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Спешно да ю учреди 

новият парламент на Сърбия
Сръбските власти

Посланикът на България в Белград 
посети Неготин

Ля «е облекчат 

контактите
\

изключиха възможността да участват в нови прего
вори за статута на Косово и Метохия, докато не бъде конституиран 
вият парламент. ] г

Миналия петък в Неготин Небойша Иванов, предста- 
се проведе среща между пред- вител на КИЦ “Цариброд” и 
ставители на местното самоуп- член на Националния съвет, из- 
равление, посолството на Бъл- тъкна значението на инициати- 
гария в Белград в лицето на вата на България в Брюксел да 
посланика Георги Димитров и се определи зона на територи- 
генералния консул Георги ята на двете страни, в която 
Юруков, на българското мал- гражданите ще имат облекчен 
цинство и на Националния му режим на преминаване на гра- 
съвет и на бизнес средите от ницата с бизнес цели и осъщес- 
Неготин и някои общини от твяване на роднински връзки. 
България.

Според кметицата на Него- дател на Националния съвет на 
тин и инициатор на срещата българите, оповести още таки- 
Радмила Герова, инак цариб- ва срещи на представители на 
родска снаха, целта била да се общините от двете страни на

НО-

Д-р Ангел Йосифов, предсе-

запознаят представителите на границата, които ще доприне- 
бизнеса от двете гранични об- сат за тяхното развитие и ук- 
лаоти с възможностите за сът- репване на взаимните връзки, 
рудничество, с оглед на факта, 
че и двете страни наблягат вър- ров и генералният консул Ге- 
ху реализиране на съвместни орги Юруков подчертаха, че 
проекти. Тя изрази надежда, че досега са издадени към 10 хиля- 
правителствата на двете стра- ди визи на сръбски граждани и 
ни ще намерят политическо ре- че няма нито един, подал заяв- 
шение за облекчаване на визо- ление, да не е получил виза. 
вия режим.

Посланикът Георги Димит-

Л.Т.
Представители на партиите след консултациите при президента Тадич

Сръбско-българско трансгранично 
сътрудничество_____________

Това решение беше взето одобриха, а Белград го отхвър- сово Франк Уизнър каза, че 
след среща на представители ли, без обаче да изключва въз- планът на Марти Ахтисаари е 
на основните сръбски партии, можността за нови обсъжда- отворен за промяна чрез пре-

Марти Ахтисаари, който говори. Той допълни, че сесвикана по инициатива на пре
зидента Борис Тадич. Сръбски- призова сръбските и косовски- съмнява резултатът от прего- 
ят преговорен екип за статута те албански лидери да намерят ворите да бъде разочароваващ 
на Косово и Метохия, консти- компромис по неговото пред- за косовските албанци.

ложение, смята, че преговори
те биха могли да започнат на 13 Белград с президента на Сър- 
февруари. Ако парламентът не бия Борис Тадич и премиера 
бъде конституиран дотогава, Воислав Кощуница американ-

ния. Мостове, а не нови 

берлински стениСлед отделните разговори втуиран преди парламентарни
те избори на 21 януари, няма 
мандат да участва в консулта
ции, докато не бъде конституи
ран новият парламент, съобщи Сърбия няма да има институ- ският пратеник за статуса на 
ТАНЮГ Тадич поиска от лиде- ния, способна да участва в пре- Косово Франк Уизнър заяви, че 
рите на основнит^партии да се говорите, посочва ТАНЮГ. САЩ подкрепят предложение.
ятперРаТени1енаОТОНзГкосГо ^ислуч^й^дичГшфябш^юда връзка със ствтус.Т..а сръбска“ 
М,р?„ Алтисаари представи а »«« » ..... ..

| че Сърбия не може да учас- въпроса дали американското 
консултациите. От своя правителство ще подкрепи ис

ка на Белград преговорите да

* Културата сваля барие
рите между народите * 
Радомир е огнището на 

блика на 
резгранич- 

ното сътрудничество

първата репу1 
Балканите *П

улеснява пътя на Сърбия 
и Македония към ЕС

Уизнър отказа да коментираминалия петък в Белград и ри 
Прищина плана си за новия ри 
статут на сръбската област, тва
“Елинствено парламентът е страна Тадич призова за снсш-
компетентен да обсъди и да но конституиране на парла- бъдат отложени докато 
вземТокогщателно решение по мента, който да обнови манда- конституира новият сръбски вземе окончателно реше ^ иа преговорНия екип за Ко- парламент. Зои каза, че окон-
плаиа на Ахтисаари , IР сово сРръбските преговарящи чателния документ все още не
представителите напарл Р б цялото пред- е написан и трябва да се изчака
тарните партии. Планът беше на Ахтасааря. а не са- специалният пратеник на ООН
изтълкуван както от Бел р Д, „Сгови части или анекси. Ахтисаари такова предложе- 
така и от Прищина като от р Същевременно в Прищина ние да предостави на Съвета заггггя“ -УРНОСТ.

в Културата и традициите са 
мост между народите, който 
трябва да спомогне за премах
ване на границите между дър
жавите, а пс да се повдига нова 
берлинска стена, подчерта кме
тът иа българския град Радо
мир Златко Стойчев по време

не се

Стойчев с директора на 
Центъра за култура в 
Сурдулпца Н. Стояновнчна срещата си с представители 

на Сурдулпца по повод Първия 
международен фестивал на ку- управлеш,е, подчерта Стойчев, 
керскитс и маскарадни игри в - Ние говорим за 21 век - века 
този град. на технологиите, когато трябва

- Аз призовавам първите иа- да С11 подаваме ръцете, ежед- 
ши политици - български, ма- невн0 да работим, за да създа- 
ксдонски, сръбски и гръцки да дсм рсги0ц, който да се казва 
направят Балканска фондация, Покрайнини и България и да 
чийто домакин да бъде Радо- реаЛизираме проекти, с които 
мир. Това е съвсем основател- да СПомогнем колкото се може 
по, тъй като преди 88 години в по-бързо и Сърбия, и Македо- 
град Радомир България беше 1|ия да си дойдат в европейско- 
обявепа за първа република в т0 семейство на държавите и 
региона. Цяла Европа е знаела, цародите. 
че тук, в Радомир, нашите пра
деди са искали републиканско

Продължават разговорите за откриване на мина в Караманица

Руснаци искат разрешение
откриемру^шк^Гкар^^и Да Гложим 52 милиона щатски долара? ио 

дали юваТце сгане зависи от Министерството за рударс.во и енергетика на 
Йщбия * Владимир Захариев, кмет на Босилеградска община: - Няколко

че—трябм ла ко- (На стр. 7)
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Съобщение за медиитеНова партия на 

българите в Сърбия Българ<кото малцинство 

разпиля пиковете ти
Общинската организация на 

ДСБЮ в Димитровград раз
движи тези дни инициатива и 
почти завърши сформирането 
на инициативен комитет за съз
даване на нова партия на бъл
гарите в Сърбия, заяви д-р 
Ангел Йосифов, председател 
на ОО на ДСБЮ.

“Новата партия най-вероят
но ще се нарича Демократична 
партия на българите (ДПБ) в 
Сърбия. Времето на ДСБЮ 
приключи, сега ни е необходи
ма една модерна партия, с коя
то на някои бъдещи избори да

имаме подкрепа сред гражда
ните.

Що се отнася до неотдавна 
проведеното заседание на 
Главния съвет на ДСБЮ в Бо
силеград, ние нямаме нищо об
що с това. Нека те да си рабо
тят, а ние се смятаме за наслед
ници на всичко положително 
от предишната партия. Заседа
нието в Босилеград за нас е не
легитимно, но те имат правото 
да продължат и да реализират 
своите политически амбиции 
по начин, по който си искат. 
Нашите политически амбиции 
са съвсем различни и се надя
ваме, че новата партия ще има 
общински съвети навсякъде, 
където има българи."

На въпроса не значи ли това 
разделяне на малцинството, 
Йосифов отговори: “Катего
рично не! Защото, ако могат 
малцинствените граждани да 
членуват в Цариброд в 20 сръб
ски партии, защо не и в две на 
българи!”

След задълбочен анализ на 
проведените 
избори на 21 януари 2007 г. в 
Босилеградска и Царибродска 
община, Главният съвет на Де
мократичния съюз на българи
те счита, че българското наци
онално малцинство за пореден 
път бе излъгано да пилее гласо
вете си за партии, които не от
разяват политическите му ин
тереси в сръбския парламент. 
Деветнайсетте партии, които 
участваха на парламентарните 
избори в българските общини, 
нямаха такава цел. С платени 
местни партийни активисти и с 
широка подкрепа на полити
чески непросветените и мани
пулирани избиратели, българи
те дадоха мандат на една поли
тика, която е самоубийствена 
не само за бъдещето на българ
ското малцинство, но и за ця
лата сръбска държава.

За българското малцинство 
няма значение кои други пар
тии са победили или загубили в 
Босилеград и Цариброд. Всич
ки те са еднакво вредни за мал
цинството, защото не отразя
ват и не провеждат неговата 
политическа воля, а му налагат 
волята на партийните централи 
в Белград. Факт е, че българите 
нямаха своя партия на избори
те. Изборите бяха демократич
ни по форма, но не и по съдър
жание. В такива условия про- 
фитираха само ония групи в на
шите общини, които са тясно 
свързани с управляващата Де
мократическа партия на Сър
бия на Воислав Кощуница.

В предизборната кампания 
нито една от тези, управляващи 
и опозиционни партии, с нищо 
не дадоха да се разбере, че 
имат управленска стратегия за 
решаване на огромните сто

пански, политически и култур
ни проблеми на българското 
малцинство, касаещи зачита- 
нието на неговите човешки 
права, опазването на национал
ната му идентичност и стопан
ско развитие. Даже и не споме
наха за това.

В условия на контролирани 
медии, които все още ни пода
ват селектирана информация, 
партиите се интересуваха само 
от нашите гласове, за да полу
чат мандат, с който да провеж
дат една анахронна и отречена 
от всички европейски страни 
политика, която обрича нашето 
население на изолация, бъзра- 
ботица, политически натиск и 
беззаконие.

