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Председателят на българския парламент
Георги Пирински посети СЧГ

* Е-поща.- П1иЬ@тес11ап15.пеС
* Цена 15 дин.

Министрите Милосаблебич и Гайдарски
подписаха план за сътрудничестбо__

Очакват(е
конкретни резултати
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Председателят на парламента на Сърбия и Черна гора
! И Зоран Шами каза на прескон7
I
^ ференция след разговорите с
българския си колега Георги
Пирински, че България и Сър
бия и Черна гора са не само съ
Г
седни държави, но и страни,
които имат голям общ интерес
1.7 както политически, така и ико
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номически да развиват своите
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отношения. Шами изтъкна, че с
Пирински са се съгласили, че
Н / |Е,1
съществуват
големи
възможности за развитието на
\
тези отношения и именно за
Щ
1х.' ■
това ролята на парламентите е
много важна.
“По въпроса за Косово пос
тигнахме пълно съгласие, чедо
Вук Драшкович и Георги Пирински
решения може да се стигне в
резултат на дълготрайни и
Председателят на Народното събр 71- търпеливи разговори между
и Прищина с помощта
ние на България Георги Пирински о на- Белград
на международната общност и
чалото на седмицата посети Белград, че никак не би било добре да
има налагане на каквито и да
където се срещна с колегата си Зоран
било екстремни решения”,
Шами и с външния министър Вук
подчерта председателят на
парламента на държавната обДрашкович.
щност Сърбия и Черна гора.
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сподели, че със
своя колега проф.
Милосавлевич са
се договорили да
поддържат много
тясна връзка, тъй
като Сърбия върви
по пътя на Бълга
рия що се отнася
до подготовката за
присъединяване
към Европейския
съюз.
“Сърбия
СЪРДЕЧНА СРЕЩА:
трябва да изпълни
на всяка цена тези
Гайдарски и Милосавлевич
мерки в здравеоВ Белград министърът на пазването, които бяха наложездравеопазването в правител- ни от Европейския съюз и на
ството на Сърбия Томица Ми- България. Така че ние се доголосавлевич и българският му ворихме по много от въпросиколега Радослав Гайдарски те, по които работим и трябва
подписаха план за сътрудни- да свършим до 31 март т.г., да
чество между здравните ми- предоставим на сръбската
нистерства на двете страни, страна нашите виждания по исСлед церемонията по подпис- канията на Европейския съюз”,
ването на документа министър посочи проф. Радослав ГайГайдарски изрази специално дарски и изрази удовлетворепред БТА увереността си, че ние от срещите и разговорите
договорът ще бъде изпълнен с със сръбските си колеги,
конкретно съдържание. Той

Форум за трансгранично сътрудничество между СЦГ и България

Съвместен съседен проекта

13Й4 0350-8838

9770350 883004

На 7 март в Пирот
се проведе среща па
всзаинтересовани
домогва и институции от СЧГ и България за програмата
“Съседско и трапстранично сътрудничество”. Срещата е

поя егидата на Министер
ството за икономически връз
ки с чужбина па Сърбия и
Черна гора.
О г името па министерство
то успешна работа пожела
Кристина Ашкович, главен
координатор от страна на
СЧГ, а от името на домакини
те участниците поздравиха
кметът на Пирот Милан Попович и началникът на Пиротеки окръг Весна Миялкович.
В пленарната част на сре
щата за основните правила
мри реализацията на съвмес
тни съседски и транегранични проекти говори Алеш Зупан, представител на Евро
пейската агенцията за рекон
струкция, която в СЧГ ще фи
нансира проектите. Конкурсът за участие и кандидатстване за средства е
обявен ма 8 февруари, а крайният срок за заявки
е 10 април тази година. В него могат да участват
само непрофитии организации, ведомства и интитуции, които зад себе си не трябва да имат
подкрепа на големи системи, министерства и
пр. Проектите трябва да са сравнително малки,
а от гях полза да имат участниците от двете
(На стр. 2)
страни.

В Медиацентъра 6 Ниш

Общините Палилула
и Своге обявиха
сътрудничество

Софийската община Своге и
нишката Палилула имат голям
брой допирни точки, които са
добра основа за плодотворно и
взаимноизгодно сътрудничес
тво. Това подчертаха кметове
те Емил Атанасов и Мирослав
Джорджевич пред журналисти

в Медиацентъра в Ниш, като
обявиха началото на бъдещото
презгранично сътрудничество
в рамките на съседската прш рама ФАР/КАРДС, която се
подпомага от Европейската общност.

(На апр. 2)

(В ценш^а па вниманието
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Общ интерес за...

(От стр. 1) потвърдих нашето разбиране,
че такова трайно и стабилно
Ръководителят на българ решение може да бъде резул
ската парламентарна делега тат само на пълноценен поли
ция и председател на Народно тически процес и диалог меж
то събрание Георги Пирински ду двете пряко заинтересовани
сподели пред журналисти иде страни. Разбира се, диалогът
ята да се организира среща на може да е успешен, ако има
страните от Югоизточна Евро достатъчно ангажираната под
па на равнище парламентарни крепа и гаранциите на между
комисии по транспорта, която народната общност. Такова
да конкретизира и актуализира решение трудно се помества в
взаимните намерения в това предварително
фиксирани
важно направление.
срокове и едновременно с това
Ние съзнаваме важността на трябва да сме със съзнанието,
намирането на трайни, стабил че една нестабилна обстановка
ни решения на откритите въп не може да остава такава пре
роси в региона, един от които кадено дълго, заяви председа
безспорно е този за Косово. Аз телят на българския парла

Велимир 1/1лич се срещна с
български парламентаристи
Българските парламентаристи Михаил Миков, Йордан Мир
чев и Росен Владимиров се срещнаха в Белград с министъра на
капиталните инвестиции на Сърбия Велимир Илич. В разговора
бяха обсъдени редица актуални въпроси, свързани с инфраструктурните проекти между Сърбия и България - изграждането
на автомагистралата Ниш-Димитровград-София с търсене на
алтернативни ваианти за транспортния поток във фазата на
строителството, електрифицирането на ЖП линията и прокар
ването на газопровода от България през Ниш с отклонение за
Южна Сърбия.
Отделено бе внимание и на откриването на малките контрол
но-пропускателни пунктове, които ще улеснят придвижването
на хората от двете страни на границата. На срещата бе изтъкна
та също и необходимостта от повишаване на пропускателната
способност на съществуващите КПП-та с цел улеснение за то
варните и пътническите превози.

Реагиране
мент. По-нататък Георги Пи
рински изрази увереност, че
има широки възможности за
активен парламентарен обмен.
Пирински се срещна и с вън
шния министър на Сърбия и
Черна гора Вук Драшкович.
Министърът на външните
работи Драшкович потвърди
вече изразеното мнение за
много доброто равнище на
двустранните отношения меж
ду България и Сърбия и Черна
гора, каза Георги Пирински
специално за БТА.
“Двете страни имат всички
основания да търсят практи
ческо развитие на целия кръг
от въпроси от двустранните
контакти, през по-мащабните
проекти до регионалното сът
рудничество. Аз не пропуснах
да изразя нашата признател
ност и за личната роля на г-н
Драшкович в придвижването
па много от тези практически
въпроси. Става дума както за
КПП, така и за развитието на
културното сътрудничество и
др.’’, каза Пирински. На среща
та бяха обсъдени и откритите
проблеми в региона и най-актуалният за сръбско-черногор
ската страна - проблемът с Ко
сово. Вук Драшкович изрази
категорично сръбската пози
ция по въпроса и отчете и по
зицията на българската страна
като отговорна и обективна.

Перник, в качеството на главен координатор от
българска страна подчерта:
“От тази среща се очаква да спомогне за уста
новяването на нужните контакти между българ
ски и сръбски заинтересовани организации, кои
то да стартират така започналата схема за фи
нансиране на малки проекти. Не случайно сре(От стр. 1) щата е озаглавена като партньорски форум.
Целта е тук да се срещнат
всички, които имат идеи за
проекти, да намерят подходя
щия партньор, за да могат
след това да кандидатстват
поотделно или заедно. Всъщ
ност срещата е изключително
важна и от двете страни е из
казан голям интерес. От Бъл
гария участват общините от
област Видин (около 11), от
област Монтана, област Со
фия без град София (Драгаман, Годеч, Сливница, Своге
Кристина
Петър Петров
и Костинброд), както и всич
Ашкович
ки общини от Перник и Кюсвсички
Значи
тендил.
крайгранични общини от ма
* Има ли сред дошлите тук от Бъл- кедонската граница до Ду
гария, някои които да изказват от- нава. Очакванията са хората
делен интерес към общините в Сър- да намерят подходящия пар
бия, населени с българско население? тньор и в рамките на следва
“Има няколко организации, които
не можаха да присъстват, но изрич- щия един месец те достатъч
но ме помолиха да пренеса, че искат но да се сработят за да могат
да подготвят необходимите
контакти с хората от Димитров
документи, каза Петров.
град и Босилеград."
А.Т.

съседски
проекти
•••

За целта и очаквания
та от срещата главният
координатор от страна
на сръбското министер
ство Кристина Ашкович заяви:
“Поканени са всички,
които са предложили
малки проекти от НиЯбланишки,
шавски,
Пчински,
Пиротски,
Борски... всички окръзи
край границата от наша
страна и такива от съседна България.
Надяваме се, че срещата ще резултира с
конкретно сътрудничество и контакти, и че
това е само първата
крачка на Евросъюза
към финансиране на
проекти в тази част на
нашата страна и България и за развитието на
тези региони.”
Петър Петров от

Палилула и Своге обявиха сътрудничество
(От стр. 1)
Конкретни видове сътрудничество ще бъдат устано
вени най-напред в областта на културата, образованието,
медиите и спорта. Пътрвото начинание ще бъде издава
нето на съвместно двуезично списание - на сръбски и на
български език, което да се разпространява от двете
страни на държавната граница. Това несъмнено ще спо
могне за по-доброто опознаване и за установяване на
контакти между хората от другите дейности, а преди
всичко в бизнеса, който единствен ще спомогне за пови
шаването на жизнения стандарт на хората в двете общиВ. С. Б.
ни.

Своге е община в Софийска област, от
далечена тридесетина километра на се
вер от столицата, с 24 000 жители и
сравнително ообре развита хранител
но-вкусова промшиленост. Най-голямо
то предприятие е “Крафт” - най-ста
рата и най-голяма в България фабрика
на шоколадови изделия, с 600 работни
ци. В община Своге съществуват и три
мандри за преработка на мляко и праве
не на млечни изделия. В тази община
има 11 училища и 14 детски градини.

