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Сърбия се присъедини към ЦЕФТА Брюксел

Нова стъпка към 

Европейския съюз Среща Тадич - Станишев
* В рамките на по
сещението си 6 
Брюксел минис
тър-председате
лят на България 
Сергей Станишев 
се срещна с прези
дента на Сърбия 
Борис Тадич.

В началото на разговора 
Борис Тадич поздрави пре
миера Станишев с член
ството на България в ЕС и 
изрази надежда, че скоро и 
неговата страна ще има въз
можност да празнува по съ
щия повод. Двамата се съг
ласиха, че поканата към 
Сърбия за присъединяване към

план.
Премиерът 

изрази надежда след парла
ментарните избори на 21 
януари 2007 г. Сърбия да 
има стабилно демократи
ческо мнозинство в парла
мента и правителство, кое
то да води страната в посо
ка на интеграция в европей
ските и евроатлантически 
структури.

- Като страна, която след 
броени дни ще бъде член на 
ЕС, ви уверявам, че прего
ворите и стремежът към 
налагане на европейски 
стандарти са силен стимул 
за необходимите вътреш
нополитически реформи,

Станишев

От миналия вторник Сърбия лугите, обществените пазари, 
е членка на ЦЕФТА. Споразу- интелектуалната собственост, 
мението за разширяване и из- защитата на инвестициите и 
менение на Централноевропей- конкуренцията, 
окото споразумение за свобод
на търговия от името на стра- за Турция, Хърватия и страни- 
ната в Букурещ подписа минис- те от Западните Балкани, но 
търът за икономически отно- предстои те да бъдат приети в 
шения с чужбина Милан Пари- съюза, след като изпълнят кри- 
водич. Освен Сърбия нови териите за членство, заяви ев- 
членки са и Черна гора, Босна и рокомисарят по разширяване- 
Херцеговина, Албания, Молдо- то Оли Рен, който говори при

ЕС държи вратата отворена

които водят до налагането 
стабилност и

Българският премиер посо- 
чи, че европейската перспекти- на сигурност, 

инициативата Партньорство ва за Сърбия трябва да остане просперитет, каза българският 
за мир”, отправена по време на 
срещата на върха в Рига на 
НАТО, е добър и силен сигнал, 
който ще спомогне за утвър-

открита, както е необходимо да министър-председател, 
бъде видима за гражданите и Българският премиер и 
да има конкретни измерения, сръбският президент обмениха 
Общо убеждение е, че развити- мнения и по бъдещия статут на 
ето на двустранните отноше- Косово и Метохия. 
ния могат да помогнат в този

ждаването на демократически
те ценности в сръбското об
щество.

В Ниш започна работа Генерално консулство 
на Република България

Лесно И бързо 

до безплатни визи
Министър Париводич подписва споразумението

ва и сръбската област Косово, откриването на срещата на 
Новият текст ще замени 32 върха на ЦЕФТА, 

двустранни договора за сво
бодна търговия между страни- лав Кощуница, който присъс- 
те, подписали документа. Той е тва на заседанието в Букурещ, 
в съответствие с правилата на каза, че подписаното споразу- 
Световната търговска органи- мение ще допринесе за привли- 
зация и съдържа освен задъл- чане на чужди инвестиции и е 
женията, свързани с търговия- добра подготовка за присъеди- 
та със земеделски и промишле- няването към ЕС. 
ни продукти, нови клаузи за ус-

* На откриването на Консулството присъства
ха министрите на правосъдието на двете 
страни Зоран Стойкович и Румен Петков

Тъй като от 1 януари 2007 г. лекчение на гражданите от та- солство в Белград, на открива- 
България официално става зи част на Сърбия по-бързо и пето на консулството в Ниш 
член на Европейския съюз, на- по-лесно да получат визи Бъл- присъстваха сръбският ми
лата се за всички видове пъту- гария откри Генерално кон- нистър на правосъдието Зоран 
вания в съседната страна след сулство в град Ниш. Покрай Стойкович и българският му 
тази дата сръбските граждани представителите на града до- колега Румен Петков, 
да имат българска виза. За об- макин и на българското по-

Премиерът на Сърбия Воис-

(На стр. 2)

Наказателният съд 6 ТриполиПо решение на Светия синод 
на БПЦ__________ Потвърдени смъртните присъди 

срещу българските медсестриВръщат се мощите 

на крал Милутин Главният адвокат на защитата Осман Бизан- 
смъртните присъди срещу българските меди- ти обяви, че петте български медицински сестри 
цински сестри и палестинския лекар по и палестинският лекар ще обжалват произнесе- 
СПИН-делото. пата присъда, съобщиха Ройтерс и Франс прес.

Смъртните присъди бяха обявени във втор- “Ще обжалваме присъдата пред Върховния 
ник от съдията Махмуд Хуейса, както за петте съд”, подчерта Бизанти. “Ще проучим 
български медицински сестри, така и за палес- мотивите за решението на съда, за да разберем 
тинския лекар Ашраф. Към присъдата също бе- дали има грешки или неразбиране на фактите”, 
ше обявено, че трябва да се изплатят компепса- подчерта той. До 30 дни от днес либийският на
ции в размер на 700 000 либийски динара за вся- казателси съд трябва да обяви мотивите за свое- 
ко починало либийско дете, заразено със смър- то решение. В 30-дневсн срок след това обвиняе- 
тоносния вирус, както и 350 000 динара за зара- мите имат право да внесат обжалването

Върховния касационен съд на Либия. (Стр. 4)

Наказателният съд в Триполи потвърди

Светият синод на Българската православна църква взе ис
торическо решение - част от мощите на светия крал Милутин 
Да се върнат в неговия легат - манастира “Банска”, заяви пред 
ТАНЮГ протосингел Симеон, игумен на манастира край Ко- 
совска Митровица.

За нас в Косово и Метохия завръщането на краля е божие 
провидение и голяма милост, каза отец Симеон и добави, че в 
манастирската черква “св. Архидякон Стефан” край Косовска 
Митровица, където допреди пет века са почивали мощите на 
Канския крал, се подготвя гробно място.

какви са

вън
зено със СПИН дете.
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Завърши петият кръг 
от разширяването на ЕС Лесно и бързо до 

безплатни визиБрюксел приветства 

България и Румъния
* Барозу: Събитието е историческо - 
л\е 27 страни (5 съюза, а гражданите 1 
са почти 500 милиона *Станшиев: 
сме, че сме европейци - мястото ни 
първа ще дава плодове

В центъра на белгийската най-топло България и Румъния 
столица, край историческия с приемането им п ЕС. Той из- 
Гран плас и до църквата “Са. разн голямо задоволство, че 
Магдалена” в края на миналата сред множеството има много 
седмица се състоя тържество, млади хора. Това е знак, че сз>- 
посветено на приемането на битието, което отбелязваме 
България и Румъния в Евро- днес, наистина е важно за бъде- 
пейския съюз на 1 януари 2007 щето на Европа каза той. 
година. - Чувствам се много развъл-

На тържеството присъства- чуван тук, сред вас, край този 
ха председателят на Европей- известен брюкселски площад, 
ската комисия Жозе Мануел събрани да отбележим приема- 
Барозу и комисарят по разши- него на България и Румъния в 
ряването Олн Рей. Заедно с тях ЕС, заяви министър-председа- 
на официалната трибуна бяха телят на България Сергей Ста- 
българският министър-предсе- нишев. Извървяхме дълз,г път, 
дател Сергей Станншев и за- променяйки и нас, и страната 
местник-министър-председа- 
телят и министър на външните пейския съюз, за да станем част 
работи Ивайло Калфин. прези- от обединението на източната

става- 
11П вече

(От стр. I)
Както беше посочено ма 

пресконференция, състояла се 
в сряда в българското посол
ство в Белград, сръбските 
граждани могат да получат 
българска виза в дипломати
ческо-консулските представи
телства на България в Сърбия - 
консулския отдел към посол
ството в Белград (ул. “Хаджи 
Милентиева" № 69) и в Гене
ралното консулство в Ниш (ул,
“Иво Лола Рибар” № 19). За по
лучаване на виза, коят о ще бъде 
безплатна, сръбските граждани 
ще трябва да предоставят фо
токопие на задграничния си 
паспорт, две снимки с размер 
35 X 45 мм, ваучър за престой в 
хотел или да посочат адреса, на 
който ще престояват на бъл- ! 
гарска територия, както и зас
траховка. Крайният срок за по
лучаване на визи е седем дни.

За онези сръбски граждани, гария след 1 януари 2007 г. ще се приобщи към Конвенци- 
българска трябва да имат транзитна виза, ята за прилагане на Спогодба- 

територия до 31 декември 2006 която могат да получат в кон- та от Шенген, сръбските граж- 
г. преди 24 часа не е задължи- сулско-дипломатическите 
телно да притежават българска представителства на България и да било страна от Шенген- 
виза след 1 януари 2007 година в Турция - в Анкара, Истанбул ската група, могат без виза да 
до заминаването им от Бълга- или Одрин. За получаване на минават през българска тери- 
рия. Гражданите, които са ми- такава виза не е необходимо да тория в срок от пет дни. 
нали през българска територия притежават и турска входна ви- 
и Нова година ги е заварила в за-

Горди 
в ЕС 111О

Сградага па българското консулството в гр. Ниш
ни, за да станем част от Евро-

Турдия, на връщане през Бъл- До датата, когато България

които са влезли на

дани, които имат виза на която

В. С.Б.

Официални гостенки от България в Димитровград

Проблемите в образованието 

■ еонакв
Станишев поставя парчета хляб 
с очертанията на България

дентьт на Румъния Траян Бъ- и западната част на Европа, 
сеску и румънският минис- Обединени, ние ще постигнем 
тър-председател Калин Попее- много повече. Ние българите 
ку Таричану, както и двамата имаме всички основания да се 
новоизбрани комисари от Бъл- гордеем. Мястото ни в ЕС те- 
гария и Румъния - Меглена Ку- първа ще дава плодове. Горди 
нева и Леонард Орбан. сме, че сме европейци, подчер-

Най-сърдечно поздравявам та българският премиер.
Жозе Маниел Барозу и Оли

жчШ"'
е-шяаТези дни по покана на 

КИЦ „Цариброд“ 6 
Димитровград пре
биваваха Анелия Ата
насова, народен пред
ставител в парламен
та на България и член 
на П арламе нтарната 
асамблея на Съвета 
на Европа по правата 
на жените, и Ирина 
Цакова, председател 
на Женската либерал
на мрежа при Софий- Гостенките е най-малките в основното училище
ска област.

Е!
Румъния и България с приема-

в Европейския съюз. С Рен дръпнаха платното над ог- 
приемането на двете страни за- ромна “карта” на Европейския 
вършва петият кръг от разши- съюз, изготвена от коледен 
ряването на ЕС. Сега ставаме хляб. На картата имаше две 
27 страни в съюза, а граждани- празни места - за териториите 
те ни вече са почти 500 милио- на България и на Румъния.