Тайната на изборния успех 
на Демократическата партия 
на Сърбия в Босилеград, пред
ставлявана от сегашния кмет и 
депутат Владимир Захариев, в 
никакъв случай не се дължи на 
неговите управленски успехи, 
както той се опитва да се пред
стави, защото такива няма, а на 
неговите политически манипу
лации, демагогия, популистки 
обещания и груби нарушения 
на избирателната процедура, 
които за съжаление нито една 
от сръбските партии в Босил
еград не се опитаха да оспорят.

ГС на ДСБ призовава бълга
рите в Сърбия да преосмислят 
досегашното си поведение на 
изборите и да пренасочат уси
лията си към подкрепата и съз
даването на собствена нацио
нална партия, отразяваща тех
ните политически интереси в 
институциите на политическа
та система.

Главен съвет на Демокра
тичния съюз на българите 

Председател Драголюб 
Иванчов

парламентарни

Инициативният съвет за 
сформиране на нова партия 
на българите в Сърбия — 
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 
НА БЪЛГАРИТЕ, ще представи 
политическата програма за 
работа на партията в малка
та зала на Ц> 
ра на 9-ти февруари с начало 
от 18 часа.
Съветът кани всички заинте
ресовани граждани на Цариб
род да присъстват на промоци
ята на програмата.

д-р Ангел Йосифов

се представим не само в Ца
риброд, но може би и в съсед
ните градове, където все пове
че граждани се определят като 
българи. Идеята е да направим 
нещо качествено, различно от 
досегашното, и усещаме, че

ентъра за култу-

А.Т.

Заседание на Комисията по образование при НС

Ще се ползват учебници 

от България
Членовете на Комисията по 

образование към Националния 
съвет на българите в Сърбия 
предлагат на просветното ми
нистерство на Сърбия да раз
реши внос на учебници за вто
ри клас от България, които 
през следващата учебна година 
да се ползват от учениците в 
паралалката в основното учи
лище в Босилеград, в която 11 
деца се учат на майчин българ
ски език. След 19 години тази 
паралелка беше сформирана в 
началото на тази учебна годи-

На заседанието,което в края 
на миналата седмица се прове
де в Клисура, комисията прие и 
решение Националният съвет 
час по-скоро да осигури сред
ства за оборудване на учебната 
стая в Босилеград, в която се 
учат учениците на български 
език. Освен компютър, комиси
ята поиска от съвета до 3 март - 
Деня на освобождението на 
България от турско робство, да

набави картини, схеми, модели 
и други учебни помагала.

Комисията предлага НС да 
поиска от просветното минис
терство на Сърбия да се увели
чи броят на часовете по бъл
гарски език в средните учили
ща в Босилеград и Димитров
град. В предложението се по
сочва, че вместо досегашните 2 
часа седмично, от учебната 
2007/2008 година български 
език да се изучава по 3 часа, с 
което да се изравни броят на 
часовете по български и сръб
ски език. Освен че български е 
включен в групата предмети за 
полагане на матура в средните

то министерство от следваща
та учебна година трябва да 
включи и тези по български 
език — така както се организи
рат за останалите предмети. За 
целта е сформирана и отделна 
комисия, която за всеки клас да 
извърши необходими подго
товки на учебните съдържания 
за състезанията. В състава й са: 
Милисав Николов, преподава
тел по български език от Ди
митровград, Сима Михайлов, 
преподавател по български от 
Клисура, Драган Петков и Ми
лан Миланов, начални учители 
от Босилеград, и Драган Ива
нов, начален учител от Звонци.

П.Л.Р.

на.

училища, това решение се 
обосновава и с факта, че значи
телен брой ученици, предимно 
гимназисти, продължават об
разованието си в България и 
имат Пресечена контрабанда 

на бижу, валута и наркотици
нужда от повече знания 

по майчин език.
Членовете на комисията 

смятат, че в рамките на учени
ческите състезания просветно-

Митнически инспекто
ри от Калотина предот
вратиха нелегален внос на 
общо 10.055 кг златни и 
сребърни ювелирни изде
лия, 261 броя ръчни часов
ници и 17 000 евро недек
ларирана валута. Това съ
общиха от Агенция “Мит
ници”.
стока е била открита след 
щателна митническа про
верка на лек автомобил 
Алфа Ромео с холандска 
регистрация, управлявана 
от 37-годишния холандски 
гражданин от турски про
изход с инициали Т.У. Би
жутата са били скрити под

предната седалка на авто
мобила и в дъното на ку
фар, увити в пликове. При 
последвала проверка в ба
гажника на автомобила 
митническите инпсектори 
намират 261 броя ръчни 
часовници, скрити в два 
кашона. Част от часовни
ците са от престижните и 
скъпи марки “Рюгге 
СагШп” и “Н.о1ех”. След из
вършен личен преглед на 
холандския гражданин, 
митничарите на Калотина 
намират и 17 000 евро. Ва
лутата не е била деклари
рана. На нарушителя са 
съставени актове.

В организация на босилеградския филиал на 
КИЦ “Цариброд”________

Сръбските митничари 
граничния 

“Градина” тези дни в 
български рейс, който 
поддържа линията Со- 
фия-Хамбург, 
наркотрафикант с 3,17 
килограма хероин. 3-те 
килограма от дрогата би
ли укрити в дъното на 
чанта, която била облепе
на да изглежда като че ли

преходна

Подкрепа за българските 
медици в Либия спипаха

КонтрабанднатаВ организация на босилеградския филиал на КИЦ “Цариброд” днес с 
начало в 12,30 часа пред паметника на Васил Левски босилеградчани ще се 
съберат в знак на протест и подкрепа за невинно осъдените на смърт бъл
гарски медици и палестинския лекар в Либия. По този начин българите от 
Босилеградско ще се присъединят към сънародниците си в България, 
то по този повод днес масово ще излязат на улиците.

Днес (9 февруари) се навършват осем години от арестуването на бъл
гарските медицински сестри и на палестинския лекар в Либия.

кои- е заводско производство. 
Останалата част от херо
ина митничарите наме
рили в маратонка на път
ника.П.Л.Р. Б.Д
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Руснаци искат разрешение
Т» II—гж гвквдет

кривакето на мина в Карама- „ГД и Т7 Кремиковци” от ме на разговорите в Босилег- 
ница отново е актуален През ългаРия- Досега само канад- рад.
миналата седмица делегация ни^отмТТГ ИМЗЛа разРеше‘ 
от фирмите “Интерсвяз” и Министерството за ру-
“Валтри” от МоскваР начело лаР°™ и енергетика да се за- 
със собственика на “Интер- разкриване на нови
связ” Владимир Буханов оби- РУДНИ залежи в общината, а от- 
коли мястото на някогашната ^
мина “Подвирове” в селото и ^иГерсвяз” и ”Валтои”ЧИЛИ 
води разговори с кмета на об- о?РВалтри 
щината Владимир Захариев За разлика от други фирми,

Р 'захаРиев- които настояват най-напред да

За спортната зала и други ненужни 
обекти в Димитровград

Паметници на 

късогледството
Въпросът във връзка

Икономически изостанала
та Босилеградска община, коя
то по-нататъшното си разви
тие базира и върху рудните бо
гатства, е готова да съдейства 
пред министерството на онази 
фирма, която възнамерява вед
нага да открие мината в Кара- 
маница.

- Всичко зависи от минис-

Още някои дребни работи, 
главно отвън, трябва да бъдат 
приключени, за да може да се 
каже, че спортната зала в Ди
митровград е напълно завър
шена. Баскетболистите вече

то струваше десетки хиляди то
гава актуални ДМ. Тоалетната 
се ползваше непълна година 
само на петък и едва ли събра 
пари колкото за прозореца, 
който беше счупен. Както и в 
случая със сградата за спеди- 
циите, така и при започване на 
строежа на тоалетната се знае
ше, че е въпрос на време кога 
пазарът ще бъде изместен на 
друго място. Нима проблемът 
не можа да бъде решен с (мон
тажни) тоалетни?

По времето когато в града 
интензивно се строеха общес
твени жилищни сгради с апар
таменти за държавни служите
ли (които по времето на Мило- 
шевич бяха купувани на безце
ница), всички тези блокове бяха 
направени с равни покриви (бе
тонни плочи). С течение на вре
мето, когато поддържането на 
сградите ставаше от тогаваш
ните СИЗ-ове, за равните пок
риви никой не се грижеше и те 
започнаха да пропускат водите. 
Вместо изграждане на покриви,

терството и от правителство
то на Сърбия, но лично смя
там, че концесия, т.е. разреше
ние за експлоатиране на олов
но-цинковите руди, трябва да 
получи онази фирма, която е 
готова веднага да открие мина
та, каза кметът Владимир Заха
риев и подчерта, че “досега ня
колко фирми са били заинтере
совани за оловно-цинковите 
руди, но че не са открили руд
ник”. В това отношение той до
бави, че колкото по-рано бъде 
открита 
по-рано общината ще има пол
за от нея. Не само, че някол
костотин души ще получат ра
бота, но ще й остава и част от 
рентата за ползване на рудно
то богатство.

Двете руски фирми в Боси
леград са формирали нова 
фирма — “Босилеград-мета- 
ли”, и готвят документи, необ
ходими за получаване на раз
решение за откриване на мина. 
Очаква се тези документи, сред 
които и проект, че мината няма 
да представлява опасност по 
околната среда, да бъдат пре
доставени на министерството 
до 15 март.

- Искрено се надяваме и 
очакваме кметът Захариев да 
ни съдейства пред министер
ството и то да ни разреши да 
открием рудника. Доколкото 
всичко върви според планове
те ни, през май ще започнем с 
подготовките, а през средата 
на септември ще излезе първи
ят камион с оловно-цинкова 
маса, оповести Буханов.

ползват залата за тренировки и 
неофициално се говори, че са
мо осветлението за една трени
ровка струва към 50 000 дина
ра. За отопление в момента 
изобщо не се мисли. Сред мно
зинството граждани на общи
ната този обект се смята за 
най-голямата 
инвестиция — “буре без дъно”, 
както се казва. Строи се повече 
от десет години и на сегашното 
общинско ръководство се пад
на да я завърши и отвори. Ко
га?...