Чии и какви
проекти
финансира НС?
(„Който бърка 6 меда той си ближе пръстите“)
Когато прочетох информациите във в. “Братство” аа
финансираните от страна НС на българското нацио
нално малцинство проекти, не мога да не реагирам,
понеже и ние, принадлежащите към това малцин
ство, имаме всички права, както и избраните от нас
членове на Съвета с цел да ни помагат и да защитават
нашите, а не собствените си лични интереси. На прак
тика обаче излиза, че едни бъркат в меда, а другите гледат отстрани. Въпросите, на които искам отговор
от компетентните в НС са въпроси на всички наши съ
народници, които сложиха подписите си за тяхното
избиране. Нима господата от НС смятат, че малцин
ството довеки ще си мълчи?
А въпробите ми са следните:
Защо тази година НС на българското малцинство не
обяви конкурс за помощуване на млади таланти и за
образованието на най-дефицитните кадри, за които
просто плачат образователните ведомства и в Димит
ровград, и в Босилеград? Известно ли е на господата в
Съвета за какви кадри става дума, или за тях образованието е на последно място?
Защо с огромни суми се финансират измислени и не
реализирани проекти, поднесени от членове на Съве
та или от техни роднини и приятели и то такива, от
които нашата етническа общност няма никаква пол
за. Защо няма никакви други информации, освен че
НС е отпуснал пари за тях?
Как е реализиран миналогодишният проект, подне
сен от Матицата на българите в СЧГ “Народни тради
ции, обичаи и празници от Босилеградско, Клисурско, Звонско и Царибродско” - семинар на тема “Възстановяване на традициите и обичаите” за който НС е
отпуснал 110 600 динара. Къде се проведе такъв се
минар, кои бяха лекторите, кои представители на
малцинството присъстваха на него, какви сведения
получиха те, как се въстановяват традициите ни и къ
де можем да си купим “Сборника” с народните тради
ции, обичаи и празници от споменатите в проекта кра
ища?
Как беше реализиран вторият проект на Матицата
на българите в СЧГ “Дообразование на преподавате
лите по родинознание, музика...”, за които НС е отпус
нал 225 000 динара? Кои преподаватели къде бяха
на дообразование, когато директорът на ОУ “Георги
Димитровград” в Босилеград Георги Чипев учудено
изтъква, че за първи път чува за такъв проект и че нито един преподавател от това училище не е ходил на
такова дообразование. Най-парадоксалното е това, че
повече от 20 години нито в основното училище, нито в
гимназията в Босилеград няма квалифициран препо
давател по музикално образование! По всичко личи,
че господинът с отпуснатата сума за проекта сигурно
си е пеел някъде: “Опознай родината, за да я заобикнеш”!
Защо председателят на Комисията по образование
към НС като “голям борец” за образование на майчин
език не предложи проект за превеждане на учебници
те за I клас от сръбски на български език и за изготвя
не на учебниците по свободноизбираемите предмети
Вероучение, Народни традиции, Майчин език с еле
менти на националната култура, Краснопис, Ръка в
тестото? Защо изобщо съществува такава комисия
към НС след като нищо не работи?
Какво стана с миналогодишната “бълха”, която г-н
Пене Димитров пусна в основните училища в Босилег
радско и в Димитровградско за уж сформираната ек
спертна група, начело с него, за превеждане на учеб
ниците от I до IV клас за сметка на бюджета на НС,
или е най-лесно и най-евтино да се внесат готови учеб
ници от държавата майка, а съществуващите, издаде
ни от Завода за учебници, да се бойкотират, като при
това си прави добра лична репутация? Нима с оострукция се популяризира майчиният ни език?!?
Дават ли се отчети за реализираните проекти и пред
кой орган? Има ли критерии за това или “реализато
рите” си дават отчет на самите себе си, вместо на мал
цинството, за сметка на което, държавата отпуска те
зи пари без то да има някаква полза от тях?
Моля компетентните да излязат пред малцинствот
с подробен и обоснован отговор! Защото, ако на всеки
нуждаещ се сънародник се отчупеше по късче от ок>Д
жетната пита, тогава НС намаше да има пари за вир
туални проекти, екскурзии, увеличение на хонорар*
те за членовете си и за още много други прищевки.
Дешка Георгиева

Шепи и коментари

шитата................. ...
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Прием 6 посолството на България 6 Белград
по случай Националния празник

Кметовете на Сурдулица и Трън
подписаха спогодба за сътрудни
чеството през тази година____

Икономическите отношения От протоколни към
да достигнат добрите делови срещи
политически връзки
По случай 3 март - НациоГп;б1ГБ“васТгТГеа
орги Димитров устрои прием,
на който присъстваха представители на ръководствата на
СЧГ и Сърбия, дипломатичес
кия кор, културни дейци и
представители на Националния съвет на българското малцинство.
В кратко интервю за в.
“Братство” и за предаването на
български език по Радио Ниш
посланикът Димитров честити
празника на всички сънародници в Сърбия и Черна гора.
“Можем да бъдем оптимисти за бъдещите контакти на
двете страни. След посещението на председателя на българския парламент Георги Пирински в Белград, десет дни
по-късно ще пристигне и президентът Георги Първанов. Дано активизирането на политическите контакти донесе реална полза в областта на икономиката, културата и във всички
други области. Наскоро ще
имаме и добри новини за крайграничните области, понеже
ще подпишем споразумение за
нови контролно-пропусквателни пунктове на границата”, заяви Георги Димитров.
Помолихме някои от гости-

те и домакините да коментират имат предвид и съвместните
Б™“ЯТЗ ^ СЧГ * "Роекти за изграждане „а авто
магистралата, на газопровода
ВЛАДЕТА ЯНКОВИЧ, съ и за електрифициране на желеветник на сръбския премиер зопътната линия, така че съм
Кощуница:
истински оптимист за иконоБилатералните отношения мическите връзки между двете
сега са най-добри, имайки съседни страни,
предвид последните няколко
МИРОСЛАВ МИТОВ, икодесетилетия. Дори може да се номически съветник в посолкаже, че това е блестящ период ството на България в Белград:
и очакваме така да бъде и заМоето мнение, а такива са и
напред,
официоналните оценки, е че
ПРЕДРАГ БУБАЛО, минис- икономическият потенциал на
тър на икономическите отно- двете страни не е достигнал
шения с чужбина:
желаното равнище в сътрудни
- Икономическите отноше- чеството. Има още много възния между СЧГ и България не можности за изява и за разви
са в унисон с политическите. Те тие на отношенията,
могат да бъдат много по-добМИРОСЛАВ ИЛИЧ, певец:
ри. понеже не съществуват пре- Аз съм стар приятел на
пятствия, а потенциалите дават България и на българите. За
възможности за качествено пръв път тамо бях през 1974 госътрудничество. Тези дни имах дина и оттогава насам постосреща с българския инвести- янно пътувам и поради сделки,
тор г-н Захариев, който в Сър- и като турист. Радва ме, че съм
бия купи две фабрики и се инте- един от най-популярните певци
ресува за три рудника. Той от- в България, но като човек още
крехна вратата и на други ин- по-голямо удоволствие изпитвеститори от България. Сръб- вам от това, че тамо имам мноски компании също така са за- го приятели. Преди всичко стаинтересовани за българския ва дума за моя побратим Хриспазар. Става дума за фармацев- то Стоичков, но и за редица
тичните фирми “Хемофарм” и други, които не са много извес“Галеника”, за търговската тни в обществения живот, но
заемат важно място в моето
“Делта” и за много други.
Разбира се, че трябва да се сърце.
М. Тодоров

Кметовете на Сурдулица и
на Трън Станислав Момчилович и Александър Ненков откриха миналата седмица в
Центъра за култура в Трън изложба на платна на художници,
участвали в миналогодишния
пленер “Власина 2005". С тази
изложба на практика започна
реализацията на подписания
минути преди това Протокол
за взаимното сътрудничество
между Трън и Сурдулица през
2006 година.
- С голямо удоволствие подписах документа за тазгодишното сътрудничество между
нашите съседни общини, заяви
пред журналистите в Трън сурдулишкият кмет Станислав
Момчилович. Радва ме не само
континуитетът на нашето сътрудничество, но и разнообразието на областите, в които ще
настоим взаимно да си помогнем. За разлика от досегашни-

Спасиетлнте от Лим
бяха наградени с медал
на човеколюбието

I
■

Свобода
съдбовна,
свобода
заветна

У.

Николай Караколев и
Ангел Йосифов позрдавяват
присъстващите
[Нит откри валето па КИЦ “Ца^^риброд” преди повече от деЯЯпетие и в Димитровград за
почна да се отбелязва 3 март
Националният празник на Бълга
рия. В началото това ставаше в
помещенията на КИЦ, тъй като
тогавашните управляващи не поз
воляваха да се празнува в Центъра
за култура.
Тази година 3 март бе отбеля
зан в голямата зала па Центъра за
култура с концерт на фолклорната
формация на ансамбъл “Искър”
от София, народните певици Сне
жана Борисова и Кунка Желязкова
и артистите Божидара Цекова и
Христо Желязков. Последните
представиха артистично въста
нията срещу османското иго, бор-

!

В Димитровград и Босилеград отбелязан 3 март
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Министърът на правата на човека и малцинствата на Сърбия и : |
Черна гора Расим Ляич връчи голямото отличие “Медал на човеко- ; ’
любието” на петима граждани на Сърбия и Черна гора, които учас- 11
тваха в спасяването на българските деца при тежката катастрофа в
Гостун край Приеполе през 2004 година. Изудин Пушия, Сафет Баличевац, Есад Кощреб, Заим Ахметович и Зухдия Ахметович отличава с
това високо отличие президентът на държавното обединение Свето
зар Марович за “лично дело на помощ и показана жертвоготовност
при спасяването на децата в тежката катастрофа”.
йааа

Й4»

те, с новия Протокол сме запланували изготвянето на съвместни проекти в икономическата сфера, с които да конкурираме пред различните европейски фондове, а преди всичко в туризма, съобщенията и
транспорта, уточни Момчилович.
- Удовлетворението е взаимно, защото съм напълно
уверен, че реализацията на
предвидените мероприятия ще
спомогне за повишаването на
жизнения стандарт на населението от двете страни на държавната граница. Бъдещите ни
срещи няма да бъдат само
протоколни, а винаги ще ни
придружават бизнесделегации
или представители на различни ведомства, които могат да
си сътрудничат, сподели трънският кмет Александър Ненков.
Д. Мирчев

..

бите за освобождение и съ
битията след това, за което,
както и останалите участни
ци, бяха наградени с апло
дисменти на димитровградчани, изпълнили залата. Освен
председателя на_ Националния
съвет д-р Ангел Йосифов, който
по повод празника поздрави при
състващите, никой от местната
власт не уважи празника с при
съствието си. Николай Карако
лев от посолството на България
в Белград честити празника на
и оповести
присдъстващите
на
предстоящите посещения
председателя на Народното съб
рание на България Георги Пи
рински и на президента Георги
Първанов в Сърбия.
Всички посетители на концер
та получиха мартеници, символа
на настъпилата Баба Марта.
Л.Т.

Сиежана Борисова, Кунка Желяз
кова и акордсонистьт Евгений
Еремлиев
По случай 3 март - Деня на освобождението на България от турското робство, КИЦ
“Цариброд - филиал Босилеград със съдействието на Столична община София миналата седмица организира културна програма в
своя салон. Тържествената програма се проведе под название Свобода съдбовна, свобода заветна”.
Божидара Цекова, писателка и актриса от
София, чете документални текстове за поетъпките на османлиите срещу българския
народ по време на руско-турската освободителна война и Априлското въстание, както и
за Санстефанския мирен договор. Освен ко-

респонденциите на известния американски
журналист Джанюариъс Макгахан, Цекова
прочете и текстове на Достоевски, на руския
художник Всеволод Гършин и на Петко Сла
вейков.
Впечатляващо беше и представянето на
известните народни певици Снежана Бори
сова и Кунка Желязкова, които, съпровождаии от акордеониста Евгений Еремиев, изпълниха песни, посветени на Руско-турската
освободителна война, както и български народни песни. Борисова и Желязкова са солистки в известния български ансамбъл
“филип Кутев” от София, а Борисова е била
и член на вокалната музикална група на Горан Брегович.
След края на културната програма бе орга„ИЗИран малък коктейл, а на присъстващите, сред които бяха и голям брой ученици
от ос’п01)110Хо училище и гимназията, предсхавитеЛите от КИЦ раздадоха мартенички.
Г1.Л.Р.
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Декларация за съдебното дело за
Френски златен
коридор № I катастрофата край Лим медал за Камберов

Транспортните министри ма България
Петър Мутавчиев, ма Италия Пиегро Лунардн, на Македония Джемали Мсхази и
на Албания Лулзим Маша подписаха в
Пловдив обща декларация за ускореното
развитие на коридор № 8. Изпълнението
на регионалните иифраструктурпи про
екти, като коридор 8, способсваг за сбли
жаването на страните, културите и ико
номиките в региона, които са съществен
елемент в изграждането на стабилен и
проспериращ регион, напълно интегри
ран в евроатлантическите структури, се
заявява в документа. Министрите при
ветстват досегашния напредък в различ
ните сектори по коридор 8 и са заявили,
че ще насърчават заинтересованите ин
ституции да продължат с дейностите си
до пълното завършване на проекта. Ще
бъдат приети мерки за осъществяването
на успешна информационна кампания, с
която да бъдат привлечени инвеститори
за изграждането на коридора. Коридор 8
се разглежда като механизъм, който ще
осигури сътрудничество и ще засили ин
теграцията между страните не само по
протежение на коридора, а и в цяла Юго
източна Европа, се казва в Декларацията.
Преди срещата в Пловдив министри
те на транспорта бяха приети от премие
ра Сергей Станишев.