След това Станишев и Калфин

нето им
X

г
на, така че моментът е подхо
дящ да отбележим едно исто- поставиха парчета хляб с очер- 

мо- танията на България, коеторическо събитие. Това е 
мент на гордост за европейци- присъстващите поздравиха с 
те, момент, който ще се проек- аплодисменти. Същият ритуал 
тира и в бъдещето. Много съм изпълниха и румънските пред- 
щастлив да кажем “Добре дош- ставители, 
ли” на България и Румъния в липсващата част за Румъния, 
европейското семейство, заяви Изпълнен бе химнът на Евро- 
Жозе Мануел Барозу. пейския съюз “Ода на радос-

Комисарят по разширяване- тта”. 
то Оли Рен също поздрави

г
\X

които запълниха

Атанасова и Цакова масова и Цакова се срещнаха с тво и начина за снабдяване на 
най-напред се срещнаха с под- най-малките ученици, които библиотеката към ведомството 
председателя на Общинската изпяха няколко песнички на с детска литература, 
скупщина Ратко Манчев. По български и рецитираха сти- Председателят на Управи 
време на разговорите бе кон- хотворения. Гостенките дариха телния съвет на КИЦ д-р Ангел 
статирано, че са необходими на малчуганите книжки с при- Йосифов и Анелия Атанасе- 
повече контакти и действия и казки, които като подарък са (от името на Женската лн0‘ 
по-конкретно повече съвмес- събрали връстниците им от рална мрежа на България) 
тни проекти. “Проблемите в Драгоман. писаха рамково споразуМ‘
образованието, библиотечното В Народната канцелария те за сътрудничество в оо.ъ 
дело и пр. са ни почти едни и се срещнаха с представителки- на културата, образован 
същи”, изтъкна Атанасова, те на Женската лига за мир от спорта... Запланувани савв>(еС. 
обещавайки личен ангажимент Пирот и Димитровград, а в по- по-близки контакти и с

мещенията на КИЦ бяха воде- тна работа.
В основното училище Ата- ни разговори за сътрудничес-

Бабушница
Сформиран Временен съвет

Правителството на Сърбия в Бабушница, които, смятаха, че 
съвет в Ба- имат мнозинство, т.е. че са леги-сформира Временен 

бушница, на чието чело е Драган тимни. Членове на временния ор- 
Костич лидер на общинската ор- ган са Деян Лазарович от СПО, 
ганизация на ДСС. В продълже- Предраг Грозданович от Нова

Сърбия, Любиша Савич от ДСС 
и Златко Алексич от СПС.

на повече от една година 
Костич е бил председател на ед
на от двете Общински скупщини
ние

А.Т-в тази насока.Б. Д.
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Чедомир Йованович 

в Димитровград
Предизборна кампания

СПО е за укрепване на 

добросъседските отношения На 14 декември Димитров- Затова апелирам към гостите 
град посетиха председателят да ни помогнат да възстано- 
на Либерално-демократична- вим поне нещо от стопанство- 
та партия Чедомир Йовано- то в общината." 
вич и Владан Батич, председа- Йованович изтъкна, че “ко
тел на ДХСС. алицията, на чието чело е той,

В рамките на предизборната най-напред с ръководството на рани проекти за развитие на 
кампания на СПО миналия пе- ОО на СПО, а след това и с селския и ловния туризъм, 
тък Босилеградска община по- кмета Владимир Захариев. В За нашия вестник Гордана 
сетиха Гордана Тодич, държа- кметството бяха разисквани Тодич между другото изтъкна: 
вен секретар в Министерство- въпроси свързани с развитието “Босилеградска община, в 
то на търговията, туризма и ус- на туризма в Босилеградско. която предимно живее българ- 
лугите и член на Председател- След критиките, които кметът ско население, е значителна за 
ството на тази партия, и Тихо- отправи по адрес на министер- нас, понеже СПО се залага за 
мир Милосавлевич, началник ството, че досега не е проявило равномерно регионално разви- 
на Пчински окръг, член на достатъчно разбирателство за тие на всички краища на репуб- 
Председателството на партия- общината, Тодич и Милосавле- ликата. СПО в своята политика 
та и председател на Окръжния вич обещаха, че ще се погрижат се старае за укрепване на доб- 
съвет на СПО. в Босилеградско през следва-

Гостите се росъседски отношения между 
срещнаха щата година да бъдат реализи- българския и сръбския народ,

които имат същи корени, кул
тура, език, традиция.”

Милосавлевич особено под
черта, че отношенията между 
българския и сръбския народ 
никога не са били по-добри и 
тази тенденция трябва да про
дължи и занапред.

- В качеството на началник 
на окръга аз участвах в подго
товката и реализацията на го
лям брой трансгранични про
екти между Сърбия и Бълга
рия, посочи той. Посетих реди
ца общини в България - Дупни
ца, Трън, Брезник, Перник и др. 
Активно съдействах за осъщес
твяване на контакти между об
щините от двете страни на гра
ницата, така че днес 38 общини 
от България и Сърбия взаимно 
си сътрудничат.

В пълната зала на Центъра се застъпва хората сами да ре- 
за култура гостите бяха поз- шават кой ще бъде началник 
дравени от председателя на на полицията в града, кой ди- 
00 на ДХСС Зоран Николов ректор на училището, начал- 
и от председателя на Нацио- ник в данъчното... Ние трябва 
налния съвет на бъл/арите в да бъдем първите, които да 
Сърбия д-р Ангел Йосифов, разграничат работата от лен- 
който между другото изтъкна, тяйството, истината от лъжа- 
че “Йованович има честно от- та, честните от нечестните... 
ношение към малцинствата и да престанем да обвиняваме 
може би трябва да съжалява- всички около нас и да потър- 
ме, че на листата на ЛДП ня- сим недъзите в нас самите “. 
ма представител от Цариб
род, но това в крайна сметка група жени от конфекционно- 
не пречи да се осъществява то предприятие “Свобода”, 
добро сътрудничество. Влиза- които се оплакаха от адвока- 
нето на кандидати от тази тите, които са ги защитавали 
листа в парламента ще бъде в процеса на фалитната про- 
от голямо значение за демок- цедура. 
ратичните промени в Сърбия.

Представители на СПО на срещата при кмета П.Л.Р.
Владан Батич се срещна с

И 7 плюс

Непосредствен контакт с хората
Членове на димитровградската организация на Г вътрешността на страната и в чужбина. Председате- 

17 плюс тези дни в центъра на града разделяха пропа- лят на отбора технологът Драган Стефанов неотдав- 
ганден материал и разговаряха с граждани. От пред- на се настани на работа в Нови Сад, докато замес- 
ставители на Общинския отбор научихме, че въобще тник-председателят му младият специалист по елек- 
не се съмянават в това, че партията им ще прехвърли тротехника Милан Тодорович намери работа в Ниш. 
ценза и ще влезе в парламента. Техният основен коз е Преди това Димитровград напуснаха и бившият за- 
лидерът им м-р Младжан Динкич, когото те характе- местник-председател на отбора - машиният инженер 
ризират като човек с неизчерпаема енергия. Драган Милтенов, който също намери работа в Ниш,

Организацията на Г 17 плюс в Димитровград през лекарят Душан Гюрич, който замина за Канада, и т.н. 
последните месеци остана без няколко видни интеле- Стефанов и Тодорович засега остават на партийните 
куалци и специалисти, които заминаха да работят във си постове.

в
и ПиротБ. Д.

Един от водачите на партия- та
лата

Гимназията 6 Босилеград загуби делото срещу преподавателя Димитров_I

Блокирана сметката на училището мир Ка-
рич се срещна в Димитровград 
с лидерите на Общинския от
бор и кандидат-депутатите 
Милча Марков, Славица Пей
чева и др. Карич посети мес
тната църква и няколко частни 
магазина на главната улица. 
След това той замина на трибу
на в Пирот, на която присъс
тваха и членове на “Силата на 
Сърбия” от Димитровград. По 
думите на Карич партията ще 
обръща внимание предимно на 
икономическата област и по
добряването на материалното 
и социално положение на граж
даните. Драгомир Карич опо
вести, че по време на предиз
борната кампания в Димитров
град ще пребивава и Миланка 
Карич,
дат-депутатската листа на “Си
лата на Сърбия”.

След като гимназията в Босилеград ството на финасиите Весна Вранькович направен пропуск при воденето на дис- 
окончателно загуби спора с преподавате- обещаха, че до няколко дни финансовото циплинарната процедура и че преподава- 
ля си по сръбски език и литература Дими- министерство ще подсигури въпросната тсляг е уволнен неоснователно. Димит- 
тьр Димитров и се наложи да му издължи сума и че 29-те работници, колкото общо ров бе върнат на работа през март 2005 
незаплатените му заплати, полагаемите работят в училището, няма да понасят година, когато поиска от Общинския съд 

1 се върху тях облагания и за съдебни раз- последиците от чуждата безотговорност, да наложи на училището да му даде 
носки, банковата сметка на училището е оповести директорът. латитс и останалите парични принадлеж-

| блокирана. Изпълнителните съдебни ор- Да припомним, доскорашният дирек- пости за времето, когато противзаконно 
| гани са наложили тя да бъде “заробена” тор на гимназията Антон Тончев уволни бил без работа.

все докато училището за целта не подси- преподавателя в началото на септември И при условие, че финансовото минис- 
: тури 985 000 динара. Новоизбраният ди- 2002 година под претекст, че неприлично терство ще отвърже кесията и че банкова- 
1 ректор на гимназията Стоян Величков се отнасял към ученичка и че нарушил та сметка иа училището ще бъде деблоки- 

казва, че полага усилия сумата да бъде из- трудовите си задължения. Общинският рана, сметките между него и Димитров 
I дължена, което е основното условие ра- съд в Босилеград и Окръжният съд във засега няма да бъдат изцяло уредени, 

ботниците редовно да получават заплати- Враня обаче анулираха решението на Училището ще трябва да му плати и по- 
те си и училището нормално да работи. Тончев. В началото на тази година и Вър- лагаемата му се лихва върху 515 хиляди

- Помощник-министърът за финансии- ховният съд на Сърбия не прие жалбата динара, колкото възлиза сумата за незап-
те в Министерството на просветата и на училището, а застана на становище, че латените му заплати,
спорта Славко Каравидич и началничка- двете съдебни инстанции са преценили
та в сектора за финанси към Мииистер- правилно, когато са констатирали, че е

зап-

оглявяваша канди-

Е.Д.
В.Б.
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Първанов и Станишев категорично 
отхвълиха решението на съда 6 Триполи Брюксел призова 

Триполи 

да преразгледа 

присъдите
Европейският комисар за правосъдието * 

сигурността и вътрешния ред Франко 
Фратини призова Триполи да преразгледа 
смъртните присъди, произнесени от 
либийския съд срещу петте български 
медицински сестри и палестинския лекар, 
предаде Ройтерс.

“Първата ми реакция е на голямо 
разочарование. Шокиран съм от подобно 
решение. Твърдо се надявам, че либийските 
власти ще намерят начин да преразгледат 
това решение. Питам се дали 
конкретна възможност да се анулира това 
решение, взето от съда”, посочи Фратини. 
“В противен случай това би било пречка за 
нашето сътрудничество”, подчерта той.

“Това е отрицателно послание за 
Европейския съюз. Не мога да 
представя, че смъртните присъди могат да 
бъдат изпълнени”, заяви европейският 
комисар.

