ■ ,щжл- !--------- - ,------ч ,----------
на всички граждани и ТЕ1УРАХ: 010/62-577 

01КЕКТ0К: 63-169Ч&кШуШВаШ;
V/

пожелава 1/ Г

КоледаБеселй на своите партньори и 
клиенти и на всички 

граждани на
Димитровградска община

и честита

Нова 2006 година
ЧЕСТИТИ

V*.

1111честитиТелефон
010/361-566

Дирекюр:
-Факс:
Жпро ра''Ун;

42802-6Н5-1-6436

Тесли**» ББ 
1Н320 Димитровград

на деловите си партньори и иа 
всички граждани

Iгоди
1 КОД

5 \].Р.К. ИешИех Ш

НОВА ГОДИНА И КОЛЕДА ММс пожелания за щастие и нови успехи

УШ4ТЕР т рвт 
иИШЕИЕРИИГ 
ЕООЕЛ Скопие

производство на пестициди
: - снабдяване на мнодобройни 
| селскостопански аптеки, зе- 
- меделски комбинати й сто

панства с тези препарати
Тел. 389 2 2463-075, 389 70 
231-263

телна механизация
- ексклузнвен застъпник на 
следните сръбски фирми: 
“Петолетка” - Тръстеник 
ФАП-Ливница, “Комест” - 
Младеновад, “Фиаз” - Проку- 
пне, “Петър Драппшн” - Мла
деновад
Тел. 389 2 2672-619, 389 75 
206-494

»
Собственик: БОРИС 
СТОИЧКОВ, роден в село Гор
на Ръжана.
Фирмата се занимава:
- със строителни и строител
но-занаятчийски работи

ЕК/1 БАТЕ ЕОО 
експорититпорш Скопие

штсЕксжомик
ФОО Скопие

Собственик: МИЛАЧКО
мСоке?и“теК12сао“™а’ * В*°ИЛ°В> Р°ДеН В СвЛ° Дога-

Фирмата се занимава с:

■'■■т

Тел. 389 2 3171-499, 389 75 
242-285 Собственик: РАЙЧО 

ВАСИЛОВ, роден в село Яреш- 
ник
Фирмата се занимава с:

Скопените фирми: - сметководствени услуги
интер трейд инженеринг доовл, " финансови експертизи 
агрохемия-комврц доовл, - преценка на движими и нед-
бироеконо^к доо вижими имущества

- ревизорски услуги
вестни^“Братство” на " мениджмент и консалтинг

- регистриране иа фирми
Тел. 389 2 3165-913, 389 75 
225-880

- търговия на едро с части за 
камиони, автобуси и строн-ЯГ
................... ■■■■■■■•■■■■■■

-рг)17й,г.Пив)У\\л

Собственик: СТАНИША 
ХРИСТОВ, роден в село Горна 
Лисина.
Фирмата се занимава с:
- търговия на едро и дребно 
със средства за защита иа 
растенията - пестициди и дру
ги химически препарати
- застъпник на голям брой ре
номирани световни фирми за

честитят

Новата 2006 
година и Коледа
Крепко здраве, много 

щастие и успехи!
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съмнение Петърлашката пещера еед- 
* * на от най-красивите и най-интересни, на

последък една от най-ценните природни даде
ности в Димитровградска община.

Специалистите все още спорят дали да я 
нарекат Петърлашка или Одоровска с оглед

нов. Веднага след тях и екип към Центъра за култура в Димитровград заедно с 
д-р Спас Сотиров. През 1968 и 69 година започнаха първите проучвания от 
страна на известния спелеолог д-р Йован Петрович. Като резултат от тези из- 
следвания бе издадено официално съобщение, а след това и проект за урежда
не на тази природна даденост. Според Петрович Петърлашката пещера е една 
от наи-хубавите в страната, а когато се говори за нейната украса, твърди, че ед
ва ли има пещера, която на толкова малка повърхност така да е накичена със
сталактити и сталагмити а особено скаменна драперия най-хубавата украса.
която рядко се среща в останалите пещери - арагонитът.

Известният фоторепортер на вестникетамашката" 
*'ВДИЯ'“"Т"6'““«й и му
като че ли е знаел 
обаче, както обикнивено бива, не умее да се

V
”5^, . Може т . ”7.”“™,"»™

..с,„
I - Петка” е. ™
цел.
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ч акво очаквате пюез
Димитровград Босилеград

Виктор ЙОСИФОВ: “Нс очаквам да се случат много позитив
ни промени. През 2006 година аз ще стана пенсионер. Ето, то
ва где е една промяна за мен. Желанието ми е в Цариброд през 
2006 година да бъдат продадени фирмите ГИД и “Свобода”. 
Нека да се върнат на работа в тях бедните пи съграждани. Без 
промишленост смс пропаднали."

Здраве, късмет и 

нови работни места
В навечерието на Новата година, когато 
всеки прави равносметки за (не)успехите си 
през годината, която изтича, попитахме 
кои хора от Босилеградско какви са техни
те желания и очаквания през 2006 година.

Димитър ХРИСТОВ: “Общинското 
ръководство засега работи добре, но 
може още по-добре. Очаквам да 
има пови влагания в селата, защото 
в тях все още има животец. Би 
трябвало да се мисли и за селския 
туризъм.”

НЯ~

Миряна СТОЙКОВА, търговец от Босилеград: 
Й10 ' Честитя Новата година на всички хора и им по- 

‘ * желавам мир, здраве, късмет, любов и спокой
ствие. Очаквам през 2006-а година да се подобри 
жизненият стандарт на гражданите в нашата об
щина, да се открият нови фирми и да се осигури 
работа за младите.

.,1

..,Д

Алскса РАДЕВ: “Очаквам на местно 
ниво най-сетне да започнем да мислим 
как да извършим реформите в здравна
та област, които налагат законите. 
Общинска власт, която не работи по те
зи въпроси, по въпросите за образова
нието и нр., трябва да се оттегли. В 
Здравния дом нямаме достатъчно лека
ри-специалисти."

ш
Станко ЙОВА-
НОВИЧ: “Все 
докато се рабо- * 
ти с ръкавици, 
няма нищо от 
промени.”

№
Раде ВЛАДЕВ, земеделец от Долна Любата: - 

! Най-напред желая да бъде мир в държавата и в 
1 целия свят. Очаквам да се подобри живота на сел- 
! скостопанските производители в нашата община 
! чрез създаването на условия за организиран изкуп 
на добитъка и развитие на инфраструктурата в 
селата. Желая да се създадат и по-добри условия 

В за развлечение на младите в селата.

I
Г

Милорад ВОИНОВИЧ: “Не очак
вам нищо. Десетилетия наред ни 
обещават положителни промени, 

е не се случват. Да е жив Тито 
бих знаел, че ще има положителни 
промени и събития...”

Марика Стоянова, пенсионерка от Босилеград: 
- На всички хора в света пожелавам много здраве, 
мир, щастие, успех и берикет през 2006 година. 
Очаквам в нашата община да се открият нови ра
ботни места за младите и безработните.

Б.Д.

Малка анкета: Как пенеш??' * от Димитровград 
коментират начина, по 
им връща дълга?

телството ще Манол АРСОВ, пощенски разносвач от Горна 
Лисина: - Желая на хората крепко здраве, щастие, 
любов и разбирателство. Очаквам политическата 
и икономическата ситуация в страната да се ста- 
билизитират, с което да се създадат условия за 
по-добър живот на всички хора. Желая през след
ващата година да се подобри животът на жители
те в босилеградски села и да се открият нови ра
ботни места.

Божана Давиткова: “По тази тема разисква и Секцията на же- 
Л ните към Съюза на пенсионерите в Димитровград. Изразихме 

голямо недоволство заради предложението на правителството 
дългът да се връща на 6 вноски до 2008 г. Нашето мнение е 

Щ дължимата сума да ни бъде върната на 2 вноски, в по-кратък 
| | срок и да бъде увеличена с подходящ лихвен процент.
Щ Едно от заключенията бе, че за правителството пен- 
|?р сионерите май не представляват нищо, щом може щ 

такива решения."

Тимчо РИЗОВ, безработен от Райчиловци: - На 
всички граждани в общината желая крепко здраве, 
късмет и успех, на безработните - да си намерат ра
бота, на пенсионерите - да се увеличат пенсиите и да 
им се изплащат редовно, а на дечицата от все сърце 
пожелавам Дядо Коледа да им донесе хубави подаръ
ци. Очаквам през следващата година в Сърбия да 
има преждевременни избори на всички нива, а кон
кретно за Райчиловци - общинското ръководство да 
си изпълни обещанията и да сложи навсякъде асфалт. 
Надявам се в края на месеца да ни бъдат изплатени 
детските добавки, за да можем със семейството си да 
се почерпим за новогодишните празници.

А/.у,

Томислав Василов: 
“Как коментирам? 
По-добрс нещо, от- 
колкото нищо...”

Ристо Илиев: “Дъл
гът трябва да ни вър
нат наведнъж. Ако ни 
го връщат на 6 вноски 
до 2008 г. парите ще 
девалвират. Пенсион
ният фонд беше пъ
лен с пари. Не го из
празнихме ние, пенси-

Гоше ТАСЕВ, работник в “Кобос” от Догани- 
ца: - Пожелавам на всички граждани да бъдат 
живи и здрави и да им се сбъднат мечтите. Очак
вам животът да бъде по-добър. Имам и едно ог
ромно лично желание - дано през 2006 година 
най-сетне жителите в доганишката махала Мета- 
жевци получат ток, понеже единствено нашата 
махала в селото, а може би и в цялата околия, все 
още е без ток.

* \ й!I?
оперите...

г
Аксентия Димитров: “По-доб
ре е парите да ни върнат на
веднъж. Може и на вноски, но 
нека да ги дават по-често. До 
края на 2008 г. инфлацията ще 
ги “изяде”. Искам да кажа и 
това, че всеки пенсионер тряб
ва да получи еднаква сума, а 
не тя да му бъде изчислявана 
процентуално.”