Адвокатите па родителите на загиналите деца при катастро
фата край р. Лим потвърдиха тезата на държавното обвинение за
виновността па подсъдимия Илия Измирлиев и поискаха от съда
да му наложи 15 години лишаване от свобода, колкото е макси
малният размер па наказанието, предвиден в закона за подобно
деяние. Според защитата и пълен размер съдът следва да бъдат
уважени и гражданските искове за 1,2 млн.лв., защого това е
гражданската санкция за престъплението. С тези искания прик
лючиха пледоариите па акдвока гитс Васил Василев и Йорданка
Вандова, копго представляват родителите па загиналите деца.
Според тях вината на водача се потвърждава както от свидетел
ските показания, така и от заключенията на трите антотсхничсски
експертизи. Защитниците па подсъдимия Илия Измирлиев и на
“Пампорово” АД, граждански ответник поделото, поискаха засе
данието да бъде прекратено, за да се запознаят с тезите на дър
жавното обвинение и адвокатите на родителите за вината на
шофьора.

ЧЕСТИТА ПЛЕЛ ШЕТА!
Саптштшшт каши ., ТВ Въдгирин"
Ви пожелава и)рапс,щастие и благополучие!

|||^ Ръководител пи „ ТВ ПългаршГ
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Българският художник Михаил Камберов получи Голям златен
медал от Националната федерация на културата на Франция. Пред ;
БГА Камберов обясни, че отличието е за цялостно творчество за •
принос и солидарност към френската култура. Това е най-голямата
награда, която федерацията връчва през годината след представяне в I
международен конкурс. През 2006 г. Камберов, който е доктор хонорис кауза на Международната академия за съвременно изкуство в !
Брюксел, стана и почетен член на френската академия в секция
“Изкуство, наука, литература”. През април творецът е поканен за са- \
мостоятелна изложба в Салона на независимите в Париж.

Български филм
получи признание

I

Българският филм “Тотал-но отричане” спечели награда на 8-ия
международен фестивал за документално кино в Прага.
“Тотал-но отричане” бе прожектиран на откриването на фестивала в
чешката столица, посветен на проблемите за защита на човешките пра
ва. Вацлав Хавел лично връчи отличието Опе \уог!с1 на режисьорката
Милена Кънева. Почетният приз се дава всяка година от първия чешки
президент, избран след 1989 г„ на селектиран от самия него филм.
Филмът проследява историята на един уникален съдебен процес: 15
селяни от бирманската джунгла съдят водеща световна петролна кор
порация за експлоатация и геноцид и печелят делото през 2005 г. Миле
на Кънева посвещава пет години от живота си на каузата.

Българско изкуство в Европарламента
Изложба на съвременно българско
изобразително изкуство ще бъде
представена в Европейския парламент в Стразбург от 14 до 16 март.
Евронаблюдател от България и главен организатор на проявата Мария

ш

Капон съобщи, че целта е експозицията да покаже произведения на автори от София, Пловдив, Варна и Вели
ко Търново - градовете, от които са
българските представители в Европейския парламент. Ще бъдат пред-

ставени картини на Недко Итинов,
Свилен Русев, Станимир Видев, Снежана Славова, Греди Асса, както и
скулптури на Рада Дичева, Божидар
Бончев, Яна Юнакова. Нашата цел е
да запознаем европейските парла-

ментаристи с истинския живот на
българите, преди да вземат решение
дали да гласуват за присъединяването ни към ЕС на 1 януари 2007, посочи Мария Капон.

Репо

дна неповторима прелест притежав;
Зиме дреме в дълбоки преспи, лете го ук
ди на Чафдарица. Посетителите ще очаро ат и
’Н<
Джендема, красотите на Купена и ромонът на
ла пък с пеещите водопади ще ви разкаже легенди 3а ста
ския Звъниград и ще ви покани да посетите четиривеко
ферски мъжки манастир, съхранил в себе си твърдината
ския верски дух.

В Калоф ° роени
Градчето е разположено на
двата бряга на река Тунджа. В
годините на турското робство
на мястото на града се е издигала непроходима борова гора.
До ден днешен тук се разказва
страхотната история за това
как никой си, който се е осмелил да влезе в тази пъклена
джунгла, не видял другия й
край... Като всяка друга легенда и тази си има свои мистични
герои. Това са Калофер войвода и 40-те хайдути, които кръстосвали гората.
Дори зверовете побягвали
след появата им
Тези мъже-страшилища са
“българските Али Баба и 40-те
разбойници .Само че за разлика от ориенталските, тези били

връщат с наведени глави казал: птурата на
“Нека бъда волята му.” И така Ботева,
Последната къща на Ботевонастанал Калофер. Хайдутите
отвлекли най-красивите девой- то семейство е превърната в
ки на близкия град Сопот (род- музей. Домът представлява авния град на Иван Вазов - б.а.) и тентичната обстановка, в която
е отраснал поетът. Стаите са
се заселили тук.
Той бил и все още е място за малки и уютни. Те разкриват
духа на един отминал патриарчудо и приказ
Улиците били като изопъна- хален свят. Човек сякаш се прети с конец, къщите - пъстри ка- нася назад във времето, когато
то великденски яйца. Жените вечер семейството се е нарежбили като богини, а мъжете - дало около огнището и бащата
смели и непобедими.
е раздалвал коматите.
В този град - в Калофер е ро- Содеиа питки па миогобойден и великият български поет пата „челяд
и революционер Христо Ботев,
Наи-впечатляваща за посеизвестен и извън гранциите на тителите обаче е изложбената
България.
зала. Тя съхранява лични приНационалният музеи “Хрис- надлежности и документи на
то Ботев в Калофер, които Христо Ботев, рода и сподвиж-

лязъл от гората и викнал, че тук ската гимназия е разположен в
иска да построи град. Турците, живописната Ботева градска
въоръжени до зъби, тръгнали градина. Комплексът включва
да се разправят с него, но не къща, в която е отраснал ревопосмяли да влязат в гората. А люционерът, паметник в негослутанът, като ги видял да се ва чест, изложбена зала и скул-

те уникални черкви “Свети си опожарявания, са отворени
Атанас”, “Свети Архангел Ми- за посетители,
Сред другите привлекателни
хаил” и “Света Богородица”,
както и Девненският калофер- местни забележителности е и
ски манастир, който се намира музеят на просветното дело,
на 7 км от града. Всичко това който се помещава в едно от
най-лесно може да стане, кога- първите училища в България,
то се тръгне през лятото на Негов основател е бащата на
Черно море - пътувайки по Христо Ботев, даскал Ботьо
подбалканския път. Калофер е Петков,
В Калофер добре запазени
покрай самия път София - Бур
през годините са и типичните
гас.
Ако се отбиете тук, само за български занаяти и традиции.
Посещенията в ателиетата
да видите музея на Христо Ботев и да си отидете, едва ли ще за плетене на прочулата се
П0ЧуВСТвахе приказното излъч- т.нареч. калоферска дантела и
ване На града за тъкане на традиционните
В ранни зори се чува мело- селски черги и китеници са
дията на черковните камбани, част от атракциите в района,
Шлка
^ ще ви отведе д0
Изработката на сувенири.

на Босилеград - б.а.), сгушен в на просвета получава и първаполите на Стара планина, е тих та бъЛгарска учителка Анастаи спокоен. Къщите придават на сия Дим;,тро'а Мъжкият маКалофер възрожденска атмос^ „ Р „' ,м0
фера.
а ж!нски*т от 1700 г Днес и
Могат да се разгледат и три- д
д^р екимн огоброй н ите

жове, както и типичните български гозби на домакините ше
оставят незабравими спомени
родния град на Христо Ботев Калофер
^ ^ Тодор Петров

Ъоонмфадска хроника
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Банките приемат искове за земеделски кред

ити

ОС прие мрежата за основните
училища и детските градини

Пари за увеличаване Ще работят 27
на производството
училища
"'За кредити могат да конкурират регистрирани селскостопански

регистрираното домакинство, ка3ва тежката на босилеградския
ю\он на Комерсиална банка Наташа Такева
Р У
Опълномощените от Ми
нистерството за селско, горско
и водно стопанство банки започнаха да приемат искове на
селскостопанските производи
тели за кредити по програмата
на правителството за подтик
ване на селскостопанското
производство и за съживяване
на селата в Сърбия. Да при
помним, за развитие на сел
скостопанското производство
и за ревитализация на селата,
държавата тази година е под
сигурила 2 750 000 000 динара.
От тези пари ще бъдат отпуска
ни краткосрочни кредити, кои
то трябва да бъдат върнати за

една година, както и дългосрочни. Целта е и по този начин
да се ползват природните по
тенциали за производство на
храна в републиката и да се
развива
селскостопанското
производство, така че то да бъде продуктивно и да си пробие
път към световните пазари.
Според изготвените от министерството планове, държавата с два милиарда динара ще
помогне развитието на живот
новъдството и на други селскостопански отрасли. Кредити ще бъдат отпускани за изграждане на нови или за ремонтиране на съществуващи овце-

ЛДП ще сформира общинска организация

Инициативен съвет
До края на този месец в Бо
силеград ще бъде сформирана
общинска организация на Ли
берално - демократичната пар
тия на Чедомир Йованович.
За представител на ЛДП в
общината, до учредяването на
общински съвет на партията, е
назначен Васил Ризов, земе
делски инжинер от Райчиловци. Заедно с петчленния Ини
циативен съвет, той има за за
дача да извърши необходими
подготовки за провеждане на
скупщината, на която ще бъде
избран общински съвет и гла
вен мениджър на ОО на ЛДП в
общината. Ризов изтъкна, че
според препоръките от цен
тралата на партията, за фун
кционери на ЛДП не могат да
бъдат избрани хора, които пре
ди са били високопоставени

личности в СПС, ЮЛ и СРС.
Освен “привличането” на
нови членове, приоритетна за
дача на Ризов и на Инициативния съвет е чрез преки контак
ти да запознават гражданите с
програмата на партията и с
основните й цели.
Ризов подчерта, че Босилеградска община е сред иконо
мически най-изостаналите в
републиката, а хората, които я
ръководат, не могат, или не
желаят да променят нещата.
- Ние искаме нашата община да върви напред, а не да
предлагаме на хората кандила
вместо компютри; обичайно
право вместо модерна демок
рация; феодализъм вместо па
зарна икономика... подчерта
Ризов.
П.Л.Р.

ферми, птицеферми или ферми
за крави, юнци, свине, за изграждане на хладилници за
овощия и зеленчуци, сушилни,
оранжерии, набавка на селскостопанска
механизация.
Останалите 750 милиона динара ще бъдат изразходвани за
набавка на расов добитък, подобряване на инфраструктурата в селата, както и за опазване
на околната среда,
Шефката на клона на Комерсиална банка в Босилеград
Наташа Такева казва, че са по
лучили необходимите формуляри и подчертава, че за креди
ти могат да конкурират регистрирани селскостопански до
макинства, физически лица и
фирми. Банката отпуска крат
косрочни и дългосрочни кре
дити, а стойността на краткос
рочните, за които най-много са
заинтересовани селскостопан
ските производители в общи
ната, зависи от това с колко
ПЛ°Щ разполага регистрирано
то домакинство. Ако например
притежава един хектар, може
да разчита на кредит от 12 хи
ляди динара, до 5 ха - на 60, от 5
до 10 ха - на 120, а тези които
имат над 10 ха на 240 хиляди
ДинаРа-Краткосрочните кредити се
връщат за една година, ефек
тивната лихва е 6 на сто, докато
Дългосрочните с тригодишен
гратисен период се издължават
за пет години и лихвата е 3 на
сто, казва Такева и пояснява, че
онези които кандидатстват за
кредити от над 15 хиляди евро,
са длъжни да предоставят и
бизнес план.
В.Б.

Горнд Любата

брой ученици в другите села.
За транспорт на учениците не
може да става дума, защото
той и не съществува между се
лата.
В босилеградското основно
училище в момента се учат 749
ученици, от които 503 в цен
тралното и 246 в подведом
ствените училища.
В Босилеград съществува
само една детска градина, коя
то освен деца на предучилищ
на възраст, приема и малчуга
ни от 3 до 5 години. В нейния
състав работи и подведомстве
ната паралелка в село Райчиловци, в която се обучават деца
на предучилищна възраст.
Според приетото решение, за
дължителното подготвително
обучение за децата на предучи
лищна възраст, освен в детски
те градини в Босилеград и Райчиловци, в подведомствените
паралелки и занапред ще про
веждат началните учители.
П.Л.Р.