несполучлива

мината, толкова
Известно е, че проектът 

най-напред бил предложен на 
Пирот, но те се отказали изтък
вайки, че толкова голяма зала 
не им е нужна. Това го и пот
върдиха, като “за нула време” 
си построиха монтажна (наду- 
ваема), която вече ползват. За
що тога
вашното 
Димитров 
градско 
общинско 
ръковод
ство

Владимир Буханов с Владимир Захариев

На срещата Буханов оповести, 
че двете руски фирми са готови 
със смесен капитал да открият 
мината. Същевременно той из
рази надеждата си, че Минис
терството за рударство и енер
гетика и Правителството на 
Сърбия ще им дадат разреше
ние, т.е. концесия за експлоати
ране на оловно-цинковите ру
ди на територията на община-

изучат и утвърдят оловно-цин
ковите резерви и евентуално 
след това, да открият мина, 
“Интерсвяз” и “Валтри” са го
тови да обединят капитал, за 
да открият рудник в Карама- 
ница. Според първите ни пре
ценки, за това ще са необходи
ми капиталовложения от около 
52 милиона щатски долара, но 
понеже ни е известно с какво 
богатство разполага Карама- 
ница - само утвърдените досе
га резерви са достатъчни за 25 
до 30-годишна експлоатация, 
готови сме да вложим тези 
средства. Затова настояваме 
час по-скоро да получим раз
решение за експлоатиране на

се
захванада 
строи та
зи зала, 
вместо 
предвиде
ната 
трета фа
за в рам
ките на 
гимназия
та...веро
ятно само

с

та.
Нека да припомним, че до

сегашните потвърдени резерви 
на оловно-цинковите руди в 
Караманица възлизат на около 
10 275 500 тона. Освен двете 
руски фирми, за тези и за от
криване на нови резерви, евен-

то си
знае. А 

В д знаело е 
_1_? колко жи

тели има Сградата на спедициитеОт 16 февруариПрез миналата година 
в община Димитровград
Новородените по-малко 

от починалите

градът и 
община
та, какви са демографските съобразени с климатическите 
тенденции, състоянието на сто- условия, някой се сети върху 
панството и редица други не- равните покриви да направи 
ща, които е трябвало да се надстройки от таванни поме

щения, приспособени за жили- 
Не толкова отдавна край ав- ща. Така на няколко сгради с 

тобусната гара, която вече бе равни покриви никнаха дваде- 
напусиата от автопревозвачи- сетина нови квартири, повече- 
те, бе построена сграда, пред- то от конто и ден-днешен са 
назначена за спсдиции. Вече празни и недовършени. Хубаво 
няколко години постройката е, че блоковете са получили 
стои недовършена и празна и покриви, в чиито строежи чес- 
едва ли някога ще бъде изпол- то са участвали и самите жите

ли. Знаело се обаче, че населе-

"Рубин" 
превзема 
стъкларската 
фабрика в 
Парачин

имат предвид.

валидните законови разписа
ния, всяко новородено дете сеСигурно е, че Димитровград

ска община не представлява из
ключение когато става дума за вписва в регистъра на родените 
така наречената бяла чума в на територията на общината, в 
Сърбия Но съотношението която е родилният дом, в случая
между новородените и почина- в Пирот. Там новородените по
лите през миналата година все лучават и ЕГН (единствен граж- 
пак привлича внимание. дански номер). И няма законово

Според данните, получени в основание, според което роде- 
Обшинската управа в Димит- ните в Пирот царибродски деца 
ровград, през миналата 2006 г. да бъдат записани в книгите в 
са починали 170 лица. По също- Димитровград. Когато някога 
то време новородените са 68 или им притрябва документ за раж- 
два и половина пъти по-малко. В данс — кърщслно, те ще трябва 
годишния отчет на общинската да ходят в Пирот. Какви са зат- 
служба обаче е записано, че но- рудненията излишно е Да се го- 
вородените са само 24. Откъде вори. Но това не е проблем са- 
тази разлика и защо спомената- мо на царибродчаии. Данодои- 
та служба не е регистрирала и де време, когато, ако нищо дру- 
останалите новородени? го, то с помощта на комшозьр-

Причината е съвсем проста и ната техника идването до Пи- 
обясиима - в Димитровград от рот за акт за раждане да бъде 
двадесетина години не същес- отменено, т.е. документът да 
твува родилен дом и бебетата се може да се вземе и вДимитроо- 
раждат в Пирот, в родилния дом, град. 
който е за целия окръг. Според

Българската фирма “Рубин” от 
Плевен, която купи фабриката за 
стъклени изделия в Парачин, от 16 
февруари официално етапа неин соб
ственик. Председателят на синдика
та “Незаписност” във фабриката Бо- 
ривос Йевтич заяви за агенция Бета, 
че новият собственик е дал банкови 
гаранции в размер от 25 милиона ев
ро, с които трябва да бъдат изплате
ни старите дългове към работници-

“Рубии” купи Сръбската сгьклар- 
ска фабрика в Парачин па 9 ноември 
миналата година за 100 000 евро. 
Според договора, купувачът поема 
всичките неизплатени дългове и в 
производството трябва да инвестира 
25 млн. евро, така че общата сума на 
влаганията надминава 50 милиона 
евро.

звана за предназначената си 
цел или за каквото и да било нието намалява, че в тези бло- 
друго нещо! От задната страна кове има апартаменти, а и мно- 
непознати крадци вече започ- го частни къщи в града се про- 
иали да свалят прозорците. А в дават.

Има още подобни, може бимомента когато започна строе
жът вече се знаеше, че Бълга- по-дребни примери на опреде

лено късогледство на предиш-рия води преговори за член- 
ство в ЕС и че спедициите ще ните управляващи. Сегашнит 
намаляват, което вече стана такива грешки все още не са 
действителност. правили и дано и не правят, за

Всички жители на общината щото в крайна сметка всичко се
от джоба на данъкоп-

тс.

знаят къде беше поместен ста- плаща 
рият пазар. В самото начало на латците. 
улицата, която води към паза
ра, бе построена тоалетна, коя-

А.Т.

А.Т.
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Георги Първанов: Не <те сами" и в Холивуди

]|ри ш щърк Затварят Алеята на славата в Холивуд зара- карите. Шествието се организира от Фондация 
ди митинг-шествие в подкрепа на осъдените “Булгарика” и първия български вестник в Кали- 
медици форния “Обзор”. То е подкрепено от Консулство-

Шествието, организирано от българската то на България и съдействието на официалните 
общност в щатите Калифорния, Невада и американски власти в Лос Анжелис. Според орга- 
Аризона, ще е на 11 февруари в 11,00 ч. Ще бъ- низаторите всички местни български организа- 
де затворен “Холивуд” булевард в отсечката ции, православни църкви, бизнесмени от българ- 
пред “Кодак тиатър”, където по традиция се ски произход се включват в подкрепа на инициа- 
провежда церемонията по връчването на ос- тивата “Не сте сами”.

Сега, когато България е част важност, че броени дни след 
от Европейския съюз (ЕС), приемането ни в ЕС получихме 
трябва да си обещаем, че няма пълна подкрепа и солидарност
да спрем да работим за връща- от ЕС, за която благодарим и ю балона с хелий, украсени с националния “Г! С. Раковски” в Бургас започват събирането на 
нето на българските медицин- разчитаме, че тя ще се запази и флаг и лентички “Не сте сами”, пуснаха в небе- подписи в защита на осъдените на смърт в Либия 
ски сестри от Либия, каквито и допринесе за бързото и спра- 
усилия да ни коства това. Това ведливо решение на този проб- 
заяви председателят на Евро- лем, посочи Първанов. Оценя- 
пейския парламент Ханс-Герт ваме в не по-малка степен съ- 
Пьотеринг на сесията на Евро- чувствието, което европейски- 
пейския съюз, в която участва те институции и страните член- 
президентът Георги Първанов, ки проявяват към засегнатите 
Първанов каза в словото си, че от трагедията либийски деца и 
защитата на правата на осъде- техните семейства, изтъкна 
ните български медици се е той. 
превърнала в кауза не само на
българското общество, а и на очаква разрешаването на въп- 
международната демократич- роса да остане приоритет в от- 
на общност. За нас е от особена ношенията между ЕС и Либия.

Балони в подкрепа на медиците
то децата от ОУ “Патриарх Евтимий” във Вар- български медици. Това съобщиха за БТА Младе
на. Акцията, която е по идея на ученическия жите.

Инициаторите са изработили лентички с над-съвет, изразява съпричастието към неспра
ведливите присъди на българските медицин- пие “Не сте сами”, които ще раздават на съучени- 
ски сестри в Либия.

Ученици от гимназията по романски езици
ците си.

Писма на читателите
Георги Първанов заяви, че

Плевенската 

епопея 1877
Фалшиви дипломи! С години редовно чета в. “Братство” и 

имам само похвални думи за всички рубрики, 
тъй като се предлагат достатъчно информа
ции, както от нашите краища, така и от Бъл
гария. Информациите от България наистина 
са интересни и значими защото ни дават въз
можност да следим цялостното обществе
но-икономическо и културно развитие в

Министерството на образованието и науката и Главна про
куратура проведоха акция за установяването на нарушения, 
свързани с легализация на дипломи за виеше образование, из
дадени от висши училища в България, предаде репортер на 
Агенция “Фокус”. Акцията е резултат от продължителна съв
местна работа на прокуртурата и МОН по разкриване на дей
ността на организирана престъпна група, занимаваща се с 
фалшифицирането на дипломи. Образователният министър 
Даниел Вълчев е предоставил данни на главния прокурор Бо
рис Велчев за съществуващи нарушения на Закона за виеше 
образование при процедурата по легализация. По повод поя
вили се публикации в гръцки медии за открити фалшиви дип
ломи за виеше образование, издадени от висши училища в 
България, министър Вълчев е изпратил писмо до министъра 
на образованието и религиозните работи на Гърция - Мариета 
Янаку с искане за повече информация за случаите.