Димитър Хрис
тов: “Най-доб
ре би било па
рите да ни да- 
дат наведнъж. 
Единствено в 
този случай 
бихме можали 
да видим ня
каква полза от 
тях."

Ц^Н Гордана ВАСИЛЕВА, безработна от Босилег- 
Г,;Я Рад: - Много здраве, късмет и успех желая на 
I | всички в Новата година и нека да бъде мир в це- 
Щ -| лия свят, да има икономически проспритет в дър- 

: л Д жавата и в нашата община. Политиците да не се
Л 1 карат, а да създават по-добри условия за живот на

''Ражданите.

А-

• ' г -а
Ш

|Б.Д. П.Л.Р.
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Вдаощишкот^уЧилище6ДвеЕеки_ ва Записка от село Гложйе ш

Един ученик и учител 

цяло училище
Младо семейство 

с четири деца!
сови уЕща- !Гм?х1лит1ГпеЖ
Две реки. Днес работи само училището в Две реки, в което се 
учи само един ученик! ' сти

Семейството на Иван и Ната- любивата му съпруга Наташа не 
ша Цоневи от махала Кумовци може да свърши сама цялата ра- 
понастоящем е единственото в бота около децата, домакин- 
село Гложйе с четири деца! ството и добитъка. Тя е родена в 

Като се знае тежката съдба на село Ресен и още от детски го- 
този край, поради която в него дини е свикнала със селската ра- 
остават все по-малко и все бота.

Животът на многодетнотопо-стари хора, срещата със съп
рузите Цоневи и техните нев- семейство Цоневи в Гложйе не е 
ръст ни деца наистина е едно лек. Имат много земеделска ра- 
вълнуващо събитие. Домакини- бота, а и грижата за четирите им 
те ме посрещнаха сърдечно, а деца изисква не само големи 
трите им по-големи деца ме на- усилия, но и повечко пари. Цо- 
обиколиха без притеснение и за- неви обаче не се оплакват. От 
белязали фотоапарата, пожела- държавата са получили 160 000 
ха да се снимат. Най-голямото динара като награда за четвър- 
дете на Цоневи е дъщерята Со- тото им дете и с тях си купили 
ня. Тя е на 10 години и е ученич- две крави и някои неща, необхо- 
ка в четвърти клас. Сречко е дими за домакинството им. На-

Наближавайки училището,
зачухме детски смях и си по
мислихме, че учениците са на
междучасие. Обаче, когато
стигнахме там, в двора
заварихме учителя Томислав 
Димитров и единствения му пет-шест места се среща с - Въобще не ме е страх, по- 
ученик Мирослав Димитров Чурчинската долина. Понеже неже с мен винаги е Боби,

повечето мостета над доли- който е готов да ме защити от 
ната са срутени, Мики е при- хищници и от всякакви други 
нуден сам да намира начини опасности, гордо споделя

Мики, посочвайки с поглед

Играеха топка на снега, 
понеже бяха на урок по физ-

осемгодишен и е първокласник, таша казва, че нямат възмож- 
Горан е на 4 години, а най-мал- ности за повече деца и че занап- 
кият Филип е още бебе. Когато ред техните усилия ще бъдат на
не са на училище, Соня и Горан сочени към създаването на ус- 
се грижат за по-малките си бра- ловия за школуването на Соня, 
тя и така най-добре помагат на Сречко, Горан и Филип. Да изу- 
майка си. чат, добавя грижовната майка,

Иван Цонев останал без баща за да живеят по-добре от нас.
На раздяла пожелах на мно-

култура.

през прозореца към двора, 
където Боби търпеливо го ча
ка.

Мики ни разказа, че си има 
братче Новица и сестрички 
Радица и Анджела. Те са 
по-малки от него и все още не 
ходят на училище. Поне 
вкъщи има с кой да си играе. 
Вечерно време, когато свър
ши домашните, обича по те-

още малък и сам си прокарвал 
път в живота. Занимава се със годетното семейство Цоневи 
земеделие и строителство. Ниви много здраве, щастие и напре- 
и ливади има достатъчно, но ня- дък. И дано общината се сети за

тях и им помогне, та и по тозима селскостопанска механиза
ция, така че приходите от тази начин да насърчи малкото мла- 
дейност са недостатъчни. Зато- ди семейства по селата да раж- 
ва отива на печалба като строи- дат повече деца. За да не остане 
тел, обаче там не се задържа без хора Босилеградският край.

Богослав ЯНЕВ

левизията да следи мачове и 
анимационни филми.

Учителят Димитров изтък
на, че Мики е прилежен уче
ник и първото полугодие ще 
завърши с много добър успех. 
Сподели, че от няколко годи
ни е учител в Две реки и че 
даскалува вече петнадесетина 
години. Преди работил в Па- 

- Много ми липсват прия- да преминава долината и при рал0))01 „ дукат - Дудина ма- 
тели, неволно започва разго- това на време да стигне на хала и ’ц ЦЪрНОщИШКата маха- 
вора малкият Мирослав. Ми- училище. По пътя го придру- ла р[етк01)ЦИ, 
налата година тук се учеше и жава верният му приятел ку- Много е трудно да си учи- 
една ученичка, но тя през ля- чето Боби. тел само ца един ученик. Ми
тото се пресели в Босилеград, ки Пр0сго няма с кого да се
така че с учителя ми останах- учителят Томислав Ди- конкурира, така че понякога 
ме сами. Освен че ми препо- митров е сред редките му е скучно и на него, казва 
дава уроците, той е и един- хора в Босилеградско, ко- той. 
сгвеният ми приятел, понеже цт0 свирят па кавал, ке- 
в училището няма деца, с кои- мепе и мандолина. Освен училищната сграда е в окаяно 
то просто да си поговорим че свири, той и прави ка- състояние. Необходима е ре- 
нещичко по време на почив- валчета. Любовта към конструкция на външната и 
ките. От всички предмети, тези инструменти нас- на вътрешната мазилка, на 
най-много обичам магемати- ледил от баща си Иван, рухналата камина, на ограда- 
ка и физкултура. който бил известен дуду- та ОКОЛо училищния двор и

Освен със самотия, учени- чар. Казва, че най-много др 
ческите дни на малкия Мики, обича да свири стари 
както му вика учителя, са об- български «йШ00«и^ 
ременени и с други неща. Все- на кемене. Освен 
ки ден той върви пеша по око
ло един час от дома си в Чур- 
чинска махала до училището.
Стръмната пътека минава 
през букова гора, а на

дълго време, понеже трябва да 
побърза вкъщи, където трудо-

Виодета Събова

Новогодишни
ккк

Навън е нощ. И хората празнуват.
В такава нощ е страшно да си сам. 
Препълнени с любов и чашите ще се целуват, 
очи в очите ще потънат, длан във длан.
В такава нощ е грешно да си сам...
***

Тая вечер е вълшебно нежна.
И снегът навън вали, вали.
И потъваме в бяло безсъние, 
ту сънуваме бели звезди.
Не, не искам да питам за нищо - 
казват всичко твоите очи 
и сърцето - най-топло огнище 
в тоя сняг, в тая нощ - 
под големите бели звезди.
Тая вечер със вълшебна нежност 
не снежинки, а любов вали!

Димитров се оплака, че

- Планираме през следва
щата пролет да подменим ог-

ни, а през по-мипилати 
година бил участник във 
“Власинското лято е 
Сурдулица.

..у;’за което

11.Л.Р.
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Зоран Лозанчич, режисьор 6 Кукления театър 6 Ниш с най-много признания

Наградите повишават критериите
пряко с изкуството, по без ко
ито то не моЖе. В условията 
на транзицията, културните 
ведомства често пъти са на 
заден план в будЖета. Какво е 
отношението на града към 
Кукления театър в Ниш?

- За наша радост добре се 
разбираме с градската адми
нистрация. Така е, може би, за- 
щото ние отвръщаме с високо 
качество на представленията. 
Отговорниците осъзнават, че 
всеки успех на Кукления театър 
същевременно е успех и на на
шия град. Всяко наше гостуване 
извън Ниш, особено в чужбина, 
се отчита и като добра промо
ция на града.

- Сигурен съм, че няма да е 
лесно. Затова вече дълго об
мисляме всички подробности с 
ръководителя на нашия театър 
г-н Берич, който преди всичко е 
режисьор. Ще използвам ня
колко текста за него, както и 
Дневника, който Моцарт си е 
водил и Дневника на сестра му. 
Във всеки случай това ще бъде 
спектакъл с много музика и 
сравнително малко думи. Кога- 
то става дума за визуалността, 
в сравнение с всички други ви
дове театрално и драматично 
изкуство, куклата и кукленият 
театър имат най-широки въз
можности.

Да поговорим малко и по 
въпроси, които не са свързани

Варна, след това в Котор, Субо- 
тица, както и в румънския град 
Арад. Навсякъде сме печелили 
награди на журитата и призна
ния от критиците.

Добре бяха приети и спектак
лите ми “Трите прасета” и 
“Магьосникът от Оз”, с римсй- 
ка па който тази година се 
представихме успешно в Баня 
Лука и отново във Варна.
* Казахте че признанията об
вързват и задълЖават към 
по-високи постиЖения. Какви 
са плановете Ви?

