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Перничани гостуваха на СКЦ в Ниш
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Перник е
!1 красив град
с хубави хора"
*
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Офанзива на дамите в политиката

Президентът на Сърбия Борис Тадич приключи
вчера консултациите си с представители на парла
ментарно представените партии и коалици за из
бор на ново правителство на страната. Консултациите започнаха в понеделник с партиите, които
: спечелиха на парламентарните избори на 21 януа! ри най-много мандати в парламента - СРС (81) и
ДС (64).
(На стр. 2)

Сурдуличани отбелязаха Деня на общината - 30 януари

Политическите свади
спънка за развитието

Заместник-кме
тът на Община
Перник
Дончо
Лефтеров и директорът на Общинския
младежки
дом в този български град Милчо
Спасов посетиха
Студенския културен център (СКЦ)
в Ниш. По време
на срещата с директора на центъра Мирослав Йович и сътрудниците му бяха обсъдени възможностите
за по тесни връзки
и сътрудничество.
(На стр. 2)

у
Щ

I

ПК
№1§
К
I
т
I
I
I
■
•и*
I
ВШ
Р'
к.;>0
гостнте от Перник Дончо Лефтеров
т г
и Милчо Спасов на чашка в нашето
издателство
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Още веднъж по въпроса за визите

Босилеграпчани и
димитровградчани
чакат на опашките

^Раздадени яниуарски и светосавски признания * На ред е стратегията *Трябва ли хората от двете общини най-много
за руралното развитие, тъй като нашите села разполагат с почти неиз да почувстват тежкото визово бреме ватова, че
черпаеми икономически ресурси * Предстои реализацията на наисти са свързани с България по различни основи?
(На стр. 3)
на големи инвестиционни програми.
_____________

Български алпинисти загинаха в Алпите

С тържествено заседание на Общинската скупщина,в
присъствие на видни обществено-политически и културни
деятели от този край, лауреати на Януарските и Светосав
ски награди и признания и гости от Пчински и Ябланишки
окръг, както и от съседните български общини Трън и РаИван Пенков, Тихомир Стоянов и Филип изключително опасен и най-вероятно алпинисдомир във вторник в Сурдулица беше отбелязан 30 януари Жазмаги са тримата български алпинисти, ко- титс са решилн, въпреки всичко, да продължат
- Денът на общината.
(Ни стр. 7) ито загинаха при изкачване на вр
в Швейцария.
Загиналите са били опитни ал
пинисти, опитвали се да изкачат
Матсрхорн за втори път. Преди
година се отказали да катерят за
ряди лошото време. Според опит
ните плапинари отново природа
та е сложила трагичен край на
експедицията.
►
Ш
Няма да се жалят сили и сред
ства, за да се установи истината
за смъртта на тримата българи.
га Ш
Това съобщи за 6ТВ техният ко
лега и приятел Боян Петров.
П1
Според Петров, лоша осигуровка
е най-вероятната причина за гибелта на тримата български ал
пинисти. Последно момчетата са
се обадили в събота вечерта па
спой колега от Варна, за да поис
кат съвет дали да използват прик
път до най-близкия заслон. Учас
тъкът до заслона бил малък, но
( 'Урлулиия
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В центъра н.а вниманието

2 февруари 2007

"Перник е красив град
Всички искат
мандатоносител с хубави хора"
(От стр. 1)"
Най-напред президентът Тадич прие делегацията на СРС
начело с Наташа Йованович и
Лидия Викичевич. Те поискаха
от президента Тадич да даде
мандат за формиране на прави
телство на тази партия и след
това да си подаде оставката.
Делегацията на Демократи
ческата партия (ДС) водена от
Душан
Петрович, е предложи,
ла формирането на широко демократическо правителство с
премиер Божидар Джелич, в
което, освен ДС, биха влизали и
ДСС, Г 17 Плюс, ЛДП и партиите на малцинствата.
Делегацията на коалицията
ДС-НС, водена от Драган Йочич не е споменавала има за
кандидат за премиер, а основ
ната тема е била позицията за

В сряда президентът Тадич
разговаря с представители
те на СПС и на коалиция
та около ЛДП, а вчера се
срещна и с представители
на партиите на национал
ните малцинства.
^осово. Представителите на
тази коалиция са призовали
всички партии преди споразу
мение за премиера и правителството, да представят позицията си за Косово. дС предлага
изостряне на отношенията с
всички страни, и особено с
членки на НАТО, които приз
наят под каквато и да било
форма независимостта на Ко
сово, Г 17 Плюс от своя страна
призова да бъде съставено Директорът на СКЦ Мирослав Йович (в средата), неговия
правителство на демократич сътрудник Зоран Стоянович и гостенката от софийското
читалище "Роден край" Траянка Благоева с директора на
ния блок.
"Братство" Велимир Костов

За първи път роми
в парламента
За първи път партии на ромското малцинство влизат в
сръбския парламент и това е
историческо събитие, каза
председателят на Съюза на ромите Райко Джурич. Влизайки в
сръбския парламент, ромите
От трибината на бъдещия
парламент на Сърбия пред
ставителите на национал
ните малцинства ще могат
да говорят на майчиния си
език. Дииректорът на
Службата за човешки и
малцинствени права при
Правителството Петар
Ладжевич потвърди пред
ТАНЮГ, че това право е
регламентирано с новата
конституция.
В Скупщината на Сърбия
обещават, че до учредява
нето на новия състав на
парламента ще бъдат съз
дадени и технически усло
вия за това - кабини за симултанен превод.

Заместник-кметът на
Община Перник Дончо Лефтеров заяви, че Перник е
“хубав град е хубави хора ”
и затова трябва да се посе
ти. Общината има повече
от 100 000 зкители в два
града и в 22 други населени
места.
В миналото са били извес
тни предимно по миньор
ството и металургията.
Сега тези предприятия са
приватизирани, а освен тях
имат и текстилна промиш
леност с 3000 работници.
Много перничани работят
и в София, която е отдале
чена само 30 км.

ще могат да се борят чрез ни
ституциите за подобряване на
правовата, политическата, социоикономическата и културната си ситуация, посочи Джурич. Новият изирателен закон
позволи на партиите на малцинствата да получат след пар
ламентарните избори в Сърбия
на 21 януари места в парламен
та, без да се налага да премина
ват петпроцентовия праг, вали
ден ,за другите политически
формации. Две ромски партии
- Съюзът на ромите и Партията
на ромите ще имат всяка по
един депутат в новия парла
мент, представлявайки шес
тстотин хилядната ромска об
щност в Сърбия. В парламента
ще има още шестима предста
вители на малцинствата - три
ма депутати етнически унгар
ци, един етнически албанец и
двама представители на мю
сюлманската общност от райо
на Санджак.

(От стр. 1) на чества 35 години дейност и
през това време над 30 000 мла
“По дейностите ние много ди хора са били ангажирани в
си приличаме със СКЦ, понеже различни творчески колективи.
имаме почти същите творчески
колективи. Тъкмо тези неща ни
насочиха едни към други по Академичният камерен
оркестър към СКЦ в Ниш
време на гостуването на фол
клорния ансамбъл от нишкия днес гостува в Перник,
ще изнесе кон
Детски културен център в Пер където
церт под диригентската
ник. Считам, че имаме широки
на Милена Иняц.
възможности за сътрудничес- палка
Утре, на 3 февруари,
тво и за обмен на опит”, каза
нишлиите ще се пред
директорът на Общинския мла ставят и в българската
дежки дом.
столица.
Спасов сподели, че перниш
кият Младежки дом тази годи-

Много от тях сега са професио
нални танцьори, художници,
поети..., известни в цялата
ст рана.
“В момента в 13 любителски
творчески колектива са събра
ни около 500 млади творци.
Имаме театрална, литератур
на, танцова школа, също така и
школа по изобразително изкус
тво и много други. Те са важна
част от културата на общината,
която се гордее с 19 читалища,
4
художествени
галерии,
Общински драматичен театър,
Център за работа с деца... Да не
забравим вашите колеги, които
подготвят два регионални вес
тника "Градски вестник" и “Съ
перник” и кабелната телеви
зия", каза за “Братство” Милчо
Спасов.
М. Т.

Българското МВнР за изборите в Сърбия

Предизвикателство за консолидация
Резултатите от изботите в Сърбия показаха, че демократичните сили доминират в обществото и ще бъдат сериозно представени
новия сръбски парламент, като същевременно пред тях стои предизвикателството
за консолидация, за да се създаде стабилно
парламентарно мнозинство. Това заявява
българското министерство на външните работи. В позиция на говорителя на министер■

ството Димитър Цачев по повод проведените в Сърбия парламентарни избори на 21
януари се посочва, че ключовият въпрос за
Сърбия е бързото съставяне на ново правителство, което да бъде партньор на международната общност и да гарантира продължаването на демократичните и евроинтеграционни процеси в страната,

След парламентарните избори в Димитровград
Карла Дел Поите си отива

Да не се подновяват
преговорите със Сърбия
Освен консултациите във връзка със състава на новото пра
вителство, в центъра на вниманието на сръбската обществе
ност е и изявлението на главния прокурор на Трибунала в Хага
Карла дел Понте, че продължава да убеждава страните от ЕС
да не подновяват преговорите със Сърбия по Споразумението
за стабилизирине и асоциране, тъй като властите в Белград не
сътрудничат с Международния трибунал. Дел Понте заявила в
Хага, че подновяването на преговорите със Сърбия в “този
ключов и деликатен момент” би било вреда. “Това означава, че
на Белград се разрешава да продължи преговорите без да
арестува и предаде Ратко Младич. Ако това се допусне, можем
да забравим за Младич и за останалите обвиняеми, които се
издирват”, изтъкнала тя.
Главният прокурор на Трибунала в Хага Карла дел Понте
заяви, че през септеври ще напусне този пост, тъй като тогава
изтича и вторият й четиригодишен мандат. Тя добави, че и
швейцарските власти търсят от нея да се завърне, тъй като в
страната се повдигна въпросът за високите разноски за нейно
то ангажиране, които понася Швейцария.

Защо победиха демократите?
С 38,11 % от 6 159 валидни
гласа в Димитровградска община парламентарните избори
спечели Демократичната партия на Борис Тадич и то във
всичките избирателни колегии,
което досега не се е случвало.
Какво накара гласоподавателите в общината решително
да гласуват за ДС? Може би
факта, че той - негово величество гласоподавателят, най-после разбра, че никъде няма хляб
за три динара. Или разбра, че
катинарите на фабриките не се
свалят само с горещи речи и с
дърпането им пред камерите и
много други, главно празни и
неосъществими обещания.
1 ласоподавателят най-после
разбра, че фабриките не бяха
затворени поради демократичните промени, а поради начина

на стопанисване преди това.
Стана му ясно и кого подкрепя
международната
общност.
Достатъчно е да се разходи из
града и околността и да забележи десетина табели, на които
пише с чие съдействие и по
мощ са строени пазарът, водоснабдителната система Ивкови воденици, улицата и мостът в Белещ, помпената станция в Желюша, сградата на общината и накрая главната улица.
Такива помощи бяха обещани и някои трябваше да пристигнат още по времето на ДОС,
но последвалата я власт, дошла под звуците на Интернационала, отблъсна всички обещани
помощи,
Наистина в стопанството
все още има големи проблеми

и нито едно предприятие на
практика не работи или ако ра
боти това става с адски мъки и
проблеми. Но гласоподавате
лите разбраха, че най-сериоз
ните опити да започнат да ра
ботят поне някои от цеховете,
направиха сегашните демокра
тични управляващи. Резултати
те щяха да бъдат видими дори
и по-рано, ако някои от няко
гашните управляващи не пра
веха жестоки усилия да пречат
това да се осъществи.
Гласоподавателите в димит
ровградско по всичко личи
най-после се осъзнаха и започ
наха да мислят със собствените
си глави и да вярват само на
онова, което виждат и което се
прави в тяхна полза!
А.Т.