предприсъединителния процес и сега, когато 
тази страна стана пълноправен член на ЕС.

Според мен особено привлекателни са битка, в защита на Москва от нашествията на Наполеон Бо- 
статиите за туристическите и природни пре- напарт. Построен е на няколко етажа, на които почти пред 
лести и за културно-историческите места и очите ни, в три измерения се разиграва славната битка и геро- 
паметници, за които в последно време пише измът на борците за освобождение от турското робство.
Т. Петров. Иска ми се да помоля г-н Петров да ни запознае по-под-

Незаличима следа в спомените ми остави робно с този бележит паметник, с повечко исторически дан- 
едно отколешно пътуване в българския град низа представеното събитие, а по възможност и с повече фо- 
Плевен, особено историческият музей “Пано- тографии. Уверен съм, че това ще предизвика голям интерес 
рама на Плевенската епопея 1877". Струваше сред читателите на вестника, мнозинство от които не биха 
си чакането от повече от 5 часа преди да вле- пропуснали всеки удачен момент да го посетят, 
зем вътре. Този паметник е наистина нещо 
внушително, интересно, велико! Казват, че 
подобен е само паметникът на Бородинската

Драган Михайлов 
гр. Ниш

мр|ш<шите игри - шерите в перник
През тези зимни дни кукери бродят из цяла Бълга

рия, за прочуда на чужденците. Казват, че в над 70 се- рите обхождат къщите - само през нощ- 
ла и градове се е запазила тази старовремска тради- та, а правят го заради вярването, че “не 
ция. Но перничани направиха свой кукерски фести- бива слънцето да ги сварва по пътища- 
вал. Той “върви” вече 7-ма година и през това време та”. След обикалянето на града, сутрин- 
привлече и кукери от други страни дори и от далечна та се събират на мегдана (центъра на 
Ирландия, а постоянни гости на фестивала са япон- Перник), където излизат почти всички 
ците.

Иначе, според старите обичаи, куке- та, и проправят път на пролетта, 
казаха ни местните. Повечето от
маските са с дървена конструк
ция. Тя се облепва с разноцветни 
конци, парченца платове, огле
дала, лъскави пайета и други 
елементи. Някои маски имат две 
лица. От едната страна носът е 
чип и лицето е добродушно, от 
друга - носът е гърбав, а лицето 
зловещо. Тези маски са символ 
на доброто и злото, които съ
ществуват неразделно в света и 
са неотменими. Най-старинни 
се считат маските на овен, козел 
и бик. Въздействието на кукери
те допълнитлено се подсилва и 
от звука на окачените по тях

ь- медни и тучени (ляти, бронзови)
Кукерските танци не се правят еи така, звънци

™™™- * ™

™.Й“ ;.Р« Г°Т"ОТО "V«. х»„. хлопотарнтс и ‘
тивала в своите ват по нивитГтова ® вРемехората датръг' Така наречените кукери-дивиджии са облечени в
най-важни културни празникът да свърши ИВа ^ СТава пРеди кожуси с козината навън. На кръста си завръзват ко-
приоритети. И поне- Общото навсякъпе е жен ремък и на него прикрепят отзад звънци и хлоп-

игри пълнят площадите от пяння^ Т6 маскаРадни ки- Шествието може да продължи цяла нощ около за- 
континенти “пппт^т” ™ Д от ранна сутрин, кукерите се палени огньове и богати софри.

то той е съвременно- на. Тя се опитва също даТе вклюнва6 °Т°И бе3уТИВ' Близостта на Перник до нашите краища е още ед- 

маски и силният шум гонят болестите, злото и зима- наречени кукерите.

перничани.
Кукерите ги забавляват с весели сце- 

дерацията на европейските карнавални градове), а ни, играят своеобразни буйни кукерски 
това дава на града особено предимство. Предим- танци. Подскачат високо, “за да расте

ството е да направи високо житото”, раздрънкват звънци, 
първия в годината размахват саби и топузи. 
фестивал на федера- По улиците тръгват максирани паро- 
цията, на който пер- дийни шествия, в които всички танцуват 

раздават 25 и пеят, ядат, пият и се забавляват. В сце- 
награди. Никак не са

Пернишкият фестивал обаче е член на ФЕКГ (Фе-

ничани
ните, които разиграват маскираните ак- 

много, защото броят тьори, и в диалога, който водят, проли- 
на участниците е чават гротески и пародии, 
около 3 хиляди. Раз
бира се, най-важна

же идват гости от 
всички

пред света.
Т. Петров
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В Дирекцията за строителни площи и пътища
——------- с:
9 Февруари 2007 ^

Тази пролет ще бъде решен проблемът 
с водоснабдяването в Радичевци_____Готвят програма за работа

* През тази планираме да развием много по-мащабна дейност откол- 
дирекциятаИНаЛаТа Г°ДИНа' Каза СтРашко Апостолов, директор

Домакинствата 

плащат по 12 000 

динара
на

■5=? ре».”»!

==ВДГ= ж-= г. %
14 пътища предло ководствата на МО в своите зискват възможностите и начи- 

я на проекти, които плани- проектопрограми най-често ните за реализация на проекти
рат да реализират през 2007 го- включват и изграждане на во- те. 
дина с нейно съдействие. Въз

През пролетта ще приключи тези проблеми да бъдат реше- 
изграждането на водопровода ни през зимата и мрежата да 
от Райчиловци към Радичевци, бъде прокрана по предварител- 
с което ще бъде решен дълго- но утвърденото трасе. - В про- 
годишният проблем с водос- тивен случай ще изместим тра- 
набдяването на жителите на то- сето и пак ще осъществим зап- 
ва село. От общо 1,8 километ- лануваното, подчерта той.

За реализиране на проекта са

допроводи и водопойнн кори- - През тази планираме да 
основа на техните предложе- та, поставяне на бетонни канав- развием много по-мащабна 
ния Дирекцията ще изготви ки за регулиране на вади, мон- дейност отколкото през мина- 
своя програма за работа през тиране на улични осветления и лата година. Това ще бъде осъ- 
настоящата година, която се пр. За реализацията на някои от ществимо най-много благода- 
очаква да бъде приета на след
ващото заседание на ОС.

ра, колкото е дължината на

проектите съветите търсят от рение на грейдера за почиства- 
дирекцията да им предостави не и прокарване на нови мах- 

Директорът на дирекцията само материал, докато работ- ленски пътища, който в края на 
Страшко Апостолов заяви, че ната ръка ще си осигурят сами. миналата година ни даде 
досега над 20 съвета на МО са Обаче има и проекти, които из- Общинската скупщина, оповес- 
предоставили своите програ- цяло ще финансира и реализи- ти Апостолов, 
ми, а тези дни се очаква да ра дирекцията, казва Апосто- 
пристигнат и предложенията лов.

П.Л.Р.

Ново общинско ръководство на ДСБ

Стоянчов е избран за председател
Радко Стоянчов, служител в нията на КИЦ. 

босилеградския филиал на 
КИЦ “Цариброд”, е нов пред- на ОС е избран Емил Пейчев, водството беше избрано чрез 
седател на Общинския съвет на ветеринарен лекар от Радичев- тайно гласуване. 
Демократическия съюз на бъл- ци, а в състава на седемчлен- 
гарите в Босилеград. На този ния съвет са избрани и Мая избрано ново общинско ръко- 
пост той беше избран на засе- Христова - секретар, Мирияна водство на съюза в Димитров- 
данието на Общинската орга- Йорданова - касиер, и Стефан град, понеже на досегашния 
низация на ДСБ, което се про- Димитров, Васил Василев и състав на общинския съвет е

изтекъл мандатът.

На заседанието присъстваха 
За заместник-председател 22-ма членове на ДСБ, а ръко-

Очаква се наскоро да бъде

мрежата, през есента миналата необходими 2,5 милиона дина- 
година е прокаран канал и са ра. Средствата са подсигурени 
монтирани пластмасови тръби от общинския Фонд за насочва
на дължина от около 1,4 кило- не на средствата, които Боси- 
метра. Както узнаваме, изграж- леградска община осъществя- 
дането на водопровода са заба- ва от рентата, 
вили нерешените имуществе- “Гердап” за ползването на во- 
но-юридически въпроси, по дите от Лисинското езеро за 
точно, някои собственици на производство на електроенер- 
имоти между Райчиловци и Ра- гия. 
дичевци не са разрешили во
допроводът да мине през тех-

П.Л.Р.веде на 5 февруари в помеще- Живко Владимиров.

която й плащаБелутчани настояват да решават проблемите си

Разчитат на общинска помощ В Радичевци към мрежата 
ще бъдат включени всичките 
около 40 домакинства. Таксата 

Предраг Трайков, директор за свързването е 12 000 динара 
на комуналното предприятие и може да се плаща разсроче- 
“Услуга”, което е изпълнител но. 
на работите, заяви, че се надява

Почти всички 
белутчани са си 
направили уютни 
домове. Нямат си 
обаче телефони и 
изискват 
Общинската скуп
щина да предоста
ви поне един на 
местната им об
щност. Григоров 
казва, че се налага 
да ремонтират и 
черквата си “Св. 
Филип”, чешмата 

местността

в Босилеград и 
един от изтъкнати
те спортисти в об
щината, казва, че в 
селото живеят око
ло 85 души, триде
сетина от които са 
млади. За разлика 
от други села в об
щината, в които 
едва ли има млади, 
тук има 12 деца и 
младежи, които се 
учат в основното и й Григоров 
средното училище 
в Босилеград. Без 
оглед, че в
семейства, никой няма обясне- цефермата на Здравко 1еорги- 
ние защо в подведомственото ев. Тя е единствената такава в 
училище се учат само две деца. целия край и свсобразсн имидж

на селото. В нея сега няма до-

Хората и селската власт в 
Белут настояват да намаляват 
проблемите и да подобряват 
бита си, а в това отношение 

на общинска по- 
Този императив те обос-

ните парцели.