- Към новите си проекти аз 
подхождам внимателно, защо- 
то признанията карат човека 
много сериозно да обмисля бъ
дещите си стъпки. Новата 2006 
година е провъзгласена вече за 
“Година па Моцарт”, и светът 
ще ознаменува 250-годишиииа- 
та от раждането му. Работното 
заглавие па проекта е “Амаде- 
ус”. Целта ми е в условията на 
квазикултурата, която предла
гат електронните медии, преди 
всичко телевизията, на подрас
тващите поколения да предста
вя по един по-друг начин живо
та и делото па този великан, то
зи гений на музиката. Надявам 
се да направим добър спекта
къл, с който да се представим 
успешно дори и в родния му 
град Салзбург, след това във 
Виена и в Прага, където 
най-дълго е живял и творил. 
Уверен съм, че децата още от 
предучилищна възраст трябва 
да се възпитават и да се учат да 
слушат и да възприемат прек
расната класическа музика. Не
обходимо е естетиката, която 
притежава музиката на Мо
царт, да се доближи до децата и 
тя да стане основа за изгражда
не на детското въображение.
* В каква степен изразните 
средства на кукления театър 
са в състояние да представят 
един такъв гений на класичек- 
ста музика, какъвто е Мо
царт.

случая имаме едно наистина 
прекрасно стечение па всички 
най-благорпиятпи обстоятел
ства, един сплотен колектив, в 
резулатат на което се получи 
наистина добър спектакъл.

На въпроса как се чувствам 
ще отговоря с две думи - озарен 
и обвързан. Щастлив съм, че 
след признанията в Белград то
зи спектакъл ще ни представи и 
па много други прегледи и фес
тивали през новата година. 
Обвързан, защото
по-лесно е да се изкачиш до 
върха на стълбите, огколкото 
да стоиш там. Всеки успех об
вързва и изостря критериите.
* На кои фестивали ще учас
твате с “Царският залож
ник"?

много

* Г-н Лозанчич, не се случва 
често едно представление да 
спечели дори шест приза, как
то това стана със спектакъ
ла Ви “Царският заложник” 
на 38-мия преглед на професио
налните куклени театри в 
Сърбия. На какво се дълЖи 
това?

В. Богоев

- След успеха в Белград по
лучихме покана от селекционе
ра на международния фестивал 
в Котор, както и на “Златната 
искра” в Крагуевац и от органи
заторите на международния 
фестивал в Суботица. Много ме 
зарадва поканата от Украйна, 
защото там се провежда един 
от най-големите фестивали на 
куклениците в Югоизточна 
Европа. Имаме сведения, раз
бира се все още неофициални, 
че ще бъдем поканени да се 
представим и в Прага.
* Като постановчик Вие и до
сега сте били лауреати на 
значими награди и признания. 
Кои са най-скъпите за Вас?

- Може би ще прозвучи като 
хвалба, но е факт, че последни
те ми четири представления 
събраха общо 27 награди и 
признания. На международния 
фестивал в Крагуевац спекта
кълът “Красавицата и звярът” 
спечели голямата награда 
двойно - “Гранд при” на ек- 
спертското жури и Голямата 
награда на детското жури. С 
тоя спектакъл участвахме и в 
редица международни фестива
ли като “Златният делфин” във

Хемус” за Цончева

Българският писател Дончо Цончев е тазгодишният носител на \ ‘ 
общобалканската литературна награда “Хемус”, присъждана от т 
гръцкия Център за култура и книги от Югоизточна Европа. Награда- I л 
та е била връчена в рамките на Международния панаир на кнгиата в ; 
София.

Призът се връчва за цялостно творчество, като изборът се прави 
сред водещи творци от всички балкански държави. Наградата се дава 
за четвърти път. Първият й носител беше Генчо Стоев през 2001 го
дина. “Това е добър знак за Балканите, не само за българската култу
ра. Окрилен съм.” Така Дончо Цончев коментира пред БТА получа
ването на отличието.

- Качеството несъмнено е 
решаващият фактор. Когато 
казвам това имам предвид 
всички елементи па един спек
такъл - визуалност, актьорско 
майсторство, анимация, сце
нография, постановка, текст... 
Аз съм щастлив, че “Царският 
заложник” притежава всичко 
това, поне според оценката на 
експертите, които бяха в жури
то па тазгодишния преглед на 
професионалните куклени теат
ри в Сърбия.
* Ролята на реЖисъора, пред
полагам, също е много ваЖна. 
Как се чувствате като общ 
победител в Белград?

- Разбира се, ролята на ре
жисьора е отговорна работа. 
Той е човекът, който избира 
текста, след това подбира ар
тистите и сътрудниците си,ко
ито като колектив да реализи
рат разработената от него идея. 
Той сам нищо не би могъл да 
направи. Голяма е ролята и на 
майстора на куклите, както и на 
апиматорите. Радвам се, че в

Е
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Изложба на самодейците
На последната за тази година истинска и ценна културна мисия, 

изложба в димитровградската га- Милева изтъкна, че “годишните 
лерия са експонирани 20-ина твор- изложби на самодейците в галери- 
би на членовете на Сдружението ята вдъхновяват особено чувство 
на самодейните художници. Пред- на удовлетворение и щастие”, 
ставени са техни нови, но и някои 
по-рано сътворени произведения, равление отпуснаха на сдружение- 

Журналистката Зорица Милева то 20 хиляди динара за отпечатва
на откриването каза, че преди де- нето на каталог за изложбата. Чле- 
сет години сформирането на новете на организацията са амби- 
Сдружението на самодейните ху- цирани през 2006 г. да устроят не 
дожници е приличало на авантю- само изложба в Димитровград, но 
ра, но изминалия период е показал, и в други градове, 
че организацията провежда една

Органите на местното самоуп-
и то

Б.Д.

«д БЛАГОЙ ДИМИТРОВ е роден през 1931 г. в с. Пъртопопинци, Цариброд- 
“ ско. Гимназия е завършил в Тетевен. Дипломирал е българска филология 

"" в София. Бил е редактор в повече столични издания. Автор е на осем сти
хосбирки и на четири книги с проза.
■"Борбата “Смолча - 1956" е от книгата ”Белег од граница" (София, 2002)

Благой Димитров
и А

Смолча - 1956
Излетните автобуси от столицата се нанизаха в 

прашина колона и неусетно пред нас светна свиле
ната нишка на Нишава, а сетне, излъкатушили по 
серпантините над Годеч, спряхме сред окосените 
ливади при Смолча, разполовени от границата.

Пръв българо-югославски събор след мрачните 
години на отчуждение и вражда. Служебните лица 
вече поглеждаха часовниците си.

Време е.
Хората от двете страни на браздата се размесиха. 

Плачат и се прегръщат. Прегръщат се и плачат.
Жена в черно се разлипа на рамото ми. Едвам я 

познах. Беше стрина Горка, майката на мой зем
ляк, убит на границата в смутното време. Но, забра
вил съм името му. Преди войната те държаха ба- 
калница в село. Бакалският син, малко по-голям от 
мен, харесваше Воца Ладина от нашата махала и 
често ме изпращаше да й нося поздрави и разни ла
комства. Воца, червенобуза и с весели очички, се 
беше сдобила отнякъде с писмовник и току забие 
показалец с кал под ноктите в някой образец за 
обяснение в любов и ме кара да го препиша.

В село не се знаело за срещата до снощи. Късно 
дошло известието. Кой чул, кой не чул. Кръста 
Донков бил пристигнал рано-рано в село Долни 
Криводол и тичешком се върнал назад, та от билото 
на Видлич с пълен глас се провикнал:

- Събо-о-о-р! Събо-о-о-р!
Гласът му се предавал от човек на човек из цяло

то Забърдие.
Нашите се зададоха в разгара на срещата. 

Най-отпред се попрегърбила с фенер мама. Татко с 
цедило на гърба - слабичък, изправен като момче.

Отдръпнах се от пътеката и се скрих зад бухнал 
глог. Изчаках да отминат и тръгнах подире им. 
Татко се обърна. Докато проговори, закрих с длани 
очите на мама:

- Познай кой съм!

ският даскал Киро Дончин от Смиловци, който 
имал въшки, не пропускал след изпитване да й ка
же: дурак! И с тия две отделения мама забравила 
азбуката. Но като избягах през границата, желани
ето да ми пише било толкова силно, че тя накарала 
по-малкия ми брат да я снабди с буквар и с негова 
помощ отново се научила да чете и пише.

Тъкмо бях пристигнал в Исперих да учителству- 
вам, и получавам писмо от мама. Неугледно, без 
точки и запетайки, буквите като наловени за ръце 
дечица.

С татко и мама на събора дойде младеж, 
не можех да позная. Подадох ръка:

- Приятно ми е!
- Бате! -

- Ех, сине, сине...
Спестихме си сълзите. А не се бяхме когото

виждали
осем години. Пишехме си от дъжд на вятър. Първо
то татково писмо получих като студент в общежи
тието на Четвърти километър. Съобщаваха ми, че 
са живи-здрави, но са побелели. Сложих плика с 
писмото в джоба на сакото си и тръгнах по десния 
тротоар закъм Орлов мост. Никога преди не се бях 
замислял за белите коси. А сега срещнех ли възрас- 

човек, обръщах се да го погледам. И като брък
нех в джоба с писмото, пръстите ми сякаш докосва
ха бели коси.

рече кротко младежът и ме прегърна. 
Господи немилостив, това беше Детко. Бях го ос

тавил 12-годишен, а вече е студент по славянска 
филология в Белград. И кой знае защо първо си 
спомних как бях ударил шамар на братчето, понеже 
не поиска да остане при овцете в сливника над во
деницата, когато на рида се беше извило хоро.

Намерихме уютно местенце и насядахме в кръг. 
На вълшебното месалче се появиха любими 
от детството: пълнени чушки, овче кисело мляко, 
вита баница с лапад и сирене,

Беше 12 юли 1956 година.

тен

ястияОще по-трогателно беше първото писмо от майка 
ми. Тя е учила до второ отделение. Била слаба уче
ничка. Вървяло й само по пеене и ръкоделие. Сел- печена кокошка...
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Цариброд !?ЙЖг&5р1р0в'3^Лтти БуГр^"^^
Неотдавна бе предоставен па публично обсъждане та А к. 