* Българската държава Ъ общество \Де се бо
рят докрай 3а освобождаването на медиците

Два часа след решението на Нака
зателния съд в Триполи да потвърди 
смъртните присъди па петте българ
ски медицински сестри, държавният 
глава Георги Първанов и премиерът 
Сергей Станишев излязоха със съв
местна позиция в Гербовата зала па

ха взети предвид неоспоримите дока- тези абсурдни присъди и да освобо- 
зателства за невинността на медици- дят българските медици и палестин- 
те ии, каза Георги Първанов. Прсисб- ския лекар. Апелираме към цялата 
региата беше позицията на световна- международна общност категорично 
та научна общност за причини те на да осъди решението на съда и да нас- 
епндемнята СПИН в Бенгази, не бяха тоява пред либийските власти за ос- 
отчетени многоброните нарушения бвобождавансто па медиците, добави 
на човешките права па нашите съна- той. 
роднини. Всички тези основания ни

президентската администрация, коя
то бе огласена от президента Първа
нов

има

Българската държава и общество 
дебеп процес като напълно опорочен, ще се борят докрай за освобождава- 
добави държавният глава.

- Призоваваме либийските власти Нася и Снежана и тяхното завръщане 
да се намесят незабавно и в името на в родината, заяви президентът Пър-

в присъствието на минис
тър-председателя.

- Искам да изразя нашето дълбоко 
възмущение от днешното решение на 
съда в Триполи. Остро осъждаме и 
категорично отхвърляме произнесе
ните смъртни присъди. Отново не бя-

дават право да определим целия съ-

нето на Наля, Валентина, Кристиана,

си
елементарната справедливост уско- ванов. 
рсно да преразгледат и да отхвърлят

трагедии в бъдеще.
Ние уверяваме нашите съна-Реагиране на МВнР Народното събрание е 

осигурило законите, 
необходими за членството в ЕС

роднини и палестинския лекар, че 
българското правителство и за-

тт _ напред няма да пести усилия в
Ние сме изключително загри- лят всякаква връзка между работа- борба за тяхното право на спра- 

жени от съдебното решение. За на- та на българските медици и ведливост и за приключване на то- 
ше най-голямо съжаление, съдът в СПИН-епидемията в детската зи мъчителен случай. Благодарим
Триполи не взе предвид многоб- болница в Бенгази. Тази присъда На нашите партньори, на междуна- Според председателя на парламента Георги Пирински през 
роиннте доказателства за невин- очевидно връща назад усилията за р0дНата общност, медицинските и тази година Народното събрание е изпълнило своята задача, ан 
ността на българските медицин- разрешаване на този мъчителен 
ски сестри. Това се казва в позиция случай, заявяват от МВнР. През 
на Министерството на външните последните години българският 
работи на Република България по народ и международната общност 
повод произнесените смъртни проявиха голямо съчувствие и со-

научни среди, правозащитните ор- гажимент и дълг към обществото да приеме законодателство, 
ганизации и други неправител- което да придвижи напред изграждането на политическата и на 

икономическата система на страната на демократични начала, 
развивайки нормите, които регулират такива сфери като адми-

ствени организации, както и на 
световните медии, затова, че зас
танаха до нас в подкрепа на наша- _присъди срещу българските меди- лидарност към съдбата на заразе- та кау3а Призоваваме ги още нистративния процес и данъчното законодателство. 1оваказа

цински сестри в Либия. ните деца и техните семейства, по-активно да продължат тази Георги Пирински на заключителен за годината брифинг за акре-
Не можем да приемем съдебно Ние направихме и ще продължим П0ДКрепа до завръщането на бъл- дитираните в Народното събрание журналисти. Той отбеляза,

решение, пренебрегващо съвсем да правим всичко възможно за на
лените факти, потвърдени и от мирането на начини и средства за
най-новите изследвания на водещи облекчаване на тяхното страдание
световни експерти, които отхвър- и за предотвратяване на подобни

че не по-малко важно е било и осигуряването на набора законо
дателство, което да позволи България да бъде призната и прие
та вече за член на ЕС само след няколко дни от 1 януари 2007 г.

гарските сестри и палестинския 
лекар, заявява МВнР.

■у]

Копривщица се налшра на само стотина километра от българската столи
ца. Този малък град предлага уникална комбинация от спокойствие, чист 
въздух, исторически забележителности и евтини кръчми. В града има 380 
исторически и архитектурни обекти.

Априлското въстание избухна след като във въз
рожденска Копривщица пукна първата пушка в бор- щите се строят такива, каквито са били през XIX век. 
бата за свобода. 130 години след тази кървава и геро- Чардаците и уникалните резбови тавани привличат 

битка бунтовническият град е запазил духа си. В тълпи от туристи - напоследък повече чужденци от-
колкото българи. Всеки хотел и дори частен дом

Днешна Коприщица е архитектурен резерват. Къ- (Я
,

лГтР ,___ична
него вече не гърмят черешови топчета, няма следа от
Хвърковатата чета на Бенковски, но под покривите се предлага уют и топла храна, а големите зелени дворо- 
издига паметник, свидетелстващ за великата му исто- ве са изпъстрени с цвегя. Изградени са десет туристи-
уникалнатаприроданаисоло^В^редм^горавмеима турмти“^^ Старинна архитектура в Копривщица
мрежа от 11 екомаршрута. Един от тях е пътеката на за обслужване на туристи “Богдан" с две зали за семи- майстопи-стпоители - б Т П 1 за които коп-
здравето, друг-веломаршрутът, а по останалите мо- нари. Пред музея на Любен Каравелов се оформя дет- ще"к„ ‘плачеРи „ Ртака дошло „^о. На запад, 
же да се мине и с коне. Маршрутите са изцяло подно- ски екологичен център. Тези новости за града-музеи Р Щ та * ест“0‘ст н б *м гора (Боев шаМак), се

маркирани с информационни и указателни та- са част от проекта устойчиво развитие на туризма и Р доРЧерньоВИ бачИи Надясно от върха през бо-комплексно изграждане на екотуристически киндер- 11 -херпвивп ио ти. ивдлу-пи и. г
лаид”, финансиран от Програмата ФАР на 
ЕС и българското правителство със 180 хи-

&

вени и 
бели. рова гора се излиза на седловината Шамаците и се 

стига до местността Чемериките. Връх Стръмонос е 
на 10 минути. На север се издига Буная (вторият по 
височина в Средна гора - 1572 м). На връщане покрай 
скална фигура, наподобаваща слон, за около 1 час се 
стига до Кривото дърво - 200-годишен бук, обявен за 
природна забележителност. Оттук до Копривщица 
има 7 км.

Копривщица кръстосват криви калдъръмени улии-

бъде-

ляди евро.
Фондация “Общности 2000" наскоро ще 

направи маркетингово изследване на ту
ристическия пазар в Копривщица. Сред 
препоръките му е градчето да се представя 
като комплексен туристически продукт.
Според Геновева Петрова, която ръководи
изследването, възрожденският град прив- ки> в самия център се намира хотел-механа 
лича гостите си като исторически уникат и °РГИ > които препоръчваме на всички читате , 
те прекарват повече от времето си в музеи- щи посетители на Копривщица. Освен в сп ^ 
те и в разгледане на автентичната архитек- *?Тел ре?,тоРа..нт можете да се отбиете и ^
тура. След разходките из историческите Малина .които се намира точно до Р игне-
места, околната природа също привлича •п-Ща. Трябва да минете край пет моста, аШ
вниманието им. Един от екомаршрутите е те д0 ОРехов вЯ?опадт; хотел,'Р®стоР‘„^чпятниятт*' 
наречен ”В сърцето на Средна гора" - тръг- се 3!)д ЧъРквата Свети Никола . Хотел1 ■ еханите
ва се от Копривщица, през местността Со- съи1° пе кРасив’ както и х
поливи камъни до връх Стръмонос. Панорама и Чучура .

Тук през Възраждането са изпращани 
гурбетчии (има данни, че тук са работели и

Т. Петро*
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Министърът Милан Радулобич посети Босилеград
НИС ще поддържа бензиностанцията 
и през следващите пет години______Поддържат църквите 

и училищата Сигурно снабдяване
И през следващите пет години в Босилеград няма да има 

проблем в редовното снабдяване с гориво. Миналата седмица 
кметът Владимир Захариев и представители на “НИС-петрол” 
направиха анекс на договора за ползване на единствената бен
зиностанция в града от страна на НИС и през следващите 5 го
дини. В него се посочва, че покрай редовното снабдяване с 
нефт, бензин и други видове гориво, бензиностанцията ще бъ
де заредена и с газови бутилки за домакинствата.

Захариев изтъкна, че сключването на договора за продъл
жаване на сътрудничеството с НИС е резултат от разговорите 
му с министъра на енергетиката Радомир Наумов.

След като “Лукойл” миналата година дари на общината 
своята част от имуществото на бензиностанцията, в края на 
декември миналата година ОС и АТП, който също е един от 
собствениците на станцията, упълномощиха кмета да сключи 
договор с НИС и да му я предостави “под наем” без заплаща
не. Договорът беше сключен за срок от една година, а въз ос
нова на него НИС пое редовно да я снабдява с гориво. Той 
превзе и 4-те работници на АТП, които преди сключването на 
договора работеха на бензиностанцията.

Миналата събота в Босилег- полага особени грижи за възоб- 
рад пребиваваха Милан Раду- новяване 
ловим, републикански минис-

Той подчерта, че доколкото 
к.„ио„ на своите църкви и от Босилеградско има студен- 
манастири, посочи министър ти по теология или учрнмчн п 

ГЬР на вероизповеданията, и Милан Радулович. Общинско богословски У
Векислав Яничиевич, държавен училища, минис

терството е готово да им окаже 
финансова помощ. Същевре
менно изрази голямо удовол
ствие от добрите взаимоотно
шения между Сърбската и Бъл
гарската православни църкви, 
като изтъкна, че то представля
ва сътрудничество между две 
сестрински църкви и че трябва 
да продължи и занапред.

След като посети възпита
телно-образователните ведом
ства в Босилеград, държавният 
секретар в просветното минис
терство Векислав Яничиевич 
заяви, че кметът и общинското 
ръководство се стараят да оси
гурят по-качествени условия в 
областта

то ръководство, начело с кмета

П.Л.Р.

Църнощица

Вълци атакуват 

добитъка и кучетатана образованието.
Между другото той подчерта,

Ппакителгтвенятя ярпрпшш „ че министерството полага уси- Жителите на Църнощица и където вълци неотдавна удави
те ^ ^ Д Ч я и кметът на лия да овъзможи на национал- на останалите планински села в ли няколко кучета.
Босилеградско в основното училище ните малцинства качествени Босилеградско са изправени

,, условия за образование. пред проблема как да се защи- дружество “Сокол” от Босилег-
секретар в Министерството на и народния представител Вла- - Министерството е в поето- ТЯт от вълците които своболно 
просветата и спорта. димир Захариев, постоянно от- янни контакти със Съвета на

Правителствената делега- правя искове за възобновяване националните малцинства, ка
пия най-напред бе посрещната на православните храмове на за Яничиевич. Представители
от кмета Владимир Захариев в територията на общината, а на- на малцинствата са членове в стопаните започнаха зорко да
сградата на ОС, а след това, шето министерство се старае в новосформираните институ- си пазят стадата, вълците ата- на ловното дружество, казва че 
придружавана от него и от рамките на възможностите си ции на правителството, какъв- Куват кучетата. През тази годи- 
представители на общинското положително да ги решава, то е случаят с Института за по- на са удавили над 10 кучета.
ръководство, посети босилег- Министерството обръща осо- добряване на образованието и - От седем кучета, колкото февруари 2007 година
радската църква “Рождество бено внимание към неразвити- възпитанието и др. Настояваме имаше в нашата махала през право да организират хайки -
Богородично”, централното те крайгранични райони, което да създавам амбиент, в който пролетта, сега е останало само Щом приключи ловният сезон
основно училище, гимназията се потвърждава и от факта, че националните малцинства да едно. Просто не знаем как да се веданага ще организираме ня-
и ученическото общежитие в през миналата година приори- развиват своето образование, защитим от това нашествие, колко по-мащабни хайки в се-
града, както и църквата “Св. тетно място в реализацията на култура, традиции и пр. Винаги Нито за миг не смеем да се от- лата Църнощица, Ярешник,
Възнесение” в Райчиловци, ко- проектите имаха общините Бо- сме готови да окажем помощ и делим от добитъка, казва Раде Бресница, както и в Тлъминскй
ято в момента се ремонтира. силеград и Блаце. И занапред положително да решаваме ис- Миланов от Караджинци. Това район, където стопаните се оп-

- Много се радвам, че тук съ- ще полагам усилия да осигуря- ковете на националните мал- 
ществува добро сътрудничес- ваме средства за възобновява- цинства, посочи той. 
тво между общинските и цър- не на светините в общината, 
ковни власти и че Босилеград оповести министър Радулович.