П.Л.Р.разчитат и 
мощ.
новават с факта, че никой вече 
не се изселва и не напуска село-

от

Бранковцито, отдалечено към четири ки- 
Босилеград. След 

като пропаднаха почти всички 
предприятия в града, хората, 
които работеха в тях, се завър
наха в селото си, а всеки следо
бед идват и тези, които още ра
ботят. Почти всички се занима
ват със селски работи, главно с 
животновъдство.

Председателят на белутска- 
га Местна общност Йордан 
Григоров, инак полицай в ОВР

лометра от МО в "нови" 

помещения
в

селото има млади “Чешма”, както и пътя към ов- Местната общност в Бранковци, която няма собствени по
мещения, ще ползва такива в здравната станция в селото. По 
искане на селяните и на Общинската скупщина в Босилеград 
разрешение за временно ползване на половината от обекта, 
т.е на около 85 метра квадратни, им дал Управителният съвет 
на Здравния център във Враня, в състава на който действа бо- 
силеградският Здравен дом.

В едно от помещенията местната общност е поместила да
рението от Общинската скупщина и ЦХФ - компютър, прин
тер, телевизор и бюра, на които са поставени съоръженията. 
Друго е предназначено за развлечения на младите, а е плани
рано в обекта да се премести и Местната канцелария, понеже 
досегашната сграда е пред рухване.

Обектът в Бранковци е изграден преди двадесетина години, 
по почти никога не е ползван целесъобразно. В Здравния дом 
казват, че с течение на времето е намалявал броят на хората ^ 
това и околиите му села, съответно и на пациентите, та 
се налагал въпросът във връзка с поддържането на С1Р ■ 
С другата половина на обекта и занапред ще разполага здр 
ното заведение от Босилеград и браиковчани смятат, че лекар
по обща практика трябва да идва поне един път нре

В.В.

- Лошите пътищата са глав
ният ни проблем и ремонтира- битък, по понеже е значителна 
него им заема едно от централ- като туристически потенциал, 
ните въпроси в плана за работа посещават я и хора отстрани, 
на Съвета на Местната ни об- - Нашето село има налични 
щност. Миналата година об- възможности за развитие 
щината асфалтира пътя до де- селския туризъм. За целта оба- 
понията в Крсмиково, което за че се налага не само да решим 
нас е голямо улеснение, но до основните инфраструктурни 
селото ни са иеасфалтирани проблеми, но да развиваме и 
още към два километра. Лапи животновъдството, 
ремонтирахме няколко мах- всъщност е основен помии ьк 
ленски пътища, но повечето от на почти всички белутчани. А 
тях са още в окаяно състояние, съвсем е известно, че селският 
така че се налага те още през туризъм е немислим без мляко, 
пролетта да бъдат поправени, сирене, масло, месо... Но, за да 
казва Григоров и подчертава, стане това, на селяните са пе
че разчитат на помощ от об- обходими не само изгодни кре- 
щинската Дирекция за строи- диги, но и държавна помощ,

убеден е Григоров. В. Б.

Преди седмица кметът па 
общината Владимир Заха
риев връчил па МО в Белут 
компютър, принтер и теле
визор — дарение паг®уЩиУ~ 
ската скупщина и ЦХФ. И. 
Григоров, Стефан Михай
лов, Васил Асенов, Иван 
Михайлов, Димитър Сто
йо в и други ремонтирали 
едно помещение в четирик- 
ласното училище, в което 
са поместени уредите. По 
повод подновяването мла
дите в селото организирали 
вечеринка, на която присъс
твали над 100 души, мнози
на от които от други села 
и от Босилеград.

на

което

та.

телни площи и пътища.
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Панаир на трудоустрояването Цигарените трафиканти
протестираха
пред митницатаВ "Интертекст" ■ 300 души

Клонът на Националната 
служба за трудоустрояване в 
Димитровград организира Па
наир за регистриране на безра
ботните, заинтересовани да ра
ботят в местната конфекцион
на фирма “Интертекст”, Освен 
бивши работници на “Свобо
да” на панаира присъстваха и 
други незаети от общината. От 
помощник-директора на фир
мата Тодор Георгиев присъс
тващите можаха да разберат, 
че най-вероятно до средата на 
март ще се приключи с поправ
ките, след което ще започнат 
да работят 115 души. До края 
на годината ще бъдат настане
ни на работа още 100-120, а до 
края на 2008 г, в “Интретекст” 
би трябало да работят общо 
около 400 работници.

Заплатата на шивашките ра
ботниците ще бъде 13 хиляди 
динара плюс принадлежности
те за изминалия трудов стаж. 
Бригадирите и помощник-бри
гадирите ще имат 16-17 хиляди 
динара. В съответствие с раз
поредбите на Закона за труда 
работното време ще е 8 часа. 
Ще се произвежда само дамска 
конфекция. Тези дни ще бъде 
обявен конкурс за приемане на 
работа. Както каза Георгиев, 
право да кандидатстват имат 
всички от 18 до 57 години. 
Освен от шивашки работници, 
фирмата ще се нуждае и от два
ма чистачи, един механик... Че-

След като България приложи визов режим за гражданите 
на Сърбия, спря и цигареният трафик и митничарите не поз
воляват внасяне на цигари в страната дори и на няколко ку
тии.

Това е причината за неотдавнашните протести на група 
граждани пред зградата на митницата в Димитровград. От 
името на протестиращите Драгиша Тодоров заяви, че от мит
ницата искат да им позволи да минават в буферната зона, да 
взимат по три стека цигари и без да идват до българската мит
ница, да се връщат обратно. Както той каза, управителят на 
митницата веднага отправил техния иск до началника на мит
ниците в Белград и сега се чака отговор.

Оповестената от протестиращите трафиканти блокада на 
магистралното шосе, според Тодоров, засега няма да се при
лага, но те ще настояват за разрешаване на “проблема”. Той 
обаче не каза по кой начин ще стане това.тиримата пазачи вече са опре- служба ще работят само двама 

делени. В счетоводителската души. А.Т.Б.Д.

Наскоро пробно 

производство
Комунални новини

Наскоро асфалт 

от манастира до 

Поганово

“След много вложени уси
лия и преговори успяхме да на
мерим решение за фалиралата 
конфекционна фабрика “Сво
бода”. Фирмата е приватизира
на и в момента усилено се пра
ви ремонт на помещенията и 
енергийната система. Ако 
всичко продължи с този темп, 
убедени сме, че за месец, месец 
и половина в предприятието 
ще започне пробно производ
ство", каза кметът на община 
Димитровград Веселин Велич

ков.
С проверка на място се убе

дихме, че ремонтните работи 
са в пълен разгар, а миналата 
седмица се проведе и първият 
панаир на труда, по време на 
който от заинтересованите над 
500 незаети ще бъдат избрани 
125, които ще започнат проб
ното производство. Запланува
но е след това във фирмата да 
бъдат приети още толкова нови 
работници.

“На път сме да приватизи
раме и гумарата, поне една 
част от нея. Имаме заинтересо
вани купувачи от Чехия и почти 
стопроцентово сме убедени, че 
ще направим сделката. С това 
за начало ще настаним на ра
бота към 400 незаети, което в 
сравнение с настоящото поло
жение е от голямо значение,” 
почертава Величков.

Както изтъкна кметът, в 
рамките на сделката с гумара
та, чехите предлагат със свои

* През тази година ще се ас
фалтира пътят от манастира 
“Св. Йоан Богослов” до с. По
ганово. Средства за целта ще 
бъдат отпуснати от Национал
ната инвестиционна програма. 
Началникът на общинското уп
равление в Димитровград Ве
лин Николов каза, че доколко- 
то парите от НИП не бъдат 

допълнителни

че има определени сигнали 
предприятието “Пътищата на 
Сърбия” да даде зелена улица 
за изграждането на този път. В 
бъдеще той би бил от голямо 
значение, имайки предвид, че в 
района на с. Сенокос е предви
дено изграждане на обекти за т. 
нар. висок туризъм.

* Димитровградска община 
ще получи 80 на сто от сред
ствата за регулиране на кори
тото на река Нишава в района 
на с. Градинье от предприятие
то “Сърбия шуме”, а останали
те средства ще обезпечи от 
собствени източници. Целта на 
регулирането е в бъдеще да се 
осуетят наводненията на изво
ра “Ивкови воденици” и на сел
скостопанските площи в този 
район. Ще бъдат уредени около 
2200 метра от коритото на ре
ката, което ще струва около 66 
млн. динара. Докрая на зимата 
би трябвало да се уредят иму
ществените въпроси със соб
ствениците на площите. За из
зетите площи местното само-

Решение на Общинския съвет

"Монтист" се завръща 

в Димитровград
достатъчни,
средства ще се отпуснат от об
щинския бюджет.

* Местното самоуправление 
настоява за асфалтиране и раз
ширяване на пътя от Камениш- 
ки мост до местността Извори- 
ще в с. Сенокос и е предостави- 

средства да построят станция л0 пРоект на общественото 
за отопление, която ще ползва предприятие Пътищата на 
биогориво (дърва, въглища, ца- Сърбия . Пътят е с дължина 8,1 
ревични отпадъци и пр.). Пър- км и е предвидено да бъде ши

рок 5,9 м. По трасето е предви
дено да бъдат изградени и ня-

Фирмата “Монтист” ще се 
настани в работилницата на ули
ца “Никола Тесла”, след като 
сключи договор за наемане с ор
ганите на местното самоуправ
ление, реши на последното си 
заседание Общинският съвет и 
по този начин потуши най-голе- 
мия проблем на фирмата - липса 
на производствени помещения, 
който заплашваше да я закрие. В 
писмо до Общинския съвет, ди
ректорът на “Монтист” Чедо- 
мир Стойкович бе посочил, че 
седалището на фирмата е в Ди
митровград, но досега, поради

липса на цехове, тя е била прину
дена да провежда производстве
ната си дейност във взети под 
наем помещения в Пирот. “Фир
мата “Монтист” се сблъсква с
много трудности, но все пак ре
гистрира добри делови резулта
ти, редовно изплаща задължени
ята си към държавата и към зае- воначално с енергията от тази 

отоплителна станция биха се _
снабдявали институциите и за- кол*° м„оста нал Сенокошка ре

ка. Стойността на проекта над
вишава 100 милиона динара. 
Трябва да се отбележи, че об
щината не разполага със соб-

тите и настоява да създаде усло
вия за откриване на нови работ
ни места. Понастоящем във 
фирмата работят 8 работници и 
всичките са взети от Трудовата 
борса”, изтъква в писмото си 
Стойкович.