Подкрепа за некомерсиални
селскостопански домакинства

По 40 000 динара

Ремонт на
църквата
Към зачестилите инициативи за въ
зобновяване на църквите в Босилеградско се присъединиха и горнолюбатчани,
които през миналата седмица сформира
ха Инициативен съвет за възобновяване
на селската църква “Свети Архангел Ми
хаил”. В състава на тричленния съвет са:
Владимир Стойнев - председател, Горан
Дончев - заместник-председател и Воис
лав Сгойов - касиер.
Първата задача на съвета е да предприеме актив
ности за събиране на пари. Ще бъде открита банкова
сметка, на която домакинствата - около 150, и пре
селниците от Горна Любата ще могат да внасят пари
за възобновяването на храма.
Владимир Стойнев изтъква, че идеята за възобиовяването на храма съществува още от 1997 година,
когаго група ентусиасти от селото със съдействие на
сьотвстни служби в общинското управление изгот
вили проект за реконструкция на църквата. В проекта,
към който сега щс бз,дс прибавен и финансовият план

Въз основа иска на Минис
терството на просветата и
спорта, Общинският съвет в
Босилеград прие решение за
мрежата на основните учили
ща и на детските градини на
територията на общината през
учебната 2006/2007 година. Ре
шението е изпратено до прос
ветното министерство, което
трябва да потвърди или от
хвърли предложената мрежа.
Освен централното основно
училище в града запланувано е
в неговия състав и занапред да
работят четирите подведом
ствени осмокласни училища в
Бистър, Горна и Долна Любата
и Горна Лисина, както и 22-те
четирикласни поведомствени
училища.
Въпреки че и през следваща
та учебна година в подведом
ствените училища в селата ще
се учат малък брой ученици,
нито едно няма да бъде закри
то, а учениците да бъдат пре
возвани до училището в Боси
леград или до някое с по-голям

за реализацията му, е включено цялостното подменя
не на покрива, прокарване на електроинсталация в
църквата, подмяна на външната и на вътрешната ма
зилка, построяване на ограда около църковния двор,
монтиране на голяма входна порта и пр.
- Запланувано е реконструкцията да започне през
лятото, до когато се очаква да бъде събрана една част
от необходимите средства, подчерта Стойнев и добави> че тя ще се провежда етапно, в зависимост от финансовите възможности.
П.Л.Р.

Решението на Републиканското правителство за отпускане Е
на безвъзвратни финансови средства на стойност от по 40 000
динара на собствениците на регистрирани некомерсиални у
селскостопански домакинства, навършили повече от 55 години, предизвика особен интерес сред по-възрастните земедел- I
ци в Босилеградска община.
Право да кандидатстват за тези средства ще имат земедел- $
ците, които през настоящата година навършват най-малко 55
години и при условие да са застраховани при Републиканския
фонд за пенсионно и инвалидно осигуряване на земеделците
най-малко 10 години. Решението предвижда и възможността
за тези суми да кандидатстват и земеделски пенсионери, доколкото имат регистрирани селскостопански домакинства,
както и членове на домакинствата им, които изпълняват усло
вията по отношение на възрастовата граница и застрахова
телния стаж.
Заявките за получаване на безвъзвратните средства се по
дават в босилеградския отдел на Управлението за финанси.
Ясмина Младенова, шеф на отдела, изтъкна, че вече петдесе
тина лица, които нямат регистрирани селскостопански дома
кинства, а изпълняват предвидените условия, са изразили го
товност да ги регистрират и да кандидатстват за средствата.
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Поне 2 милиона динара
за социалнозакъсалито
Центърът за социлани грижи в Димитровград тази година бн трябвало да получи попе
два милиона динара от общинския бюджет, които средства ще бъдат разпределени па социалнозастрашените семейства в общината. Моетното самоуправление лапи отпусна около 1,5
милиона динара за даване па еднорактни финаисови помощи на 497 социалнозастрашени
семейства и лица в общината. Средствата бяха
изразходвани предимно за купуване на хранителни и други изделия, но п за други цели - образование на деца, купуване на дърва за огрев,
здравна защита и др. В сравнение с останалите

общини в Пиротски окръг в Димитровградска
се отделят най-много бюджетни средства за помагапе на закъсалите в социално отношение
граждани.
Що се отнася до останалите видове социална
защита, сведенията на Центъра за социални
грижи сочат, че лапи 65 семейства в общината
са ползвали материално осигурспис, 40 лица са
ползвали средства за т. нар. чужда грижа и не
мощ, докато 40 лица са пребивавали във ведомства за социална защита или цък са били приютени от семейства,

Успех на млада димитровградчанка

Ваня Рангелова на
семинар в Летница
Ваня Рангелова неотдавна
участва в седемдневен зимен
семинар за млади химици в из
следователската станция Лет
ница край Валево. Тя е ученич
ка в първи клас на лесковското
средно медицинско училище,
профил фармацевтичен тех
ник. Пълна е отличничка. Бла
годарение на добре написана
та семинарска работа от об
ластта на химията, Ваня се озо
ва в групата на 28 ученици в на
чалните класове на средните
медицински училища от цяла
Сърбия, които присъстваха на
семинара. Тя трябваше и да за-

Щрихи за по

щити семинарската си работа.
Димитровградчанката оцеии,
че семинарът ще й бъде от го
ляма полза при по-нататъшно
то й образование. Лекциите на
семинара изнасяли универси
тетски професори. Всеки ден
имали между 6 и 8 часа по хи
мия.
Младата димитровградчан
ка се надява, че ще участва в
пролетния и летния семинар
по химия, които също ще се
проведат в изследователската
станция Летница. Конкуренци
ята ще бъде още по-остра, тъй
като в нейната група ще бъдат

С>.',

ДСБЮ И ДХСС
подкрепиха
работниците на ГИД
Лидерът на ДСБЮ д-р
Ангел Йосифов и лидерът на
димитровградския клон на Демохрисгиянската партия на
Сърбия Зоран Николов в поне
делник се обърнаха към група
та работници на ГИД, които за
пореден ггьт се бяха събрали
пред Административната сг
рада на фирмата, настоявайки
да им се изплатят средства от
рспубликанския Фонд на солидарността.
Йосифов и Николов заявиха,
че застават зад иска на работциците и обещаха, че ще се
опитат да помогнат максимал
но. Те апелираха към рабогни-

ците да бъдат единни и да се
държат достойнствено.
Ог септемврийските избори
през 2004 до днес ДСБЮ и
ДХСС действат като коалиция
на местната политическа сце
на. Отборническият им клуб в
местния парламент наброява
петима членове. По време на
сесиите на ОС тези партии на
последък особено наблягат
върху решаването на проблемите в икономическата сфера и
помагането на гражданите,
озовали се в трудна материална ситуация поради закриване
то на фирмите им.
Б.Д.

само 12 деца от цяла Сърбия.
За участието на Рангелова в
семинара местното самоуп
равление в Димитровград от
пусна 4 600 динара.

ашю

Не е професионалист,
ама е добър артист

Милош Георгиев е един тадимитровградски
лантлив
младеж, върху чиито плещи в
близкото бъдеще ще се опира
театралната дейност в общи
ната. Роден е през 1987 година
и е ученик в трети клас на тър
говската паралелка към мес
тната гимназия. Още като вто
рокласник обикнал драматич
ното изкуство, благодарение
предимно на учителката си
Кристина Ружич, която с уче
ниците подготвяла театрални
и други програми. По-късно
Милош се включил в работата
на драматичната секция към
основното училище, а след то
ва станал член и на детската
сцена към местния театър
“Христо Ботев”. Казва, че не
може да си припомни в колко
детски представления е учас
твал досега, защото са много

на брой. Оценява, че най-представителните си роли, с които
на местната публика разкрил
таланта си, осъществил в представленията “Снежанка и седемте джуджета”, “Ловджийска приказка” и “Физици”.
През изминалите три години Милош участваше в обучението по актьорско майсторство, което в Димитровград
провеждаха професионалистите Паулина Манова, Ана Томович и Даниел Сич. Мисля, че
аз и младите ми колеги, които
също посещаваха обучението,
получихме добра основа, благодарение на която сега се различаваме от абсолютните самодейци", каза младият артист.
Представлението “Докато
смъртта не ни раздели”, в което Милош и петте му млади
колеги участваха лани, представляваше очарователен фи
нал на проекта, който официално се наричаше “Малка школа по комуникация”.
Говорейки за представлението, Георгиев ни разказа един
детайл, който красноречиво
говори за качеството му: “На
премиерата с учителката ни
Манова бе и един театрален
деец от Белград. По време на
представлението той си мис-

лел, че на сцената са професионални артисти, но го озадачавало това, че сме млади и си
поставял въпроса кога сме
стигнали да завършим виеше
образование^"
Милош Георгиев споделя
мечтата си един ден да следва
актьорство. Засега не е наясно
в коя академия би трябвало да
софийската
кандидатства или белградската, но когато му
дойде времето, ще се изясни и
този въпрос. Междувременно
той е избран да участва в
най-новото представление на
първия ансамбъл на димитровградския театър “Хамлет в
село Мърдуша Долна”. Това
безспорно ще го мотивира още
повече да напредва и да оправдае отдавна казаните констатации, че той е един от бъдещите
стълбове на местната театрална дейност,
За младите си колеги от театралната сцена Сърджан
Христов, Милан Андреевич и
други Милош казва, че представляват голям потенциал, че
притежават почти еднакви знания от областта на театралното изкуство. “Всичките са добри, разликата е в нюансите”,
подчертава младият артист,
Б. Д.

Изложбата в Градската галерия
По случай 8 март -Деня на жената в Градската галерия в ДимитровГрад във вторник вечерта бе открита изложба на везмо и ръкоделия,
изработено предимно от димитровградчанки, които членуват в местиия Съюз на пенсионерите.
На 8 март делегация на Съюза на пенсионерите, в която бяха предимно жени, бе приета от председателя на общината д-р Веселин Величков.
Димитровградският театър “Христо Ботев” по случай Деня на же
ната във вторник вечерта за девети пореден път пред местната публи
ка изнесе представлението “Нишан”. И този път залата бе изпълнена
докрай.
Празникът бе отбеляазан и в обектите на местната Детска градина с
Б.Д.
подходящи програми, които изнесоха малчуганите.

Баба Марта са озъби
Когато вече всички помислиха, че със снега най-после се сбогувах {
ме, баба Марта показа зъбите си - ден преди празника 8 март
'
та покривка в Димитровградско бе петнаестина сантиметра,
наваля само за една нощ и значително затрудни движението,осоое
към отдалечените села в общината, но все пак пътищата са проход
ми.
В града съответната служба при комуналното предприятие оид
ранните утрини часове почисти главните улици, което значите,
облекчава движението.
’

10 март

Сурдулица

Фабриката за микромотори
отбеляза своя празник
година в
заседание на Управителния съвет ^а^Заставз
ПЕС”. На тържеството присъстваха замег
тник-генералният директор на “Застава - автомибили” от Крагуевац Радомир Петрович, „..
директорът на “21 октомври” от Крагуевац Горан
Стойкович - най- важните делови партньори на
Галн"аЛесКтТоИп;,ЪкаТОктмаР:аС:ДЛТеЛЯТ На Ъ™“'
налната стопанска камара в Лесковац Горан
Иович и представители на стопанските и публични предприятия в общината.
- Настоящата година ще е
ГилПЪТтРоТчислРоаиМТ НаП=
оили , в това число и на нашия цех, каза директорът на сурдулишката фабрика м-р Бранислав
ня^1ВаЖВаЦ пе зап°чнпе М0»™Ранет°
на Застава 10 ( Фиат Пунто ). Републиканската агенция оповести приватизация на цеховете
в рамките на Холдинг групата "Застава", а заинтересовани партньори вече предявяват пре
тенциите си, посочи той и изрази надеждата, че

аа "редните стъкла- микромоторите на тази
ФабРика «е използват и за повдигане на стъкла’ ^ СЗМ° Н3 пътнически и товарни автомобили, но и за трактори и друга селскостопанска
механизация.
заци^тГи това су^ДулЪшко предЪриятиЪГми'
НС как™
и “В^Ъи
ще
стане още един от двигателите на икономичес
кото развитие на този край, каза председателят
на Регионалната стопанска камара в Лесковац
^Ър^гцЪГиятаЪЪимаЪласмен^наЪеадународния пазар, уточни той.
На заседанието на Управителния съвет по
тържествен начин на 23-ма работници бяха
връчени юбилейни награди - на 15 души за 30 и
на 8 за 20 години непрекъсната работа в това
предприятие,
Деян Мирчев