Г&ми и /гои&нтари
2 февруари 2007

Нашенци чакат на опашките
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Продължава обезлюдяването
на Босилеградско

(От стр. 1)
Въпросът как да се улесни
издаването на български визи
за граждани на Босилеградска
и Димитровградска общини
още е актуален. Актуализират
го не само хората, които са
изправени пред редица проб
леми, но и Националният съвет
на българите в Сърбия, Хел
зинкският комитет за защита
правата на българите, КИЦ и
представителите на местните
самоуправления в двете общи
ни. Всичките те настояват да се
облекчи визовият режим за
българското малцинство.
Визите наистина са безплат
ни, но както подчертават представителите на малцинството,
те за гражданите от двете
общини струват много. За да
дойдат в Генералното консул
ство, на някои хора им трябват
и по два дни. Тъй като присти
гат отдалече, те са принудени
да се редят на опашките пред
консулството, понеже хора от
Ниш и по-близките му места
вече са направили редици. Наи
стина, те не се правят поради
това, че в консулството не си
гледат работата. Напротив,
служителите му са натоварени
с работа, но броят на гражда
ните, които искат визи, посто
янно се увеличава, така че те
физически не са в състояние да
удовлетворят отведнаж всички
заинтересовани.
Имайки предвид тези затруднения, представители на
българското малцинство са
поискали от българското посо
лство в Белград и от правителството в София да бъдат
създадени възможности хората
да подават молбите си в Босилеград и Димитровград, където да получават и визите. Те
смятат, че за целта в двете
места трябва да бъдат открити
офиси, в които по един ден през
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седмицата да идват служители
от консулството, които да взи
мат молбите и да предоставят
на хората визираните им задг
ранични паспорти. Подобно е и
предложението на кмета на
Босилеградска община, който
дава помещение в кметството,
работник и кола, с която да се
носят молбите в конулството в
Ниш, а в Босилеград да се
донасят визите. Освен това по
инициатина на кмета и на
представители на босилеградския филиал на КИЦ преди
десетина дни в Босилеградско
са тръгнали две отделни
подписки на граждани за отк
риване на консулство в Босилеград, с намерение те да
бъдат изпратени до българско
то правителство и до българ
ското посолство в Белград.
Не е спорно, че визите са зло
не сам0 за оня Който има
нужда от тях, но и за оня, който
ги издава. В това отношение
голям брой граждани за новонастаналата обстановка обвиняват България. Ако обаче
лещата се наблюдават обективн0> Т0Гава не бива да се
пренебрегне факта, че за проблемите на сръбските граждани
във връзка с визите е виновна

Сърбия. Съвсем е известно, че
тя имаше по-добри условия от
България за кандидатстване и
приемане в Евросъюза, но
изпусна шанса си докато “се
справяше с проблемите на
Югославия”, а след това не
успя да се справи с изисква
нията на Трубунала в Хага.
Какво ще стане и дали
гражданите от Босилеградско
и Димитровградско ще полу
чат облекчение при получава
нето на визи не е известно.
Най-лошият вариант ще бъде
ако нищо не се промени и те и
занапред бъдат принудени да
се редят на опашките пред
консулството. Тогава обаче се
налагат поне два въпроса.
Първият е - виновни ли са те,
ако поради отдалечеността им
пред консулството ги изпре
варят хора от различни места
на Южна Сърбия, някои от
които настояват за български
визи с намерение да продължат
черноборсаджийството.
трябва ли те
Вторият е
най-много да почувстват теж
кото визово бреме затова, че са
свързани с България по
различни основи, главно род
нински.
В.Божилов

За парламентарните избори в Босилеградска община

Похарчени 3 милиона динара
*3а оборудване на избирателните пунктове са дадени 155 000 динара,
ангажирането на координатора и на членовете на работното тяло
струва 65 000, докато за надници на членовете на избирателните комиси и са изразходвани 2 759 000 динара
За организиране и провеж
дане на парламентарните избо
ри в Босилеградска община от
републиканския бюджет са по
харчени 2 979 000 динара, съоб
щи Станиша Зиновиев, начал
ник на общинското управление
и координатор на работното
тяло за провеждане на избори
те в общината. 155 000 дин. от
гази сума са изразходвани за
оборудване на избирателните
пунктове, 65 000 за надници на
координатора и на членовете
на работното тяло, докато с 2
759 000 динара са платени над
ниците на 1364 членове на из
бирателните комисии.
По-прецизните изчисления
показват, че за оборудване на
всеки от 31-те избирателни
пункта са дадени по 5000 дина
ра. За ангажимента си в орга
низацията и провеждането на
изборите координаторът на ра
ботното тяло е получил 20 000,

докато на тримата членове на
този орган са дадени по 15 000
динара. Освен шестте члена на
постояниия състав на избира•гелните комисии, във всички 31
избирателни секции имаше и
по двама представители па 19
партии и коалиции, които участваха в изборите. Предссдатели на комисиите -31 лица, и също толкова техни заместници
са получили по 2500 динара,
докато на 1302-мата контрольори за надници са дадени по
2000 динара.
Внимание привлича въпросът как изведиаж се появиха
контрольори на 19 партии и коалиции.когаго на политическата сцена в общината действат
само девет общински съвета на
политически партии. Освен коалицията на партиите на албанското малцинство, всички ос
танали участници в изборите
имаха свои представители-кон-

трольори в избирателните комисии. За отбелязване е и това,
че 10-те партии и коалиции, които допреди тези избори не са
действали в община, спечелиха
общо едвам 40 гласа. А всяка
една от тях беше предложила
по 62-ма “свои хора - по 2-ма
контрольори във всичките избирателпи секции. Гласуването
на изборите е тайно и никой ияма правото да влияе върху волята на избирателите, но се получава, че ие всичките са дали
своя вот на “споите” партии.
Дали с предлагането на контрольорите от името на партиите, които в общината спсчслиха едвам по 3-4 гласа, някои са
проявили хуманност и са овъзможили на група хора да си изкарат поне някаква печалба или
с това е осъществена някаква
друга цел е въпрос, на които засега няма отговор,
П.Л.Р.

Родените «а
тройно по-малко
от починалите
Как и по какъв начин може да се спре обезлюдяването на
Босилеградска община е въпрос, върху който много сериозно
трябва да помислят компетентните в общината и в страната и
спешно да предприемат мерки за прекратяване на тази тра
гична тенденция.
В Босилеградско днес живеят почти двойно по-малко хора
отколкото само допреди тридесетина години. Данните от
преброяването на населението през 1971 година сочат, че то
гава общината е имала 17 306 жители, а според последното
преброяване през 2002 година в Босилеградско живеят едвам
9 931 души. Предполага се, че около 1 000 души постоянно жи
веят във вътрешността на Сърбия или в Македония.
Драстичното намаляване на броя на новородените и увели
чаването на смъртността продължава да обезлюдява селища
та в Босилеградско. Доколкото това фатално явление продъл
жи със сегашния темп, наскоро една част от селата, в които в
момента живеят предимно хора на преклонна възраст, изцяло
ще бъдат заличени и на географските карти ще останат само
техните имена.
Въз основа на сведенията от гражданските регистри ражда
емостта през 2006 година е била почти тройно по-малка от
смъртността. Според официалните данни, през миналата го
дина в Босилеградско са родени само 67 бебета, починали са

вам 30 брака.
Освен десетина деца, родени в босилеградския Здравен
дом, останалите са се появили на бял свят в Сурдулица и в
други здравни центрове във вътрешността на Сърбия, в които
общини според закона са и регистрирани.
От 178 починали в Босилеградска община през миналата
година в Службата за регистриране на гражданите към ОС, в
която освен за града се водят и регистри за Райчиловци и за
още 11 околни села, са записани 97 лица. 44 са починали в Бо
силеград, 15 в Райчиловци, 7 в Извор и пр. Останалите 81 по
чинали са регистрирани в петте местни канцеларии в селата в Горна и Долна Лгабата, Горна Лнсина, Бранковци, Долно
Тлъмино и в Назърица. Според сведенията, най-голям брой на
починалите е в Горна Лисина - 12, в Долна Лисина - 10, в Дол
на Любата - 9, в Горно Тлъмино и Дукат по 7 и пр.
От сключените бракове през 2006 година, 24 са регистрира
ни в боснлсградската служба, по два в местните канцеларии в
Горна Любата и в Долно Тлъмино, а по една в Бранковци и в
Горна Лисина. Факта, чс Босилеградско обезлюдява потвър
ждават и данните, че през 2004 година в общината са били
сключени 50 брака.
Доколкото ие сс съживи стопанството и не се създадат условия за
развитие на селското стопанство, трудно може да се говори за спира
нето па процеса па обезлюдяване и за някаква перспектива за млади
те тук. Жалко е, но така говорят фактите!
П.Л.Р.

Пристигнаха парите
за социалната програма
в "Балкан"
ц лимитрош.родското гостилиичарско-туристическо пРед"Р""™е
..Балкин» присТиГнаха обещаните финансови средства от репуйликан
ския бюджет за реализация на социалната програма за .■-м< Р
„Ици „ предприятието. Трудовото “^'""социатата програма някои
но е прекратено на 31 >|1'У“Р";РЪ^"0“" ™
Ю0 евро за годиш.
от
по разпределянето
на парите ще продължи 30-ина дни.
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Съдебно дело
срещу мъчителите
на медсестрите
в Либия
Постановлението на Софийската градска про
куратура е образувало досъдебно производство
срещу 11 либийци за оказана принуда. Делото, ко
ето ще бъде разследвано от Националната след
ствена служба, може да приключи до два месеца.
Разследването е срещу 11 либийски офицери и
други либийски граждани.
Събрани са доказателства, че от 9 февруари до
май 1999 г. в следствения арест в Триполи, в съу
частие като извършители, те са принудили със си
ла и заплахи българските медицински сестри да
дадат неверни показания, които ги изобличават
като извършители на престъпление, и по-точно разпространение на зараза с вируса на СПИН на
над 400 либийски деца. Досега своите показания
са дали около 50 човека, събрани са и документи.
Ще бъдат разпитани още свидетели по случая,
уточниха от Прокуратурата, но отказаха да уточ
нят цялата си стратегия за воденето на досъдебното производство.

***

Съединените щати приветстваха изявленията
на най-големия син на либийския ръководител
Муамар Кадафи Сейф ал Ислам, че има план за
решаване на казуса с медиците в Либия, предаде
Франс прес. Говорителят на Държавния департа
мент Шон Маккормък отново потвърди позиция
та на Съединените щати за освобождаване на
българките и палестинския лекар. Припомняме,
че вчера министърът на външните работи Ивай
ло Калфин каза, че думите на сина на либийския
лидер са лично мнение, което едва ли ще проме
ни по някакъв начин ситуацията. Калфин допъл
ни, че когато смъртното наказание в Либия бъде
отменено, тогава можем да смятаме, че Джамахирията си е променила мнението.

Новини от България

Седмица
на България
в Европейската
комисия
Брюксел и Люксем
бург са домакини на
започналата Седмица
на България в Евро
пейската комисия. По
този повод на 29 януа
ри в кулата “Маду” в
белгийската столица
бе открита голяма ек
спозиция.
Основно
място в пея заема из
ложбата “Кирилската
азбука”. Тя е посвете
на на развитието на
старобългарската
писменост през веко
вете и по-специално
на кирилицата, която
от България през
Средновековието
е
пренесена в редица
страни.
Заедно с изложбата
“Кир илската
азбука”, в кулата “Маду”
в Брюксел са предста
вени и бронзови плас
тики на Росица Сотирова, картини, рисувани
върху коприна, от Здравка Костадинова, както и
керамични произведения на Боряна Данкова.
Общата експозиция бе открита от Ина Килева,
заместник-министър на културата. Тя изнесе и
лекция на тема “Българската култура - уникал
ният вкус па смесиците”.

л-

Конвенция за изграждане
на Трансбалканската
петролопроводна система
Министър Асен Гагаузов подписа в Скопие трис
транна конвенция между България, Албания и Маке
дония за изграждане на Трансбалканската петролоп
роводна система. По този петролопровод ще се пре
нася каспийски петрол от пристанище Бургас през те
риторията на Македония до албанското пристанище
Вльора, а оттам към европейските страни. Общата
дължина на петролопровода е 912 км. Годишният
транзит се очаква да бъде около 35 млн. тона, а инвес
тицията възлиза на около 1 млрд. и 200 хиляди долара.

След спирането на 3 и 4 блок
на АЕЦ “Козлодуй”________

Ще има ли
достатъчно
електроенергия?
Спирането на трети и
четвърти блок на АЕЦ
“Козлодуй” доведе до го
леми загуби за българска
та енергетика, а страните
от Балканите са застраше
ни от недостиг на електро
енергия, защото България
беше техният голям снаб
дител с електричество,
казва в специлано интер
вю за белградския сайт
Енерджиобзървър българ
ският министър на енерге
тиката Румен Овчаров,
цитиран от ТАНЮГ.