веденията в града, което би би
ло значително по-икономично 
от сегашното, което спомена
тите учреждения ползват, а то 
главно е ток или мазут. Вложе
ните средства биха се върнали 
чрез концесия за определен 
брой години.

Б. Д. ствени средства за изграждане 
на пътя. Началникът на общин
ското управление Велин Нико
лов изтъкна пред вестника ни,

управление е готово да плати 
възмездие според закона.

Б. Д.ОС затрупан 

с молби за помощ
А.Т

Застрашава ли вадата околните мазета
Общинският съвет в Димитров

град е затрупан с молби на гражда
ни за оказване на финансова и дру
га помощ. Гражданите молят за 
отпускане на средства за решаване 
на най-различни проблеми - лече
ние, плащане на сметки за ток, 
обезпечаване на жилища, ностри- 
фициране на дипломи и др. На 
последното заседание на Съвета 
бе констатирано, че в предстоя
щия период може да се очаква бро
ят на молбите да се увеличи, имай
ки предвид, че трафикът на цигари
те, от която “дейност” се препита
ваха хиляди жители на общината, 
вече е минало. Членът на Общин
ския съвет Зоран Петров предло
жи занапред исковете за помощ да 
се отправят към общинския Цен

тър за социални грижи и да се об
съди възможността от общинския 
бюджет да се отделят допълнител
ни средства за помагане на соци
ално застрашените. Петров споде
ли, че Центърът би можал да от
прави иск и до съответното минис
терство за получаване на средства 
за помагане на социално закъсали
те граждани на Димитровградска 
община.

През
Общинският 
най-много време именно за обсъж
дане на исковете на гражданите. 
Практиката на заседанията на Съ
вета да се обсъждат тези искове 
въведе именно настоящото об
щинско ръководство.

Пред членовете на Общин- улиците “Нишава” и “Теслина”, следи, за да може със сигур- 
съвет на неотдавнашното а може би от водата във вадата, ност да се констатира дали тя е 

заседание се намери и отчетът която в момента е много слаба, причинител на подземните во- 
на специално сформирана ко- ди в околните мазета или не.
мисия от трима специалисти, По време на разискванията Предложеното решение да се 
чиято задача била да уточни бе напомнено, че навремето, обложи цялото корито на вада- 
влиянието на вадата край СЦ когато вадата е ползвана като та с камъни не е най-сполучли- 
Парк на подземните води в ма- двигателна сила за някогашна- вото, тъй като значително ще

та мелница и електроцентрала, наруши природния амбиент. 
нивото на водата е било почти Може би по-приемливо е само 
на това на днешната улица да се калдърмиса дъното и 

на комисията нито е отхвърлен, “Теслина”. Тогава все пак не се част от бреговете, но за това 
нито приет. Защото в разисква- е случвало в мазетата да има ще се разисква отделно. В 
нията бе констатирано, че по
сочените данни се обосновават

ския

зетата на някои от околните къ
щи.последните 

съвет
месеци
отделя Веднага да кажем, че отчетът

крайна сметка вода във вадата 
Изхождайки от този факт, трябва да има, а жителите око- 

предложено е водата във вада- ло нея трябва да прекъснат да я 
та да се вдигне до максимално- ползват като сметище, 
то ниво и известно време да се

вода.

с предпоставки, че подземните 
води може би идват и от съби
ращите се атмосферни води отБ. Д.

А.Т.
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Сурдулишкият Център за култура Мостове, а не нови берлински стени
Мероприятия 

с международно 

участие

(От стр. 1) икономическия просперитет и на присъединителните, които 
ттт благоденствието за всички хо- са много по-големи, а сръбски-
Що се касае за сътрудничес- ра в региона, категоричен е ра- те ни приятели до предприсъе- 

твото на Радомир с общини и ДОмирският кмет. динителните фондове на ЕС.
региони в Сърбия, Стойчев е . Първият съвместен проект Освен това Радомир, Земен 
уверен, че то се интензифицира с община Сурдулица бе пови- и Ковачевци станаха център на 
ежедневно. Имал съм срещи с шаване на образованието и ква- помощите, които от Испания 
окръжния управител на Враня, лификацията на ромите. Той е ще отиват за крайграничните 
с кмета на Сурдулица, с кмета от нивото на т.нар. меки проек- общини в Сърбия. Бъдете уве- 
на Бела паланка, и на Търгови- ти> ЧИЯто стойност не надмина- рени, че Сурдулица, Търгови- 

Раххлпрйитю «т? ще. Всичко това правим, защо- Ва 10 000 евро. Реализацията на ще, Владичин хан и другите об-
»> г ят Теа1Т?>? ^а" ^ачи от Сърбия, както и гости т0 искат нашите хора и ние проекта върви успешно и аз се щини във Врански окръг чрез 

Р урдулица на 14 февруа- от България, което бе догово- трябва да предадем това пое- надявам, че ще имаме още нас ще получават годишно по 
ри ще изпълни премиерно пие- рено към средата на януари по лание на големите ни политици 
сата “Ковачи” от Милош Нико- — много съвместни проекти, кои- около сто тона помощ - храна, 

време на Първия междунаро- да седнат, да разговарят и да се т0 да привлекат и значително лекарства и други потребнос- 
постановка на Миодраг ден фестивал на кукерските иг- разберат на масата. По този на- по-големи суми от европейски- ти, посочи кметът на Радомир

Маркович.С това мероприятие ри в Радомир, и от САЩ, Вели- чин ние постигаме двойна цел - те фОНдове. Всички предпос- Златко Стойчев,
на Центъра за култура в Сурду- кобритания, Полша, Словения, пРеДи всичко мир и разбира- Тавки за това са налице-ние ве
ли1*8 бъде отбелязан Денят Швейцария, Македония... телство, като предпоставка за Че имаме достъп до средствата
на вюбените - Св. Валентин. В рамките на “Власинско ля-

» “'„ТГ "5Г2 Кпаи* 1п5и1а(юп в Сурдулица
дишната програма за работа на ложба на книги, художествени 
Центъра, според която всеки творби и етно и домашни ръко- 
месец на сцената му в Сурдули- делия, ловене на риба и варене

лич в

В. Богоев

Стипендии за отлични 

средношколци и студенти
- Маниджмънтът на фабри- Електротехнически и Техноло- студент, който, след като из- 

ката за каменна вълна КпаиГ гически. Точните критерии и пълни условията относно успе- 
1п8и1а1юп от Сурдулица е ре- условия за кандидатстване ще ха в следването, със спогодба 
шил да отпусне стипендии за бъдат обявени след няколко се обвърже редовно да полага 
най-добрите средношколци и дни, когато ще бъде отпечата- изпитите, а след дипломиране- 
студенти от Пчински окръг, на специална брошура и разда- то си да постъпи на работа в 
Програмата ще се реализира дена на съответните учебни за- сурдулишкия колектив. Запла- 
посредством Средното техни
ческо училище “Никола Тесла” конференция, състояла се във дии за студенти от втори и тре- 
в Сурдулица и техническите вторник във Враня. ти курс на посочените техни-
факултети към Нишкия универ- Фирмата е готова да отпуска чески факултети. 

Машиностроителен, по 250 евро на месец за всеки

ведения, бе посочено на прес- нувано е да се отпускат стипен-

ситет

Рила" изготви собствена//

Една от изявите на фолклорния ансамбъл Гражданското сдружение за
на рибена чорба. Миналата го- сръбско-българско приятелство

* у .___ “Рила от Ниш изготви собственадина в рамките на манифеста
цията се проведе и ”Джипиа- 
да", която сега ще има и състе-
ревю^както беше ла^и/участи- гат да получат подробни информа-
ето си в предстоящата “Джипи- “н^^^^еГта гражданите 
ада” са оповестили около 150 ще м0ГРа"и да дават СВРИ предл0.
В°мпг С° шптГс зя пш в жения, сугестии и критики за рабо- ва МПС, а въ р тата да сдруЖениеТ01 чиято основ

на задача е осъществяване на кул-

Центърът за култура в 
Сурдулица се е регистри
рал и за една нова дей- 

- книгоиздател
ство. Първата книга, ко
ято ще излезе на бяло 
видело в издание на Цен
търа ще бъде сборникът 
от ученически творби на 
талантите от основни
те и средни училища 
общината. До края на 
годината се очаква да 
бъдат отпечатани още 
няколко други книги - 
произведения на сурду- 
лишки автори, обединени 

литературния клуб 
“Данга”.

интернет-страница 
(«гту.гМа-зг.сош), посредством ко
ято всички заинтересовани ще мо-ност

път да се организира и сърев- за —
ГоТ.Гр7„™гс
вите контакти са установени малциистпоиСърбия. 
със съответните ведомства в 
българските общини Трън и 
Радомир, както и с културните 

македонските

в

П.Л.Р.

в Звонциинституции в 
градове Струмица и Радовиш, 
узнаваме от директора Найдаи 
Стоянович.

В рамките на редовната си 
дейност всяка седмица Центъ
рът за култура в Сурдулица ще 
организира прожекции 
един или два филма. Директо
рът Стоянович посочи и редов
ната дейност на Фолклорния 
ансамбъл “Власина” с около 
120 фолклористи в няколко 
възрастови състави - пионер
ски, юношески... Не бива да се 
отмине и дейността на различ
ните секции към това култур
но-художествено дружество, 
като литературна, декламатор- 
ска, театрална, изобразител
на...