Миланов предлага, ловното

рад постоянно да организира 
слизат дори до къщите и обо- хайки за вълци в планинските 
рите им. След като през лятото села, за да защити добитъка и
удавиха петдесетина овце и населението от хищниците.

Евтим Митов, председател

според закона през ловния се
зон, който ще продължи до 1 

нямали

потвърждават и съседът му лакват от същия проблем. 
Душко Костадинов и Ивица 

П.Л.Р. Божилов от Заношка махала,
П.Л.Р.

Юбилеи: КИЦ „Цариброд" филиал Босилеград к\\<-;тп11у^
Културно-ннфо(шл1шонеп цент-м 

I' на к-нлгаремто .малцинство ЧЦршфсд' - гр. ВоснлегллдВПротоци но 50-ня брой но Ъютино* : А'"'“ ** *■ =«• г,

Босилеградският филиал па 
КИЦ тези дни ще организи
ра промоция па 50-ия брои 
на списанието и е София « 
зала “Надежда" е Столич-

Босилеградският филиал на КИЦ “Цариброд” ми- българите в Западните покрайнини. Въпреки чс ана- 
аалия петък в своя салон организира промоция на лизирахме събитията посгфактум, смятам, че сгшса- 
50-ия брой на “Бюлетина”. Списанието, чийто осно- нието винаги вървеше крачка преди времето, в което 
вател и издател е КИЦ, излиза вече 9 години и без- живеем. Покрай темите, които утвърждават култура- 
платно се разпространява сред българите в Босилег- та и националната идентичност на българите в Сър- 
радско, а една част в България, във вътрешността на бия, нашето списание е публикувало и редица ста- 
Сърбия и в Македония. тии, с които са анализирани политическите процеси

Освен Иван Николов, главен и отговорен редак- в Сърбия, България, Македония и пр. В многоброй- 
тор на “Бюлетина” и председател на Програмния съ- ни ге статии беше изнесена същността и целите за из
лет на босилеградския филиал на КИЦ, за списание- хвърляне па обучението на български език, както и 

| то се произнесоха и неговите сътрудници от Бълга- предателството на ония наши отродени съиародни- 
Рия - доц. Лозан Митев, професор в Националната ци, които активно участваха в този денационализа- 
«гортна академия в София, д-р Валентин Янев, лекар торски процес. Аналитично, критично и безпощадно 
°т София, Ангел Джонев, историк - научен сътруд- са отразени и почти всички идейни и политически 

| пик от Кюстендил, и колегите му и съгражданите - борби, обхванали българското малцинство в Запад- 
Тодор Димитров и Костадин Николов, както и чле- ните покрайнини в търсенето на изход след разпада- 
новете на редакцията Радко Стоянчов и Александър нето на Югославия. В "Бюлетина" са предавани и 
Димитров. статии от някои български и сръбски списания, отра-

В изказването си Иван Николов между другото из- зени са и всичките 230 културни мероприятия, които 
тъкна:

“Съдбата на списанието е неделима от съдбата на мористично-сатиричната страница винаги е била 
КИЦ. Чрез него дейността на КИЦ стана обществе- предназначена за осмиване на негативни обществе- 
но Достояние и израз на историческите стремежи на ни прояви, събития и на техните носители." П.Л.Р.

пата библиотека.

КИЦ е организирал от откриването си до днес, а ху-
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Заседание на Общинския съвет Гърци купуват “Свобода”?Как ще се разделя 

таксата от базата?
* Гръцки бизнесмени казали, че В конфекционното предприятие би 
можалида настанят на работа над 400 работници.

Синдикът н Димитровград- па годината най-вероятно ще предприятието. В унисон със 
ската конфекционна фабрика бъде сключен договор с една законите търпите регистрира- 
“Свобода” Драгомир Иоваио- гръцка фирма за продажба на ли фирма под 
вич тези дни заяви, че до края производствените цехове наДали ще се съгласят отбор- лац" ще се знае след заседание- 

циците в Общинската скупщи- то на ОС. 
на в Димитровград събраните Именно такова решение 
средства от таксата за ползва- прие Общинският съвет и ще го 
не на базата на граничния пре- предложи па скупщината, 
ход да се делят на половина Както е известно досега 
между общината и “Комуна- средствата сс разделяха в съ

отношение 40:60 процента, а 
общинските главно се изпол
зваха за реализация па кому
налната програма.

Общинският съвет реши да 
се увеличи таксата за ползване 
на базата съгласно инфлация
та, както и това тя да се съгла
сува на всеки шест месеца.

Що се отнася до таксите, би
ло общински или комунални, 
те са покачени с 6,8%, колкото 
е официалната инфлация в 
страната.

Членовете на съвета приеха 
оставката на Драган Стефанов, 
а вместо него приеха предло
жения от Г 17 плюс Иван Мил
ков.

название 
“Интергекст” в Димитровград, 
чието седалище е на адрес, на 
който е и “Свобода”. Този факт 
красноречиво говори за сери
озните намерения на бизнесме
ните от Гърция.

Финансовите детайли 
връзка с продажбата на цехове
те Йованович не пожела да раз
крива, като каза, че засега това 
е делова тайна. Той изтъкна, че 
става дума за сериозна фирма 
от текстилния отрасъл, която е 
собственик и на софийското 
конфекционо 
“Дика”. В разговор със синдика

във
Днес в Димитровград ще 
заседава Общинската скуп
щина, чиито отборницн 
трябва да вземат решение 
във връзка със съгласуването 
на комуналните и други 
такси с инфлацията, как
то и за увеличаване на 
таксата за ползване на ба
зата на граничния преход. 
На дневния ред е и решени
ето за бюджета на обира
ната за следващата годи
на. Миналия четвъртък 
след доста разисквания чле
новете на Общинския 
обсъдиха предложения 
бюджет и се съгласиха той 
да възлиза на 259 692 000 
динара.

предприятие

гърците споделили, че в нача
лото биха настанали на работа 
между 100 и 150 работници, а 
след известно време се нуждае
ли от над 400 работници.

Б.Д.съвет

Йованович синдик 

и в „Търгокооп“
На аукцион 
6 БелградА.Т.

НямаДарение за ОУ „Моша Пияде'' Специалистът от Ниш Драго- “Свобода” и “Търгокооп” не може 
мир Иованович, настоящ синдик в да се прави. В “Търгокооп” обста- 
димитровградското конфекцион- новката е много по-трудна. Хора- 
но предприятие “Свобода”, отне- та трябва да знаят, че филитна 
отдавна е синдик и в рухналата процедура в рухнала до крайна 
търговска фирма “Търгокооп”. В степен фирма, каквато е “Търгоко- 
разговор за вестника ни Йовано- оп”, се предприема с основна цел 
вич каза, че обстановката във фир- фирмата да се обяви за банкрути- 
мата е изключително трудна, тъй рала и да се помогне на работни- 
като по-рано са продадени много ците при прехвърлянето им на 
делови помещения, камиони и трудовата борса, от която извес- 
друго имущество. Останали са са- тно време да получават финансови 
мо офисите в управителната сгра- средства”, изтъкна Йованович. 
да, магазин в едно село и малко 
съоръжения. “Аналогия между

купувач за 

„Металац"Книги от Института 

за учебници и учебни 

помагала
На аукциона за про

дажба на 70 на сто от ак
циите на димитровград
ска фирма “Металац”, 
който във вторник се 
проведе на Белградската 
борса, не се появи нито 
един заинтересован ку
пувач. Цената на една 
акция бе 713 динара, а 
бяха предложени общо 8 
247 акции.

Библиотеките към Основно- тържествен начин бяха връче- 
то училище “Моша Пияде” и ни на представителите на ве- 

читирик- домството от народния пред- Б.Д.подведомственото 
ласно училище в с. Желюша ставител Донка Банович и ръ- 
неотдавна бяха обогатени с де- ководителя на Института Ра- 
сетки нови учебници и книги, дош Люшич. Банович сподели, 
дарение на Института за учеб- че живеем в ерата на компют- 
ници и учебни помагала от Бел- рите, но учебниците и другите 
град. Стойността на книгите е книги и по-нататък са основни- 
над 130 хиляди динара.

Учебниците и книгите по учебните занятия.

Желюша

“Мята зитсГ за учениците
Б. Д.те средства при провеждане на За пръв път печките на дърва в училището и детската гради

на в Желюша ня.иа да се ползват. В сградата, която се ползва от 
1992 г., е инсталираното парно отопление.

Б. Д.

През фотообектива С па
ри от об
щинския 
бюджет 

2006 
година 
(около 4 
милиона 
динара) 
парното 
отопле
ние е ин- 
сталира- 

във 
всички 
помеще
ния, кое
то значително облекчава работата организирали и белосали учили- 
на четирикласното училище. Но, щето и боядисали дограмата, а 
за да се инсталира отоплението, е училището им обезпечило мате- 
било необходимо да се поправи риала.
бетонната плоча на котларницата, В учебното заведение в момен а 
която с години е незащитена и е се учат 87 деца от първи до четвър 
пропускала вода. Сега е направена ти клас, които идват от Желюиг.

Гоин дол и една част от Белеш-

РДР_ тУКой е компетентен? -
X ?за

8№ш Г1Г~ГГ
Че тираджиите оставят покрай магистралното шосе купища боклук, не е ни

що чудно и необичайно. Общината посредством “Комуналац” няколко пъти ор
ганизира почистване на боклука, макар че това е в компетенция на Републи
канската дирекция за пътища.