Директните загуби, ко
ито България ще претърпи
от преждевременното зат
варяне на двата блока, се
оценяват на над 1,6 мили
арда евро. Овчаров казва,
че България, която досега
е била водещият износи
тел на електроенергия в
Югоизточна Европа, е
предупреждавала за по
тенциална енергийна кри
за в региона, където пок
риваше 80 процента от де
фицита на електроенер
гия.

СМОЛЯН ■ ГРАЦ НА 0РФ1И, НЕВЯСТАТА И ЗВЕЗДИТЕ
* В Смолян е роден митичният певец Орфей, омагьосвал със своята музика хора, птици
и зверове. Може би затова и самата планина омагьосва и привлича. Всеки, стъпил няко
га тук, задължително се връща отново.
До Смолян можете да се придвижите
само по асфалт, защото тук железница
няма!? А от София до Смолян има 250
км.
Иначе градът е известен като един от
най-дългите (за това спорят с Габрово)
в страната - лъкатуши цели 19 километра по поречието на река Черна. Тук, в
Смолян, почти можете да докоснете
звездите - в най-големия планетариум
на Балканския полуостров.
Ако решите да посетите Смолян, пъ
тувайки по пътя от Пловдив, не пропус
кайте възможността да видите Чудните
мостове или Еркюприя. Те са образува
ни преди хиляди години вследствие на
земетресение, което е разрушило древ
ната пещера, водите са отнесли падна
лите камъни и са останали един до друг
два редки по своята красота моста.
В началото на града блестят Смолянските езера, известни като Смарагдовите очи на Родопите. Навремето били 20
на брой, сега са останали 7. Над тях се

извисяват Орфеевите скали, придаващи
на долината мистичност и неповторимост. Малко преди входа на града се из
висява грандиозната скала Невястата.
Легендата разказва, че по време на осмайското владичество от тази скала
български девойки се хвърляли в пропастта, за да не бъдат насила потурчвани.
В Смолян зимата е дълга и с много
сняг, но същевременно и мека заради
влиянието на Бяло море. Лятото е прох
ладно и с много слънчеви дни. Градът е
разположен в долината, прорязана от
река Черна, заобиколен е от вечнозеле
ни гори и стръмни каменни откоси, с
което наподобава на нашите краища.
Името му идва от славянското племе
смоляни, които живеели по тези места.
Като град е създаден преди половин
век, през 1960 година, със сливането на
селата Езерово, Райково и Устова и е
един от най-младите градове в Бълга
рия. Средната надморска височина е
около 1000 метра. Градът и
тази част на Родопите са
уникални и с отрицателната
йонизация на въздуха, която
е изключително здравослов
на.
Независимо, че е облас
тен център, Смолян съчета
ва урбанистичните белези на
цивилизацията, автентичния
дух на старите родопчани и
чудно красивата природа.
Тук са запазени къщи и цър
кви,
строени
през
ХУШ-Х1Х век. В града има

7 стари църкви. Наскоро в самия цен
тър бе построен най-големият източ
ноправославен храм в Южна България.
Животът и традициите на смолянчани и
изобщо на родопчани са запазени в ис
торическия музей “Стою Шишков”, къ
дето се съхраняват над 150 хиляди ек
споната.
В центъра на Смолян е планетариумът, където можете да видите история
та на вселената в уникалната звездна за
ла, да наблюдавате галактики и звезди с
помощта на специални телескопи.
Населението е изключитлено гостоп
риемно. За туристите има няколко голе
ми хотела, както и множество уютни
къщи и малки семейни хотели.
Само на 30-ина километра от Смолян е пещерата Ухловица - един от подземните дворци на Западните Родопи.
Образувана е преди 3,5 млн. години и е
с прекрасни дендритни украшения. Тук
можете да видите Залата на пропасти
те, чието име идва от 4-те бездни в зад
ната част на залата. Има магическа галерия от каролити и хеликтити. Пещерата завършва със 7 синтови езера, които в ранна пролет се пълнят с вода. Към
голямото езеро се спускат струите на
леден водопад. На 6 километра от нея
се намира пещерата Надарска, в нея
обаче се влиза само със специална екипировка.
В Смолян е роден и митичният певец
Орфей, омагьосвал със своята музика
хора, птици и зверове. Може би затова и
омагьосва и привлича.
Всеки, стъпил някога тук, задължително
се връща отново.

Такова нещо се случило и с нашенеца
Никола Гигов, който живее и твори тук!
Той е зет на покойния световноизвестен
български писател Николай Хайтов,
Едвам ли има човек в Смолян, който
да не познава поета, писателя и изследователя на Орфей, автора на над 40
книги (няколко и на теми за нашия
край) - Никола Гигов.
Смолян е перфектно място, ако предпочитате удобствата на града и едновременно с това сте запален скиор. Би
било кощунство, ако сте в Смолян и не
посетите най-слънчевия зимен български курорт Пампорово, който се нами
ра само на 10-ина километра от града.
Тук има много хотели, 20 писти,
ски-училище, както и 14 лифта и
ски-влека. Климатът е мек, със силно
средиземноморско влияние. Средната
годишна температура тук е 8,5°С, надморската височина е 1650 м, а най-високият връх Снежанка е на 1926 м.
Т. Петров

Ьоо ил&град.<жа к-рон-ипа
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В Изградня” отново тежко

В училищата ознаменуван
Искат да
Денят на Свети Сава
И тази година на 27 януари - Свети Сава, в босилеградското основно
анулират договора училище
и гимназията беше тържествено отбелязан Денят на прос
ветното дело в Сърбия.
за продажба
Около 35 бивши и сегашни
работници в “Изградня”
подписали петиция, с която
от
Държавната агенция за приватизация изискват да бъде анулиран договора за покупкопродажба на фирмата със сегашния собственик Зоран Тасич от
Вранска баня, който на 31 март
миналата година купи това обществено строително предприятие за 12 100 000 динара. Покраи 17-те работници, колкото в
момента са заети в предприя
тието, петицията подкрепиха и
17-те им бивши колеги. които
през миналата година приеха
социалната програма и доброволно напуснаха фирмата. В
предприятието очакват от кме-

тъкна, че докато са работили,
заетите са и получавали заплати. Понеже сега фирмата няма
работа в Босилеград собстве„икът им осигурил такава във
вътрешността, обаче те отхвърлили предложението му.
^
Недоволството на работниците кулминира, след като в
края на миналия месец Общинският съд в Босилеград чрез
търг продаде управителната
сграда на “Изградня”, гаража и
парцела около тях. Принуди
телната продажба е организирана, тъй като “Изградня” не
била платила около 4,4 милиона динара по делото, което частната фирма “Ласер” от Враня
спечелила срещу нея през сеп-

По този повод в голямата за
ла на Центъра за култура уче
ници от гимназията в съдей
ствие с Центъра изнесоха кул
турна програма, в рамките на
която директорът на училище
то Стоян Величков изнесе сло
во за Свети Сава. Освен реци
тал и стихотворения, посвете
ни на живота и делото на осно
воположника на сръбската
просвета, учениците под ръко
водство на своите преподава
тели по език и литература ре
цитираха стихове и изпълниха
песни на сръбски и на българ
ски език. В рамките на програ
мата се представи и първият
танцов състав към Центъра за
култура, съставен от среднош
колци, а за доброто настроение
Не са малко босилеградчаните, които тези дни си
задават въпроса защо в ту
кашните училища, в които
почти всички ученици са от
български произход, по та
къв тържествен начин не
се празнува и 24 май - Св.
Св. Кирил и Методий - Де
нят на славянската писме
ност и на българската
просвета и култура.

От културната програма в гимназията
на присъстващите се погрижиха и младите музиканти от гимназията. Покрай преподавателите и учениците от гимназията, на мероприятието присъс
тваха и ученици от основното
училище.
Празникът бе ознаменуван и
в основното училище, където
под ръководство на класните
ръководители във всяка пара-

лелка беше изнесено слово за
живота и делото на Свети Сава,
а учениците изпълниха културни програми,
По традиция за преподавателите в двете училища на този
ден бяха организирани тържествени обяди, а в основното училище местният свещеник отец
Михайло преряза службарски
колач.
П.Л.Р

В общината няма заразени с хепатит А
* Д-р Васил Захариев подчертава, че жълтеницата е болест на мръсни
те ръце и апелира към гражданите, а особено към децата строго да
спазват лична хигиена.
Този обект вече не е административна
сграда на ”Изградпя"
та и от общинското ръководство да им съдействат в Агенцията за прекратяване на договора.
Подписването на петицията
беше организирано на заседа
нието на синдикалната организация в “Изградня”, което се
проведе в края на миналата
седмица и на което присъстваха и бившите работници. Въпреки че бяха поканени, на събранието не присъстваха председателят на СССС в Босилеград Иван Асенов и кметът Владимир Захариев.
Кризата, в която бе попаднала “Изградня” през последните
години, продължи и след при
ватизацията. Работниците казват, че вече няколко месеца не
работят, банковата сметка на
фирмата е блокирана от 30 септември миналата година, а
собственикът вече няколко месеца не идва в Босилеград. 1>аботниците сочат, че след като
приключили изграждането на
обекта на електроразпредели
телното в Босилеград през
есента миналата година, фирмата не им осигурила друга работа.
Във връзка с изявленията на
работниците директорката на
“Изграяня” Юлия Йовчева из-

тември миналата година. Сънай-напред извършил
дът
оценка на посоченото имущес
тво и уточнил стойността му на
4,4 милиона динара, а на пуб
личния търг, проведен на 24
януари тази година, единствен
купувач бил “Ласер”. От
“Изградня”осведомяват, четази фирма е завела дело срещу
тяхното предприятие за наваксване на щежге, настанали
през 1994 година, понеже то не
спазвало взаимния договор за
делово сътрудничество.
В момента бившите и сегашни работници очакват да за
почне реализацията и па техни
те присъди по делата, кои то са
спечелили срещу “Изградня” за
неизплатени заплати и други
принадлежности за периода оз
януари 2005 до 31 март 2006 година. Във фирмата подчертават, че на всеки работник фябва да бъдат изплатени средно
по около 130 000 динара. Спе
челилите делата работници не
доволстват защо Общинският
съд забавя реализацията па
техните присъди, тъй като вече
е извършена оценка на имущес
твото, което трябва да бъде
продадено и от тези нари да им
бъдат изплатени принадлежпостите.
П.Л.В

Въпреки че в някои общини в
Пчински окръг е регистрирана
епидемия на хепатит А, в Боенлеградска община няма заразени с този вирус. Това заяви
пред “Братство” д-р Васил Захариев, специалист по епидемиология и шеф на босилеградската хигиенично-епидеми
ологична служба към Завода за
здравна защита във Враня.
Спорсд официалните данни
от Завода, освен в Сурдулишка
община, където от септември
миналата година насам са заболели 42 лица, епидемии на
хепатит А са провъзгласени и
във Владичип хан и Буяновац, в

които общини са регистрирани
по 28 случая. По думите на Захариев, заболели от жълтеница
има и във Враня и Прешево, а
освен Босилеградско, на територията на Пчински окръг вирусът е отминал и община Търговище.
В рамките на превантивната
защита хигиснично-епидемиологичната служба в Босилеградска община предприемат
всички необходими мерки,
Освен раздаването на афиши и
съобщенията по Радио Босилеград, под ръководството на
д-р Захариев всеки петък в
службата работи и съветник.

Последен път епидемия
на хепатит А в Боатеградска оощина оеше регистрирана през 2(141 го- \
дина, когато бяха заразени
души, предимно
ромски деца от раичиловената махала Лалош.
който дава съвети за превенция
оу хепатит и други заразни болести. Всеки работен ден службата организира и безплатни
лабораторни изследвания на
кръв и урина, с което със си
гурност може да се утвърди
присъствието на вируса.
П.Л.Р.