Детската градина 6 Бабушница разширява дейността си

Клонове в в селата
Детската градина в Бабушница неотдавна откри подведомствена паралелка в с. Звонци, която посещават повече от
20 деца от Звонския край. По
думите на изплъняващата
длъжността директор на ведомството Сладжана Стоянович, ще бъдат открити паралелки и в Любераджа, Велико
Бонинце и още някои села.
Стоянович припомни, че според закона всички деца на предучилищна възраст трябва да
прекарат определено време в
детска градина и добави, че в

Бабушнишко съществуват условия за осъществяване на тази цел - има достатъчно и кадри, и обекти. В момента в бабушнишката детска градина
пребивават над 100 деца, разпределени в 5 групи - 3 за полудневен и 2 за целодневен
престой. Ръководството на ведомството напоследък не отказало приемането на нито едно дете. Родителите плащат от
800 до 1200 динара месечно и
то само за храната. Дейностите
на детската градина почти изцяло се финансират от общин-

2006 7

Семейната мандра „Величкобич" 6
Сурдулица_______________________ _

Настъпателно
към Европа
Семейната мандра “Величкович” от с. Алакинце недалеч
от Сурдулица една седмица беше домакин на проф. Джон Вон
Еш от канадския университет
“Гйели”. Посредством канадското посолство в Белград
собствениците на мандрата на
братята Милан и Зоран Величковичи поканиха този известен
химик и специалист за производство на храна да обучи работниците им за правене на сиренета, кашкавали и други видове млечни продукти, които
да задоволяват европейските и
световни стандарти.
- С удоволствие откликнах
на молбата на тази мандра, защото наистина рядко се случва
собственици на семейни фирми от страните в прехода да
търсят международна експертна помощ, а не финансова,
Изненадаха ме и многобройните златни медали и други признания, които с качеството на
изделията си мандрата “Величкович” е спечелила на различ-

ните панаири на хранителни
продукти. Това са много важни
предпоставки за успешен бизнес и аз съм уверен, че перспективата й е наистина блестяща, сподели професор Еш.
По време на едноседмичния
си престой в Сурдулица той е
изпробвал двадесетина нови
рецептури, с които би могла да
се обогати производствената
програма в тази работилница
за преработка на мляко,
Мандрата
“Величкович”
очаква в началото на месец
май да получи сертификати за
международните
стандарти
ИСО 9001, ИСО 2001 и
ПАССР, след което ще може
да изнася продукцията си и на
европейския пазар,
Изделията на мандрата “Величкович” в момента се пласира в три окръга в Югоизточна
Сърбия - Пчински, Ябланишни
и Нишавски. В нея работят
тридесетина души, а заплатите
са им над средните в страната.
Деян Мирчев

ската хазна, а за конкретни
проекти средства отпуска и съответното министерство.
Детската градина в Бабушница от неотдавна работи и в
следобедните часове - от 15,30
до 17,30 часа. Интересът на родителите децата им да пребивават в градината по това време е голям. Престоят в следобедните часове засега е безплатен, тъй като децата не получават храна. Съществува идея с
група деца да започне да се работи и в късните следобедни
Б. Д.
часове.

По повод 8 март в Босилеград

Баба Марта се съжали
та на дядо Сечко
цяла седмица подари.

По повод 8 март - Мсждународния ден на жената, босилеградската гимназия за втора поредна година организира културна програма, която изпълни
в залата на Центъра за култура.

На 7 март програмата бе изпесена за гражданите, а на 8 март
за учениците и преподавателите ог гимназията и от основното училище,
Покрай рециталите и еги-

хотворенията, посве
тени на жената, мла
ди творци четоха и
своя поезия. В прог
рамата бяха включе
ни и интерпретации
на песни от различни
жанрове,
модерни
танци, имитации на
известните изпълни
тели на чалга... Пуб
ликата особено впечалиха младите ак
тьори, които по сати
ричен начин предста
виха
“съвременни
провинциални мада
ми”, модни ревюта,
както и трудностите,
с които се сблъскват
пациентите, когато
отиват на лекар.
Ръководители на
програмата бяха гимназиалните учителки Евгения Миланова,
Митра Симеонова и Жаклина
Младенович Григорова.
П.Л.Р.

Лидерът на окръжната
организация на СРС Драган Паблобич:

Но Пирот не трябео ши рейс
Лидерът на Окръжния отбор на Сръбската радикална партия
за Пиротски окръг Драган Павлович тези дни протестира срещу
постъпката на органите на местното самоуправление в Пирот,
които приеха като подарък рейс от холанския град Хага. Павло
вич заяви, че местното самоуправление спешно трябва да върне
рейса, понеже в Хага е седалището на Трибунала, и предупреди,
че в противен случай съветниците от редовете на СРС в Общин
ската скупщина в Пирот ще се оттеглят от упралвяващата коалция. Павлович.оцени, че постъпката представлява акт на лице
мерие.
Председателят на ОС в Пирот Милан Попович поръча на
Павлович и съмишлениците му, че все пак трябва да се прави
разлика между градовете Хага и Шевенинген.
Пиротска община, в която живеят и няколко хиляди души от
българското малцинство, досега е получавала различни дарява
ния от чужбина, включително и рейсове. До пристигането на
рейса от Хага, никакви проблеми във връзка с тяхното приемане
не е имало.
Б. Д.
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Щосввт - Култура
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По чии учебници ще
учат първолачетата в
Босилеградско?

От идващата есен в основните училища

Програмата се съкращава
Реформата на основното об- пата програма и в горни те кладържави в света, богатите и
рдзование в Сърбия, в хармо- совс на основното училище,
по-малко богатите, както и
пия с която трябва да се съста- Учебната програма се съквят и иовн учебници, ще про- ращава с една трета. Това ще страните в прехода. За хода па
реформите си Сърбия вече по
дължи до учебната 2010/11 го- облекчи работата па просвет- лучава международни призна
дина. Съгласно новите програ- питс работници, а на ученици- ния, по въпреки всичко пред
ми вече се обучават учениците те се предоставя допълнител стои пи сериозна работа. Тъй
в началния курс на основното но време за упражнения и об като не искаме да стоим още
училище, а от следващата есен новление на знанията, докаго четири години, договорихме се
с това ще се съобразяват и уче на учителите се дава възмож- с колегите с една трета да сък
ниците от пети до осми клас. пост да покажат крсативността ратим учебния материал, и да
От учебната 2007/08 година и знанията си по методика. Рс- направим това систематично,
според новите програми ще се формата няма срок, тя е иро- каза на пресконференция в
обучават петокласниците, през цсс, който преди всичко се правителството на Сърбия
следващата
тези в: шести провежда в главите и в учебни просветният министър Слобоклас, за да се стигне до цялос те стаи. Ние правим всичко, дан Вуксанович.
тна реформа на образовател- което правят и останалите

Бабушница

От две ереднв училища - едно
Директорът на бабушнишката гимназия Часлав Тасич
съобщи, че това учебно заведение и местното техническо
училище наскоро ще се обеди
нят в едно средно смесено учи
лище. Тасич сподели, че учи
лищните съвети в двете учили
ща по демократичен начин са
взели решенията за обединява
не, които по-късно верифицирали и органите на местното
самоуправление. Решението е
изпратено до Министерството
на просветата и спорта на Сърбия.
Изходжайки предимно от
предпочитанията на учениците
от осми клас в основните учи
лище в Бабушнишко, компе
тентните в гимназията и техническото училище изпратили
иск до министерството в бъде
щото смесено средно училище
да се открият общо четири па
ралелки и то: обща гимназия и
три профилирани - за техници
в пътния транспорт, за металоработници за автоматично уп
равляеми машини и за автомеханици. Гимназистите и техни-

^ите за пътния транспорт ще
се Учат четири, а металоработниците и автомеханиците три
години.
Понастоящем в Бабушница
има 118 осмокласници. Опитът
от миналата година сочи, че
само 26 от завършилите осми
клас са се записали в бабушнишката гимназията, докато
останалите са продължили об
разованието си в местното техническото или пък в други преДимно профилирани училища
във вътрешността. От Минис-

сътрудничество между културните институции от
Сурдулица и София. Пред домакините си те изпъл
ниха танци от различни краища на България - Чер
номорието, Родопите, Пирински край, както и шоп
ски хора.
Концертът в Сурдулица всъщност беше предпремиерно изпълнение, защото премиерата на но
вата хореография на ансамбъла се състоя на 6 март
в Народния театър “Иван Вазов“ по случай отбеляз
ването на едновековния юбилей на това столично
ведомство.
»
Миналата седмица пред сурдуличани се предста
Фолклорният* ансамбъл “София - 6" към
виха членовете на фолклорния ансамбъл “София 6" към Центъра за култура “Витоша" от българската Центъра за култура "Витоша" тази година от
столица. Гостите от България прекараха три дни белязва 30-годишен юбилей.
във Власииа, като означиха началото на бъдещото
Д. М.

Гмтуваха фонорисш
от българската ешлща
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Колко си хубава!
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Сурдулица

Христо Фотев

:

терството на просветата и
спорта наскоро трябва да се
изяснят дали разрешават пред
ложението на бабушнишките
просветни работници, подкре
пено и от органите на местно
то самоуправление. Директо
рът Тасич се надява, че ще
пристигне положителен отго
вор както във връзка със сфор
мирането на едно смесено учи
лище, така и във връзка с броя
на паралелките и образовател
ните профили.
Б. Д.

Дали през следващата учсбпа година обучението в първи
клас в основните училища в Босилсградска община ще се провежда на майчин български
език или и занапред българчегага в Босилеградско ще се
учат на сърбски език?
Този въпрос отново беше актуализиран на родителската
среща в детската градина “Детска радост” в Босилеград, провела се тази седмица. Целта на
срещата беше родителите да
бъдат осведомени за възможпости гс и условията за поръчка
и заплащане на учебниците за
п ърви клас на сърбски език от
Завода за учебници и учебни
помагала от Белград.
Госпожите запознаха родителите, че и сега Заводът за
учебници и учебни помагала
посредством Основното училище “Георги Димитров” в Босилеград предлага учебниците
за първи клас на изплащане.
Въпреки че по-голяма част
от родителите смятаха за “нормално” да си поръчат учебници
на сърбски език, някои изразиха недоволствие от предложението, смятайки, че по този начин директно се съкращава
правото на децата им да се учат
на майчин български език. Своето становище те подкрепиха и
с факта, че се очаква Министерството на просветата и
спорта на Сърбия да разреши
внос на учебници за първи клас
от България.

Господи,
колко си хубава
Колко са хубави ръцете ти.
И нозете ти колко са хубави.
И очите ти колко са хубави.
И косите ти колко са хубави.
Не се измъчвай повече - обичай ме!
Не се щади - обичай ме!
Обичай ме със истинската сила на ръцете си,
нозете си. очите си - със цялото
изящество на тенхите движения.
Повярвай ми завинаги - и никога
ти няма да си глупава - обичай ме!
И да си зла - обичай ме!
Обичай ме!
По улиците, след това по стълбите,
особено по стълбите си хубава.
Със дрехи и без дрехи, непрекъснато
си хубава. Най-хубава си в стаята.
Във тъмното, когато си със гребена.
И гребенът потъва във косите ти.
Косите ти са пълни с електричество докосна ли ги. ще засветя в тъмното.
Наистина си хубава - повярвай ми.
И се старай до края да си хубава.

Не толкова за мене, а за себе си,
дърветата, прозорците и хората.
Не разрушавай бързо красотата си
с ревниви подозрения - прощавай ми
внезапните пропадания някъде не прекалявай, моля те, с цигарите.
Не ме изгубвай никога - откривай ме.
изпълвай ме с детинско изумление.
Отново да се уверя в ръцете ти. Обичай ме.
Как искам да те задържа завинаги.
Да те обичам винаги завинаги.
И колко ми е невъзможно. Колко си
ти пясъчна. И моля те, не казвай ми,
че искаш да ме задържиш завинаги,
да ме обичаш винаги,
завинаги.
Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!
Колко са хубави ръцете ти.
И нозете ти колко са хубави.
И очите ти колко са хубави.
И косите ти колко са хубави.
Колко си хубава!
Господи,
колко си истинска.