Магистралното шосе обаче в една част е и градска улица, което означава, че е 
- ццТ|Г- г - _ '7ТГКДШИИ и в компетенция на опре- 

\ , делени общински служби
:• (и фирми). Но това, което

Оф. и ч "Чся пЯ може да се види пред къ-' А’л: % ■■ггяглк
■яяр. м'1 ■ тралното шосе), наисти-ВЯЙЯь :.! ■ЩЩШЛ на е поразяващо - малко-

;,уУ ; 1 чЗ т0 пространстао между
■ .У:у У. I ?3 шосето и оградите на къ-

‘ \ щите не само, че е пре-
........” Я върнато в сметище, но и в

НИЙ тоалетна! Факт е, че во-
ь • ■- ,1 дачите на камионите сто-

Ш ■ I '
■ДЬ

-3 г(У

но 4 Ш?Ш
___

тай
тШШ

изолация, за да може начинанието 
да се реализира. Както ни осведо- Училището разполага и със сто 
миха в основното училище в Ди- ва, в която се хранят почти всич 
митровград, в чийто състав е и деца, с хубав двор и спортни нгр 
училището в Желюша, необходи- ща- Но за съжаление все оШ 
мо е през пролетта да се направи достигат пари дворът дасе ^си 
предвиденото по проект помеще- ди, така че сега в него свооод^ 
ние над котларницата, за да може влизат домашни животни- ^
тя да се защити трайно. проблем за малките уче те

Трябва да се подчертае, че след скитащите кучета. Затова ч 
като било инсталирано парното учителки винаги са нащр •

децата са на почивка.отопление, родителите на децата, 
които се учат в Желюша, сами се АД-А.Т.
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Във фабриката за каменна вълна 
в Сурдулица

От тазгодишния панаир на образованието в Нови Сад

Без граници за знаниетоИнвестиция 

от 16 мин. евро
* Сред 90-инаша участници се представи и частният университет 
от Благоевград

Вече две седмици във фабри
ката за каменна

Отминаващата
п вълна ‘Кпаийп8и1а1юп” в Сурдулица

“Кпаийп$и1а1юп в Сурдулица изпраща с рекордно производ- 
гърмят строителни машини - ство от 17 000 тона високока- 
започна реконструкцията на чествен изолационен матери- 
топлата производителна линия ал, повече от половината от ко- 
1МУ. Налити са основите на бъ
дещия обект, чиято стойност 
заедно с най-съвременните съ-

година

ето е реализирано на междуна 
родния пазар. Най-големи чуж
дестранни партньори на сурду- 

оръжения възлиза на 16 милио- лишката фабрика са България, 
на евро. Румъния, Чехия, Гърция, Маке-

Според плана, новата произ- дония и Босна и Херцеговина, 
водствена линия, която трябва като българските фирми са ку- 
да бъде задействана през сре- пили почти половината от из-

е&бЯ
• .? Американският университет в Благоевград

На Третия пореден панаир първи път се представи и аме- учебно заведение досега са се 
на образованието в Нови Сад риканският колеж от Благоев- сдобили около 1300 възпитани- 
тази година се представиха град. Ведомството, в което об- ци, които вече работят в своите 
90-ина висши

1
’ '"/.Ат .■ V А.;/./.. и полувисши разованието се провежда на ан- страни, предимно в най-извес- 

55Й8Е учебни ведомства от Сърбия, глийски език, бе открито през тните мултинационални ком- 
‘ • България, Гърция, Босна и 1991 година. В момента в Бла- пании, като “Сименс”, “Бри- 

Херцеговина, Хърватин, САЩ гоевград следват около 1000 тиш ервейз”, “С>ПЧ”, “Генерал 
и Великобритания и няколко студенти от България, от съ- електрик”, “РгосГог апс! Сат- 
специализирани средни учили- седните балкански страни, как- Ь1е” и др. или са станали частни 
ща от тези страни. Основният то и от бившите съветски ре- бизнесмени. От 2003 година 
лозунг на мероприятието, чия- публики, от Африка и други съгласно Болонската деклара- 
то цел беше да се представят страни. Сред тях има и студен- ция този коледж предлага въз- 
реформите във висшето обра- ти от Димитровград, Пирот, можността за придобиване на 
зование в съзвучие с Болонския Ниш, Велика Плана, дори и от степента мастер. 
процес, бе “Без граници за зна- столицата на Войводина - Нови

Сад.

^ I

ш а-. Щ
ВшН И. Йеленковичнието”.

На панаира в Нови Сад за С дипломи на това виеше
Декемврийската мъгла не попречи на строителите 
от църнотравската фирма “Банковия” да налият ос
новите за новата линия

Реализация на НИП

Спортни терени в селатадата на 2007 година не само ще несеното количество.
удвои годишната продукция на Благодарение на строящата 
фабриката от 20 на 40 000 тона се нова производствена линия, 
каменна вълна, но ще даде и “Кпаийпзикбоп” в Сурдулица 
неоценим екологически ефект, е запланувал през 2007 година 
От една страна модерните ма- да произведе над 26 хиляди то- 
шини ще дават чувствително на каменна вълна. “Няма да 
по-малко отпадъчни матерна- имаме никакви проблеми среа- 
ли, които отново ще се връщат лизацията на продукцията си, 
в производствения цикъл, но и защото повече от 50% от нея 
чрез филтриране на газовете вече е договорена с най-важни- 
целият край ще има много те ни партньори - строителни 
по-чист въздух, подчерта гене- фирми в тази част на Европа”, 
ралният директор Славолюб подчерта Стайкович. 
Стайкович.

За изграждане и уреждане на 
спортни терени в Райчиловци, 
Горна Лисина, Горна и Долна 
Любата, Долно Тлъмино и Бис-

извършител на работите, заяви, 
че през зимните месеци ще бъ
дат направени съоръженията, 
докато изграждането на терени
те и монтирането на съответни
те пособия ще стартира през 
пролетта.

Кметът Владимир Захариев 
ционен план. Проектът включва изграждане на оповести, че общинското ръководство ще поло- 
игрища на открито и монтиране на съоръжения жи усилия да подсигури средства в общинския 
за малък футбол, баскетбол и волейбол. бюджет за изграждане и уреждане на спортни

Станиша Цветков, собственик на фирмата терени и в останалите села в общината.
“Явор” от Босилеград, която спечели търга за

Освен в босилеградска об
щина със средствата от 
НИП подобни спортни те
рени ще бъдат изградени в тър до края на тази и през след- още около 150 оби‘ в ре.

ващата година ще бъдат похар- публиката.
чени 54 хиляди евро от програ- ----------------
мата на Националния инвести-

В. Погаси
П.Л.Р.и®:отообектива

Хитри младежи?! Стар,
стар,
ама
движи!

В двора на димитровградската гимназия има игрища за малък 
Футбол и баскетбол, които покрай учениците ползват и други де
ца. На тези от Строшена чешма май им е пречила оградата и те 
махнали едната й част. Хитро, защо да обикалят?

По улиците на Димитровград сс дви
жат над 1600 автомобили най-различни 
марки. Средната им “възраст” е около 
12 години.

Един от най-старите, може би и 
най-старият автомобил в града е този “москвич” от 1963 година. Това е първата марка автомобили, 
произведена в Съветския съюз, въз основа на документация, която по нелегален начин (чрез шпиони) е 
дошла в пай-голямата тогава комунистическа страна. Специалистите казват, че става дума за Опелова 
машина.

Собственикът на автомобила Денко Младенов, който само 23 години е по-възрастен от “москвича”, 
казва че “таксето” го служи отлично и е незаменимо, когато тръгне за родното си село Всрзар.

4.Т.
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Левчев (2 сръбски Нишката тютюнбва фабрикапомага библиотекитенагради за I книга Благодарение па дарението от страна на пил акцията “Успешно начало за успешно бъде- 
нишката тютюнева промишленост - Фабриката ще” на Градската библиотека “Стеван Сремац” 
за тютюн а.д. Ниш (ДИН), която работи в рам- с цел да бъде облекчено обучението на първола- 
китс па световноизвестната компания Филип ците в 32-те основни училища на територията 
Морис иптсрисишспъл, бе възобновено читали- на града. Купени са 2 500 нови книги и помощни 

Градската библиотека “Стеван Сремац” съоръжения за детския отдел на библиотеката.
През тази година са купени и нови книги за

>

ш о-4** щето в
в Ниш, както и книжният фонд. Става дума за 
едно от най-старите културни ведомства в Сър- университетската библиотека “Никола Гесла” в 
бия, което има и значима образователна роля.

Чрез различни проекти досега ДИН е подкре-

V.

№ Ниш. м. т., ,
Щ;ч 1 | Щ. Лиляна Петрова 

участва в 

“Карамановите 

средби”

■

На импровизирана церсмо- обявен от книжовната общност 
ния в сряда вечерта в дома си в с. Мрчаевци за почетен жи- 
Любомир Левчев получи две тел. 
награди за книгата си "Семан
тични семена”, издадена 
Сърбия. Призовете му връчиха то идват от най-близката до 
писателите Срба Игнатович и нас страна с най-близкия до 
Ристо Васнлевскн. Те дойдоха у нас език”, благодари лауреа- 
нас само за ден, изпиха по чаша тът.

“За мен тези награди имат 
в изключитлеио значение, защо-

Димитровградската поетеса Лиляна Петрова 
Ита неотдавна участва в 33-ите “Караманови 
средби”, които се проведоха в македонския град 
Радовиш.През лятото между Съюза де.мик Милан Гюрчинов научихме много за жи- 

- Приятелите ми от Македония бяха запозна- вота и делото на Караманов. Аз пък се стараех
да запозная организаторите и колегите ми пое-

вино в дома на поета и потег
лиха с нощния влак за Сърбия, на сръбските писатели и изда- 

Васнлевски донесе междуна- телство “Захари Стоянов" е 
родната награда “Арка” за сключен договор, според който 
най-добра книга на чуждестра- всяка година пет сръбски книги 
нен автор. “Когато Господ да- ще бъдат издавани у нас, а още 
ва, дава докрай”, с тези думи толкова български ще излизат 
Игнатович пък връчи голямото у тях. На нашия пазар са вече 
.моравско отличие за поезия на произведенията на Срба Игна- 
българина. Заедно с него Лев- тович и Ранко Кръстаич.

“Труд" от 15 декември

ти с моето тврочество и ми изпратиха покана.
Сред участниците имаше поети от Македония, ™ с Димитровград и с моето творчество на 
Сърбия и България. сръбски и на български език. Нека да добавя, че

Впечатленията ми са прекрасни. Запознах се с останах изключително впечатлена от това, кое- 
делото на македонския писател Ацо Карама- то ЧУХ 33 македонската култура и от природните 
нов, който е починал млад и който част от живо- красоти на Радовишкия край, заяви Петрова.^ 
та си е прекарал в Сърбия. От македонския ака- Б. Д.

чев получи и друг приз - за при
носа му в литературата той бе Дейност на димитровградското КХД
Босилеград Подготвили и тракийски танцПредпразничен
концерт

нето на началния състав на 
танцовия ансамбъл, съставен

По повод предстоящите но
вогодишни и коледни празни
ци босилеградският Център за от момичета и момчета до 
култура миналия петък орга- 9-годишна възраст. В премиер- 
низира концерт от народни ното си представяне на сцената 
танци и песни. Покрай танцо- малките танцьори, които в про- 

ансамбъл, в проявата учас- дължение на няколко месеца 
членове на музикална- упражняват под ръководството 

на хореографа Саша Радова- 
домството. нов, изпълниха народни танци

Първият и вторият танцов от Централна Сърбия, 
състав изпълниха хореографи- В рамките на програмата пе
йте Шопски танци, Бистришка вицата Снежана Тодорова изпя 
копаница, Влашки танци, Лес- няколко български народни 
ковашко поморавие, докато песни, а всичките изпълнители 

фолклорна трупа се бяха придружавани от оркестъ- 
представи с танци от Шумадия. ра на Центъра за култура. 
Впечатляващо беше представя- П.Л.Р.