Фотооко

Първият
(НЯГ в

Босилеград
Първият тазгодишен сняг в Боси- >
леград пристигна сутринта на 30 яиуа- ]
ри и донесе огромна радост за
най-малките. Обаче за кратко - в сле
добедните часове снежната покривка
се стопи.
И докато снегът и студът отминават
Босилеград и по-ниските части от общината, в планинските райони тези дни върлува люта зн
ма. В Горна Лисица снежната покривка е пад 30 сантиметра, а снежните преспи па отдели м'
1
та достигат
и над един метър, така че движението по махленските пътища е парализирано^ ^
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6

Рим-итровград-о^а кроник-а

2 февруари 2007

След приемане на бюджета
на общината______

Заседание на Общинската скупщина

Търсят оставка
Кой колко ще
на председателя вземе от хазната
на скупщината
Заседанието на Общинската
скупщина в Димитровград, ко
ето се проведе в понеделник,
започна изненадващо за всич
ки. След като Донка Банович от
ДСС положи клетва като отборник (избрана на мястото на
подалия си оставка отборник
от същата партия), отборническата група на ДСС поиска
оставка на председателя на
Общинската скупщина Владица Димитров.
От иска се разбра, че Димит
ров е напуснал редовете на
ДСС. Иначе, според договор,
при учредяване на този състав
на скупщината, председател
ското място е на ДСС и сега
партията отново иска да вземе
този пост. В беглото обяснение,
което даде Синиша Ранджелов,
бе посочено, че председателят
на скупщината е предизвикал
конфликт на интереси, тъй като
за специализацията си е полу
чил спонсорство от “частен
предприемач, който печели
търгове за работа в общината”.
Затова ДСС счита, че “Владица
Димитров има морално задъл
жение да си подаде оставка”.
При това не бе посочено нито
името на предприемача, нито
фирмата, която е дала парите.
Според реакцията председа
телят на скупщината май не бе
изненадан от постъпката на
бившите си съпартийци и отго
вори, че няма намерение да си

подава оставка, че не същес
твува, стълкновение на интере
си, тъй като той парите, за кои
то става дума, не е видял, а са
платени на Медицинския фа
култет в Ниш. Димитров смята,
че функцията на председател
на скупщината е изпълнявал
честно и успешно и че самият
пост не му позволява той да
определя кой ще печели търго
ве в общината. Той подчерта,
че ако съществува договор на
коалицията от демократичните
сили, лично не го е подписвал,
но ако на мнозинство от отборниците е в интерес той да се от
тегли ще го направи.
От ДСС му направиха забе
лежка, че не може да упражнява
функцията си от Ниш, където е
на специализация, на което той
отговори, че докато не бе на
пуснал ДСС това на никой не
му е пречило, а сега пречи.
Изтъквайки, че като отбор
ник е изненадан от иска, Ангел
Йосифов поиска от този коали
ционен договор да се започне с
разрешаването на проблема,
всъщност да се разберат каолиционните партньори.
Накрая все пак надделя мне
нието, че това заседание не е
момент за разрешаване на този
проблем.
Нека да добавим, че ДСС,
искайки оставката на председа
теля на скупщината, не посочи
кой от отборниците би го за-

Вирусни инфекции
има, но грип няма
Началникът на службата за
обща медицина към димитров
градския Здравен дом д-р Боян
Давитков заяви, че в Димит
ровградско засега няма грипна
епидемия. “Можем да кажем,
че в общината има огромен
брой хора с респираторни ви
русни инфекции на горните ди
хателни органи, които много
наподобават на грипа по кли
ничните резултати, тежестта на
заболяването, заразяването и
начина на лечението”, каза Да
витков.
Доколкото се появят сим
птоми на болестта, хората не
трябва веднага да се обръщат
към лекарите, а трябва да ле
жат, да взимат витамини, топ
ли напитки и лекарства за тем
пература - аспирин,андол и др.
Антибиотици не трябва да се
взимат, защото те не са лекар
ства за понижаване на темпера
турата и не могат да се изпол
зват при всяка вирусна инфек
ция. Доколкото след два-три
дни не се премахнат симптоми
те на болестта и се стигне до
влошаване на клиничните ре
зултати, тогава трябва да се
обърнат към своя лекар и с не-

го да се посъветват как да се ле
куват по-нататък.
Здравите хора трябва да зна
ят, че превантивата е най-важ
на. Те трябва да водят здрав начин на живот, да се хранят
здраво, физически да са актив
ни, да се разхождат на свеж
въздух и да отбягват затворените помещения и места, къде
то се събират много хора. Ако
вече трябва да работят в такива
помещения, тогава е нужно да
ги проветряват след 1 -2 часа по
5-10 минути", поясни д-р Да
витков.
Б. Д.

местил.
Макар че започна с изненад
ващ иск за оставка на предсе
дателя, заседанието на скупщи
ната приключи сравнително
бързо. Без разисквания бяха
приети решенията за създаване
на зоохигиенична служба в
рамките на “Комуналац”, която
ще се старае за изоставени до
машни любимци, кучета и кот
ки, както и решенията за от
глеждане на домашни животни
и за условията, необходими за
това.
Предложеният втори ребаланс на финансовия план на
“Комуналац” за миналата
година също/ мина без разис
квания за разлика от плана за
тази година.
работа през
Основните забележки бяха вър
ху предвидените средства за
поддържане на определени съ
оръжения на граничния преход.
Програмата все пак бе приета
със забележка, че трябва да бъ
де съгласувана с общинската
комунална програма.
Без разисквания отборници
те приеха и отчета за миналата
и план за работа през настоя
щата година на Предучилищ
ното заведение “8 септември”.
На дневен ред бяха и програ
мата за работа и финансовият
план на историческия архив
Пирот, който съхранява доку
менти за три общини, включи
телно и за Димитровград.
Основната забележка е, че от
там само се търсят пари, а ня
ма начин на работа да настанят
поне едно лице от Димитровград.
От отборническите въпроси
интересен бе този, който се от
насяше до официалния превоз
вач на територията на община
та “Бленда турс”, за който бе
казано, че няма регистрирана
линия от Димитровград до Пи
рот, поради което вече няколко
пъти се случвало да няма кой да
превезе пътниците.
А.Т.

Рецитали
по случай
Деня на
Свети Сава
В димитровградското ос
новно училище и гимназията
“Св. св. Кирил и Методий” в
петък и събота се проведоха
рецитали по случай патронния
празник на образованието Савинден. Рециталите в чест
на първия сръбски архиепис
коп и просветител Свети Сава
подготвиха учениците и техни
те преподаватели. Гимназията
бе домакин на гости от две софийски училища.
Б. Д.

В края на миналата година Общинската скуп
щина в Димитровград прие бюджета на об
щината за 2007 година на износ от 259 692 000
динара.

Бюджетът е заплануван въз
основа на миналогодишния,
увеличен с 6,8%, колко се смята
да бъде инфлацията през 2007
г. Така заплануваните средства
са 257 682 000 динара, а остана
лите 2 010 000 са собствени
приходи на ползващите средствата от общинската хазна.
Приходите, събрани от да
нъци, такси, трансфери... и т.н.,
ще бъдат разпределени на пол
зващите бюджета. А кой колко
ще вземе от баницата...?
За институцията на предсе
дателя (кмета) на общината и
на Общинския съвет са предви
дени общо 5 859 000 динара
(миналата година 3 878 000
дин.). Трябва да се каже, че за
заплати са предвидени само
145 000 повече от миналата година, а увеличението главно се
дължи на изготвяне и реализа
ция на проекти.
За работата на общинската
скупщина са запланувани 6 068
000 динара (през 2006 г. бяха 4
635 000). И тук за увеличение
на заплатите са предвидени
минималните 57 000 динара, а
най-голямо е увеличението за
изготвяне на проекти.
В сравнение с миналата го
дина Общинската управа ще
получи по-малко средства около 9 милиона динара. Това
не означава намаляване на зап
латите, а се дължи на факта, че
миналата година са били пред
видени средства за реконструк
ция на сградата, средства от
донори по програмата за под
крепа на общините в Източна
Сърбия и повече средства от
експроприация на землището.
Намалени са средствата и за
основното образование с един
милион динара. Причината е,
че инвестиции през тази годи
на не са запланувани, докато
през миналата е реализиран

проектът за парното отопление
в училището в Желюша.
Средното образование от
общинската хазна, според при
етия бюджет, би трябвало да
получи 5 828 000 динара, което
с 911 000 е повече от 2006 година.
С оглед на факта, че през ми
налата година се разделиха
Центърът за култура и РТВ Ца
риброд, то средствата за Цен
търа са намалени от 16 783 000
на 9 395 000 динара.
За местното информиране
от общинската хазна ще бъдат
отделени 11 208 000 динара.
Общата сума за социални
помощи тази година е увеличе
на от 2 920 000 дин. на 3 718
000, а новосформираният Цен
тър за социални грижи ще по
лучи 3 313 000 динара.
За туристическата организа
ция на общината са предвиде
ни 1 728 000 динара, а пет мили
она динара за субвенции в сел
ското и дребното стопанство.
Здравният дом, който миналата година също се отдели от
Медицинския център в Пирот,
ще получи 5 милиона динара, а
Народната библиотека, ще мо
же да изразходва 4 043 000 ди
нара (миналата година 3 610
000).
Драстично е намалението в
областта на комуналната и път
на дейност — от 211 502 000
през 2006 на 108 830 000 за 2007
година.
Но дали наистина така ще
бъде реализиран бюджетът ос
тава да се види, тъй като опре
делени приходи може би няма
да бъдат осъществени. В край
на сметка и на миналогодиш
ния бюджет няколко пъти бе
направена ревизия, така че нак
рая на годината ще се знае кой
колко е получил и похарчил.

Крони па
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на развитието
(От стр. 1) развитие на общината, тъй ка
то нашите села разполагат с
- Макар че не успяхме да за почти неизчерпаеми икономи
пазим развойния си интензитет чески ресурси, които десетиле
от 2005 г. преди всичко поради тия назад бяха забравени, под
политическите
разногласия, черта той,
кулминирали към средата на
И този път кметът Момчиломиналата година, все пак Сур вич не пропусна да подчертае
дулишка община има с какво да успешното международно сът
се похвали по случай най-голе- рудничество на Сурдулишка
мия си празник, заяви кметът община, защитените няколко
Станислав Момчилович при проекта пред предсъединителоткриването на тържественото ните фондове на ЕС и програ
заседание на местния парла мата “Добросъседство”.
мент. Това са преди всичко
- Доколкото се превъзмог
плановите документи, с които нат възникналите политически
уточнихме основните насоки за
средносрочното си развитие, съмнение, чГсурдулишкаТб"
наи-значими от които са Прос- щина може да се надява
3
на още
торният и Благоустройствен по-ускорено развитие, защото
план на общината, както и раз предстои реализацията на навойната стратегия на защите истина големи инвестиционни
ната зона Власина, която е една програми. - Власина като туот осемте най-важни запазени ристическа дестинация и регимарки в страната. Изготвени са оналннят път от Сурдулица,
и вече приети и програмите за през Власина и Клисура, до
развитието на водоснабдител- граничния КПП Стрезимировните и канализационни мрежи ци? заяВи той.
в града и на Власина, както и за
След словото на кмета, на
пътната инфраструктура. На тържественото заседание бяха
ред е стратегията за руралното връчени януарските награди и
--------------------------------------------

Реч на лауреатите
Уилям Луис:
Сурдулишка община защити успешно най-много пр оекта и съм уверен, че това е само едно наистина добро
начало. Аз идвам от едно малък град в Ирландия, който
до 1995 г. беше известен като контейнер за боклук, а
сега е прекрасно преуспяващо във всяко едно отношение
градче. Сурдулица спазва всички изисквания и съм уве
рен, че крачка по крачка не само ще достигне нивото на
родния ми град, но и далеч ще го надхвърли, защото
Власинското плато с прекрасното езеро е един наисти
на европейски ресурс.
Примариус д-р Драгутин Тричкович, директор на
Института за майката и детето в Белград:
Днес е голяма дата за Сурдулица, но и за всички родени
тук лауреати. Драго ми е, че отговорните хора тук са
си спомнили за нас и са дали толкова висока оценка на
това, което ние постигаме далеч от родния си край, но
което е важно за всички граждани в страната.