Саве Милков се пенсионираца премиерно ще се играе по 
една пиеса. Най-важното е, че 
през април месец ведомството 
ще бъде домакин на тазгодиш
ния Фестивал на самодейните 
театри в Сърбия, в който ще 
участват най-добрите самодей- 

театри на юг от столицата. 
Редица мероприятия

организирани от тоя Цен-

Дългогодишният препо- питаници печелиха редица признания на съревнова
нията по тази много важна и трудна наука на всичкидавател по математика в 

звонското Основно учили- нива - от общинско до републиканско.
Освен с учителската си, Милков се потвърждава 

и с обществената си дейност. Той е един от инициазначими оо

на поне ще “Братство” Саве Милков 
започна да изживява пенси-
онсрските си дни. торите и активен участник във всички

Милков е роден през ществени акции в Звонци - и когато се строеш 
1942 година в босилеград- вата училищна сграда, и когато се прокарва 
окото село Горно Тлъмино, ДОпро»адш|та " ^ “Сот“нТаИРрек»еТБ°латъшнн-

НИ
и ак

ции,
•гър, получават международен 
белег. Най-значителното не
съмнено е “Власинското лято 
2007", като един от най-масо
вите фестивали на духовите 
медни оркести в страната, кой
то същевременно е квалифика
ционен за събора в Гуча. Очак
ва се това лято на Власина да се 
представят около 50 духови 
медни оркестри с над 500 тръ-

където учи началния курс па основното училище, а щата и
ихтоподу.....Босилеград Когато

звонското основно училище. Тук свива семенно днтс, а стана секретар на у
гнездо с мома от Берип извор. Единствената му дъ- дочака пененонирането си. „ уважение
щеря тръгва по пътя па татко си и сега е студентка Колегите от училището го Р „висионер- 
по математика в Нишкия университет. и му пожелаха добро здраве щасъ

Повече от три десетилетия Милков успешно ра- ски дни. 
зясняваше тайните па ма тематиката, а негови въз-

Йордан МилановД. Мирчев
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Членски книжки за най-малките читатели в Димитровград "Портокали за 

Божана" на български 

езикБиблиотеката 

свещено място Романът на нашенката Соня Анастасиевич “Портокали за 
Божана”, който бе добре приет и сред критиците, и сред чита
телите, наскоро ще бъде публикуван в България. Неотдавна 
авторката подписа договор за това начинание със софийската 
издателска къща “Балкани”, която публикува проза на автори 
от Югоизточна Европа, предимно от Балканите.

В издание на “Балкани” досега са печатани творби на сръб
ските автори Драгослав Михаилович, Горан Петрович и Ми- 
лисав Савич.

Миналия петък Народната 
библиотека “Детко Петров” в 
Димитровград направи тради
ционния си ежегоден жест с 
първолаците от основното учи
лище.

Всяка година ведомството се 
представя пред първолаците ка
то ги кани да ползват услугите 
й. За тази цел в училищната 
библиотека с тях се срещнаха 
директорът на Народната биб
лиотеката Иван Иванов и поете
сата Елизабета Георгиева заета 
във ведомството.

Според Иванов има няколко 
свещени за учениците места, ед
но от които е и библиотеката, 
както тази в училището, така и 
градската, която е много по-го- 
ляма и с много повече книги.

С интересна приказка Елиза
бета Георгиева представи биб
лиотеката на първолаците и 
ползата от четене на книги. И 
макар че някои от тях заявиха, 
че предпочитат да четат от ком
пютъра, тя бе още по-убедител- 
на когато на малчуганите разда
де безплатни членски книжки.

А.Т.

На 16 февруари в Димитровград

Голям концерт на 

НФА "Българе"
По повод 10 години от създаването на КИЦ “Цариброд” (14 

февруари) следващия петък (16 т.м.) в Центъра за култура в Ди
митровград Националният фолклорен ансамбъл “Българе” ще 
изнесе голям танцов спектакъл под название “Това е България”.

Спектакълът е под покровителство на кмета на София Бойко 
Борисов. Очаква се на проявата да присъстват бройни гости от 
България и Сърбия и представители на местната власт.

А.Т.

Снощи в Ниш
Изложба на

ии "Великофотограф
Търново^

Елизабета Георгиева дава членски книжки на първолаците

шСилвия Чолева ■а В Галерията на Дружеството на архитектите в Ниш снощи бе 
открита изложба на фотографии на тема “Велико Търново”. 
Експозицията съдържа 75 фотографии на 20 автори, членове на 
Сдружението на фото-аматьорите “Стара планина” от Ниш. На 
тях е представено богатото културно-историческо минало на 
старопрестолния град, архитектурата и неповторимите меандри 
на река Янтра.

Всеки ден отваряме по една страница
на която аз пиша а ти
довършваш с няколко жеста
Ти си предметите тяхната статичност и окръгленост

В.С.Б.

В димитровградския театърАз избирам думите с неясния смисъл и ефимерност
Кой от нас започва кой свършва 
днес не значи нищо 
Дори празните мигове $
при преобръщането на листовете' 
малките паузи заедно 
не ни появяват повече в живота 
а по-малко в смъртта 
Защото книгата няма начало нямакр^ 
и щом се появи написаното 
изчезва желаното I

Започна подготвянето на "Д-р"
Ансамбълът на театъра “Христо Ботев” започна да подгот

вя представлението “Д-р” от сръбския класик Бранислав Ну- 
шич. Ръководителят на театъра Делча Гигов изрази надежда, 
че става дума за сполучлив подбор и сподели мнението си, че 
това е едно от най-силните произведения на Нушич. Премие
рата на “Д-р” се очаква през април. В пиесата ще играят 
15-ина артисти..-•У“ХЧ Б.Д.

>1
■ Инициативи

Учениците да 

посещават изложбип у ►/ ль X При откриване на изложби вобхване ли се неподвижното Щ 
Стопява се любовта; / 3
Страница след страница ^ /:ф

Управителят на галерията 
Градската галерия в Димитров- Димитър Илиев тези дни пред 
град понякога се съберат мно- вестника ни сподели инициати-

т
.-V т §& Я ||пп.ж го, а понякога малко посетите- ва, според която преподавате

ли. Качеството на експонира- лите по изобразително изкус
ните творби не винаги е крите- тво в двете димитровградски 
рийът, според който може да се учебни заведения би трябвало 
оцени дали на откриването на да внушават на учениците да 
изложбата ще присъстват по- присъстват на откриването на 
вече или по-малко хора. Така изложбите в галерията. Докол- 
например на традиционните кото пък във вечерните часове 
годишни изложби на димит- в деня на откриването на из- 
ровграските самодейни худож- ложбата са заети, посещението 
ници винаги е имало най-много на ведомството и разглеждане- 
посетители. За художниците и то на творбите биха можали да 
за техните роднини и приятели отсрочат за някой друг ден. “Би 
тези изложби са своеобразен било сполучливо, когато пре- 

„ празник. От друга страна на от- подавателите би отделяли уче-
-X \г)ниане на някои качествени бен час, за да доведат ученици-

- шзложби, каквато примерно бе те в галерията”, казва Илиев,
неотдавнашната “Нишка ру- 
синка”, броят на посетителите 
е скромен.

Щ,'Ден нощ
Един двама много *
Сам сама едновременно у
Интересно е в тази безкрддоно 
и безначалност кой 
ще посегне към ножа 
как ще разреже 
страниците

I ,/т\1*-•
V % щ--

у\

■и

■>чк- 
(■ Др

,4* а

\\ "М,ш.
Б.Д.

иеунка: Никола Цветков
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Ч^ългария е една от 
най-старите евро

пейски страни. Нами
ра се в сърцето на Бал
канския полуостров и 
в югоизточната част на 
континента. Основана 
през 681 г., тя поема 
традициите на мно
жество древни култу
ри, развивали се по те
зи земи. Младата дър
жава отрано граничи с 
изчезналите днес им
перии На византийци, Човешкият живот по бъдещи- тия духовен живот и сложните
араои И франки, ОТ КО- те земи на българите се заражда вярвания на хората от камен- 
ито са настанали реди- 01116 през първите два големи но-медната епоха. Там се откри- 
ца съвременни страни. пеРи°Да на каменната епоха - ват разнообразна и красиво ук- 
Българите приемат палеолита и мезолита. Но не- расена керамика, идолна плас- 

5, ^ съмнен скок в историята е ново- тика, глинени модели на храмо-
г гвого още каменната епоха (неолитът), ко- ве, различни умело изработени

през IX. век, а техните гато хората вече съумяват да кремъчни сечива, 
просветители превеж- оформят природата по свое же- Едно откритие коренно про- 
дат църковните КНИГИ лание. В централните части на меня вижданията за това време, 
на старобългарски Балканския полуостров първите Става дума за разкрития през
РЧМ1Г иш пазпппг-тя неолитни селища са от седмото 1972 г. край Варна, на северния 
елин. и ги разпростра хилядолетие преди Христа. Хо- бряг на Черно море, обширен 
няват Сред останалите рата от това време са земеделци некропол от края на V - IV хил. 
славянски народи.
При царете С 
Велики (893 - 927), Ка
лоян (1197 -1207) и 
Иван II Асен (1218 - 
1241) България е ср 
великите сили на С

Злато отпреди 

6000 години
Сретение Господ не
* На празника се възпоменава посрещането 
младенеца Исус Христос от престарелия пра
ведник Симеон.

на

В разкрития през 1972 г. край Варна обширен 
некропол от края на V - IV хил. пр. Хр. са намерени 
множество гробове с изключително богати 
находки. Сред тях изпъкват повече от 300 
предмета от чисто злато!