ч
вия
тваха и
та и певческа секция към ве-

фол- Димитровград ще се представи също толкова женски тракий-Димитровградският
клорен ансамбъл тази година заедно с ансамблите от Драго- ски носии. За изпълняване на 
отбеляза 60 години съществу- ман и нишкия квартал Бързи танца още липсват подходящи 

След Втората световна брод. На 12 януари 2007 година обувки, но проблемът би тряб- 
война към тогавашния Дом на в Димитровград ще се предста- вало да бъде решен следваща- 
културата била сформирана вят всички фолклорни ансам- та година. Освен тракийския на 
Царибродска фолклорна сек- бли в рамките на КХД и това, репертоара на първия фолкло- 

концерти както казва ръководителят за рен ансамбъл са и сръбски, 
не само в общината, но и във фолклорната дейност Шпира шопски, влашки, вранянски и 

на бившата Тричков, ще бъде своеобразен македонски танци, 
годишен отчет за работата.

Тази година нови членове на ключително трудно му е сам да

женската
нане.

ция, която изнасяла

вътрешността 
СФРЮ.

Понастоящем в рамките на 
димитровградското КХД рабо- КХД са станали 48 младежи и работи с толкова много тан- 
тят 6 фолклорни ансамбъла с девойки, които са разпределе- цьори. Изтъква, че в Пирот, 
над 160 танцьори. Първият ни в две възрастови групи, който е няколко пъти по-голям 
фолклорен ансамбъл тази го- Първият фолклорен ансамбъл от Димитировград, във всички- 
дина изнесе 7 концерта и то три наскоро ще започне да изпъл- те фолкорни ансамбли им 
в Димитровград и по един в нява и тракийски танц. Хореог- около 100 танцьори. Той дох 
Драгоман, Своге, Ниш и Ско- раф на танца е ръководителят вя обаче, че издържа единств^ 
реновац. До края на годината на танцовия състав “Здравец” но заради голямата си лк> 
го очакват още два концерта - от София Георги Стоянов, кой- към фолклора, която и“ ‘ 
на Коледния концерт в Драго- то сътрудничи с Димитров- предаде и на приижда 
ман утре ще се представи съв- градчани. Националният съвет поколения, 
местно с тамошния фолклорен е отпуснал средства за купува- 
ансамбъл, а на 29 декември в не на 10 комплекта мъжки и

Шпира Тричков казва, че из-

/;. Д■
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Юбилейни годишнини Манастири и оброци 6 с. 
Драговита (3) -Две столетия 

на първата 

новобългарска 

книга
Драговитският
Петровден

I

'Щт»

\тшж1шяр|1
*Драго6ишчани много уважавали този 
празник, а това потвърждава и тяхната 
поговорка: „Драговитчанин и из Америку 
че дойде у Драговиту 3а Петровдън.л

^ГТрез 1806 година Софроний Врачан- 
| ски издава в град Римник (Румъния) 

л/я сборник с поучителни слова „Нед 
■ ник“ и така става автор на първата 

Щй отпечатана новобългарска книга.

ел-"ТГй
Най-големият празник в село Драговита е Петровден. В 

по-далечното минало драговитчани са го празнували на Вър - 
на една хубава, широка поляна край оброчния кръст в мес
тността Кърс, близо до поятата на рода Шукльинци. След вре
ме престанали да излизат на Кърс, а излизали на Рид. По-къс
но започнали да го празнуват по домовете си. Посрещали гос
ти в къщите си, пиели, ядели и се веселили, а след това излиза
ли на “оро насред село” край кооперативния дом. Вечерта 
младите организирали “шетню”. Някога се виели по няколко 
хора, обаче по-късно броят на съборяните намалял - имало ги 
колкото за едно хоро. През последните две-три години няма 
музика и няма нито едно хоро.

Колко много драговитчани уважавали Петровден показва и

ку -Т Че? Тези дни се навършиха 200 години от отпе- 
първата новобългарска книга - 

сборника “Неделник” на Софроний Врачански. 
Я По този повод помолихме именития български 
Ш| учен академик

чатването нат ;1

СД Михаил Арнаудов накратко да 
представи на читателите на “Братство” автора 
на книгата-юбиляр.

- Софроний Врачански е известен български 
книжовник, педагог и общественик. Автор е на 
“Часословец” (1768 г.), на два обемисти ръко
писни сборника, наречени Видински (1802 г.), с 
поучителни приказки, митологии, философски 
мъдрости, нравоучителни разкази, словосказа- 
ния и поучения за черковните празници. Прави 
и два преписа на “История славянобългарска” 
на Паисий Хилендарски. Това го прави усър
ден проповедник на Словото Божие на роден 
български език през най-тежките времена, мъ
дър учител, наставник и вещ педагог в килий
ното училище в град Котел.

През 1804 година Софроний Врачански на
писва в Букурещ своята бележита биография 
“Житие и страдание грешного Софрония”, от
печатана едва през 1861 година от Раковски 
във вестник “Дунавски лебед”. През 1806 годи
на Врачански издава в град Римник (Румъния) 
сборник с поучителни слова “Неделник” и така 
става автор на първата отпечатана новобъл
гарска книга. А през 1809 г. превежда “Театрон 
политикон” (“Гражданское позорище”).

Освен че се занимава с книжовна дейност, 
Софроний Врачански се включва в борбата за 
църковна свобода и политическа независимост 
на българите. Той е един от учредителите на 
Комитета за освобождение сред българската 
емиграция в Румъния, а известно време е и не
гов председател.

Академик Михаил Арнаудов накрая каза, че 
Софроний Врачански може да бъде поставен 
по заслуги наред с братята Кирил и Методий, 
Климент Охридски и Паисий Хилендарски.

Т. Петров
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& Оброчният кръст "Св. Петър"

тяхната поговорка: “Драговитчанин и из Америку че дойде у 
Драговиту за Петровдън.”
„ В домовете си драговитчани празнували и Божич (Коледа), 
Йовандън (Ивановден), Великден... На Коледа децата ходели

ц а.
т ?

по къщите и пеели коледни песни, а домакините ги дарявали с 
вити колачи, орехи и други плодове, както и с по някоя пара. 
На Бабинден къпали бабите за здраве, а на Тодорица пък ра
зигравали и препускали конете за тяхно здраве. За здраве на 
говедата е празнуван Власовден - в този ден те не са впрягани. 
На Младенци се отивало на гости при “тазе” женени, а децата 
се “биели” за здраве със сурови дренови пръчки. На Поклади 
се взимало прошка от родителите, а на Великден се отивало 
при кумовете с “перашкье” - боядисани яйца.

Любопитно е, че на селски
те празници всички драговит- По-прочути свирджии от 
чани изнасяли ядене на “све- Драговита са били: Еврам 
тъц” - на мястото, където се С™е°н°в ~ ™менджия, Ди-
празнувал празникът. Нямало ц двамапшотдода^Йолин- 
колачар или колачари както в ци; Стратко Тончев и си- 
другите съседни села, които нът му Владо от Коджаин- 
изнасяли яхния (молитва) при ци - 
кръста за цялото село.

По време на
драговитчани излизали на хо 
ро на Излак и Рид, а по-късно °Л,ги Василев - гайдар; Мада 
край кооперативния дом. Му- Петров, Станул Димитров
зиканти били хора от селото, ^^пшАнд^ГРан-' 
които свирели на дудук, кеме- ча>’%,агча иАсенИванкови 
не, гаиди, цигулки, по-късно на свирели на блех духови ин- 
блех духови инструменти, а на- струменти; Георги Георги- 
последък и на акордеон. Игра- ев и Истатко Петров били 
ели се хората “бугарчица” (ръ- тъпанджии, а Георги Геор- 
ченица), “дългото”, “клацка”, гиев и Иван Момчилов - 
“лила”, “влайна”, “у шес”, “ча- акордеонисти. 
чак”, “шоте”, “нишка баня” и
други. Драговитските музиканти са били самоуци, занимавали 
са се със земеделие и скотовъдство, а свиренето им е било лю
бима допълнителна професия.

Драговита имала добър духов оркестър от 1945 до 1960 
дина. Освен на събори, драговитските музиканти свирели 
сватби. - Край ■
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П реображенският 
манастир________Българсият език 

навлезе в 

Европарламента
Следващата 

„Вечна 

сграда на 

България“
цигулари; Величко Ран- 
' от Матеинци, махалагелов от

празниците Коняриик - дудукар; Яким 
зали на хо- Момчилов - каваложия: Г“С най-добри пожелания за 2007 г. от Жозеп Борел, пред

седател на Европейския парламент”, “С почитанията на Джу- 
лиан Пристли, генерален секретар на Европейския парла
мент и с неговите най-добри пожелания за 2007 г.”.

На български език започват двата листа с новогодишни 
пожелания в бележниците-календари, които Европейският 
парламент подготвя в края на всяка година за следващата и 
ги раздава преди началото на Новата година при големи свои 
прояви на журналисти и на гости на парламента. В тях поже
ланията по традиция са изписани на езиците на всички дър
жави членки на Европейския съюз. Първо на български език 
започва и надписът “Европейски парламент” над пожелания
та на Жозеп Борели и Джулиан Пристли.

В бележниците са отбелязани всички национални и други 
празници на страните от Европейския съюз. На български е 
написано, че 3 март е национален празник на България - де
нят на освобождението на страната от османско иго. Отбеля
зан е и 6 септември, на който България чества годишнината 
от своето Съединение. С влизането на България в ЕС кирили
цата стана част от задължитлено използваните азбуки в съю
за и институциите му.

кавалджия; Ге-

Преображенският манастир 
е следващата “Вечна сграда на 
България”, средства за възста
новяването на която ще се съ
бират през 2007 година. Това 
съобщиха ръководителите на 
проекта от фондация “Етерна”. 
Манастирът е един от най-цен
ните архитектурни паметници 
в България. В доизграждането 
и изографисването му навреме- 
то участват двама от най-доб
рите ни възрожденски майсто
ри - Захарий Зограф и Кольо 
Фичето.

го-
и на

Цветно ИВАНОВ



- Обява
През 2007 година

В София две 

европейски 

първенства

ашмммм22 декември 2006

Докато футболистите прекарват 
заслужената си почивка

“Балкански” крои 

планове за Сръбска лига
През настъпващата 2007 година София щс бъде домакин на 

две европейски първенства.
От 17 до 22 април щс се проведе европейското първенство 

по борба. Според първоначалното решение организатор на 
това първенство трябваше да бъде Парна, но Международната 
федерация по борба взе ново решение и “прехвърли” първен
ството в столицата.

София ще организира и европейското първенство по бас
кетбол за девойки (до 20 години). Това стана ясно, след като 
Бордът на европейската баскетболна асоциация обяви офици
алния календар на сврошампионатите за подрастващи. Сто
лицата на България ще е домакин на форума между 13 и 22 
юли, а арена на състезанията ще бъдат залите “Универсиада” 
и “Христо Ботев".

* Понастоящем 6 клу
ба обмислят как да 
подобрят първия със
тав на отбора. Нуж
но е предимно да се 
доведе един качес
твен защитник и 
един добър играч в 
средата на терена.

Повече от един месец фут
болистите на “Балкански" са 
на заслужена почивка. Ръкво- 
доството на клуба е доволно от 
постигнатото, но не седи със 
скръстени ръце, а обмисля 
планове 
на единствената цел - влизане-

Т. П.