Комунална програма за 2007 г.
в Димитровград___ __________

Кои улици ще се строят?
Въз основа на Комуналната
програма за 2007 г. в Димит
ровградско нова асфалтова
настилка ще получат следните
улици, т.е. участъци от улици:
“Сутйеска” от стационара до
ул. “Кирил и Митодий” (4700
м2), “Христо Ботев” от цър
квата до малкия площад в
квартала “Чуй петъл” - с раз
клонението (2000 м2), “Радничка” с разклонението и “Парти
занска” (1900 м2), “Осми март”
и уличката, която я свързва със
“Светосавска” (3000 м2), “Све
тосавска” до трафопоста (1400
м2), “Нишка" (2000 м2), “Хи
лендарска” (1400 м2), “Елин
Пелин” и “8 септември” (620
м2) и “Теслина” от хотела до
бариерата към СЦ “Парк” (600
м2). За целта ще бъдат израз
ходвани 2 200 000 динара.
В програмата са предвидени
и 37 милиона за ремонтиране
на улици, изграждане на под
порни стени и изготвяне на
проектна документация. “Бор
ческа” улица ще бъде ремонти
рана над жп линията, а ще про
дължи и ремонтирането на

“Балканска”. Улицата “Ерма”
също е планирана за ремонт
след решаване на имуществе
ните въпроси със собственици
те на площите. Улица “Софий
ска” ще бъде ремонтирана след
изготвяне на проект, както и
участъкът от улица “безимена”
пад машинния парк. За улица
“Босутски жертви” също ще се
изготви проект и тя ще бъде насипана с асфалтови стърготи
ни. Запланувано е да се уреди
един сокак па улица “Сутйсска”
и да се изготви проект за про
дължаване на строежа й. Улица
“Нишава” под жп линията би
трябвало да се разшири след
решаване на имуществените
отношения със Сръбските же
лезници. На улица “Софийска
би т рябвало да бъдат ремонти
рани тротоарите. На определе
ни части на същата улица ще
бъдат поставени решетки и
построена подпорна стена.
Подпорна стена ще бъде пос
тавена и на едно място на ул.
“22 декември”.
Б. //•

Станислав Момчилович
признания, които Общинската
скупщина присъжда на организации и лица, дали особен принос за развитието и популяризацията на тази среда,
С Барелеф на освобождениет0 на Сурдулица бяха удостое
ни Средното селскостопанско
училище “Йосиф Панчич” по
П0В°Д 60-годишнината откриването му, Детското ведомство
“Наша радост”, което цели три
десетилетия се грижи за под
растващите в общината, и
Сдружението на пенсионерите,
по случай полувековния му
юбилей.
С “Януарски грамоти" са
наградени Агенцията за рекон
струкция и развитие на Южна
Сърбия със седалище в Леско
вац и лекарите Растко Джорджевич, Иван Миланов, Влади
мир Станкович и Драгутин
Тричкович, докато Обществе
ното признание “30 януари” бе
ше връчено на ирландеца Уилям Лус, експерт за регионално
развитие към мисията на ЕС в
Белград. Весна Джорджевич,
ръководителка на Агенцията за
реконструкция и регионално
развитие в Лесковац, и Горан
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Йович, председател на Регио
налната стопанска камара в
Лесковац.
Тъй като Денят на общината
е само два дни след училищния
празник Св. Сава на тьржественото заседание на Общинската
скупщина в Сурдулица бяха
връчени и традиционните
“Светосавски награди”, С тях
бяха удостоени 16 ученици от
сурдулишките основни и средни училища постигнали завидни резултати на регионалните и
републикански съревнования,
три спортни училищни отбора,
класирали се високо в съответнте състезания, и 15 учители и
преподаватели в тези училища,
чиито възпитаници са наградени. “Светосавските награди”
са .парични - по 10 000 динара.
Като обществено признание
за изключителни резултати в
образованието и възпитанието
и за развитие на науката със
“Светосавска грамота” бяха
наградени 17 университетски
преподаватели и доктори на
науките в различните висши

На тържеството в Сурдулица присъстваха деле
гации на съседните бъл
гарски общини Трън и Радомир, водени от председателната па Съвета на
община Трън Иванка
Ивкова и от радомирския
кмет Златко Стойчев.
- Искрено се радвам на
всеки успех на сурдуличани и винаги с удоволствие идвам тук при пър
вите си съседи, каза
Стойчев. Можеш всичко
да смениш и от всичко да
се откажеш, но от съседа - няма начин. Съдбата ни е отредила така и
ме радва, че се уважава
ме взаимно, добави той.
учебни заведения в страната по
потекло от Сурдулишки край.
Комисията за присъждане
на Светосавски награди и признания присъди и 4 “Светосавски барелефа” на заслужили
просветни деятели.
Д.Мирчев/ В.С.Б

Сурдулишките училища
отбелязаха Свети Сава
Светосавската седмица в Сурдулица приключи в събота с цен
трално тържество в голамата зала на Центъра за култура. Пред
родителите и гражданите сурдулишките ученици показаха ак
тьорските си умения, декламаторското майсторство, първите
литературни опити и таланта си за рисуване. Учениците от
Основното училище “Пера Мачкатовац” от Бело Поле изпълни
ха пиеската “Хляб и босилек”.
Възпитаниците на основното училище в Божица бяха подгот
вили подбраната културно-литературна програма, след която за
едно с родителите си изслушаха концерта на белградската група
“Мечава”.
По повод празника, директорът на сурдулишкия цех на КпаиС
1пзи1а(юп Славолюб Стайкович подари компютър с придружа
ващите го съоръжения за нуждите на кабинета по информатика в
съседното на фабриката училище “Пера Мачкатовац”.
Д. М.
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И старите хора
обичат
да пътуват
* Съюзът на пенсионерите в Димит
ровград лапи за членовете си организи
ра 7-8 екскурзии във вътрешността на
страната и в България. Оказа се, че пен
сионерите обичат да пътуват и че за сксурзиитс се е търсил билет повече. Во
дачът па нснсиопсрската организация
Павле Тодоров сподели пред вестника
пи, че и тази година би трябвало да бъдат организирани 7-8 сксурзип до раз
лични туристически, исторически и
— забележителност в Сърбия и в
Други
България. На въпроса притеснява ли се
от затрудненията при организирането
на екскурзиите в България, имайки
предвид, че на гражданите на Сърбия
са нужни визи, Тодоров каза, че Съюзът
навреме ще подава исковете за визи за
групите пенсионери, които трябва да
пътуват.
* Съюзът на пенсионерите в Димит
ровград през 2006 г. е отпуснал 73 па
рични заема на стойност от по 5 хиляди
динара на членовете си от Фонда за
съвместна помощ. Заемите са безлихпени и сс връщат на еднакви месечни
вноски б продължение па 10 месеца. Ог
сформирането па Фонда през 2003 г. до
днес са дадени около 300 такива заема.
През тази година Съюзът пак ще оказва
парична помощ па членовете си.
Б. Д.

Решение на Скупщината
на рибарите в Димитровград

Разрешенията
не поскъпнаха
Скупщината на сдружението
на димитровградските спортни
рибари “Нишава” реши да не
повдига цената на разрешенията
за риболов в забръдските езера
“Сават Г и “Сават 2” в сравнепие с миналата година, така че за
тази наслада рибарите-сениори
и по-нататък ще плащат 2000 динара за година. Пионерите ще
трябва да отделят по 300. а рибаритс от категорията “останали" по 1000 динара. Дневните разрещения и по-нататък ще са 400
динара. Лапи от тези за риболов
в езерото са инкасирани 246 200
динара. Дадени са разрешения
на 55 сениори, 15 пионери, 24 рибарн от категорията “останали”,
докато най-много пари са събрани от дневните разрешения - над
105 хиляди динара. Приходите
от републиканските разрешения
за ловене в река Нишава и други
риболовни води, на конто димитровградчани са имали право
да ловят, възлизат па над 169 200
динара и то от 43 разрешения за
сениори на стойност 3100 динара са инкасирани 130 200, от 24
разрешения за младежи на стой-

ност 1500 динара - 36 000 и
от 5 разрешения за пионери
на стойност 600 динара 3000 динара,
Общата стойност на раз
ходите през 2006 г. е 445 430
динара. За членския внос в
Общността на рибар!•те в
Пнротски окръг “Горно понншавие" са отделени 127
000, на “Сточар” са отпуснати 36 310 динара за забръдските езера, пазачите са по
лучи около 73 000 и т.н.
През 2006 г. са зарибени
езерото “Сават 2” с 2000 кидограма риба карас и река
Нишава с 1600 бронки пъстърви. За зарибявапет0 са
отделени над 136 000 динара. Сдружението не е организнрало спортни съревнования заради недостиг на
средства.
......
Скупщината на
ва реши да забрани употре
®^1у!акЛ00"К0ИпВрадиРзвик11 „е!
задоволство на определен
брой рибари,
Б. Д.
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Част от интервю със Светислав Басара,
лауреат на НИН-ова награда за роман на годината

Всичко да © среди ■ това
е злата участ на нашия народ
(НИН брой 2926 от 25 януари 2007 г., интервюто взе Радмила Станкович.
Заглавието е на редакцията на "Братство")
^Драматургът Вида Црънчевич и вие сте родители на десетгодишните
близнаци Тара и Реля. Какво вие правехте на техните години, как из
глеждаше вашето детство през шестдесетте години на миналия век?
- Живеех в Баина баща, която, както аз я помОт друга страна погрешно е да се помисли, че
ня, тогава приличаше на Макондо от “Сто годи- такава прозрачност и “поганият ми език”, както
ни самота”. До известна степен такава остана и се казва в Западна Сърбия, са помогнали тирадо ден-днешен. Всичко ставаше бавно и времето жа. Тук не съществува нищо, което може да повминаваше по един природен начин. Не същес- лияе книгите да се продават, понеже има по-готвуваха празни часове. Учех, играех се и четох лям или по-малък определен кръг читатели и
книги. Нямаше какво друго да се прави, понеже кой какво ще чете зависи от вкуса на малкия
по това време във вътрешността още нямаше кръг публика, в никакъв случай от маркетинга.
телевизия.
Все пак това се неща, които повече помагат във
фолкмузиката, отколкото в литературата.
*Започнахте да пишете, станахте и ре
дактор в “Книжовна реч”, с други думи ве *Разкайвате ли се сега заради някои ваши
че определихте бъдещето си?
прекалени думи, или пак бихте правили
- Не беше така. Това беше по-друго време, същото?
всичко ставаше някак си
- Не, разбира се, че не
спонтанно. По-точно през
същото. Човек, който катова време не мислих, че
же, че отново би написал
през целия си живот ще се
същите работи, че отново
занимавам с писане. Смя
би живял същия живот...
тах, че ще напиша две-три
от него блика пакълна горкниги, за да имам спомен
дост и самолюбие. Доколот младостта, а след това
кото бих имал шанс, бих
ще се занимавам с някоя
живял по-другояче, пропо-сериозна работа. По
менил бих някои неща,
неже и ден-днешен на пимного страници бих писал
сането се гледа като на ня
по друг начин, някои кникакво хоби, на някакъв
ги никога не бих и напилукс, като на хляб без мо- Светислав Басара е роден на 21 декем- сал...
тика, докато сам не се уве- ври 1953 г. в Баина баща, а гимназия е *Коя своя книга не бихрих, че това е миньорска завършил в Ужице. Следвал е във Фи- те написали, т.е. пуб
работа, която за съжале- лологическия факултет в Белград. Ра- ликували?
ние тук не е на цена. Неот- ботил е като редактор в няколко спи
- Не бих написал рома
давна обаче хванах книга- сания. Бил е ожесточен противник на
на “Свята маст”. Мисля,
та “Любовта на сръбските режима на Милошевич, а след 5 окче той е далеч под нивото
писатели” и когато си ™мври 6ш посланик в Кипър.
_
Между другите е написал книгите:
ми, но проклятието на на
припомних какво е било Бумеранг, Джон Б. Малкович, Спука- шата литература е недои
отношението към писате- и0 огледало, Боопеу Типез, Сърцето на мъкът на пари. Бях прину
лите в края на 19-ото и на- земята, Мълва за велисопедистите... ден да пиша по една книга
чалото на 20-ото столегодишно, добра или ло
тие, ние днес не трябва да се оплакваме. От пи
сателите от миналото едвам ли някой е доживял ша. Ако тогава имах пари, нямаше да напиша
петдесет години, често са били затваряни, глад такава книга, бих изчакал да мине известно вре
и бих казал нещо съвсем друго, по-конкретно
ни, едвам свръзваха двата края... Така че все пак имеумно.
сме напреднали малко. Малко.
*Защо в последно време взехте великани
*Тук трудно се живее от писането?
те на планетата от различни творчески
- Традиционно тази среда има отрицателно области за свои литературни герои - Ниц
отношение към литературата, особено към она ше, Сталин, Достоевски, Толстой...?
зи, която е надминала националната митология
- Това е резултатът от промените в поетиката.
и тематика. Съществува омраза към универсал- Човекът се мени, но се мени и поетиката. Проиите теми. Това е злата участ на нашия народ.
мениха се някои неща, които ме интересуваха
Тези непрекъснати стремежи всичко да бъде
пет години, започнах да се увличам по нясредно, да дойде на ниско ниво, за да се живурка преди
мирно, без много възбуда, но и без много отго кон световноисторически явления и е нормално
в тоя контекст във формата на някакви поетични
ворност.
икони да ползвам някои от великаните от втора*Все пак вие сте решили да живеете от
та половина на 19 и началото на 20 век. Това са
писането и освен това не сте били крот
хора, които представляват характерното проки там, където това се очаква от свобо
мисляне за онова време, каквито са Ницше или
ден художник. Напротив. Колко ви стру
Достоевски, но и Кемал Ататюрк например, поваше това, че провокирахте чаршията?
неже не става дума само за писатели. С помощИли с това нещо вдигахте тиражите на
та на тези поетични икони правя иконостаса на
книгите си?
романите, обсъждайки нещата, които ме инте- Мисля, че не съм платил никаква цена. Не ресуват - създаването на великите истории от 19
мога да се оплача, че съм бил спъван, прогон и 20 век, каквито са комунизмът, нацизмът, фаван, че съм имал конкретни проблеми заради шизмът...
становищата ми към събитията в средата, в коя
то живея. Тъкмо моите становища бяха твърде *Защо избрахте паркинсоновата, а не няважни за изграждането на идентитета и интег- коя друга болест в заглавието на наградеритета ми. Приказвал съм всичко, писал всичко, ния ви роман и като метафора на злото?
- Името хубаво звучи, а освен това аз обичам
много от тези неща днес не са такива. Но
най-важното е човек да има становище, да не се да се играя с двусмислените работи, с мистификациите.
Взех една болест - паркинсоновата - и в
ръководи от “общата чернова” на мнения, доколкото въобще става дума за мнение. Да не романа направих завръзка, че това е болестта
следи лъжемитовете и обществено приемливи която се заканва на доктрината на здравето но
те приказки. От тази гледна точка съм доволен, тя и нейният откривател са бутнати на сметищече постъпвах както си исках и нищо лошо не ми то. Това е игра на идеи и думи, която ми послуЖИ да направя увлекателна завръзка и след това
се случи.
да презентирам нещата по свой начин.