най-новият Генерален урбаннетичеп план па Димитров- болпица до "РСЗ ДВа Ту"С'1Ш: е«""ипт от старата
град. Автор на проекта е димитровградчанинът Иван Геор- па извипье и вторият от Язвинье до Къндина ба
риев, инженер но архитектура и бивш директор на Завода Н Стапят п
;“2о“" ■■ ““

д ьт е опасан с най-съвремепнен автобан?а от южТата стра- Шшайа и ^ КЪ"Д,"’а бара’ Ивковв 
на “обиколен” --------------

воденица и
ще се качи на Невестин камик, а оттам към гра-сьс железопътна линия за влакове със ско

рост на мълния. Линията се вмъква в тунел под Мъртвина-
пицата.

Ядрото на града остава незасегнато и запазва решения
та на плана от 1993 година, чийто автор 
инж. Иван Георгиев.

До ссдемдссетге години на XIX столетие Ца
риброд не е бил градче - битствувал 
чивна станция, малка крепост или администра
тивно средище. Корсняшкото население 
ло в махали далеч ог центъра, около изворите 
Кърпишор Язвинье, Чуйпетъл, Люля, евенту
ално над Куртин камик. Цариброд 
градче след Берлинския конгрес 1878 г., когаго 
в него се установили преселници от Пи
рот...Как е изглеждал през първата

Името на Цариброд като Мутацио Баланастра, по~- "а йХ столетие се «т снимките.___ - т> : ‘Г ’ Животът продължава да тече ...Налага се
п л. ‘ ция кРаи ®иа милитарис между Ниш и взор в съдбата на селищната тъкан през пред- 
^/Офия, потича от времето на Римското царство. стоящите столетия и векове заради уютен и 
Останки от Военния калдъръмен път са запазени от щастлив живот на бъдещите поколения цариб- 
Яза кам Къндина бара. родчани... Това осигурява новият урбанистичен

план на Димитровград (Цариброд) в навечери
ето на настъпващата Нова 2006 година...
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I е като по
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Дошло турско доба... На картата 
“Део пропитио: Йодоеус Хоиди- 
ус...” от 1595 година Сариброд е 
по посока изток-запад, преди Пи- | уР* 
рот и Клисурица (Бела паланка). ' *■
Нишава не тече край двете пос
ледни селища (!?).

кл
И»Ил

Цариброд, гледан от Куртин камик. Площите, които се
га заема Гумарага, са били ниви и овощни градини.
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На Меркартовата карта от 1663 година Кантслисвата карта от 1684 г. дава Ца- 
Сариброд е между София и Пирот, а Ни- брод ДВа пъти: веднаж като Цариброд 
шава пак е насочена към север. на запад от София, но южно от шосето

път като Сарбс-

• V. Панорама на Цариброд към Козарица: на 
преден план е несъществуващата днес “Циг- 
лана”, на заден план фигурират Казармите.

апг

----- към Драгоман и втори
ро г преди Шаркьой (Пирот;. :

... - ... !} 7к-',-;';-' I %'7 • ь*,.
'*Дг |.

л. л:л'лй»гмЯдрото и перифе
рията на града 
полека се попъл
ват със строежи - 
гледка от Зелени 
11ут (Мъртвица
та) към Църии 
Връх и Козарица.

й#1у -I

ЕК

Цариброд, наблюдаван от гробищния хълм 
към Кръстато дърво - доминират черквата 
“Св. Богородица” и двете сгради на старите 
царибродски училища...
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Рождество Христово :

Щ - -
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'«•V
I л V що рождественоката нощ, като че ли родилия се в
] „3 най-добре разкрива същността на Хрис-
■ * товото явяване в света. Няма нищо

по-светло на небето от това да се слави 
Бог за всичките му благодеяния към чо
вешкия род. Нима има нещо по-желано 

? от мира на земята, който е начало на 
всяко благополучие, а щастието на чо
веците идва от добрата воля и добрите 
отношения помежду им. Духовна ра
дост блика от всяко вярващо сърце, за- 
щото Бог изпрати СВОЯ ЕЦИНОРОДЕН 
СИН, за да донесе небесно благоволение 
и мир, както и да помири човеците с Бо
га и един с друг. Той дойде между нас, 
за да премахне враждата и ни научи на 
любов, давайки ни пример, пренасяйки 
себе си в изкупителна жертва за наше
то спасение. Дошъл да ни научи на ис- 

I тина и да прогони мрака на лъжата и 
заблудата от нашата душа, Христос ни 

Нк спаси от греха и ни дарува истинската 
■в свобода. Синът Божи стана син човечес- 

I ки, за да можем ние да станем синове 
ВЯ Божи. Това е Божи промисъл не по-мал- 
■Ц ко велик от сътворението.
,. Рождението на Христос огрява света 
ИВ със светлината на познанието. Това 
Щ слънце на правдата, младото отроче на 
9И предвечния Бог, идва на земята като 

Д пратеник на мира, за да възвести “ми- 
: *| лост искам, а не жертва” и да положи 

* I живота си за примиряването на човеци- 
г>. I те с Бога и помежду им.
ШШ Очаквайки святата нощ на Рождес

тво, нека отправяме духовните си очи 
към Витлеем и заедно с обикновените

I 4
та. На мястото на ливана, златото и 
смирната, поднесени му от източните 
мъдреци, ние можем да му принесем в 
дар своята искрена вяра и пламенна 
любов, както и пречистените си души и 
сърца, защото “Бог е дух: и тия, които 
му се покланят, трябва да се покланят с 
дух и истина”.

На Коледа нека да се сещаме за думи
те на свети Ефрем-сириец, живял в 4 
век след Христа, който казва: “Днешни
ят ден е ден на спасението. Той ни учи 
на мъдрост. Днес е възсиял денят на 
милостта. Нека никой не преследва

1да &
Щ ■

* н,14 I‘4 1 :;в*Гч
» й

• / : лмтг ж• 54 другия с отмъщение за нанесената му 
обида. Настъпил е денят на радостта. 
Нека никой не причинява печал и 
скръб. Това е денят на благоволението. 
В него няма място за жестокосърдеч- 
ност. Това е ден безоблачен и ясен. Нека 
всеки обуздае гнева, нарушаващ мира и 
хармонията. Това е денят, в който Бог е 
слязал при грешните. Нека се засрами 
праведникът, който лицемерно се гор
дее пред грешника...”

Нека е честита Коледа на всички 
християни, нека Витлеемекият Младе
нец донесе радост и щастие в техните 
сърца и домове. Още дълги години да 
празнуват този велик християнски 
празник.

V.
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ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Отец Йоан

Нашите готварски традиции бобът и го сложете във фурната, за да се магданозът и брашното. Хубаво се раз
бърка и се остави малко да стои. С мок-довари и запече.

Ако постите без олио, нека да ви при- ри ръце правите кюфтета, които оваля- 
помним за една рецепта на нашите баби те в галета и ги пържите в нагорещено

олио. За гарнитура вървят някое зеленоВкусен боб за Бъдни вечер за пълнени чушки.
4-5 стръка праз 
150-200 гр. ориз 
изсушени чушки
червен пипер, сол и 5-10 лъжици 
сок от кисело зеле 

Празът се нареже, посоли 
се и с ръка се мачка, докато не 
омекне. След това към него се 
добавят измитият в топла во-

вариво или сос.
Нека да ви е приятно!жен

Бобът се изчисти, измие в студена 
вода и се сложи в тенджера да се вари. 
Веднага се слагат кимионът, нарязани
те моркови и лукът. След като зърната 
поомекнат, ако има нужда, се долива

Д.Х.

вода и се слагат солта, сушените зелен
чуци и чубрицата (джоджена). След то
ва се вари още 20-ина минути. да °РИЗ и червеният пипер.

Ако пък искате още по-вкусен боб, Всичко се разбърка добре.
Чушките се измият в топла во-сгответе го по следния начин:

500 гр. боб
килограм лук
2 глави чесън
250 гр. олио (зехтин)
сол и черен пипер, по желание и
червен пипер

Очистете и измийте боба, налейте му 
студена вода и го оставете да се вари. 
Докато не почне да кипи, температура
та трябва да е висока. След това се на
мали или, ако го варите на печка на

да, за да омекнат и се пълнят с 
тази смес. Предпочита се да се 
варят в глинен съд, а се слагат 
вертикално с отворите нагоре. 
Когато вече са готови, заливат 
се със сока от киселото зеле. 
След пет минути са готови.

Можете да сготвите и някое
по-модерно ястие, примерно 
кюфтета от картофи и риба. 
750 гр. картофи

дърва, поместете тенджерата на по-тих консерва риба (тон 
огън. Ако има нужда, доливайте му топ- коя друга) 
ла вода. Докато се вари, сложете му 2 лъжици брашно 
двете глави чесън, цели, само изчисте- глава лук 
ни от външните люспи и измити. Лукът 2 лъжици нарязан магда- 
се изчисти и нареже на ребърца. Пържи 
се в олиото, докато не стане прозрачен, 
след това му добавете солта и черния 
пипер. Сложете сол и в боба, докато 
зърната са още цели, но омекнали.

В отделен съд, най-добре гювеч, се 
сипват по един ред лук, един ред боб.
Залейте го с водата, в която се

или ня-

Традиционната богата трапеза за 
Бъдни вечер просто не е възможно да 
мине без боб. Той може да бъде сготвен 
на чорба без запръжка по следния на
чин:
300 - 500 гр. боб 
2 по-големи глави лук 
1-2 моркова
щипка кимион, лъжичка сушени зе
ленчуци, сол, чубрица или джод-

ноз
сол, галета и олио 

Картофите се обелят и се 
сварят в солена вода. След то
ва се намачкат, за да се получи 
по-гъсто пюре. Добавят се ри
бата, оцедена от олиото, и 
ситно нарязаният и изпържен 
лук, солта, черният пипер,е варил
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Световният 
; шампион по шах- 
: мат Веселин Топа-
■ лов е спортист но-
• мер едно на Бълга- 
: рия за 2005 година.
! За него гласуваха
■ всичките 26 редак- 
; ции, участвали в 
: анкетата.