12 кръг от първенството на 
Втора сръбска лига-група изтокза осъществяването стоят в горния ред: Банс Гюрои, Дарко Соколов,

Миомир Пейчев, Дарко Бошкович и Саша Марков, 
то в Сръбска лига. За последен В долния ред са: Бранислав Петровия, Александър 
път “Балкански” е бил сръб- Костич, Саша Басов, Бранислав Иванов, Нинослав 
сколигар през сезона 1997|98 Ценич и Драган Йовичич. Седят: Боян Глигорие-

вич, Александър Нацков, Милан Георгиев, Бобан 
През изминалата есен “Бал- Ценков и Мирослав Чирич. 

кански” изигра на своето игри
ще 7 мача и регистрира б побе
ди и едно реми. В “Парк" са 
спечелени 19 точки и са отбе-

Победа за горната 

част на таблицатагодина.

най-много време на игрището мислят как да подобрят пър- „Дилштробград“
-1118 минути. Иванов изигра вия състав на отбора. Нужно е .”^0 . 93. 94.94. 20 ■ Ц- 96 • 28)
1103, а Бошкович 922 минути, предимно да се доведе един ка- 
Мирослав Чирич, Саша Мар- чествен защитник и един до- В предпоследния есенен кръг от първенството Димитров- 
ков, Милан Ставрич и Нинос- бър играч в средата на терена. Фа-я” регистира седмата си победа, с която се нареди в горната 

г XI с « част на таблицата. Мача спечели по-опитният отоор. Младежите
лав Ценич изиграха по 13 сре- Напролет отборът ще бъде от Ниш Са талантливи и имат добра перспектива,
щи и т.н. Най-много попадения подсилен с Милан Иованович р състава на димитровградчани най-резултатен бе новакът
отбеляза Бане Иванов - 9, след и Милан Зекович, които ще се Милошевич с 26 точки. Андреевич отбеляза 19, Радованович и 
това Милан Ставрич 7, Саша върнат от казармата. Желание- Станимирович по 17 и Андреев 15. В състава бяха още Стефано- 
Иванов 5 и т.н. Отборът бе на- то на младото и енергично ръ- вич, Алексов, Вельов и Мишев.
казан с 25 жълти картона, кое- ководство на “Балкански” е в В последния кръг от есенната част на първенството в Ниш ще
то ще рече, че средно е получа- състава да се върнат младите »Фа»т “Екобаскет" и “Димитровград”. До края на януари 2007 г. 
вал по 2, 2 на мач. Най-много футболисти, конто играят в 
“пожълтяваха” Саша Васов - 5 България и в пиротския “Рад-

- БК „Ергоном 2“ (Ниш)

лязани 17 попадения. На про
тивниците е допуснато да вка
рат само един гол. Като гост 
отборът претърпя две непла- 
нирани загуби - в Мрамор и в 
Чаплинац, два пъти игра на
равно и спечели пет срещи. От 
гостуванията са събрани 14 
точки, вкарани са 11, а са до
пуснати 12 попадения. Общият 
баланс през изминалата есен е: 
15 мача, 10 победи, 3 равни ма
ча, 2 загуби, голова разлика 28 : 
13 и 33 точки.

Честта на отбора защитава
ха общо 20 футболисти. Милан 
Георгиев, Бане Иванов и Дарко 
Бошкович изиграха по 14 сре- 

прекара

ще има зимна пауза.
Д. С.

пъти и Бане Гюров и Миодраг нички”.
Георгиев - по 4 пъти. На 15 сре
щи играчите на “Балкански” клуба застана и градът. Мачо- 
получиха 3 червени картона (0, вете бяха добре посетени, а е 
2 на мач). “Почервеняха” Саша организирана и група от фено- 
Васов, Бане Гюров и Миодраг ве “Бели орли”, които през 
Георгиев.

Понастоящем в клуба об- и на гостуванията.

Издателство „Братство", Ниш, 
Кей „29декеллври" 8____________

През изминалата есен зад

обявява
пролетта ще подкрепят отбора публична поканад. с.

Георгиевщи.

Атлетика 3а събиране на оферти 3а следните обществе
ни набавки с низка стойност в 2007 година:Кореспондентска 

пионерска лига по 
стрелба_________ АСС ще

подпомогне АК 

"Балкан”

1. Печатане на седмичния вестник „Братство” на 
български език;

2. Печатане на месечното детско списание „Дру
гарче“ и

3. Печатане на двумесечното списание „Мост”. 
Оферти могат да дадат всички юридически лица,

които изпълняват условията на чл. 45 от Закона за 
обществените набавки.

Сравнително
добри
резултати На 15 декември в хотел “Наис” недалеч от Ниш ; Конкурсната документация може да се вземе на 

генералният секретар па Атлетическия съюз на : посочения адрес, след внасянето на 3000 динара за 
Сърбия Драган Зарич събра представители на леко- ; едН0 издание, всеки работен ден от 8 до 14 часа в 
атлетическите отбори от Югоизточна Сърбия на : оро^ 0т 10 дни след публикуването на публичната по- 
договор за работа след трансформацията, т.е. раз- ; |<ана ц „Братство“ и „Народне новине“. Офертите, 
лялата на Сърбия и Черна гора. ■ които пристигнат след този срок, няма да се раз-

Констатирано е, че и занапред малките отбори ; глеждат. 
ще имат свой делегат в скупщината на АСС (а та
кива са и АК "Балкан” от Димитровград, и АК 
"Младост" от Босилеград). Председателят на АСС 
Милан Спасоевич обеща на тези отбори финансова

На 17 декември в градската стреляна се 
проведе третият кръг от декемврийския 
цикъл
стрелба на Неточна Сърбия за пионери.

Пионерки: Снежана Николова 180, Дия- 
на Соколова 178, Йелена Топич 162 и Дра
гана Николова 125 точки.

Пионери: Александър Васов 169, Ненад 
Ставров 162, Стефан Маркович 160 и Ма- 
рян Миланов 158

Финалът на цикъла ще се проведе на 24 
2006 година в Ягодина, където

на кореспондентската лига по
Офертите трябва да бъдат отеделни за всяко из

дание и запечатани в плик, на който пише „Оферта - 
не отваряй”.

За подробни информации - тел. 018/513-861.
Офертите ще бъдат отворени публично след из

тичането на посочения срок, а сформираната коми
сия ще избере най-добрата от тях.

Комисия за реализиране на публичната покана

и организационна помощ от централата за всички 
митинги и пробези.

Първият спортен директор на АСС Драгутин То
пич, който преди години участва като състезател на 
митинга по скокове в Димитровград, следващата 
година ще посети това спортно мероприятие.

точки.

декември
ще участват по 4 пионери и пионерки от 
СК “Граничар”. Д-С- Д.С.
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I На 30 декември 2006 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от
I смъртта на нашия непрежалим съпруг и баща

Тъжен помен
На 24 декември 2006 година се навършва ПОЛОВИН 

ГОДИНА от смъртта на нашия скъп съпруг, баща, свекър
И ДЯДО

Тъжен помен
На 29 декември 2006 година се 

навършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила съпруга, 
майка и баба

МЕТОДИ КОСТОВ
Щ от Крушевац, роден в с. Брайковци

С много тъга и дълбока обич се прекланяме 
памет! Спи спокойно вечния си

ДРАГАН ГЕОРГИЕВ 
(1936 - 2006)

Панихидата ще отслужим на 24 декември 
от 11 часа на гробищата в Долно Тлъмино. 
Каним роднини и приятели да ни придру
жат.

(| пред светлата ти 
сън.

я Съпругата Оливера и дъщерята Наташа със 
»■ семейството си

ПЕТРАНКА 
СТОИЛКОВА 
(1928-2004) 
от с. Д. Тлъмино

Винаги ще миелим за теб с много обич и Изминаха ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
скъп брат и чичо

Ш МЕТОДИ КОСТОВ
Времето не може да заличи прекрасния спо- 

ШДШШ мен за теб. Почивай в мир!

Братът Богдан, снахата Винка и братанците Велимир и 
Константин със семействата си

тъга. Почивай в мир!
Опечалени: съпруга Миряна, синове Крум, Васко и Го
шо, снахи Снежана, Олга и Светлана, внуци и внуч-

ки
С обич и признателност се 

пркеланяме пред светлата ти па
мет! Почивай в мир!

От семействата Стоилкови, 
Андонови и Георгиеви

Тъжен помен 
На 5 януари 2007 година 

ЕДНА ГОДИНА
смърт на нашия мил съпруг, баща, свекър и 
дядо

НАКО МИЛАНОВ 
(1944-2006) 
от с. Лукавица

Панихидата ще отслужим на 23 декември 2006 година 
от 11 часа на гробището в с. Лукавица. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Не можем да приемем истината, че вече те няма. С вре
мето болката се увеличава, а празнотата след теб 
все по-голяма. Почивай в мир!
Опечалени: съпруга Снежана, синове Зоран и Сашко, 

снаха Милена, внучка Александра и внук Дарко

се навършва 
от преждевременната

Тъжен помен
На 27 декември 2006 година се навършват 

ДВЕ ДЪЛГИ, ТЪЖНИ И ТЕЖКИ ГОДИНИ от ; 'ЙГ" 
преждевременната смърт на скъпия ни съпруг, к
баща, тъст и дядо
Д-р ИВАН М. ЛАЗАРОВ 
педиатър от Цариброд

Беше ни голяма подкрепа във всеки миг. Скромен, трудо
любив, честен и много добър, обичан и уважаван от всички ни 
- така ще те помним завинаги! Нека бъде спокоен вечният ти 
сън! Поклон пред светлата ти памет!

Твоите: съпруга Кая, дъщеря Албена, син Сергей, зет 
Милан и внуци Борис и Георги

Тъжен помен 
На 22 декември 2006 

вършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашата

г. се на

става ВЕРИЦА 
ДОНКОВА 
(1931 - 2006) 
от Ниш, роде
на в Мъзгош

ш
/

И
Тъжен помен
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашия брат, 

шуреи, девер, вуйчо и чичо
НАКО МИЛАНОВ 
от с. Лукавица

Тъжен помен 
ДВЕ ГОДИНИ без

Каним роднини, съседи и при
ятели на панихидата, която ще 
бъде отслужена от 11 часа на Но
вите гробища в Ниш.

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
педиатър от Димитровград

Нека всички, които го познаваха си спомнят за 
него!

Поклон пред светлата му памет!
Времето няма да ни утеши — много болка 

и тъга останаха след теб в нашите сърца. 
Почивай в мир, мили братко!

От семействата Златанови и 
Миланови, техните деца и внуци

Семействата Донкови, 
Тошеви и Ашанин Семейство Ташкови

Тъжен помен
На 1 януари .2007 година ,се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия съпруг, баща и 
дядо
ДРАГАН НИКОЛОВ 
(1936-2002) 
от Димитровград 
. Спокойно почивай в небесното царство и нека те пазят анге
лите, а ние ще те пазим от забрава. Вечно ще живееш в нашите 
сърца!