култура
Изложба на картини в Димитровград

“Нишка рисунка”
лога за изложбата
изкуствоведката
Радмила
Костич
оценява, че тради
ционната изложба
“Нишка рисунка” е
вид на съзиране на
начините, по които
художниците реа
гират на зададен
проблем, решавайки
множество
сложни въпроси за
обществото,
де
мокрацията, изкус
твото и пр. Изкус
твоведката изтъква
и следното: “Експо
нираните творби ни
предоставят шанс
на едно място да
видим разнообраз
третираните
но
постижения, чрез
които може да се
следи хетерогенни
ят диапазон на съв
ременните
худо
Картина на художника Боян Оташевич жествени течения у
от Крагуевац
нас. Комплексният
преглед “Нишка ри
В сътрудничество с Галерия- сунка”, който е единствен по
та за съвременно изобразител- своята концепция, има за цел
но изкуство в Ниш Градската да подчертае спецификата и
галерия в Димитровград мина- значението на рисунката като
лия петък организира първата художествена дисциплина, коя
си изложба за тази година под то все по-силно превзема воде
название “Нишка рисунка”, щата роля в съвременното
Експонирани са творби на изобразително изкуство.”
50-ина домашни автори, повеИзложбата ще бъде открита
чето от които са добре извес- още една седмица.
тни на любителите на художесБ.Д.
твеното изкуство у нас. В ката-

Съве гът на театъра “Христо Ботев”
по повод репертоара___________

Не мже постоянно
до т угажда на
публиката
На неотдавнашното заседа
ние членовете на Съвета на теагьРа “Христо Ботев” изнесоха
интересни мнения във връзка с
представленията, които театъРът занапред планира да подготвя. Членът на Съвета и акТЬ0Р в театъра Славча Антов
сподели, че на димитровградската публика не може постоянно Да се угажда, като й се
предлагат лесно разбираеми
битови комедии, които тя предпочита. “Доколкото на сцената
кажсм Тата се ус..л, публ иката
ще се пръсне от смях”, но трябва Да положим усилия да я
свикнем и с по-сериозни текстове, каза Антов.
СпоРед доайена на димитРовгРЗДския театър Слободан
“лексич на публиката не трябВа На всяка цена да се Угажда,
понеже театралното изкуство
между Другото има и образователен характер. Той посочи, че
последните Две представления
На театъРа “Христо Ботев” комедиите Нишан” и “Хамлет
В село Д°лна Пъскашия”, са били сполУчлив избор. “Пред
ставлението Хамлет в село

Мърдуша Долна, според което
подготвихме нашето минало
годишно представление, сега
подготвя Народният театър от
Белград, който факт сам по се
бе си говори много”, сподели
Алексич.
Трябва да се отбележи, че
при подбора на представления
та, които театърът ще подгот
вя, от голямо значение е и фактът дали на автора на пиесата
трябва да се плати хонорарПоради ограничените финан
сови възможности димитров
градският театър не може да си
позволи да плаща високи хонорари на съвременни авториСпоред регламентите за автор
ските права, на сцената без
плащане на хонорар могат да
се поставят пиеси, чиито авто
ри са починали преди 50 годи
ни. Авторите могат и да се от
кажат от хонорара, който им
принадлежи. Така например
преди години Христо Бойчев
позволи на димитровградчани
безплатно да подготвят пиеса
та му “Полковникът Птица”.
Б.Д-

/
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25-и пехотен Драгомански полк (4)

Пленничество или свобода?
Иван Станчев. Особено жестока била битката при село Мокани на 25 девойници и подо^ицКЪАеТ° Загинали 57 геРои от полка, а били ранени 209
В тези борби дали живота си нашенците: ефр.
Владимир Тодоров и ред. Васа Тодоров от Скървеница, ред. Младен Петков от Моинци. ред.
Станьо Андонов от Мъзгош, ст. под. Александър
Василев от Желюша, ред. Васил Христов от Смиловци, ред. Алекси Стоилков от Петачинци, мл.
под. Стайко Витанов от Пресека, ефр. Петър Дон
чев от Радейна, ред. Младен Радивоев от Вучи дел,
ред. Никола Георгиев от Изатовци, ред. Петър Ге
оргиев от Градини, ред. Зарко Иванчев от Одоровци, ред. Христо Иванов от Долна Невля, ред. Асен
Коцев от Славиня, ред. Киро Костов от Моинци,
ред. Симо Петров от Лукавица и др.

окопите си, но почнали да замерват с камъни
“мечкаря” и “мечката”, та те едва се спасили. Дядо
Стоядин Йосифов ми разказа още една интересна
историйка. На площадка зад окопите нашенци иг
раели хоро, на гайда им свирел някой драговитчанин, а други нашенци и група германци ги гледа
ли. Между германците се разгорещила дискусия
за гайдата - какво е това чудо, което свири в нея?
Някой наперчен германец извадил сума пари и ку
пил гайдата. Докато нашенци се чудели защо е
дал толкова много пари за нея, той извадил нож и
я разпорил, за да намери “чудото”!
- Чудни гьерманци! Кво чудо от технику имаю,

От Румъния в
Македония
На 18 януари 1917 г. драго
манци били сменени от пози
циите си на румънския фронт
и през Русе, София, Цариб
род, Ниш и Велес пристигна
ли на позициите на Рашански
рид, северно от град Битоля.
На фронта било относително
мирно до 14 септември 1918 г.
За да повдигнат бойния дух на
войниците и да ги подготвят
за предстоящите битки, гер
мански инструктори учели
драгоманци как да хвърлят
бомби бухалки, да секат теленни мрежи и др. Тъй като
положението било мирно, на
шенци, освен че упражнявали,
правели и най-различни “лу
дории”, за да им мине по-лес
но времето и да не мислят за
близките си в родния край.
Понеже германците имали
храна, а нашите не, драгоман
ци измислили начин как да им
вземат от храната. Облекли в
черни кожи един едър войник от Бански дол, вър
зали го с вериги като че ли е мечка и “мечкарят” го
повел към съседните германски окопи, придружен
от нашите воини. Любопитните германски войни
ци излезли от окопите да видят “мечката”, а пред
варително подготвена група нашенци се вмъкнали в техните окопи и им задигнали част от храни
телните запаси. Нашенци се гощавали няколко
дни и решили отново да направят същата хитрост.
“Мечкарят” повел “мечката”, барабан биел, обаче
германските войници не само че не излизали от

Последното юнашко дело
Когато се върнали в Цариброд към края па
/918 година, воините от 25-пехотен Дра
гомански полк били посрещнати от... полковото знаме! След поражението на фронти в Македония славното знаме не паднало
в робство, понеже на 2 октомври, ден след
подписването на примирие, капитан Васи
лев го взел и заедно с двама войници успял
да го донесе в Цариброд! Не само знамето,
но и парите на полка - /75 000 лева. Това
било последното юнашко дело на воини от
славния полк.

Данко Василев от село Борово, махала Се
лище, ми разказваше, че и неговият баща
Владимир попаднал в пленничество в Маке
дония. Французите, които пазели пленни
ците, не били особено бдителни и мнозина
от пленените успели да избягат. Когато ги
карали през Македония, Владимир също из
бягал. Цял ден се лутал, на няколко места
поискал хляб, но никой не му дал. Гладен и
уплашен, той видял запалените огньове
край пленническия лагер и през нощта се
върнал при другарите си. По-сигурно му би
ло пленничеството с тях от свободата в
непозната земя. “Баща ми сам се пленил казваше Данко, смеейки се. - Рачунал си
кво стигне другьите войници, това нека
стигне и ньега. Сам у непознатете планине
йе могъл главу да изгуби, зверове до га растъргну. ”
тегляне към Крушево, а след това към
Скопие. Българското правителство
поискало примирие, което било под
писано на 1 октомври 1918 г. Според
него войската с всичкото си оръжие
трябвало да се предаде в заложничество. На 2 октомври драгоманци по
теглили към Скопие, за да се предадат, но ги закарали в Прилеп, в село
Секулово, след това в с. Острово. На
27 ноември ги откарали с влак в Со
лун, а оттам с параход до Деде Агач,
откъдето след повече от двумесечно
пленничество пристигнали с влак в
Цариброд на 9 декември 1918 година.
В Първата световна война Бълга
рия претърпяла национална катас
трофа. По силата на Ньойския дого
вор между другото тя е била длъжна
да намали войсковите си части и за
това Драгоманският полк е намален
на една дружина, а командирът на
полка Георгиев и неговият помощник
Кожухаров били уволнени първи. Тъй
като Цариброд бил откъснат от Бъл
гария и даден на новосъздаденото
Кралство СХС, полкът бил изместен
в Драгоман, след това в Търново, а от
май 1921 г. като дружина се настанил

а не може да разбсру нашуту гайду. Това и съга ми
не йе ясно! - клатеше глава дядо Стоядин.

Престрелки с французите
През 1917 година па няколко пъти имало малки
стълкновения между драгоманци и французите.
На 16 май французите ненадейно нападнали и
убили 5 войника, а 5 ранили. На 25 август йод. Ди
митров минал окопите и хванал два “живи езика”,
при което 4 войника били убити и 5 ранени. Хващането на “живи езици” било нужно, за да се раз
берат намеренията на врага. Драговитчанинът
Глигор Иванов ми разказваше, че неговият баща
Гюра се промъкнал през телената мрежа, хванал
жив френски войник - негър, вързал го и го доне
съл в българските окопи. За този подвиг получил
отличие, което неговите потомци пазят с обич. От
14 до 30 септември френската войска извършила
жестоко артилерийско бомбардиране на окопите
на драгоманци. Още първия ден загинали 3 войни
ка, а петима били ранени. През следващите дни
паднали още 13, докато 34 били ранени, между тях
и командирът на Пета рога п. Велчев, който сетне
починал от раните.
След поражението на българската войска и
пробива на фронта на Добро поле, започнало от-

Споменът живее...
След непълни двадесет славни години 25-и
пехотен Драгомански полк престанал да
съществува, но в паметта на неговите
войници и техните потомци от Царибродско живее и вечно ще живее. Няма ги вече
воините, преживели балканските и Първа
та световна война, смъртта проредила и
техните синове, обаче след почти столе
тие приказките, съхранени в паметта на
потомците на героите, имат някаква чуд
на, мистична сила. И затова вечно ще жи
веят. И приказките, и споменът за наши
те храбри прадеди.
___
в Сливница. Неговите казарми в Цариброд били
запалени през 1941 година от отстъпващата югославска армия.
Тази кратка история на 25-и пехотен Драг омански полк, наречен още Каменярски, поднасям
вместо цветя па загиналите и починалите герои от
славния полк и прекланям глава пред делта им.
- Край Цветно ИВАНОВ-БОРОВС НИ
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Спорт

____________________

На европейското първенство във Варшава

Определени са най-добрите в спорта в Пиротски окръг
през 2006 г.