Ето листата на
• десетте най-добри 
; спортисти на Бъл- 
I гария за 2005 годи-
■ на: 1. Веселин То- 
| палов (шахмат) 2.
; Николай Гергов 
I (борба-класически 
: стил) 3 Армен Назарян (борба-класически стил) 4. Калоян Мнхлянов : 
: (дсум°) 5- "ве_т Лалова (лека атлетика) 6. Петър Стойчев (плуване) 7. ■ 
; Алексей Шаидулин (бокс) 8. Сесил Каратанчева (тенис) 9 Румяна " 
; Нейкова, Миглена Маркова (гребане) 10. Серафим Бързаков (бор- :
■ ба-свободен стил). 1 ;

Босидеградската спортна 2005 година

Исторически успехи на 

Футболистите и шахматистите
Изминаващата 2005 година е 
най-успешната година за спор- 

В , силеградска община, 
понеже и фК Младост" и ШК 
Младост" през тази година 

станаха шамопиони в своите 
дивизии и минаха 8 по-горни 
рангове. След историческите 
си успехи босилеградските 
футболисти и шахамтисти 
вече се превърнаха в истински 
герои за почитателите на 
спорта в общината.

Точно на 30-годишнината от На последното си заседание 
създаването си “Младост” се заки- Общинската скупщина в 
чи с шампионската титла в Пчин- Босилеград прие решение за 
ска футболна дивизия за сезона формиране на отбор по ле- 
2004/2005. След пауза от 27 години кя атлетика, така че от

догодина млад

:

та

ната шахматна дивизия на Пчински 
и Ябланишки окръг. Без съмнениеБалкански" е трети 6 НфЗГГ
тяхното постижение представлява 
великолепен успех, особено когато 
се знае, че ШК “Младост” същес-

. с- - ите п{Ук и*е твува едва от 3 години. И шахма-
(рутоолен отоор, които се състезава имат възможност да уп- тистите триумфираха убедително в 
на междуокръжно равнище, понеже ражняваш още един спорт, тазгодишното първенство В 8 сре- 
след триумфа си в ПФД “Младост” 
от тази есен играе в Южноморавска футболна диви
зия. Зелените напълно заслужено станаха шампиони 
на окръжната дивизия, понеже в 16 кръга спечелиха

Гледат към Сръбска лига Босилеградска община отново има

Иовичич, в 11 - Слободан Чирич, 
10 - Бане Гюров. в 9 - Саша Марков 
и Марко Зечевич и т.н.

Най-резултатни бяха нападате
лите Ценич и В. Георгиев, които 
отбелязаха по 10 гола. Саша Васов 
вкара 4 гола (всички от наказател
ни удари), Глигориевич и Чирич 
по 3, Бошкович и Иванов по 2, да- 
като автори на по едно попадение 
бяха Милан Георгиев, Йованович, 
Гюров и Пешев. Недисциплината 
бе голям проблем за “Балкански”. 
Получени са 26 жълти и 7 червени 
картона. На В. Георгиев и Гюров 
им бяха показани дори по 5 жълти 
картона. По два червени картона 
получиха Зекович и Васов, а но 
един С. Марков, Милан Георгиев и 
Гюров. Заради недисциплииа Ва
сов бе наказан с шестмесечно от- 
състване от терените.

“Отборът на “Свърлиг” има че
тири точки повече от нас, но това 
не е недостижим аванс. През про
летта най-значителните ни ривали

Неотдавна завърши първата 
част от първенството на Нишка 
футболна зона. Футоблистите на 
“Балкански” доволни очакват про
летта. тъй като през есента събра
ха 30 точки и се наредиха на трето 
място в таблицата. Димитровград- 
чани бяха жестоки като домакини - 
изиграха осем мача и всичките ре- 
шиха в своя полза. Гол-разликата е 
впечатляваща - 24:2. Като гости 
спечелиха 3 победи, докато 4 мача 
загубаха. Гол-разликата 15 : 14. 
“Балкански” бе най-ефикасният 
гостуващ отбор в лигата.

В последните 9 мача димитров
градските футболисти регистрира
ха 8 победи и една загуба срещу 
“Палилулац” в Ниш. “В началото 
нямахме късмет. В Мрамор един
ствения гол получихме, когато 
топката рикошира от клон на то
пола, намираща се над нашата 
врата, и падна върху крака на напа
дателя на домакините. В Свърлиг 
и Алексинац победихме домакини
те, въпреки че играхме без няколко 
титуляри. Късметът в тези мачове 
обаче ни обърна гръб”, казва пър
вият административен^ работник 
на “Балкански” Драган Йовичич.

Фланелката на този отбор през 
първата част от първенството но
сиха 24 играчи. Всички мачове 
изиграха Боян Глигориевич и Дар- 
ко Бошкович. По 14 мача изиграха 
капитанът Миомир Пейчев и гол
майсторът Нинослав Ценич. В 13 
мача участва Владимир Георгиев, 
в 12 - Милан Георгиев и Драган

в
щи те спечелиха 7 победи и допус

наха само едно равенство. Шампионската титла е на
пълно заслужена, понеже босилеградският отбор под 
ръководството на треньора Новица Божилов завою
ва победи срещу всички отбори, които преди начало
то на първенството претендираха на първото място. 
Босилеградчани извоюваха победа и срещу най-се
риозния си конкурент “Беса” в Буяновац, а не по-мал
ки бяха и успехите им в дерби-мачовете срещу “Пуста 
река” в Бойник, както и домакинската им победа сре
щу “Радан” от Лебане.

ШК “Младост” догодина ще се състезава в Сръб
ска дивизия - група юг. В отбора подчертават, че въп
реки ожесточената конкуренция, която ги очаква в та
зи дивизия, те ще положат максимални усилия да бъ
де успешен и дебютантският им сезон.

ФК “Младост” и ШК “Младост” и тази година бя
ха организатори на редица спортни прояви на об
щинско равнище. През лятото на терените на спор
тния център “Пескара” футболният клуб успешно ор
ганизира редица турнири по малък футбол, баскет
бол и волейбол за сениори, юноши и деца. Във ФК 
“Младост” полагат големи усилия и в работата с 
малките футболисти. В “малката футболна школа” 
активно са включени около тридесетина талантливи 
футболисти на възраст от 7 до 12 години. Под ръко
водството на треньора Владица Манасиев те почти 
всекидневно провеждаха тренировки през есента и 
изиграха един контролен мач срещу връстниците си 
от Враня.

ШК “Младост” организира през лятото десетднев
на шахматна школа за млади таланти от Пчински ок
ръг, в която бяха включени петнадесетина деца от Бо
силеград, Враня, Буяновац и други общини от окръга. 
И тази година гост на ШК “Младост” бе българският 
гросмайстор Милко Попчев, който изигра сеанс сре
щу двадесетина босилеградски шахматисти.

Нс можем да не споменем, че през зимните месеци 
спортният живот в Босилеград напълно заглъхва, по
неже в града все още няма спортна'зала и нс същес
твуват подходящи условия за спортуване. Дано ком
петентните в общината и в републиката предприемат 
необходимите мерки Босилеград да получи спортна 
зала, за да се подобри спортният живот и да се даде 
шанс за изява и на талантливите за други спортове 
деца и юноши.

15 победи и допуснаха само една загуба. През цялото 
първенство те играха много силно и постоянно зае
маха челната позиция в класирането, не позволявай
ки на останалите конкуренти да им се доближат. 
“Младост” спечели и титлата за феър плен в ПФД, 
понеже пито един неин футболист не беше наказан с 
червен картон, а броят па жълтите картони бе почти 
незначителен.

Тази есен ФК “Младост” успешно играе в Южно- 
моравска футболна дивизия и след края на полусезо- 
на е шеста сред 16 отбора от Ябланишки и Пчински 
окръг. Това е респектиращо постижение за един от
бор в дебютаптекия му сезон. В 15 изиграни мача бо- 
силсградскитс футболисти под ръководството 
треньорите Георги Гсоргисп и Владица Манасиев за
воюваха 7 победи и две равенства, а допуснаха и 6 за
губи. През есенния полусезон “Младост" отбеляза 27, 
а допусна 19 попадения. В отбора изтъкват, че ще по
ложат максимални усилия, за да постигнат добри ре
зултати и през пролетта.

Шахматистите па ШК “Младост” тази година 
тръгнаха по следите на футболистите и в края на но
ември сс закичиха с шампионската титла в Сдружс-

- алексинчаните и свърлижаните - 
ще гостуват в СЦ “Парк”. Не се 
притесняваме от никого. Имаме 
подкрепа и от местното самоуп
равление”, казва Драган Йовичич и 
добавя, че играчите и треньорите 
ще получат принадлежностите си 
до Нова година и че организацион
ните проблеми ще се решават в 
ход. па“Балкански” е изготвил списък
на играчите, които иска да види в 
своите редици.

Димшт>р Ставров

Таланти за баскетбол
П. Ранг елов

ат“'”IМежду четиримата най-талан- 
тливи млади баскетболисти на БК 
“Димитровград” са Дарко Алсксов 
и Теодор Илиев.

Дарко Алсксов е роден през 
1992 година в Димитровград. Ссд- 
мокалсник с и отличник. В пионер-

Втора сръбска дига - група изток, предпоследен кръга

И#1 Пиротчани победиха
6К "Димитровград" 'Пирот- ЯМ»,V8:23; МИ5;

КИПИ, се опитаха да изравнят, но не Станимирович, Мишев, Андреев, . 
успяха. В края иа срещата пиротча- Аранджелович, Андреевич, Джор- 
’ точковия си джевич и Радованович. Нан-резул-

татен в състава бе Радованович с

/п шския състав на димитровградския 
клуб тренира от две години. “Бас
кетбола обикнах, защото е колек
тивен и атрактивен спорт”,
Дарко. Негови идоли сред баскет- ИВ 
болиститс са Ален Айверсън и §Р||
Прсдраг Стоякович. Мечтае да 
стане известен баскетболист и да длексов и Илиев 
заиграе в НБА.