Г. ' —
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бели цветове и дребни пло- ски. 8. Маскирани хора, кои- 
дове (ядки). 35. Зависимо то изпълняват обредни иг- 
лице или държава. 37. Раз- ри. 9. Щат в САЩ. 10. Сто- 
каз от Елин Пелин. 38. Ду- лицата на Швейцария. 11. „ 
ма за изреждане на възмож- Иглолистно дърво (мн.ч.). Ристаиищно съоръжение, 
ности. 39. Част от сграда, 13. Английско мъжко име. енско име. 27. Малко-
жилищен блок и др. 40. 14. Област в Молдова. 17. то на кокошка. 30. Първи- 
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Съпругата Райна, дъщерята Весна, синът Любомир, 
Мирослав, снахата Лилия и внуците Роберт, Бра-

нимир и АлександърX X
21 22

X
23 зетът

X
25 26

X
27

Тъжен помен
На 27 декември 2006 година се навършват 

СЕДЕМ ГОДИНИ от преждевременната смърт 
на нашия съпруг и баща
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ 
от с. Сенокос

По добрината ще те помним,, с гордост ще те 
споменаваме и винаги ще те пазим в сърцата си.! .

. Твоите: Миряна, Валентина и Миша

X X
29 30

X X
32 33 34

X
3736

★ ★ 4039

нарх. 23. Стъблата от 
житни растения след овър- 
шаването. 25. Последна 
част от състезание. ,26.

Възпоменание
На 24 декември се навършват 18 ГОДИНИ от смъртта на 

скъпия пи баща
Г ЛЮБЕН АРСОВ РАНГЕЛОВ 

(1931-1988)
Г гимназиален учител и общественик от Бо- 

мрИд II силсград, по потекло от Горна Лисина
Л Времето минава, но спомените остават .да
■ - припомнят за твоята любов към нас и за добри-'

ните ти, които безмерно ни раздаваше..Малко са 
—думите, които могат да отразят нашата обич и 
благодарност за всичко, което стори 

Гордеем се, че имахме такъв баща!
С много обич и признателност се прекланяме пред светлата 

ти памет. Почивай в мир!
Децата Любинка й Петър със семействата си

■

храна за добитък.
ко море. 20. Втори тур на 
избори. 22. Символ на мо-

НИОТВЕСНО: 1. Парни маши
ни, теглещи влакови ком
позиции. 2. Мъжко име. 3.
Мярка за земна площ. 4. Му- , _ „ „ Т,
зикант, който изпълнява р Да'3-^.аРем-8. Карат. 12. Рур. 14. „Багат“. 16. Пан. 17. 
рап. 5. Течност за упойка и Ята. 17. фигура. 21. Ат. 23. Посипа. 25. Етапи. 27. Поло- 
дезинфикация. 6. Част от не3, 28. Винар. 29. Миномети. 30. Епа. 31. Вар. 32. Нар. 34. 
денонощието. 7. Иван Рил- Дан- 36. Наполи. 38. Еталони. 40. Ерозия, 41. Роналд. 42.

Сирия. 43. Минск. 44. Ив.

Решение на кръстословица 310 - Водоравно:
за нас.



12 Ш*г**НгС:тг**«у 22 декември 2006

Предизборна кампания Манчин рабуш
Ш >Напътствие за агитаторите (Не се ше, 

се повашЕа!
С};В партийната централа по

лучаваме все повече информа
ции, че на трибуните и митин
гите хората все по-слабо извик
ват партийните лозунги. Затова 
агитаторите отново трябва да 
вдигнат на крак електората. За 
да изпълнят успешно тази из
ключително важца предизбор
на задача, те трябва да бъдат 
мършави и да носят вехти дре
хи - в противен случай ще стър
чат и няма да вливат доверие. 
И много да внимават да не се 
повтарят следните пропуски:

На партийната трибуна в 
мястото П. агитаторът Ж. Й. 
заспал, понеже в залата било 
много топло и почнал да бъл
нува. Подведени от бълнуване
то, мнозина започнали да пов
тарят след агитатора разни 
глупости: Прости им, Господи! 
Няма хляб! Страшно, страшно! 
Марш, куче проклето! и др. За
това залите, в които се провеж

дат предизборните срещи 
трябва да бъдат студени, за да 
могат хората да се чувстват 
приятно в тях, значи - като у до-

партия дсмаптирал нападките 
па опозицията, че сме крими
нална организация. I) един мо
мент гой задал риторичния 
въпрос:

- Опозицията ни обвинява, 
че сме партия па престъпници. 
Вярно ли е, че сме мафиотска 
партия?

- Вярно е! - гръмогласно от
говорили присъстващите.

За щастие нашият оратор 
реагирал навреме и извикал:

- Не е вярно!
И присъстващите повтори

ли след него:
- Не е вярно!
И още веднъж: лозунгите 

трябва да се извикват гръмог
ласно.
по-гръмогласно от къркорене- 
то на червата на гладните ми- 
тиигари!
Централен избирателен щаб 

Александър Чотрич

ма.
По-нататък, агитаторите 

трябва да извикват лозунгите 
гръмогласно, за да не се чува

разбираш! Никой не смейе 
да бъркне у осарникът 
оти знайе кво га чека!

- За къв па осарник съга 
оратиш?

- За тия що у ньега се 
върту големе паре! А тека 
убаво се върту, та не мо
же никига край да им ва- 
тиш, а камо ли да видиш 
кой и накуде гьи върти...

- Я мислим къмто при- 
ватните джепове, а?

- Това и врапците знаю, 
ама иди га докажи! Дойде 
некой от некуде, подвър- 
лъи милионче и те му це- 
ла вабрика. А тая вабрика 
Манчо коща сто пути по
вече. Е са ми ти кажи оде- 
ка на тогова милиончета 
и кой му дава да се окьа- 
ри с иляди милиончета?

- Па знайе се, Агенцията 
за нриватизацию!

- Она Манчо затова се и 
ока Агенция! Знайе ли се 
работата на агьентите, 
они затова су агьенти, да 
им се не знайе работата...

- Ама се поназнава!
- Е, млого работе се по- 

назнаваю, а я Манчо, гьи 
и знайем...

- Па защо гьи не кажеш?
- Пак че се върнемо на 

това що започемо! Врана 
на врану око вади ли? Ти 
мислиш ли и друтьи не 
знаю! Знаю, ама си кьуту. 
Е тъгай защо баш я да се 
иступанчим?

- Добре де, кита толко 
знайеш, я ми кажи има 
ли при нас тайкуни?

- Нема никикви тайву- 
ни! Ако имаше, че разбу- 
цаю сва кьошетия и све че 
искараю навидело...

- Не те питам за тайву- 
ни, а за тайкуни, демек за 
новопечени богаташйе?

- Бре, що си смешан! Па 
пообърни се навам-натам, 
погледай и че видиш!

Познавате ли Критика- 
рова? Кико га не познава
те кига свакьи дън ви 
дърпа за рукав да ви ка
же кико он све чуйе, све 
види и све знайе! Свете 
шашме що се прайе, свете 
ллячкье и музаверлъци, 
све он носи у малият 
ггьрс. Ако помислите дека 
нейе баш тека, он че пис
не до небо и че ви рече 
дека главуту си дава! А 
питате ли га защо това 
не изнесе на бел свет - ее, 
тува че почне да клинчи и 
да га усукуйе, да мънка и 
ако сте га погодили у 
аминат, че си признайе 

; дека здрав ггьрс меджу 
: врата не му се тура и не 
I му се свиди дупе да зало- 
' жи. Бъш затова народат 
; му е лепнул прекорат 
: Критикаров.
: - Знайеш ли Манчо, за
що при нас работете не 
може да мърдну от место? 
- декну ми Критикаров 
онядан кока съм я вино- 
ван за това.

| - Епа ти све чуйеш, све
I видиш и све знайеш, па че 
ми кажеш!

- Че ти кажем, ама ако 
имаш стискавъц да уда
риш рабуш!

| - Не ми йе ясно кико си
готов да дадеш глазу, а не 
смейеш да заложиш дупе 
и да га речеш явно?

- Ее Манчо, Манчо! - поо- 
■мекну он. - Ако сакаш да 
знайеш че ти кажем: гла- 
ве на касапницу колко 
очеш и кве очеш, ама у 
нийедну касапницу нема 
да найдеш дупе!

Прав йе, реко си, ама че 
га питуйем да видим кво 
йе намислил:

- И за кво не можемо да 
мърднемо?

- Епа баш затова за койе 
ме мене нападаш...

- Не те разбирам...
- Море, млого убаво ме

какво говорят политиците, за- 
щото и тс често бълнуват.

Не викайте: УРА!, понеже
след това се случва присъства
щите да отгласят с: УД! Извик
вайте имената па политиците, 
които се споменават от орато
рите, но внимавайте да не се 
случи както в местата III., П. и 
К., където наш политик споме
навал имената на онозиционе- 
ри, а присъстващите след всяко 
име викали: Да живее!

Внимавайте да пс ви се случи 
и следната случка, която се 
случила, защото нашите агита
тори не били бдителни. В мяс
тото С. функционер от нашата

Запомнете: много

От албума на наш читател т

Гласувайте за нас9 

ние сме с вае!
Открай време преди 

насрочените избори върли 
политици тръгват по аги
тация. Тогава се сетят и за 
малкия Цариброд. Идват 
тук и с местни активисти 
убеждават народа, че 
именно те са тези, които 
ще оправят тукашните не
ща. Обещават възможно и 
невъзможно.
обикновено се хваща на 
въдицата им, а след това 
не ги виждадо следващите 
избори.

Свидетели сме, че така е 
днес, но така е било и пре
ди няколко десетилетия. 
Сценарият е същият. 
Най-напред кандидатите 
за народни представители 
с мила усмивка дефилират по 
главната улица, махат на граж
даните, дори с някои се и здра- 
висват. След това в някое поме
щение или на Павлиончето да
ват “вярна клетва”, че са много 
загрижени за народа и че ако 
дойдат на власт, ще сторят 
всичко възможно, за да му по
могнат.

На фотографията е Драго
люб Йованович - в средата, с 
лявата си ръка държи цветя, 
получени от домакните. Той е 
бил един от организаторите и 
ръководители на Земеделската 
партия преди Втората световна 
война. Снимката е направена 
пред Мицината кръчма, 
ден план отдясно е магазинът 
на Русим Гацев, край него са 
местните представители на Зе
меделската партия и зяпачи по 
тротоарите.

Народът

Пирот. Той обаче е отс. Славн
ия от рода Кюшчини с българ
ска националност.” Да, ама чо
векът се е сетил за своя край и 
за своите българи, когато са му 
били необходими техните гла
сове. За съжаление и днес има
ме такива “нашенци”!?

Снимката е от албума на Бе
са Колесии от Славиня.

Не ни е известно какво е обе
щавал Йованович па цариб- 
родчани обаче според онова, 
което узнаваме за него, можем 
да кажем, че на човек, който се 
е отказал от корените си едва 
ли може да му се вярва. В 
най-новата си книга “Цариброд 
- кой е кой” Богдан Николов е 
написал: “За Драгомир Иова- 
нович се пише, че е сърбин от

Мапча

Срещен Игов

пищи. Страхотно чувство! - разказал вторият.
Дошъл редът на третия приятел, но той мълчал. 

Двамата го подканили:
- Хайде, разкажи и ти най-хубавия си сън. Не е 

възможно да не си сънувал нищо...
- Да, да... Аз сънувах, че ме бесят!
- Е, как може това да бъде хубав сън?!
- Най-хубавият! Защото, когато се събудих, бях 

безмерно щастлив, че това не е истина!

Приказка

Най-хубавият сън
Трима приятели се събрали на приказки и решили 

всеки от тях да разкаже най-хубавия си сън.
- Аз сънувах, че летя и ми беше много хубаво - 

споделил първият.
- А пък аз сънувах, че съм намерил заровени жъл-

На за-
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