На заседанието (въпреки чо
не бяха поканени ог работещи
те в детската градина) присъс
гваха и Пене Димитров, пред
седагел на Комисията по обра
зование към Националния съ
пет на българите в СЧГ, и Йо
вица Костов, служител на НС в
офиса в Босилеград,
Обърщайки се към родителите и учителите в детската
градина, Димитров между другото изтъкна:
“Националният съвет на 6
февруари поиска от просветното министерство на Сърбия
да разреши внос на учебници и
наръчници за първи клас на основното училище от България,
които от следващата учебна година да се ползват в основните
училища в средите, където се
учат деца от български произход. Въпреки че се обърщахме
няколко пъти към министерството да ускори процедурата
по взимане на решението, все
още не сме получили официален отговор дали на НС ще бъде разрешено преди началото
на следващата учебна година
да подсигури учебници и наръчници от България, които на
бъдещите първолачета ще бъдат предоставени безплатно,
Очакваме скоро министерството да се изкаже по иска и се надяваме отговорът да бъде положителен.”
След думите на Димитров и
на някои от родителите се стигна до компромис, така че роди
телите и учителите се съгласи
ха да се изчака решението на
министерството, а след това да
се свика нова родителска сре
ща, на която ще се вземе окон
чателно решение.
Отговорите на въпросите
дали министерството ще раз
реши внасянето на учебници от
София и дали родителите ще се
съгласят децата им да се учат
по тях или ще си поръчат учеб
ници на сърбски език от Бел
град ще бъдат известни може
би през следващата седмица.
П.Л.Р.
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Постите ли за Великден?
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ТоотртМОб 9
На 6 март започнаха Великите поети, които завършват в събота на 22
април, понеже в неделя на 23 април е
Великден - Възкресение Христово. В
своя доклад „Постни ли са постите
в България“ (Сборник„Трапезата в
културата на българи и сърби“, издание
на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“) научната
работничка Мария Илиева е разгледала въпроса 3а постенето в съвремието и традициите на българина.

в

книгата “Какво да ядем, когато
постим” съставителките Невяна
Кънчева и Ада Атанасова, след иначе
доброто представяне на постния цикъл
в православната традиция, запълват
300-те страници с ястия, в които майо
незата, киселото мляко, яйцата, масло
то, сметаната, сиренето изобилстват.
Тези продукти се срещат почти във всяка рецепта: от салатите (с мляко и ма
йонеза), през предястията (“Руло със
сирене крема”, “Риба със сметана и майонеза” - рибата се поръсва със сварен
жълтък и ситно нарязани копър и маг
даноз, единствените безусловно постни
продукти в рецептата), та дори до спе
циалния раздел Яйца. Същите продук
ти се употребяват последователно и в
супите, и в ястията, и в десертите.
За постещите всички ресторанти
предлагат пържени картофи (не се знае
в какво пържени), боб чорба, а някои
по-луксозни - и гъби в масло (не се под
веждайте по името - гъбите се задушват
в маргарин, къде ти масло на съвременната българска трапеза). Дори сред гар
нитурите трудно може човек да намери
нещо постно. Поразителна беше реак
цията на сервитьорите - на въпроса ми
дали имат постни ястия, всички отговаряха утвърдително и ми предлагаха сирене по шопски, омлети, сирене в пергамент, паниран кашкавал, картофени
кюфтета и др. Въпреки че последните
години отбелязват ръст на религиозна
та култура на българина, а оттам и на
интереса към постите, обществото ни
все още не е нагодено към тези промени. Ресторантите по-скоро ще се съобразят с различните претенции на т. нар.
здравословно хранене, отколкото с традиционното разделяне на постната от
блажната храна.
Причина за това недиференцирано
отношение вероятно е фактът, че почти
всички по-важни празници в нациоиалния ни календар са празнувани с месо
(Коледа - прасе, Великден - пиле, агне,
Гергьовден - агне, Петровден - пиле,
Богородица - пиле), по изключение с
риба (Никулден, Благовещение, Цвет
ница). Ама какво е рибата в кулинарна
та традиция на постите - ни постно, ни
блажно. Поне така я определя църквата,
като пише през пости или постни дни за
голям празник Разрешава се риба.
Самият факт, че думата постен в преносен смисъл се употребява в значение
безинтересен, безцветен, сух, скучен,
показва мястото на постните ястия в
ценностната картина на све га на бълга
рина. Постните ястия са показател на
бедност, а месото, яйцата и маслото на богатство и просперитет. Затова за
богатия човек се казва Ударил яйца на
масло!, а за бедния - През джам сирене
ближе. В контекста на тези разбирания
за богатство и бедност трябва да се раз
глежда отношението на съвременния
българин към постите и поста. Ще се
отклоня малко, като отбележа факта, че
поведението на иовобогаташите под-
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крепя едно такова становище. Те представят своя просперитет именно чрез
разГуЛНИ пиршества, за да заявят принадлежността си към по-състоятелното
съсловие...
Определена вина за насаждането на
иронично-присмехулно отношение към
постещите има и пашата литература
(твърдението е подкрепено с карикаТурИИЯ образ на вегетарианеца от разказ на Чудомир - б. р.).
Всички тези наблюдения ме доведоха
до извода, че в представите на българина постите се свързват с някакво хранително ограничение, най-често от месо.
хопаме накара да се обърна към поеловиците и поговорките като жанрове, запечатили традиционната култура във
всички области, в това число и в кухията, и да потърся там аргументите за
постничеството като част от традиция
та на българина, които не намерих в
съвремието си. Извлечен бе материал
от 227 пословици и поговорки, в които
се употребяват названия на храни.
Първата група пословици и поговорки представят мисленето на българина
според това с какво сравнява. Наблюделията показват, че що се отнася до
наименованията на постни и блажни
храни и продукти, количествената съпоставка не дава резултат. Сравненията
се правят както с наименования на расгителни продукти (Харчи се като топъл хляб; От мед по-сладко; Погаждат се като хляб и сол и др.), така и с
наименованията на животински продукти (Мирен като яре; Як като спукано яйце; Опулил очи като варен заек и

тавка между наименованията на постни
и блажни ястия/обработени продукти,
Оказаха се около 40 наименования, от
които 25 на постни или неизяснени по
състав ястия, а 17 на блажни или неи
зяснени по състав храни. Ето ги: каша
печена кокошка, печено прасе, слани
на, варено яйце, пържено яйце, пога
ча, хляб, гозба, тутманик, боб, леща
варена пшеница, млин, пилаф, саздър
ма, наденица, сирене, масло, варен заек, медена пита, извара, попарник,
зелник, чорба, манджа, квасник, качамак, пастърма, халва, пексимет, печен праз, баница, попара, рачник, айраи, коприва, кокал, пражен боб, мляко с ориз, пестил, мръвка. Както се
вижда, и тук количественият показател
не дава категоричен превес на едните
храни за сметка на другите.
В третата проба беше направена съпоставка между количественото присъствие на постни и блажни продукти в
пословиците и поговорките... Наименования на постни продукти: риба, рак,
ябълки, сухи дренки, гнили круши,
пъстърва, лук, ягоди, магданоз, боб,
краставици, череши, ягорида, тиква,
коприва, диил, ряпа, пипер, просо, мед,
грозде, леща, сливи, орехи, пшеница,
трънка, праскова, див глог, брашно,
чушка, сол, маслини, праз, жито,
халва, зеле, грах, ориз, армел, лешници, босилек, щир, гулия. Наименования на блажни продукти: крилце, кокошка, сланина, джигер (дроб), прасе,
яйце, масло, овца, мляко, мътеница,
каймак, кокал, заек, сирене, кози крак,
извара, мръвки, мас. Тази проба показ
ДР-).
ва голямо предимство на постните проВгорага проба в материала е съпос- дукти - съотношението е 2,3 : 1. Следва-
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щият ракурс към материала беше съ
поставката между количеството посло
вици и поговорки, в които се употребя
ват наименованията на постни храни и
на блажни храни. Тук не без задовол
ство установих голямо различие в чес
тотата на употреба на едните и другите
- 152:75 (2:1) в полза на постните. Но ин
терес предизвика справката за това кои
храни са в най-честа употреба, а следо
вателно и най-актуални в езиковото
съзнание на българина. Резултатът си
заслужаваше броенето - оказа се, че
българинът прибягва най-често в сен
тенциите си до думи, които са свързани
с представата за хляб (хляб, пита, по
гача, зелник, попара, млин и др. - 40).
На второ място са думите, които назо
вават риби (риба, пъстърва, шаран 13). За културния читател клишето хляб
и риба налага християнската представа
за Христос, който нахранил народа с 5
хляба и 2 риби според великолепния
разказ на евангелиста (Мат. 14:15-21).
Вероятно религиозното съзнание неп
реднамерено е наложило своя отпеча
тък при създаването на кратките фол
клорни жанрове. Струва ми се, че този
факт оспорва битуващото дълги години
убеждение, че българинът винаги е бил
атеист или езичник. Хлебните изделия
са особено детайлизирани, което гово
ри за първостепенната им роля при из
хранването на народа ни. Затова отно
шението към тях е благоговейно, като
неотменим ритуал, отразено в народ
ния императив Къща без хляб да не
замръква.
Интересно е кои са първите 10 храни,
които изникват най-често в съзнанието
на българина. Ако приемем, че посло
виците и поговорките отразяват стерео
типите и в храненето, то това освен
хляб и риба са боб (8), масло (7), сирене
(7), гозба/манджа (7), каша (6), чорба
(6), мед (6), печена кокошка (6). ...Пече
ната кокошка се оказва нещо, за което
българинът мечтае, което слага на тра
пезата си при болест, а през останалото
време се отказва от него и го използва
само за сравнение... Луксът в храната
(обикновено изразяван с месните ястия)
не е препоръчителен (Печено прасе на
маса, боси крака под маса). Затова ка
то философско умозаключение звучи
пословицата Който яде много, изяж
да си и късмета.
Фактът, че българинът се ограничава
в храненето си не означава обаче, че
приема радушно постите. Те винаги са
били възприемани като външна прину
да, която, ако може, е по-добре да се из
бегне. А ако не може - каквото Бог дал!
Затова и конкретизацията на думата
пост в народната мъдрост е много об
ща: Кога няма гозба - пост, кога няма
пари - велики пости. Струва ми се, че
тази пословица отново показва разби
рането на българина за пост като за ог
раничение, а не като за точно определе
ни храни, от които се лишава. Затова и в
българското езиково съзнание постещ,
вегетарианец и неядящ месо се сливат в
един общ образ на човек, който “глупа
во” се е ограничил от “хубави храни .
(Докладът на М. Илиева
е предаден с малки съкращения)
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Пробег 6 чест на 3 март 6 София

Андрей Еленков първи
Миналия уикенд в Борисовата градина в София, по повод Нациналния празник на България, се проведе международен пробег, в койл<|/«г'СТВаха»Лекоатлсти от България и Македония и 8 състезатели па
ДК Балкан от Димитровград. В категорията на пионерите първо
място и златен медал спечели Андрей Еленков, член на “Балкан” от
Димитровград. Милош Бранкович, също от “Балкан", бе трети.
При пионерките димитровградчанката Александра Пстр ова спсчели второ място.
Тримата първокласирани състезатели получиха медали и флаиелки.
Орпшизатор на пробега бе Столична община и клубът но лека ат
летика Шампион.” Следващият пробег ще се проведе отново в Со
фия на 22 март, в който пак щс участват лекоатлетите на “Балкан”.
Д.С.