Теодор Илиев също е роден тсрси с точните изстрели за две и 
през 1992 година. И той е седмок- три т0,,ки. Надява сс, че с упорита 
ласник. По-рано сс занимавал с работа шс осъществи меч ги ге с. 
различни спортове - атлетика, фут- Д. С.
бол, стрелба... Участвал е в раз
лични спортни състезания и е ос ъ
ществявал добри резултати. С бас
кетбола се занимава активно вече 
три голини. Казва, че благодарс-

*
I* * Ш След първото полувреме ди- 

имаха превес в
казва ШШ митровградчани

резултата,^ио^ппродъляаншето^ии ^ само упе]ичим
аванс.

Мачът се игра в залата на Псда- 24 точки, 
гогическата академия в Пирот В последния кръг “Димитров- 
пред около 100 зрители. В състава град” гостува на “Морава във 

“Димитровград” бяха: Геров, Владичин хай.

&
играта
стрелби за три точки се оказаха ре
шаващи за крайния резултат иа 
мача.
ротчани водеха

“Димитровград , които в го-

Една минута преди края
с 5 точки. Играчи-

иате на
_______________ ---------------лана Псйчич със 170 точки. Четвърта бе Милена Жипковнч от Ягодина

Пипнспките пак най-добри
* Смеските клубоае ОТ Димитровград, Ягодина и Враня, който се пр° 67 « ” «Р)й д „ п от същия от6ор Съе 162 точки

зг= -—-6м1|ста-
именно те: Дия|!а Соколова със ,78. Снежана Николов

ДС.
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На 28 декември 2005 година се навършиха 40 ДНИ от ранна-
та смърт на нашата мила майка, съпруга, сестра, дъщеря1п тетопат

Проф. д-р на мед. науки
Възпоменание 
На 24 декември 2005 г. се 

навършиха 17 ГОДИНИ от 
смъртта на скъпия ни баща
ЛЮБЕН АРСОВ 
РАНГЕЛОВ

и ле
ля

ВЕНКА ЙОРДАНОВА 
(1962-2005) 
от БосилеградСретен Павлович • -7гимназиален 

учител и об
щественик от 
Босилеград, 
по потекло от 
Горна 
Лисина 

Благодарим ти за безмер
ната любов към нас и за доб
рините ти, с които ни обсип
ваше. Вечно ще пазим от 
забрава хубавите спомени за 
теб. Гордеем се, че имахме 
такъв баща!

Почивай в мир!
Децата Любинка и Петър 

със семействата си

Панихидата беше отслужена на 28 декември 
2005 година на босилеградските гробища.

Тежката и коварна болест те откъсна от нас в 
когато твоята обич и подкрепа ни бяха

“Братство” с тъ^а.и пиетет се про
щава с един от своите, ревностни вън
шни сътрудници и почитани приятели 
проф. д-р Сретен Павлович.

Градище или Заганица, в римско 
време Ми1аИо ТгапзвЩае, попътна по
чивна станция край Упа гшШапз, древ
но селище на половин път от Цариб
род до Пирот, след Втората световна 
война излъчи двама уважавани духов- 

бардове - д-р Сава Пенчич, литера
тор, един от най-добрите сръбски ек
сперти по класическата руска литера
тура, който почина преди две години, 
и бг теб. 8С1. Сретен Павлович, който 
на 18 т.м. внезапно почина. И двамата 

бяха сътрудници на нашето списание “Мост” и седмичника 
“Братство”;

Д-р Павлович през последните години с успех продължи 
живота на старата рубрика в нашия вестник по популярна ме
дицина. Неговите текстове читателите следиха с особено вни
мание, защото го считаха като свой, близък домашен прия
тел. Именно, той още като юноша се приюти в царибродска- 
та, а не в пиротската гимназия и стана неин успешен ученик, 
като в кратко време овладя обучението на български език. И 
толкова обикна градчето и местното население, че след като 
завърши медицина в Ниш, се определи да прекара известно 
време като лекар в Цариброд.

Набързо след това лродължи още по-дълбоко да овладява 
тайните на медицината и бе избран за пръв професор по хема
тология в новооткрития Медицински факултет в Ниш.

Неговите студенти и колеги в страната и в чужбина и наше
то издателство ще пазят спомена за царибродския лекар 
проф. д-р Сретен Павлович.

■М :1 момента,
най-необходими. Мъчно ни е да живеем без теб, но ни крепят 
хубавите спомени, които ни остави. Обичаме те и вечно ще те 
помним!
От най-близките: съпруг Йордан, дъщеря Александра, 
Предраг, майка Севетка, братя Вене и Ставре със семей

ствата си
Р син

ни
5

■ <... Тъжен помен
На 5 януари се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на на

шата мила съпруга, майка и баба

И ЗОРИЦА ТОДОРОВА 
от с. Пъртопопинци

Възпоменание 
На 6 януари 2006 г. се на

вършват 5 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила 
съпруга, майка, баба и снаха

Думите са безсилни да отразят нашата почит и 
благодарност за всичко, което стори за нас. Спо
мените пазим в сърцата си.

Съпругът Славча и синовете Момир и Иван със семей
ствата сиСЛАВКА

РАНГЕЛОВА
Възпоминание
На 6 януари 2006 се навършват 11 ГОДИНИ от смъртта на 

непрежалимия ни съпруг, татко, дядо и прадядо
от Горна Ли
сина

Вечно ще па
зим от забрава 

хубавите спомени за теб. 
Благодарим ти за всичко.

Поклон пред светата ти 
памет!
Съпругът Владимир, деца- 

Иван, Анка и Любен със 
семействата си и зълвата 

Баска

СИМЕОН Б. ХРИСТОВ 
от с. Дукат, Босилеградско

Редакцията :;~п
Не годините, а и десетилетията няма да зали

чат мъдрите съвети и обичта, която така щедро 
раздаваше.

Поклон пред светлата ти памет!
I;таНа 9 януари 2006 година се навършват 24 ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил татко
ВЕНЕ 
(1925-1982)

а на 21 януари 2006 г. се навършват ОСЕМ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка

КОСТАДИНКА 
(1928-1998)

Съпругата Олга, дъщерите Кралица и Лиляна и синът
Ванче със семействата си

Възпоменание
На 2 януари 

2006 г. се на
вършват ТРИ 
ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от 
смъртта на ми
лата ни майка и 
баба

Тъжен помен
На 24 декември 2005 г. се навърши ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта на нашия мил съпруг, татко, брат, чичо и дядо

АНГЕЛОВИ
МЕТОДИ КОСТОВ 
от гр. Крушевац

от с. Долна Лисина, Босилеградско

АЛЕКСАНДРА
ШЕКУЛАРАЦ

На този ден ще посетим 
нейния вечен дом на гроби
щата в с. Мачковац край 
Куршумлия.

Вечно ще бъдеш в споме
ните и сърцата ни.

Опечелени: син Мича, дъ
щери Мира и Драгана, вну
ци Соня, Ивана, Игор, Ана, 

Милица и Снежана

Вечно ще пазим спомените за теб. 
Дълбок поклон пред светлата ти памет.

Изминалите години не могат да заличат вашта доброта и 
нашата болка за вас, мили родители.

Поклон пред светлата ви памет. Почивайте в мир!
Вечно скърбящи: син Славчо, дъщеря Миряна, 

внучки Сузана и Сандра със семействата си Съпругата Оливера, дъщерята Наташа, братът Богдан и 
братанецът Велимир със семействата си

Тъжен помен
На 27 декември 2005 година се навършиха 40 

ТЪЖНИ ДНИ от ненадейната смърт на нашия 
мил съпруг, баща, син и брат
АСЕН ИВАНОВ - ШЕН 
от Димитровград

Тъжен помен
На 1 януари 2006 г. се навършват ЧЕТИРИ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от преждевременната смърт на нашия мил и непре- 
жалим съпруг, баща и дядо

Г :л-•V;.
^7
%

ДРАГАН НИКОЛОВ 
(1936-2002)Скърбна вест

Времето без теб ни е изпълнено с дълбока тъ
га и голяма мъка. Не можем да те върнем, но ви
наги ще те помним и ще зачитаме твоя достоен 
живот! Почивай в мир! С много обич и тъга се 
прекланяме пред паметта ти!

Опечалени: съпруга Райна, дъщеря Весна, син Любомир, 
зет Мирослав, снаха Лилия, внуци Роберт, Бранимир и

Александър

Тъга и печал са сковали сърцата ни. Ще останеш завинаги в 
мислите ни. Спи спокойно вечния си сън!

Опечалени: съпруга Ясмина, син Саша, майка Нада, брат 
Димитър и останали роднини

На 24 декември 2005 г. по
чина нашата скъпа и непре- 
жалима съпруга, майка, све
кърва, тъща, баба и прабаба

..

Тъжен помен
На 26 декември 2005 година се навършиха 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на нашата скъпа сестра, леля и баба
РАДМИЛА АНГЕЛОВА 
(1932-2005)
от Инджия, по потекло от Смиловци

Времето минава, но спомените остават да ни 
припомнят за всички хубави мигове, прекарани с 
теб.

'■^3| С обич и благодарност се прекланяме пред 
светлата ти памет.

РАЙНА АНГЕЛОВА 
от с. Долна Лисина

Тъжен помен
На 23 декември 2005 г. се навършиха СЕДЕМ ГОДИНИ, 

откакто не е с нас нашата майка, съпруга и баба
ГРАНКА ТОДОРОВА 
(5.10.1934 - 23.12.1998)

С много обич и тъга ще 
пазим в сърцата си хубавите 
спомени за теб. Почивай в 
мир!