Ивана Савич окръжен
спортист на голината
* Андреа Тодорова и Анита Накова сред лауре
атите
На 26 януари в Дома на войската в Пирот бяха провъзгласенй победителите във всички
категории в рамките на акцията
за избиране на най-добрите в
областта на спорта в Пиротски
окръг през 2006 година.
За спортист на годината в
окръга е избрана хандбалистката на ХК “Пирот” Ивана
Савич. След нея се наредиха
Саша Соколов от ФК “Раднички”, Саша Любинкович от хандбалния отбор “Пирот”, Марко
Костич от Мото клуба “Костич” и т.н.
За отбор на годината е избран ФК “Раднички”, член на

Саша Соколов е най-добрият спортист на

Първа футболна лига на Сърбия, заемащ четвърта позиция,
Треньор на годината е Небойша Вигньевич, треньор на ФК
“Раднички”, докато Миле Стоянович от ФК “Лужница” и Симеон Манов от АК “Балкан” се
наредиха след него. Да напомним, че Стоянович е наказан от
Футболния съюз с доживотно
изхвърляне от футбола, но това за журито не бе от значение,
Андреа Тодорова се нареди
сред лауреатите в категорията
спортисти до 15 години, а Анита Накова е победител сред вИЙСКИ
спортистите до 19 години,
Световните шампиони по
ДС. фигурно пързаляне за 2006 година Албена Денкова и Макспечелиха
Ставийски
Пиротска община в 2006 г. сим
бронзови медали на европейското първенство, което бе
проведено тези дни във Варшава. Златните медали бяха присъдени на френска, а сребърнимача за този клуб Соколов се вър
те на руска двойка.
нал в “Раднички”. По-късно минал
Макар че това е още един говъв ФК “Бор” и там се задържал че лям успех, българската двойка
тири години. Известно време играл не е доволна от него. Ето и прии в Гърция. Фланелката на “Раднич чините:
ки” отново облича през 2001 г. За
“Ние се състезавахме не сретози клуб досега е изиграл над 400 щу френската и руската двойка,
мача. И продължава и днес, макар а срещу шефа на руската федече е в напреднала футболна въз- рация и руската съдийка. Дори
раст.
Соколов казва, че го радва избо-

Признание в края на кариерата
Капитанът на футболния от
бор “Раднички” Саша Соколов бе
провъзгласен за спортист на Пи
ротска община за миналата годи
на. Роден е 1969 година в дерекулското село Ясенов дел. С фут
бола започнал да се занимава
още като дете. Играл е за всички
категории на най-известния фут
болен клуб в Пиротски окръг и
рано намерил своето място в ти
ма - мястото на либерото. Регис
трирал е над 200 мача за младите
категории на клуба. Като юноша
е бил интересен за редица първодивизионни клубове. През 1987
година имал пътна злополука и
тогава само той и приятелката
му (сегашната му съпруга) вярва 7
ли, че ще се завърне на игрището.
Новия футболен живот започнал
във ФК “Драгош”. След стотина
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рът за спортист на Пиротска общи- Баскетбол: 14 кръг от първенството на
накГидПваВоте;оЧлееги“муТспорис- Втора сръбска лига - група изток

ти. Смята, че не е нереално “Рад
нички” наскоро да влезе в Мериди- А/Тлт>д МТТПГП ттх.
ан супер лига и да стигне до самия
МГНЛ II Д .09 ЮШ\С1

т сГРб^нк?зв"чГа“Радниу™'аще за димитровградчани
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играе все докато може да бъде от
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полза за тима.
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Младост" започна да се готви
за пролетния полусезон

* Запланувано е отборът да изиграе контролни срещи с "Радник" от
Сурдулица, "Баня" от Вранска баня и други отбори от Пчински окръг
Владица Манасиев ще провеждат тренировки по 2 - 3 пъти
седмично в спортния център
“Пескара”. Запланувано е отборът да изиграе контролни срещи с “Радник” от Сурдулица,
“Баня” от Вранска баня и други
отбори от Пчински окръг,
—
През зимната пауза отбора
не е напуснал нито един футболист. В “Младост” изтъкват, че
освен на опитните футболисти,
които вече няколко сезона игЧастната строителна
раят заедно, много залагат и на
фирма ТИП, собственост
юношите, които вече са потна Любиша Петрунов от
Босилеград, неотдавна дари върдили качеството си с отлична “Младост” 65 000 дина ните изяви през есента. В клуба
ра. Сумата ще бъде израз
се надяват, че през зимната паходвана за купуване на нови уза ще подсилят редовете си с
фланелки и други съоръже един опитен нападател.
ния за футболистите.
Есенния полусезон босилег-

Д.

х

БК "Морава" (Владмчин хан) - БК "Димитровд. с. град" 91 : 62 (21 : 23; 25 : 14; 21 : 18; 24 : 7)

Босилеград

Босилеградска “Младост”
започна подготовки за пролетната част от тазгодишното
първенство в Южноморавска
футболна дивизия, която ще
стартира през средата на март.
В подготвителния цикъл,
който започна на 31 януари, са
включени 22-ма футболисти,
които под ръководството на
треньорите Георги Георгиев и

съдиите ни казваха, че сме
най-добрите, а като ги питам
тогава защо сме трети - не оттоварят”, заяви Ставийски на
специална пресконференция,
“Недоволни сме от класирането, но сме щастливи от представането си и че защитихме
името си. За пръв път открито
много високопоставени хора в
ИСУ ми казаха, че не разбират
резултатите в танците на лед”,
добави Денкова.
Максим Ставийски още каза,
че изпълнението на свободната
им програма в Полша е било
най-доброто през целия сезон,

радчани завършиха на 10 място
с 18 спечелени точки. Въпреки
че преди началото на първенството бяха запланували да
спечелят 21 точки, в отбора изтръкват, че са сравнително доволни от постигнатите резул
тати. Амбициите на клуба са
през пролетта да се нареди
сред първите 6 отбора в дивизията, които ще получат правото да се състезават в междурегионалната дивизия, която ще
бъде формирана за следващо
то първенство. Всички в отбора
са убедени, че могат да осъществят тази цел, понеже
“Младост” разполага с качествени футболисти, готови да
спечелят срещу всеки един отбор в дивизията.
П.Л.Р

Владичин хан 26 януари 2007
г. Спротната зала във Владичин
хан, зрители - около 200, рефери Д. Милошевич и Н. Иованович
от Ниш.
Димитровградчани загубиха в
първия кръг на пролетната част
от първенството. Непрецизният
шут бе главната причина за лошия резултат. Освен това в със-

тава липсваше един от най-добрите баскетболисти Андреевич.
За “Димитровград” играха
Милошевич 7, Стефанович 6
Алексов, Йоветич 6, Станимиро
вич 5, Мишев, Андреев 24, Вел
ьов и Радованович.
В следващия кръг “Димитровград” посреща утре в Пирот от*
бора на “Озрен” от Соко баня.

Заседание на Управителния съвет
на ФК “Балкански”

Сменен е треньорът
Новица Алексов
* Решението е оправдано с цел
та класиране в Сръбска лига
На последното си заседание Управителният
съвет на ФК “Балкански” освободи треньора на
първия отбор Новица Алексов. В обоснованието
на решението се казва, че отборът желае да се кла
сира в Сръбска лига и за тази цел му трябва ка
чествен треньор.
Нов треньор на “Балкански” трябва да бъде из
бран през следващите няколко дни, понеже вече е
време да започнат подготовките за пролетната
част на първенството.
д.с.

Длбум
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От албума на наш читател

Магазин за шевни машини

В старата димитровградска чаршия почти за всеки дюкян, кръчма, фурна, бръснарски
салон,
сладкарница или какъвто и да е друг обект съществуват интересни историйки, които и ден-днешен се преразказват от
по-старите. Ето защо царибродчаните - кореняци
с пълно основание и с голяма носталгия говорят,
че чаршията е имала своя
душа и оригинална привлекателност и чар.
Благодарение на тази
снинка от албума на сенейство Гацеви, заснета
през Втората световна
война, ще се върнем в миналото, за да ви представии един от най-известните дюкяни през първата
половина на миналия век

- магазина на Русим Гацев, намиращ се на мястото, на което днес е хотел
“Балкан”.
Русим Гацев е по потек
ло от село Бачево. Остава
сирак на 9 години, след
като баща му загива В
Балканската война. Изучава занаят, след което
работи като ковач, но за
твърде кратко време. Наскоро става търговец на
шевни машини с дюкян,
нает в обекта на Петър
Денков.
Недоволен от
малкото помещение, взима под наем дотогавашната кръчма на Тодор
Бързака, царибродски
банкер и лихвар. Най-големият тогавашен обект
на главната улица му дава възможност да открие
магазин със стоки за ши-

роко потребление. Всъщ
ност неговият магазин по
онова време за Цариброд е
бил един вид "централен
универсален магазин", в
който е могло да се купи
всичко - от игла до шевна
машина. За да обслужи
многобройните клиенти, в
магазина са работели че
тирима търговци, от кои
то по-известните са Вецко
Давитков и Лаза Нововереца.
Царибродчани помнят
този магазин и по необик
новеното му име “Рим Берлин - Токио”, което е
носил от 1941 г. (по сугестия на Бързака). Но след
1945 г., а и по-късно
именно това название до
нася на Гацев редица неп
риятности. Заради този
“грях” той години наред е
трябвало да се доказва, че
е лоялен гражданин. Ка
то предприемчив човек с
много идеи, опит и зна
ние, той е непосредствен
участник в обновлението
на страната и общината и
създаването на първите
социалистически
предприятия - "Васил Иванов
Циле", “Механичар” и
други.
Както се вижда от сним
ката, пред магазина пос
тоянно е имало часовой,
дали заради охрана на
магазина или по други
причини не е известно.
Сретен Игов
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Съставил: Драган Петров
ВОДОРАВНО: 1. Най-извес
тният американски мафиот.
6. Град в Сърбия. 11. Седмата
нота. 12. Неприлично поведе
ние. 14. Летописи. 16. Един
океан. 17. Порядък. 18. Широ
ка улица. 20. Мярка за елек
трическо съпротивление. 21.
Името на актьора Марвин. 23.
Дума за отричане. 24. Експло
зия. 25. Източник на енергия.
28. ГрадвХърватия. 29. Хими
чески елемент. 30. Английско
мъжко име. 32. Река в Сибир.
33. Благородническа титла.
34. Модел на "Москвич". 36.
Изкопи. 37. Спортен съдия.
39. Град в Срем. 40. Подемно
съоръжение. 42. Името на
българската скиорка Попова.
44. Английско женско име. 45.
Героиня на Иво Андрич. 46.
Лично местоимение.
ОТВЕСНО: 1. Авто-знак за
Кикинда. 2. Вид бельо. 3. Животмо, което носи къщичката
си на гърба. 4. Френски тенисист. 5. Специалист по етнография. 7. Женско име. 8. Река
в Австрия. 9. Император. 10,
Горско животно. 11. Място,
където се съединяват край"(ата на костите чрез сухожи-
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Осведомяваме роднини и познати, че на 25 януари 2007
година на 88-годишна възраст почина нашата мила сестра
и леля
ЦЕНКА ИВАНОВА
от с. Драговита
и бе погребана на 26 януари на гробището в
Димитровград.
Поклон пред паметта й!
Братът Стоян със семейството си
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Последен поздрав на милата ни леля
ЦЕНКА ИВАНОВА
от с. Драговита
Поклон пред памета й! Почивай в мир.
От братанците Йордан, Денча,
Хранислав, Севда и Стана
На 5 февруари 2007 г. се навършват 40 ДНИ от
смъртата на скъпата ни съпруга, майка, свекърва
и баба

МИЦА ДИМИТРОВА
по потекло от с. Поганово
*
ще бъде отслужена на 5 февруари
А на Панахидата
белградските гробища Орловача.
Още не ни се вярва, че ни напусна завинаги. Оставаме с тъ
гата, болката и обичта си към теб. Почивай в мир!
От опечаленото семейство