Годишно събрание на ФК „Желюша"

Динар имат,
три им трябват

На 2 март се проведе редов- ят отбор. С помощта на петлено годишно събрание на ФК тата на “Балкански”, които се
“Желюша”, на което присъс- състезават под името “Желютваха голям брой делегати и ша”, проблемът бе решем, но
гости.
през настоящия сезон “ЖелюПредседателят на отбора ша” трябва да създаде свой пиИван Георгиев изнесе доклад онерски отбор,
за работата и финансовия от
След като бяха приети докчет за 2005 г. Бе изтъкнато, че ладът и отчетът, делегатите
миналата година, като второк- приеха и плана за работа през
ласиран в Пиротска, отборът 2006 г., както и финансовия
осъществи правото да се със- план, който предвижда 300 000
тезава в Окръжната дивизия, динара. Тъй като от Спортния
Там ФК “Желюша” започна съюз на общината клубът поотлично и след пет кръга бе ли- лучава 110 000 динара, пробдер във временното класиране, лем е как да се осигурят недосСлед това обаче отборът за- тигащите средства, имайки
почна да “реди” загуби и нак- предвид, че спонсори и донорая на есенната част зае осмо ри едва се намират в Димитмясто, което се счита за неус- ровград. Така че пред “Желюпех. През есента той нямаше ша” е още една трудна година.
пионерски състав, което е ус
Д.С.
ловие да се състезава и първи-

ШЙЙМП

11 димитробградчани на вш Трем
Единадесет членове на димит
ровградското планииарско дру
жество “Цариброд” тези дни изка
чиха най-високия връх на Сува
планина Трем на 1810 метра над
морска височина. Заедно с тях в
похода участваха и ггланинари от
пк рогското дружество “Видлич”.
“Това с първото участие на ди
митровградски планииари в зимно
изкачване на Трем и сме щастли
ви, че завърши успешно”, оцени
след завръщането от Сува планина
секретарят па дружеството Микап
V >■
Андреев. Той сподели, че им били
необходими 3 и половина часа от
плаиинарския дом “Бояиини мо
&
ди", разположен на 860 метра над
иь 4,уг'
морска височина, да стигнат до
>1
връха.
ь--.4
X- ±
Запланувано е тази година ди
митровградски планииари да изка- Плаиинаритс наближават връха на Трем
чат и върха Миджор на Стара пла
нина.
Б. Д.
Ч

V

.4.

С
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С630Н 33П04ВЯ

утре
Зимната пауза в първенството на Нишка футболна зона завърши, подготовките на футболистите са към края и през този
уикенд официално ще започне
пролетният полусезон.
В рамките на шеснадесетия
кръг “Балкански” гостува утре в
Ниш, където ще се срещне с отбора на “Ястребац-Пролетер”.
Срещата е от голямо значение
в борбата за самия връх.
Отборът на “Желюша” ще
играе в неделя в Полска Ръжана
мач от първия кръг за Купата
на СЧГ на територията на ПиРотски окръг. Съперник е отборът на ФК Младост .
Д.С.

В'шре стартира пролетният полусезон 6 ЮФД

“Младост" гостува
в Житораджа
® рамките на първия кръг от
пролетния полусезон в Южноморавска футболна дивизия,
който стартира утре, босилеградска “Младост” ще гостува
на “Житораджа”. Всички в отбора се надяват на положителен стартов резултат, който ще
им даде допълнителен стимул
за следващите мачове.
- Успешно завършихме тренировачния цикъл и пролетния
полусезон посрещаме добре
подготвени физически и тактически, заяви Владица Манасиев, треньор на “зелените”. В
мача срещу "Житораджа" от
титулярния състав на “Мла-

дост” ще изостане единствено
отличният нападател Мирослав Георгиев, който ще пропусне срещата поради два
жълти картона, получени през
първата част от първенството.
В премиерния си мач в
ЮФД миналата есен босилеградчани победиха “Житораджа” на своя стадион с 2:1. Голмайстори за “зелените” в този
мач бяха Синиша Дамнянович
и Любомир Динов, а единственото попадение за съперническия отбор отбеляза Неманя За
ич.
П.Л.Р.

Саша Медин, селекционер на кадетския отбор на СЧГ по футбол:

Завърши дописният турнир по стрелба

Димитровград
бе добър
домакин

Победители
Соколова и Стошич

митровград. Треньорът на отбора Саша Ме
дин се изказа похвално за домакините: “Осо
бено съм доволен от персонала на хотел “Бал
кан” и директора на фирмата Слободан Гюров, който полагаше максимални усилия под
готовките да проведем възможно по-добре.”
Кадетският национален отбор междувре
менно изигра две приятелски срещи със съотКадетският представителен отбор на СЧГ ветния национален отбор на България - на 8
днес приключва кратките си подготовки в Ди- март в София и на 10 март в Пирот.
Д. С.

5 шфм*га лова бе най-добра през послед*■
ния ден на състезанието с об
що 358 точки. Същия брой
точки от последния кръг има и
йЙ Дияна Соколова. Следват Ка7~
тарина Радованович от Ягодина с 350,5 точки, Таня Златкович от Враня с 348 и Мария
Втора сръбска баскетболна лига Състезание за
Антич също от Враня с 346
точки.
шахматната купа
група изток -19 кръг _________
Пионери-. Милан Цветанович от Враня има общо 368
" " ""
точки, Никола Стошич има
361, Милош Арсич също от
Враня има 351, а Филип Тодорович и Милош Лазич от ЯгоТези дни в Ниш се проведе |Н
дина отбелягаха по 350 точки.
квалификационното състезание И
;
След трите кръга в крайното
за купата на СЧГ за територия- |
класиране при пионерките
БК „Куридумлия“ - БК „Димитровград“ 105 : та на Нишки регион. В конкунай-добра е Дияна Соколова
ренцията на 10 отбора първият / (г
99 (22 : 21; 27 : 18; 21 : 32; 35 : 28)
от Димитровград с 1063 токи,
състав на ШК “Цариброд” зае
Блаце, 5 март 2006 г.
мач баскетболистите играха 4-о място и се класира за след'
последвана от Снежана НикоОтборът на БК “Димитровслабо, особено в защитата. ващия кръг от състезанието.
В помещенията за стрелба в лова с 1060 и Милена Живкоград” загуби от отбора на БК
За “Димитровград” играха: Вторият състав на Димитров- СЦ “Парк” в Димитровград се вич с 1033,5 точки.
“Куршумилия” в мач от 19-я
Геров 3, Сотиров, Д.АлексовЗ, градския отбор бе девети и от- проведе третият (последен)
При пионерите Никола Стокръг от първенството. Мачът
Петров 6, Станимирович 26, падна. Освен първия състав на кръг от финала на дописния шич от Враня е най-добър с
бе игран в Блаце, тъй като в
Вельов, Андреев 8, Арандже- ШК “Цариброд”, състезанието турнир по стрелба със стан- 1081 точки, последван от МиКуршумлия няма адекватна
лович 16, Андреевич 37 и Лу- ще продължат “Зелени връх” от дартна въздушна пушка, в кой- лан Цветанович също от Вран^
спортна зала.
кич. Свърлиг, “Икономист” от Ниш, то участваха стрелци от Враня, с 1060 точки и Милан Лазич 0
Димитровградският отбор
В 20-я кръг Димитровград- “Куршумлия” и “Инженери и Ягодина и Димитровград.
Ягодина с 1062,5 точки,
със сигурност е по-качествен чани домакинстват на “Сту- техници” от Ниш.
Я-СЕто и резултатите от финаД. С.
от куршумлийския, но в този дент” от Ниш.
Д. С. ла. Пионерки: Снежана Нико-

Димитровградчани
“гръмнати” в Бпаце

ШК „Цариброд“
продължава

'; «3™
.±1 \

т
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Република Сърбия
Министерство на
науката и защитата на
околната среда
Управление за защита
на околната среда
Белград

Въз основа на чл. 14, ал. 1 и 2, във връзка с
члп®!ал-1 и 3 от Закона за преценка на влия
нието на околната среда („Държавен вестник на Р Сърбия 134/04) и въз основа на чл 2
ал. 3 на Правилника за начина на публично
прилагане, презентация и публично обсъжаане на студията за преценка на влиянието на
околната среда („Държавен вестник" N°
69/2005) дава следното

шжадьа га ат*
8621' 8622, 8623, 8624, 8625,
вица 8оТн8628' 8828, 8888, бсичко КО Остро- к.п. N9 2919 КО Долац, ОС Бела паланка,
П \2757' 2758/1' 2758/2' 275В/3, всичко КО Чер
вен бряг, ОС Бела паланка,

„.'7;,2,;23Л 25. 26, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47,
129 131, всичко КО Дървена река, ОС Бела паланка,

;™'||Н!каННжИ'

1202 1204, 1205, 1206, 1207/1, 1418, 1419, всичко
ки Бела паланка - Варощ, ОС Бела паланка,

|таг?126,,,И6,1267'1268'1270'1272'1274.

1275. 1277. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1284,
1285, 1286, 1287,1289, всичко КО Чифлик, ОС
Бела паланка,
-3916, 3919, 7146/1,7146/2, 7147, 7148, 7149
7150, 7151,7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157,
Уведомява се общестеността и заинте7 58' 7159’ 7160' 7161,7162, 7163, 7164, 7165,
ресованите органи и организации че носите- 71 °6. 7167. 71 68, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173,
лят на проекта - Общественото преоприя7 74' 7 78' 7176. 7177. 7178, 7179, 7180, 7181,
тие „Железници на Сърбия“, е пооало в Ми7 82' 7183' 7184' 7185. 718е. 7187, 7188, 7189,
нистерството на науката и защитата на
7
7181. 7192. 7193, 7194, 7195, 7196, 7197,
околната среда, в Управлението за защита
!!-■ V 72°°д 7201 • 7202. 72°3. 7204, 7205,
на околната среда, иск за определяне на обе'2иЬ' Всичк0 КО Синьац, ОС Бела паланка,
ма и съдържанието на Студията за преценка
'3065' 3°66, всичко КО Цървенчево, ОС Пирот,
на влиянието на околната среда на проекта
за реконструкция и модернизация на жп лини- 8518, 8519, всичко КО Станичене ОС Пията Ниш-Димитровград, участъка Челе курот, а които са заведени поа номер'
ла-Станичене, на кадастрален парцел номер: 353-02-67/2006-02
- 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 184, 350, 360
Заинтересованата общественост може
361,476, 481) 2524, 2525, 2526, 2527/1,2527/2,
да извърши преглед на съдържанието на ис
2527/3, 2529, 2530, всички в КО Нишка баня, ОС
ка всеки работен ден от 11 до 14 часа на теНиш,
риторията на Управлението за защита на
околната среда в Белград, „Омладинских
- 2472/3, 2473, 3261,3262, 3263/1,3263/2,
бригада“ №1, стая 653, и да внесе свое мне
3263/3, 3263/4, 3264, 3265, всички в КО Проние в срок от 20 дни, от деня на обнародвнасек-Манастир, ОС Ниш,
ето на това известие.
- 5552, 5553, 5554, 5555, 8147/2, 8151/2, 8157/3,

Известие

Възпоменание
На 11 март 2006 г. се навършват 20
ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на на
шия мил съпруг и баща

Споменът за теб остава завинаги в ду
шите и сърцата ни. Почивай в мир и
светлина!

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
(1949 - 1986)
юрист, по потекло
от с. Болев дол

От съпругата Биляна, сина Далибор
и семействата Николови и Гаврило
ви
2

Съставил: Драган Петров
11

3

4

5

6

7

8

9

12

13

*

ВОДОРАВНО: 2. Мъжко
име, 6. Химически еле- Гй
15
17
16
мент. 11. Марка унгарски
автобуси. 13. Полуостров в
19
18
21
* 20
Гърция. 14. Златарска
мярка. 15. Едно цвете. 16.
24
23
25
Средство за подхранване
Ж
на почвата. 18. Държава в
28
27
29
Централна Америка. 20.
Град в Македония. 22.
32
33
31
Спортна чанта. 23. Хълм
над Цариброд. 25. Пакъл.
Ж
Ж
26. Съдба, участ. 28. Ме
35
36
37
34
тална решетка за печене
на месо. 29. Месец в годи
39
40
41
ната. 30. Река в Италия. 31.
Ж
Струнен музикален ин
42
43
струмент (мн.ч.). 33. Една
от посоките. 34. Жар. 35.
Коралови острови. 38.
Хълм над Белград. 39. Пари, дадени като залог за ри, зъбери. 29. Марка автоСтремително нападение, бъдеща покупка. 13. Мярка мобили от Сърбия. 32.
41. Мярка за елекрическо за земна площ. 15. Млечен Държава в Азия. 33. Щат в
съпротивление. 42. Жен- продукт. 17. Елипсовидно САЩ. 34. френско мъжко
око име. 43. Кратко лите- очертание. 19. Река в Бъл- име. 35. Пристанищен град
ратурно произведение.
гария и Гърция. 21. Лично в Израел. 36. Северен
ОТВЕСНО: 1. Домашно местоимение. 22. Женски елен. 37. Название. 40. Кон
животно. 2. Леки дървени певчески глас. 24. Вид (поет.),
постройки. 3. Град в бойно изкуство. 27. КанаАлжир. 4. Държава в Азия. Решение на кръстословица 275 ■ Водоравно:
ри?еЪлРиенаЧцъо[в°ае7ИНр' 1> Коняк- 6- “Атомик”- 12. Опора. 13. Тиман. 14. Си. 15.
бесна синина лаз^о 8 Леке‘16' Савич‘ 17‘ ПиР-1В-0ки-19- Самар.20- Тон. 21.
Ехо екот 9 Най-големият АпаРат- 23' Велес- 25- 0к- 27 ■ иРан- 28- Сетива. 29- Зогвоененсъюз 10 Нации 12Т &аФ‘ 31‘ Мичиган- 32- РаДе- 33- Валево. 34. Манова. 36.
юзл о. нации. 12. з0рана 38 Ил 39 подлези. 40. Или.