Съпругът Борис и децата 
Станиша, Велин и Вера 

със семействата си
Поклон пред паметта й!

Вечно опечалени: съпруг Иван, 
дъщеря Мира и внуциОт семейства Георгиеви и Тодорови
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!... I ^ Новогодишни 

ритуали 

за късмет
лВОДОРАВНО: 1. Шахматна 14 

фигура. 4. Спортна чанта. 6.
Парична единица в Мадеко- 
ния. 10. Строителен матери- 7 
ал. 12. Австрийски компози
тор. 14. Българско мъжко 20 
име. 15. Миризма. 16. Лично 
местоимение. 17. Коралов 2з 
остров. 18. Препаска. 19. Ме
тална жица. 20. Времето от 
изгрев до залез слънце. 21.
Място за почивка. 22. Вид яс
тие (мн.ч.). 23. Модел руски 22 
самолети. 24. Част от облига
ция. 25. Многоженство в мю
сюлманските страни. 26. Ча
ст от игра на тенис. 27. Подо
ва настилка (мн.ч.). 29. Сло
жни уреди. 32. Претърсване 
на жилище, офис и др. със 
съдебна заповед. 34. Вид 
увеселително заведение с 
артистична програма. 35.
Футболен отбор от Плевен.
37. Орган на обонянието. 38.
Полски имоти. 40. Река в Ита
лия. 41. Изкуствен воден път.
43. Заплащане срещу изпол
зване на жилище, магазин и 
др. 45. Река в Африка. 46.
Жилещо насекомо (мн.ч.).
47. Имущество. 49. Модел 
италиански цигулки. 51. Аро
матно растение, използващо 
се при църковни обреди. 53.
Най-разпространеното рас
тение. 54. Елена Николова.
55. Безвкусица в изкуството и 
модата. 56. Обширно без
водно необитаемо простран
ство. 58. Иван Тодоров. 60.
Течност, която се отделя от 
тялото на човек. 61. Част от
каруца. 62. Ек, ехо. 64. Столи- „ „„ „ ,, ,
цата на Испания. 66. Лично Възвишение, хълм. 18. Заос- Начин на работа. 52. 
местоимение. 67. Мъжко тРено ДЪРВ0 или ПРЪТ- 19- Костов. 53. Град в Българи* 
име. 68. Белградски футбо- Който Х0АИ на почивка, пъте- 56. Проход за минаване под 
при птйпп ко Пъпжяяа в шествие и др. 21. Държава в железопътна линия, шосе 
Азия 70 Опаковка с 10 к^ии Азия. 22. Стил в литература- или улица. 57. Град в Сърбия. 
цигаои71Извънгоадскикъ- та. 24. Балкон. 25. Марка ми- 59. Името на писателя Ман. 
ши за' почивка 7Р2 ДМъжко нерална вода. 26. Литовски 60. Протестантски свещеник, 
ше 75 Българска академия басектоблист. 28. Документ, 62. Говори на народите 63. 
на науките ?гъко ) 76 Река в *ойте не е оригинален. 30. Растение с пълзящо стъбло и 
А в статив" еомани я 7 7 Име- Марка телевизори. 31. Цвят големи кухи, месести плодо- 
Австрия и I ермания.//. пме кожата. 33. Офицерски ве. 64. Списание на издател-
тона актьора Пачино. 78. фи- к°;рМИЯТа. 35. Роднина ство “Братство”. 65. Името на
лм на Любиша Самарджич. ^ снах% зет и др 36 Авто. певеца Монтан. 66. Стърготи- 
ОТВЕСНО: 2. Манастир мобили. 39. Монах, калугер, ни от дърво. 68. Водно живот-
(ост.). 3. Площадка за пътни- 41. Град в Япония. 42. Жен- но. 73. френско модно списа- 
ци на гара. 4. Петата нота. 5. ско име. 44. Една планета от ние. 74. Египетски бог на слъ- 
Модел руски самолети. 6. слъчевата система. 45. При- нцето.
Машина за влачене на вълна. вичка. 48. Вид оръжие. 50.
7. Стар гьрк. 8. Вид кафе. 9. ....... .. .. — ...1111111
Мярка за земна площ. 11.
Задната част на главата. 12. 1,Лена.4. Робот.9.0к.11.Херц.12.Пироман. 14.Ехо.15. На- 
Град в Италия. 13. Подова ция. 16. Речи. 18. Ла. 19. Запас. 20. Таван. 21. Телур. -Д - 
настилка (мн.ч.). 14. Марка леми. 23. Статор. 25. Лорен 26. Полог. 27. Колаж. 28. Ра. 29.
автомобили от САЩ. 15. Ма- 0мар. 30. Раваница. 32. НИН. 33. Докери. 34. Ела. 36. Тради- 
тематически едночлени. 16. цИЯ. 37. Хор.

гМ

Последната нощ на отиващата си и първият ден на 
настъпващата година са магически. Използвайте ги, 
за да привлечете късмета на своя страна и да се заре
дите с енергия с помощта на някои народни обичаи от 
европейския фолклор.

Да имате любов, пари и успехи
Сложете във ваза стръкове червени цветя - нечетен 

брой, за да отдалечите завистта. Преди вечеря, за да 
привлечете любовта, облечете нещо червено или прос
то завържете червена панделка на колана или на кит
ката си.

На празничната трапеза сложете по една банкнота 
под всяка чиния. Пазете я като амулет за привличане 
на късмета, парите и успеха.

Преди полунощ пуснете лично златно бижу в чаша
та си с шампанско. Вдигнете тост за новата година и 
изпийте шампанското. Мехурчетата символизират ра
достта, златото - материалния успех. След наздрави
цата хвърлете и счупете чашата. Също като стъклото 
негативната енергия ще се пръсне на хиляди парчен
ца и ше бъдете много щастливи прещ следващите 365

1=
1

:!
;

53

Дни.

Да отдалечите злото
Спс народните поверия през декември хора- 

" .си всички врати и прозорци, за да излязат 
.>бра; дте се нечистотии и да влезнат нови енергии, 

х алът се допълвал, като на вратата поставяли 
бч щ нож, който да отреже всякакъв опит за приб-

че 1: \ з, ото.

"* освободите от проблемите
Напишете на лист всичко онова, което ви е причини

ло безпокойствие през отиващата си година. След това 
■дънете листа на две и го изгорете в широк съд заедно 

: с малко сух розмарин. Наблюдавайте изпепеляването 
л вяйте как се освобождавате от проблеми- 

.,..... г .а. желаете да влачите повече със себе си.
Навийте :галендара на отиващата си година и го 

върже.а с вълнен конец. След това го изгорете. Наб
людавайте го докато гори и повтаряйте: “Притеснени
ята от миналата година свършват дотук.” Ритуалът 
трябва да се извърши след обед или вечерта на 31 
кември. Не слагайте календара за новата година пре
ди първи януари - това е на лош късмет.

V

де-

Сбогом на лошите навици
Отбележете своите лоши навици от двете страни на 

малко листче (напр. “Много пуша”, “Ям прекадено”, 
“Живея с мъчителни спомени”....). Поставете листчето 
между две квадратни огледала, които да го покрият 
плътно. Завържете огледалата с жълт конец и ги па
зете в дървена или картонена кутия или на тайно мяс
то. Това вълшебство ще ви даде повече сили да се отка- 
жете от нездравословните си навици.

За щастлива любов
На 31 декември вечерта запалете червена свещ и я 

оставете да гори, докато получите достатъчно коли
чество разтопен восък. Като той поизстине, но все още 
може да се оформя, направете от него малки сърца. В 
малък съд сложете няколко стръка сух босилек, ма
щерка и хвойна. Докато размесвате с пръсти, предста
вяйте си, че ще откриете голямата си любов. След това 
завържете сърчицата и сухите билки в розова кърпич- 

сложете близо до главата на леглото фи.

да те посрещна на гарата.

Габровски хумор _
Габровец имал да дава та си, габровец се подхлъз т& _ аджана сливова.

нал и паднал от покрива.
Като минавал край отворе- 

извикал на

ка и я

Да спасите връзката си* * *един лев. Кредиторът не го 
оставял на мира - през ден, Преди да е свършила годината, можете да приложи

те следния ритуал за връщане на стабилността в бра
ка си, ако той е в криза. Вземете в дясната си ръка ета
па пара. Спомнете си себе си и своята половинка в щас
тливите ви мигове, “влейте” този образ в паричката и 
я хвърлете над дясното си рамо в леген с вода.

- Какво чакаш в тоя студ 
на улицата?

- Абе, изтървах шишето с 
ракията. Сега чакам тя да 
замръзне, за да си я отнеса
ВКЪЩИ1 

* * *

ния прозорец,през два идвал да си го ис
ка. Всеки път длъжникът жена си:

, - Днес
- по-малко!

готви за единго черпел с по една ракия 
но един ден, когато креди
торът отново дошъл, той 
отворил тефтера си и ре

къл:

* * *
- Няма ли да предложиш 

нещо освежи- Кажи ми, вълшебно огледалце...- Утре има банкет и се 
чудя да ида ли или не...

- А кой дава банкета?
- Аз!

на гостите 
телно? - рекла габровка на желаят да разберат за когоМомите, които 

ще ое омъжат, пет минути преди новата, гощъ 
трябва да запалятдаевСвещиидагисложао

огледалото, в него ще се

- Няма ве
че, изпил си мъжа си. „ габ_
си лева! - Разбира се! - рекъл гао

* * * ровецът и отворил широко
Както поп- прозорците.