И

На 4 февруари 2007 г. се навършва ПОЛОВИН
ГОДИНА от смъртта на
ИВАН М. ДЕСПОТОВ (1925 - 2006)
юрист в пенсия от Босилеград
Панихидата ще отслужим на 3 февруари (събо
та) от 11 часа на гробищата в Райчиловци.
"I
С любов, която смъртта не прекъсва, и с бол
ка, която времето не лекува, се прекланяме пред
светлата ти памет. Почивай в мир и светлина!
Опечалени: съпруга Ягода, син Бранислав, дъщеря Антоанета
със семейството си и многобройни роднини и приятели
На 9 февруари 2007 г. се навършват 6 ТЪЖНИ ГОДИНИ от
преждевременната смърт на нашия мил съпруг, баща, тъст и
дядо
ИЛИЯ ПЕТРОВ-ЛИКА
от Димитровград
Скъпи наш, много ни липсваш. Ти ни беше
опора, даряваше ни с много обич, добрина и сър
дечност. Времето минава, но болката и тъгата ни
по теб остават. Вечно ще живееш в нашите сърца.
Почивай в мир!
Твоите: Оливера, Любица, Биргида,
Веселин, Деян, Асен, Илия и Валентина
На 6 февруари 2007 г. се навършват ДЕСЕТ
ГОДИНИ от смъртта на нашата непрежалима
съпруга, майка, свекърва, тъща и баба
НАДКА ПЕТКОВА (1928 - 1997)
от с. Долна Любата
С много обич и тъга свеждаме глави пред свет
лата ти памет. Нека ниаю не тревожи вечния ти
покой!
От най-близките
На 7 февруари 2007 г. се навършват 17
ГОДИНИ от смъртта на татко ни
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ (1911-1990)
На 10 януари 2007 г. се навършиха ДВЕ
ГОДИНИ от смъртта на майка ни

лия (мн ч.). 13. Въздушното
пространство над Земята. 15.
Политическо учение. 16. Вид
спортна гимнастика. 19. Проник„ане в жилище насила. 22.
[/]мего на певеца Монтан. 26.
Втората нота. 27. Вид музи-

кално-сценично изкуство. 29.
Циркова площадка. 31. Стара
мярка за тегло (мм.ч.). 33. Голямо селище. 35. Област в
Хърватска. 38. Исторически
град в Сърбия. 41. Радко Николов.43. Анто-знакза Дания,
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---------Водоравно: 1. Тенор. 5. Букурещ. 11. Юг. 12. Китен. 14. Мокет,
16.Пир. 18. Фалит.20.Кофа.21. Епос. 23. Мусул.25. Тал.26.Певен. 28. Тоник. 30, Ни. 31.Тенис. 33. "Писан".36. Ракия.38. СиМид.40. Ал.42. Тесла.43. Цикъл. 44. Перо.46. Ат.47. Налог. 48.
Икар. 49. Кале. 50, Анан.

ГИНКА ДИМИТРОВА (1913-2005)
и двамата от село Било
Мили родители, бабо и дядо, времето минава,
но не може да заличи неизмеримата ни любов
към вас.
Вашите: Никола, Стоян, Васил и Иванка
със семействата ей
На II февруари 2007 г. ще се навършат 10 ГОДИНИ от
смъртта на нашия непрежалим
СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКО В И Ч
от Димитровград
Пазим прекрасния спомен за теб с много обич
и болка. Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Съпругата Милка, спинът Миомир и дъщеря
та Биляна със семействата си

Кум-ор - Сатира - }абава

12 15*ИНг<тТО:2 февруари 2007
____

От албума
на един КОС-БОС
Кълвач клеветач - сват Илия
прелетач, чат-пат, Стания пойна птица... жица, жица, Каменица!
Преметач... може и без крилца по-малко ястребджия, повече пи... с ковичка!
Кукурику... куку, куку!
Половин кокошар, половин кукавица насметена птица секретница.
“Сойчица девойчица” - започна в ОФ-ето,
свърши с АФЖ-ето, подробно в кафенето.
Нощна птица караница... Успя Карчо:
кара, кара чак до Пирот.
Да съплита и подлита - майстор Мита
едно мисли, другото е политика:
“Навеки, навеки с другаря Тика!”
Гаргата се затри, кумицата се оправи...
Чурулигата чурулика:
“008 - погоди ко сам, погоди ко сам!
008, КОС-сам, КОС-там, БОС-сам!”
Новица Младенов

Депутатски
вирус
Щом един доскорашен депу
тат в Скупщината на Сърбия
стана нов отборния в Общин
ската скупщина в Димитров
град, започнаха разправии за
мандатите на отборниците. Та
ка вирусът от държавния пар
ламент беше пренесен в мес
тния и “замърси” досегашната
му добра работа с висока поли
тическа температура.
Сега се налага въпросът: ще
помогнат ЛИ
евентуалните
“разтривки и чайове”, или мес
тната коалиция ще колабира?

Тека се изкарват
милиончета
Говорят си двама царибродчани тези дни:
- Абе, бае, знаеш ли ко мо
жеш да заработиш милион ди
нара за годину?
- Не знам, кико?
- Просто! Станеш депутат и
за три годин заработиш три
милиона!

Невероятни
привърженици
на гимназията
След като не успяха да про
менят статуса на димитровг
радската гимназия в средно
смесено училище, същите тези
сега гръмогласно твърдят, че и
преди, и сега са за гимназия.
Да, само че те и занапред
настояват тя да остане само с
една гимназиална паралелка и
три други специалности, така
че утре ще бъде много лесно на
компетентните отгоре да ка
жат, че тя на практика не е гим
назия, а такива смесени учили
ща има и в съседния Пирот.
А.Т.

Нашенски историйки

Дървар нощувал във върха
на висот буй
Веднага след Втората световна война комунистическата
власт заповяда мащабна сеч на
гората във Ветрен планина, защото хората в опустошените
градове се нуждаели от дърва
за огрев. В местността Ветрен-Герен беше направен канал
за товарене на дърва, а популярният “Кирчо” сновеше по
теснолинейката от Бело поле
до Ракита и обратно по 5-6 пъти
на ден. От планината дървата
бяха докарвани с волски коли.
За тази голяма и тежка работа
бяха мобилизирани заедно с
воловете и колите мнозина селяни от Царибродско, Бабушничко, Пиротско и Белопаланско. По няколко стотици натоварени коли всекидневно слизаха от планината.
За мнозина дерекулски мъже

ИПГаВШЯ!
Издава: Издателство "Братство”
Кей 29 декември, 8.
Е-поща: тиЬ@шеШашз.пе1

голямата сеч във Ветрен планина беше възможност за някаква печалба
колкото да
прехранят
семействата
си.
Сред тях беше и Асен Миладинов-Бъркица от Ясенов дел напредничав селянин, който
четеше книги. Един ден той отсекъл със секирата си огромна
бука, но тя не паднала, понеже
върхът й се заплел високо в
клоните на неотсечена бука.
Казал на дружината си че няма
друг начин да бутнат буката,
освен да се качи по нея и да разкастри сплетените клони. Така
и направил: мушнал секирата
под ремъка, изкачил се по отсечената бука, изсекъл клоните и
тя паднала, а той останал в не
отсечената бука. Тази бука оба
че била много висока и имала
клони само във връхната част,

Манчии рабуш

Моля, без докачение

т
АТ
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» Мшшонерйе

_Седли у
паркчето
пред Културният дом Гошко и
Тошко и нещо здравата су се
здърпали, мааю с рукье и показую песнице и върту главе къмто опщинуту.
- Нейе крива опщината що
милионерйете най-често тува
свърчаю на каве! Очеш-нечеш,
ама общината си йе влас, а
по:добре йе да си живуйеш с
власту, не знайеш кига че ти
затребе.... - посмируйе топкуту
Тошко.
- А знайеш ли койи су при
нас милионерйете? - пита Гошко.
- Има гьи доста, некойи не
прияве истинскуту суму, другьи че прияве, ама че откьину
малко од ньу, а некойи че се
праве на улави и нема да знаю
до кига су требали да се прияве!
- Знайеш ли, ония дън улезо
на каве у “Балкан” и има кво да
видим: нигде жива душа да се
мерне. Питуйем келнератога, а
он само стиска рамена: кажу
тека че буде све докига се не
приватизирамо. Йедно време
беомо фирма, а съга смо оръбляк...
- Я сам чул дека на директорйете на теквея валитне фирме даваю пълне заплате, а ра
ботниците има да узимаю...
- Ама не минуше ни десет
минуте на вратата цъвнуше истинскьите царибродскьи ми
лионери: Тайкунов, Митничаров и Депутаткова! И делата
кърчма се умириса на тазе пе
чено...
- Не знам - поче Тайкунов защо държавата не рече требе
вой толко и толко, па нийе да се
напнемо и да вой дадемо, но ни
излага пред народ, свак да ни
назърне у кьесиюту...
- Айде и я да кажем кво мисШ6ЖШ

лим - яви се Депутаткова. - Кажу од йедън мандат по-убави
су два мандата, а я че ви кажем
най-добри су три мандата...
- Добре, нийе купуйемо-продавамо, чекамо йедна фирма да
лъцне дибидуз, па после доодимо и на тия що по пет-шест
године не узимаю ни динар и
нищо не работе предлагамо
горе-доле некикъв живот...
- Они и са си имаю некикав
живот! - сецну се Депутаткова.
- Добре де, ама я ми кажи кико изгледате у очите на бирачите? Не видите ли дека огромно
то мнозинство народ йедва
вързуйе краищата, а народните
предсгавници милионери?
- Мислиш ли дека ни йе лъсно. Айде да почнемо отпреди
изборйете. Знайеш ли колко
обещания требе да се измисле за свак град нещо по-друго. Па
колко лъже, ама не от онея опашатете, а теквея койе бирачите
че гълтну кико риба кукичкуту
и после може да се върля натам-навам колко оче, важното
йе да ти йе дал гласат.
- А кво стая с обещанията?
- Ооо, она да се изпълне, не
зависи само от нас. Тува су
разни ми ти закони, контраакцийе на опозициюту, междуна
родното положенийе... За свако
нещо що не изпълниш - триста
причине може да измислиш!
- Па кво мислите, само ли
смо нийе троичката милионе
ри?
- Ооо, има ни йоще млого и
млого! Ама държавата се йе
минала що признава само ле
галната средства! А и врапците
знаю дека най-големете паре
се валяю под житото...
- Кой знайе, йедън дън може
и тея паре да изспливаю!
Манна
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Но един виц за сърбите и
българите

Сръбски на
а надолу била гладка и дебела,
казателен отряд влиза в албанско
така че Миладинов, макар и село. Строяват всички мъже до
много храбър, не могъл да сле стената и казват:
зе на земята. Неговите другари
- Ако някой от вас се чувства
отишли в селото да донесат въ сърбин, да се отдели от групата.
Група мъже излизат напред.
же и докато се върнали, в гора
- Добре, минете наляво. Други
та се стъмнило. Донесли и фе
да
се чувстват сърби?
нер, но неговата мъждукава
Излиза още една група.
светлина не била достатъчна за
- Добре, вие минете надясно.
сигурно спасяване. Наложило
Вдигат автоматите и гръмват
се спасителната операция да останалите. Мислят малко и каз
бъде прекратена, а “плененият” ват:
дървар да прекара цяла нощ
- Вие там, дето сте отдясно марш до стената!
във върха на буката!
- Ама нали сме сърби?!
Сутринта дърварите помог
- Истинските сърби не смеят да
нали на Асен Миладинов да се
се
колебаят!
избави от
необикновеното
Застрелват и тях. Пак мислят
пленничество. Когато го пита малко.
ли как е прекарал нощта, той
- И вие отляво - до стената!
им отговорил:
- Ама нали сме истински сърби,
- Па кико голуб!
не се колебахме?!
- Абе, какво да се прави, война е
Йордан Миланов
и трябва да има жертви и от сръб-

ска страна!

**

Организиран конкурс за най-до
бър касоразбивач. Регламентът
бил: светлината ще бъде изгасена
за една минута; ако за това време
състезателят успее да отвори каса
та и да вземе парите, после няма да
ги връща.
Явили се американец, германец
и българин. Американецът бил
първи. Загасили светлината и кога
то след минута светнали отново,
той тъкмо отварял сейфа. Дошъл
ред на германеца. Изгасили, а ко
гато светнали, той тъкмо протягал
ръка да вземе парите. Пристъпил
българинът. Изгасили и зачакали
една минута. Когато тя изтекла,
съдиите дали знак за светване, ама
лампата не светнала. Тогава се чул
глас в тъмното:
- Абе, Бай Ганьо, току-що спече
ли 100 милиона! За какъв дявол ти
е крушката?!
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