ж

X

I

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

Осведомяваме всички заинтересовани, че в Димит
ровград е открита
Агенция „ПИРАМИДА“
за сключване на сделки за недвижими имущества,
услуги и пренос на моторни превозни средства.
Агенцията е на ул. „Власаки Алексов“ № 14, 18320 Ди
митровград.
Тел. 010|361- 871. <35М 063|430-601.
Борислава Петрова, брокер-собственик.

Тъжен помен
На 11 март 2006 година се навършват ДЕВЕТ
ДНИ от ненадейната смърт на нашия мил съп
руг, баща, дядо и брат
ГРОЗДАН ДИМИТРОВ
от Димитровград
По повод тежката загуба, която ни сполетя,
ние, неговите най-близки, изказваме най-искрена благодар
ност към всички роднини и приятели, както и към заетите в
гтп “Балкан”, които се намериха край нас в най-трудния мо
мент достойно да изпратим милия ни съпруг, баща, дядо и
брат.
Опечалени: съпруга Цветанка, син Сава, дъщеря Йованка,
снаха Силвана, зет Божа, внуци Даниела, Боян, Деян, Ма
рина и братя Радиша и Яков
Възпомемание
ИВАНКА АЛЕКСИЧ
(1930 - 2005)
учителка
от Димитровград

ПЕТЪР АЛЕКСИЧ
(1932 - 1963)
гимназиален учител
от Димитровград

Вечно ги помни синът им
Слободан Алексич със семейството си
На 16 март 2006 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта
на нашия скъп и непрежалим баща, свекър и дядо
ЛЮБОМИР ДАВИТКОВ
(1909 - 2003)
от село Църнощица, Босилеградско
Споменът за теб остава завинаги в нашите
души и сърца. Почивай в мир и светлина!
От семействата Захариеви от Ниш и
Стоименови от Чачак

10

Ж

Ж

Обява

На 9 март 2006 г. се навършиха ДВЕ ГОДИНИ от смъртта
на нашата непрежалима майка, свекърва и баба

щ ** **

ПАВЛИНКА ПЕТКОВА
(1928 - 2004)
от Долна Любата
На 21 март 2006 г. ще се навършат 39
ГОДИНИ от смъртта на нашия непрежалим ба
ща, свекър и дядо

ДОБРИ ПЕТКОВ
(1923 - 1967)
от Долна Любата
Живеем с хубавите спомени за вас, скъпи ро
дители. Почивайте в мир и светлина!
Синът Кирил със семейството си

Ш,

На 8 март 2006 г. се навършиха ТРИ ГОДИНИ от смъртта
на нашия скъп и непрежалим
ВЛАДИМИР КАРАДЖИНОВ
(1926 - 2003)
от Църнощица, живял в Скопие
Споменът за теб остава завинаги в нашите
души и сърца. Почивай в мир!
Семействата Караджинови
от Скопие, Ниш и София
Тъжен помен
На 10 март 2006 г. се навършват 14 ТЪЖНИ ГОДИНИ от
смъртта на
СТОИЦА ПЕТРОВ

от с. Борово (махала Тудовица)
Нека всички, които го обичаха да си спомнят
за него!
Семействата Петрови и Йованови

12 Шмг9*Ъг€?г&е/
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и еледам
Карам си аз
страхотна
кака
мотопеда...
лежи на пътя.

Тя разтвори
единия си
крак...

аз помогнах
за другия...

и теглото
на палавника.

Известно вре
ме се
люшкахме...

Когато стиг
нах до ръба
и аха...

тя изрева
СПРИ!!!

I

^ След 9 месеца
ми се обадиха

П

от родилния
дом...

Вицове за
ВИ

бях станал
баща!

® А
А ®
Ф©
@ А
А А
ия
подкарах.

- За колко можеш да проче ка да се целуваме!”
теш “Под игото”, синко?
Момичетата отговарят:
“Ако е само за това - пише
- За 50 лева, татко.
***
те на момичетата от първи ”а"
Учителката по биология клас!"
***
разказва:
Осмокласничка се прибира
- Къртицата всеки ден изя
жда храна, равна на собстве от училище и разказва на май
ка си:
ното й тегло.
- Днес в училището идва ги
Една ученичка учудено пи
неколог и прегледа всички.
та:
- И?!
- А къртицата откъде знае
- Оказа се, че в нашия клас
колко точно тежи?
***
има една девственица.
- Това си ти, надявам се?
Учениците трябвало да на
- Не, мамо, нашата класна!
пишат за домашно как са се
***
появили на бял свят. Иванчо
Преподавателят по мате
питал майка си:
- Мамо, как съм се появил матика предупреждава:
- И да не забравите утре за
на бял свят?
контролното. Само смъртен
- В роза те намерихме!
случай може да оправдае от
Иванчо питал и баща си:
- Тате, как съм се пръкнал? съствието ви!
Един от учениците пита:
- В зелка те намерихме!
- А ако съм сексуално изтоНакрая Иванчо написал в
щен?
съчинението си:
- Тогава ще пишеш с друга
“Вече няколко поколения от
моя род се размножават веге та ръка!
***
тативно, неподозиращи за ке
В класа влиза нова препода
фа от секса.”
***
вателка по география, а там Момчетата от трети “а” викове, тропаница, бой...
Тя: - Здравейте, деца!
клас пишат на момичетата от
Те: - Чупката, мръснице...
трети “б” клас:
Учителката отива разстрое“Елате след часовете в пар-

Изддва*

и различни
скорости.

Не пия
противозачатъчни бе, тъпак!

;

Е Цчуш тршЬ

Тя беше очарова
на от
дължината...

опитвахме
нови пози...

Всичко се
срина...

лч

докато
стане
готова.

Потъркаляхме
се В
канавката...

Стреснах
се, но беше
късно.

и затова
сега си
ходя
пеша!

Манчин рабуш
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на при директора, а той я съ
ветва:
- С тях трябва да подходите
по така... Трябва да ги заин
тригувате, да им хванете вни
манието.
Отива директорът в класна
та стая, а учителката притичва
след него. Той отваря с шут
вратата и се ухилва:
- Привет, пичове!
- Мара, шефе...
- Пичове, абе можете ли да
сложите презерватив на гло
буса?
- А какво е това глобус?
- Е, тъкмо това ще ви обяс
ни новата преподавателка!

У понеделник бабата ме сръга у ребпТЙЬР/ та йоще на одърат: "Дидзай ее, денъека йе
чие понеделник, адет йе да поочистимо юку”
двор и некою ньиву!”
'у'
“Епа целу годину виси паучинатата иа собете, не вачаш метлу у рукье, а еа я требе да ти вършим домащнуту работу!” - запе се я.
“Айде да не оратимо кой кво требе да работи, оти че
излезне нашироко. Вачай метлуту и не пърпньи мно
го!”
Я съм свикал да дизам рукье от разправийе, оти с ньу
не може да се надоратуйеш: отвори ли уста, че почне бт
Кулина бана, па че се сети кво съм требал да напрайим
преди трийес године, а не съм га направил. Затова си
замълча. Криво-лево поотупамо прашшцето, поизметомо дворат, а я идо та запали травулякат от летоска на
ньивуту у Лачениду.
Елем по понеделникат пак у съвиняло она ме смува и
рече:
“Денъска йе църни торник, нема да пипаш нищо!”
“Кико да не пипам, нали стокуту требе ра нараним?”
“Не знам, само знам дека йе църни торник, а на тия
ден не се работи!”
“Защо?”
“Затова що йе църн!”
“Брей бабо, па не видиш ли, дека еве десет године за
нас свак дън йе църни торник, а? Кво очеш да йе
по-църн, кита пензията ни йедва стиза да затиснемо
главнете дупкье: ток, вода, телевон, гьубре, данак. Я
ми кажи кита съм бил у касапницу за месо, а?”
“Ква те касапница снаш.па!? Не знайеш ли дека от
чие понеделник смо улезли у Великье пости, а?”
“О-о-о , и тея великье пости при нас траю не седам неделье, а седам месеца - от Великден до Божич, па и повечко. Откикоо ударите катанци на вабрикьете и откико народ не работи, ни печали, за нас дойде “църни тор
ник” и не. се знайе кита че свърши. А с “църни торник”
дойдоше и великьете пости, па и оне не се знаю кита
че свърше...”
“Айде, айде, ти млого се разбираш у празници и дел
ници, ти знайеш кой кита дооди и кой кита отоди. “
“Добре, после църни торник не дооди ли луда среда?“
“Е-е, дооди па кво?”
“А защо се ока луда среда?
“Па затова що йе луда, па гьу тека кърстили...”
“Те колко знайеш! Тека гьу кърстили!”
“Епа айде щом си толко отракан, кажи де!”
“Луда среда йе луда, оти и нийе смо луди! Луди смо
кига веруйемо на това що ни обещаван), луди смо що
търпимо това що никой не би изтърпел! И да ти кажем
йоще: докига се нийе праимо на умни - лудите се налу
дуваше и паре натепаше! А среда йе, оти они се държу
у средуту, не се излате, нити су последньи, оти знаю
ако су последньи че закъснею. Златната средина, оттам
може часком да излетиш напред, а може и лъсно да се
измъкнеш...”
“Брей Манчо, кво гъи оратиш и за кво гьи оратиш. Ни
ти су избори, нити си па ти некикъв кандидат!”
“Оратим ти га, оти така ми лъкне. Свак празник що йе
кърстен некико, народ йе изтърпел и затова га йе кърстил. Само това не се записуйе никуде. Оти ако ватиш
да записуйеш мукьете и патилата на народът, йедва ли
че намериш толкова ратию и мастило. А и кога йе брига
за народат. Ньему дай неколко празника у годинуту и
он че йе доволън... ”
Манча

т

Пари за изкупление
На последното заседа
ние на Общинската скуп
щина в Босилеград отборниците от опозиционната
Демократична партия от
правиха редица критики по
адрес на кмета и депутат в
републиканския парламент
Владимир Захариев заради
парите, които “нелегално”
е взел от републиканския

бюджет за “несъществува
щите” пътни разноски през
изтеклите две години, откакто е депутат. Отгова
ряйки на критиките, Заха
риев между другото отново
изтъкна, че от получените
пари ще даде 500 хиляди
динара за реконструкция
на черквите, както и по
5000 динара на всяко ново

родено дете в общината.
След изказването на
кмета, д-р Мира Цветано
ва, отборник от редовете
на ДС, между другото каза:
- С парите, които ще ДД‘
ваш за черквите, ти всъшност искаш да ти бъдат
простени греховете, които
си направил.
П.Л-Р-

ДИРЕКТОР: Велимир Костов. РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков. Бобан Димитров, Васко Божилов, Ванче Бог■
Кирил Георгиев, Петър Рангелое, Момир Тодоров (и.д.гл. редактор), Никола Цветков (технически реда
и комютърен дизайн). Даниела Христова (лектор-коректор). ТЕЛЕФОНИ: директор (тел., факем^

Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8 Вестник 33 оългзрите В СЧГ ЬПОЩЗ. П1иО@тби13П15.П61 1п1е$а. ПЕЧАТА: „врбас Комерц", Карла Маркса 47, Ниш, тел./факс (018) 576-283; 064/1981 666.