на
к пред огледало -I __ |

г:
Подбрал:

Александър Колев 
от Скопие

Мили чичко, не ще могаг „ ; равял коми-
'г ,Л на на къща-
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Т \ШЯ С бабуту 
никико да се 

рааберемо, она 
■"^ запела дека йе 

Нова година по-голем праз
ник, а я нечу ни за църното 
под нокат да ототупим дека 
од Коледу нема по-голем пра
зник...

- Нову годин праануйе цел 
овет, а Коледу само христия-

Извсстната и чудесна страна СЯММ, и пре- очеш...
- Е, ега па не идем у Пирот!
- Егцо?
- Ещо ли - из инат!
- Айде о мене се инатиш, 

ама защо па с пирочанье, ни- 
ти су ти преорали, нити су ти 
прекопали?

- Е-е-е1 - завърте я о главу. - 
Нече да се вате они за рало и 
матику...Нече оти оу ни прео- 
тели!

- Айде-де, кво па ти толко 
имаш да ти преотну?

- Не на мене, а на Цариброд! 
Първо ни преотеше сенокош- 
кьият кашкаваль, па га кър-

пиротскъи! Па после се

вод "Ссби-я и Мало-моргсн”, бърза по пътя 
към Европа.

Заради тази много благородна цел депутати
те на напредничавата и богата страна СЯММ
се сплотиха (патриотично), обсъдиха (дално
видно) нещата на най-високо равнище и избра
ха (А) екип за новото спортно-рекреационно
състезание: “Да бъде, ама да не бъде, когато
бъде...". Състезанието ще има международен ни...

- Да, ама Божич, демек Гос
под, йе отворил целият свет! 
- не попущам я.

Видим я нема да има разби
рателство, па вой реко:

- Щом йе тека, ти че готвиш 
празникът Нову годин, а я че 
се отедзам за Коледу...

- Арно! -съгласи се бабата. - 
Ама да ми отсечеш йелку! - 
запе она.

- Че си отсечеш сама, твой 
празник - твойе търчанье...

- Добре, може и да си купим 
пластичну...

- Може, па гьу накьити с 
лъскавчетия, а сама знайеш 
кой обича лъскавото кво йе...

- А ти цди у горуту да си до
несеш шумку, ега те вълци 
изели!

- Бабо, не смо се договорили 
да се кълнемо, убави празни
ци иду, требе да се благосиля-

характер и ще продължи вечно.
И докато състезателите си гледат своята ра

бота, в парламента на напредничавата и богата
страна СЯММ се готви нова резолюция по ве-

и най-жизнен за народа въпрос: “Кое е 
по-старо - яйцето или кокошката...?” Тъй като 
в та'з'й страна почти няма опозиция и всичко се

ковния етише
доватише за плочете, пак у 
Санакос, па овчарниците... А 
запържите га с границугу! 
Узеше безмитнугу зону, па 
чпедицийете, еъга су се наме- 
рачили на инспекцийете и на 
цариброджанье че оставе са
мо да мету границуту, кико 
що рече йедън! А ньини мит- 
ничарйе и погранични отдав
на избуташе нашите... Ама 
кво че ти разпрайам, кво виде 
при нас убаво - дай га овамо. 
Орати се и за телевизию, и за 
радио, па и за весникът... На- 
миришу ли само дека че има 
однегде парице - дай гьи ова
мо! Те за това се инатим и не
чу да идем у Пирот!

- А ти тъгай иди у “Метрото” 
у Совию, кажу там било 
по-йевтино и све модерно за- 
пакувано!

- Епа, бабо, кажу и “У Со
лун грош сомун, ама до Солу- 
на - сто сомуна!”, нали си чу
ла? Вати плайваз па пресмет
ни: за пут, за мито, само за 
ньину страну, а ако ти ударе 
мито и от нашуту — куде йе 
сметката, а?Па после све за- 
пакувано, ама... Може говед- 
жото да буде од луде краве, 
свинското от бесне свинье, а 
пилешкото от тгтугчуг грип...

- Е това не може да буде, 
има санитарни прегледи!...

- Има, нейе да нема, ама има 
и много МИТО-вци, койи поне- 
кигьш зажме на йедно око!..

- Слушай, дедо, - поче ме- 
бабата

решава с консензус, правителството осъди па 
смърт кокошките. Хем да улесни решаването 
на най-актуалния въпрос в страната, хем да 
осуети опасността от птичи грип. По подобни 
съображения кравите получиха смъртна при
съда преди кокошките, а свинете шс чакат по

редната резолюция.
В това съдбоносно за държавата време една 

овца блее безнадеждно. Дебне ли и лют овен 
или пък прословутият “Народни фронт”?

Това го знае само една жена!
Новица Младенов

мо!
- Епа айде, бог да ти даде 

здравлье, та да можеш да оти
деш у най-далечнуту, у 
най-убавуту шуму, кита за- 
манеш със секьируту да се не 
посечеш, ако се върчаш да се 
не утепаш...

- Не ме благосиляй 
разбра! Я ми кажи с кво че 
сречамо празниците?...

- Па че закольеш прасето за 
Нову годин....

- Ни дума да не стая, прасе 
се колье за Божич, меджу 
Ранджелов дън и Божич

повече,

ни
що не се колье...

- Добре, тъгай че си купиш 
прасе у касапнипуту...

- Толко и че се омърсиш! Не 
знайеш лц 
саруту месце може 
деш само ако некойе бравче 
йе приритало!

- А одека ти знайеш дека не
ма да пририта?...

- Знам, йеднуш ли съм се 
върнул с празне рукье!

- Тъгай че идеш у Пирот, 
там кажу може да избереш 
кво си очеш и колко си

дека цри нас у ме
да най-

ко-меко - я да се удру- 
жимо, па половин прасе за 
Нову годин, половин за Коле
ду, а ако йе малко да откре- 
каю и двата петла.

- Дадено! - съгласи се я, на
ли съм подписал пред мати- 
чара.

Олюпили са фасула и помитат 
шлюпките. Но не си тръгват.

- Кой какво си арексуе, нека 
да му е - философски заключва 
Филка.

- Да, ама са ръгнали през ПР°‘ 
сото - оспорва и Трена. - 3 също 
имам унук у градо, вика, дека но
щем по телевизоро давали голи 
жени и маже как се онождат.

- Алелеее, верно ли?! - зяпват 
жените. - Па какви са тия 
тисти, не е ли ги срам?

- Викат това вило порно - до- 
овяснява Трена. - Но скоро го ви
ли забранили. А дека се стрелят, 
това вило екшън...

Събрали се у Трена жените на съм ханьма! 
боб. Люпят шлюпки и си думат. - Оно и маанетата не са лоши

- Че треве да продадем три - намесва се Нада. - Гледах по
овци - казва домакинята. - Унуко телевизията аравкини как тан- 
ми сака петстотин лева. За си- цуват. Вели, та цьрвени, с дълги 
диром. рокли... Ама нашите турат у кю-

- Що е па това? - чудят се се- чеко мръсни думи. Че ти го 
лянките. - Ако е уваво, да земе- стиснем, че ми го лапнеш, е та

кива.
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В два - Колко периода 
има в живота на 
мъжа?

- Вярно е.
- А Дядо Коледа донася пода

ръците?
- И това е вярно.
- А ти работиш и донасяш па-

ме и ние.
- Що, що? - кискат се жените. 

- Надо, одека ги знаеш тия?
- Нема за чудене - намесва се

- Не знам и я, но свирило - от
връща Трена.

- Какво му туриш, това че ти
свири - оважда се компетентно Юла. - И ние ги пееме същите.
Филка. - И граовско, и македон- Като оная: Де море, Стойне, 
око, що ти душа сака. Може и де, море, чедо, цело си говедо .

- Тая е майтапчийска - оспор-
- А чалгата па що веше? - пи- ва Нада. - А ония са сериозни.

Казуят ти дека да краднеш, да
- Е, не си ли видела чалгаджии! лъжеш, да пиеш у кръчмата вило

- чуди се Спасена. - Лани, кога уваво. И да равотиш сос гущери. Станои лежи у другата стая и 
жени щерката, нали ти свириха - А сос змии не може ли?! - хи- че одим да направиме едно пор- 
некакви с кларне и тупан. Кюче- лят се селянките. но, додека не ми го е забранил,
ци, маанета, на турско ги изви- - Много сте загувени! - от- Оти почне ли екшъно на нивите,

врьща им засегнатата. - Тека у по цел ден че маа и вместо пор-
- Пак ти думам, не сакам та- градо викат доларите. Оти и но че има морно, 

кива - тросва се Цвета. - Да не они са зелени.

- Три: когато 
вярва в Дядо Коледа, когато не 
вярва в Дядо Коледа и когато са- Ри? 
мият той е Дядо Коледа! ' Съвсем вярно.

* * * - В такъв случай, мамо, в наша-
Приближават новогодишните та къща е излишен татко! 

празници. Мъж в командировка 
решил да изпрати на жена си по
дарък. Получила тя колета, 
рила го и намерила вътре чорапо- нал по къщите на хората. Във все- 
гащи. На единия крачол било на- ки Д°м Домакините го черпели по 
писано “Честита Коледа!”, а на чашка, докато накрая той се на- 
другия “Честита Нова година!” пил яко и го прибрали в полицей- 

Тогава жената изпратила на ския участък. Там го питат:
- Къде живеете?

ар-

* * *
чалга. В новогодишната нощ 

облякъл като Дядо Мраз и тръг-
мъж се

отво-та Цвета. След малко тя казва:
- Я жени, да си ходите. Мои

мъжа СИ следната телеграма:
“Благодаря ти за подаръка. Ела да " Както и всеки Дядо Мраз: в 
ме видиш между двата празника!” г°рата под елхата.

- Ама зима е, не е ли Ви студе-

- Няма страшно. Аз въобще не 
си седя вкъщи!

ва.
* * *
- Мамо, вярно ли е, че щърке- но- 

лите донасят бебетата?Наско Мандаджиев
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