и усядат главно в просторните пр. Хр. При разкопките се нами- 
равнини и в широките долини на рат множество гробове с изклю- 
пълноводните реки. Това про- чително богати находки. Сред 
дължава без особени изменения тях изпъкват повече от 300 пред-

имеон

рия континент. 
През 1396 г. бъу
губ На 2 февруари е Сретение след навършване на 40 дни 

Господне - един от 12-те голе- майката на детето принасяла 
ми църковни пръзници в годи- агне в жертва на Бога. Света 
ната. И докато Българската Богородица се подчинила на 
православна църква го отбе- този закон и донесла своя мла- 
лязва на 2 февруари по новия денец в Йерусалимския храм. 
(грегориански),
православна църква го слави веел благочестивият старец 
на 2 февруари по стария (юли- Симеон, комуто от Свети дух 
ански) календар, т.е. на 15 фев- било обещано, че нямала види

смърт, докато очите му не ви
дят родения от девица. Когато 
Света Богородица донесла 
своя младенец в храма, правед
ният Симеон го прегърнал и в 
пророческо вдъхновение изви
кал: “Сега отпускаш твоя раб, 
владико!” Това е възторжена 
молитва, която и днес се чете в

твие.
българска дър 
гива, но с гибелта 
спасява Средна и 
падна Европа от > 
та участ. Това оба 
държа силно култур
ното и политическото 
развитие на българите, предци вече са открили първия украшения, плочки изрязани 

гтпрз ХТХ метал ' медта, умеят да строят във формата на бик. Със златна 
СУСИООодема през ш укрепени селища, керамиката и инкрустация са украсени дори 
В., България вече е С въоръжението са добре развити, красивите керамични съдове, 
малка територия, като Проучванията на такива обекти Забележително е погребението 
МНОГО ОТ земите Й са като тези при селата Овчарово, на вожд-жрец със златен 
дадени на нейните СЪ- Поляница, Дуранкулак в северо- и други регали на властта, също 
14 източната или Караново в юж- изпълнени от злато.

ната част на днешна България Наред с богатите, към пери- 
дават добра представа за бога- ферияга на некропола сс нами

рат и по-бедни гробове. Оче
видно още тогава съществува 
социално разделение и се офор
мя аристократична прослойка. 
Процесите продължават и през 
бронзовата епоха, разположена 
хронологически между 111 хил. и 
ХП-Х1 в. пр. Хр. Вероятно тя за
почва с известен период па упа- 

обусловсн от сблъсъка

Сръбската По това време в Йерусалим жи-

жезли ии през каменно-медната епоха мета от чисто злато 
(V - IV хил. пр. Хр.). Нашите брадвички, масивни гривни и Месни поклади

Винаги 8 седмици преди Ве
ликден в неделя (тази годи
на на 11 февруари) се праз
нуват Месни Заговезни 
(поклади). На този ден се 
яде месо, откъдето идва 
името на празника, след 
който то е забранено. По 
традиция за празника се 
приготвят баница с мас и 
извара, кокошка, яде се 
свинско месо. През цялата 
седмица до Сирни Заговезни 
се устройват веселби и иг
ри, защото след това те са 
строго забранени.
В събота преди праз 
Голяма задушница. 
Отслужва се обща панихи
да. В памет на починалите 
се раздават жито, вино, 
ракия, сирене, яйца...

жезъл
християнските храмове.

В българската православна 
традиция Сретение Господне 
се отбелязва само като църко
вен празник. В църквата се от
служва тържествена вечерна 
служба и всеки кръстен младе
нец се води в храма. Ритуалите 
в църквата са два: очистване на 
майката от грях и посвещаване 
на детето в Бога. Обичай е ро
дителите да носят дар за цър
квата - агне или гургулица (гър
лица). Жените спазват забрана
та за работа през този ден.

В Сърбия пък Сретение Гос-

седи. По тази причина 
през XX в. тя често е 
принуждавана от об
стоятелствата да заема 
губеща страна в евро
пейските конфликти. 
След 1944 г. държавата 
попада под съветско 
влияние, отдалечило я 
от европейските тра
диции.

пика е

дък,
между старото местно населе
ние и новите вълни на заселни
ци. Спадът личи ясно в обедня
ването па керамичните форми и 
значително по-семплата им ук-

Вероятно това е основ
ната причина 
да се знае малко за 
България и нейната 
богата история. В пос
ледните години тя се 
завръща там, където е 
нейното изконно мяс
то - в семейството на 
европейските народи. 
В следващите редове 
ще разкажа накратко 
за древното минало на 
българските земи.

руари по новия календар. На 
същата дата празникът се отбе- подне е и църковен, и държавен 
лязва и в нашите краища. празник. Като Ден на държав

на Сретение (срещане) Гос- ността на Сърбия се чества от 
подне се възпоменава посре- 2002 г., понеже обединява две 
щането на младенеца Исус значителни събития от новата 
Христос от престарелия пра- сръбска история: на този праз 
ведник Симеон, което с непов- ник 1804 година в Орашац е 
торим драматизъм и художес- вдигнато Първото сръоск 
твено майсторство е описал въстание срещу турците, а 1в« 
евангелистът Лука. г. в Крагуевац е гласувана пър

Според Мойсеевия закон вата сръбска конституция, н 
всяко първородено дете от празника не работгп 
мъжки пол се посвещава на Бо- държавни ведомст . 
га. Определена била и цената за туции. 
откупване на новороденото:

в света

раса. Нещата коренно сс проме
нят в края на бронзовата епоха 
(XVIII - XI в. пр. Хр.) и през 
ранножелязиата епоха (X - VI в. 
пр. Хр.). Бронзът и желязото 
позволяват на човека много но
ви дейности, между които е об
работката на камъка. Точно то
гава възникват едни от най-за- 
бслежителните паметници по 
сегашните български земи - ме
тал итните.дръжката, злато, Варненски 

халколитен некропол - Продължава -
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Зад кормилото на димитровградския футболен отбор 
застана специалист от Пирот _

Кадрови промени в АК “Балкан”

Александър 

Марков освободен 

от треньорския пост
Братислав Митрович нов 

треньор на "Балкански"
* Отборът е с много амбиции, което ми отговаря, защото и аз като чо
век и треньор съм такъв, заяви Митрович след първата тренировка * Нов треньор на димитровградските 

атлети е нишдийката Душица Трай- 
кович

Дългогодишният треньор на АК “Балкан”
Александър Марков бе сменен, а на неговото 
място бе назначена бившата атлетка от Ниш 
Душица Трайкович. Решението бе взето от 
Управителния съвет на атлетическия клуб.
Марков ще продължи да изпълнява функция
та технически секретар на клуба.

Управителният съвет отстрани от състава 
си двама членове поради неангажиране. Име
ната на новите членове ще бъдат съобщени допълнително.

Лидерът на Нишка футболна зона “Балкан- което ми отговаря, защото и аз като човек и 
ски” тези дни се сдоби с нов треньор. Това е пи- треньор съм такъв. Малко закъсняваме с подго- 
ротчанецът Братислав-Бата Митрович, който товките, но ще стигнем да ги проведем изцяло, 
има “професионален лиценз А”. Ще се подготвяме в СЦ “Парк” и в спортната за-

След първия тренинг Митрович сподели, че ла. През последната фаза ще изиграем няколко 
изпитва удовлетворение от факта, че е пристиг- контролни срещи и се надявам, че началото на 
нал в един добре организиран клуб и добави:

- Запознат съм с обстановката и познавам по- нем подготвени, 
вечето от играчите. Отборът е с много амбиции,

пролетната част от първенството ще посрещ-

Д. С.

Няколко думи за петлетата и пионерите на “Балкански”
д. с.

Бъдещето на футболния 

отбор е гарантирано
Баскетбол: 15 кръг от първенството на 
Втора сръбска лига - изток_________

Поражение от 

сокобанчани* Треньорите Ивица Марков и 
Ненад Рангелов очакват много 
по-добри резултати през следва
щите две години

БК "Димитровград" - БК "Озрен" (Соко баня) 
92 :101 (16 : 21; 19:31; 26:22; 31:27)

През последните 5-6 години в рамките на 
ФК “Балкански” работи школа по футбол, в 
която тренират над 80 деца, разпределени в 
три групи. В първата са родени през 1996 г. и 
по-млади (начинаещи), във втората - родени 
през 1994 и 1995 година (петлета) и в третата - 
родени през 1992 и 1993 г. (пионери). Школата 
се ръководи от младите треньори Ивица 
Марков и Ненад Рангелов.

бт сезона 2006/2007 г. петлетата и пионери
те се състезават в съответните лиги на Фут
болния съюз на региона на Източна Сърбия Ивица Марко 
(ФС РИС). Това е най-високият ранг на състе
зание, в което досега са играли Димитровград- родени през 1993 г., които ще имат право и през 
ските футболни надежди. Особени заслуги за то- следващата година да се състезават в тази кате- 
ва носи ръководството на ФК “Балкански”, на- тория, когато очакваме и първите по-значител

ни резултати. От нашия отбор е голмайсторът 
на лигата. Това е свръхталантливият Владимир 
Гогов, който отбеляза 15 гола.
Много млади и неопитни

Пирот 07. 02. 2007 г. Спортната зала “Кей”, зрители 100, съдии 
Игнятович и Джорджевич от Лесковац.

Баскетболистите на “Димитровград” загубиха като домакини 
в спортната зала “Кей” в Пирот от “Озрен”. Да напомним, че в 
първата среща димитровградчани бяха победители като гости 
на същия отбор. Този път обаче играха слабо и неангажирано, та
ка че в първата част гостите си осигуриха преднина от 17 точки и 
това реши мача.

“Димитровград”: Алексов 2, Петров 2, Живкович 7, Андреев 
26, Станимирович 5, Андреевич 14, Милошевич 8, Радованович 
18 и Йоветич 10.

В следващия кръг “Димитровград” ще гостува в Больевац.Ненад Рангелов
ДС.

Събрание на рибарското сдружение
чело с председателя Драган Иовичич. Георги Йорданов 

запази поста си
В новия полусезон 
с по-голям оптимизъм

След края на есенната част от първенството 
пионерският състав на “Балкански” заема пос
ледното 15 място на таблицата с 5 точки. Мина- Те се класираха на 14 място в конкуренцията на 
лата есен съставът регистрира една победа, 2 15 отбора и регистрираха скромни резултати - 
равни мача и 11 загуби. Треньорът Ивица Мар- една победа, един равен мач и 12 загуби. В този 
ков казва, че е доволен от постигнатото и доба- състав играят предимно деца, родени през 1995

година и по-млади, който факт говори, че са 
- Самото класиране е разочароваващо, но ние много млади и неопитни. След две години, кога- 

оценяваме като успех самото влизене в това със- то започнат да премерват силите си с противни- 
тезание, където ни правят компания съставите ци, които наистина са им връстници, се очакват 
на редица известни отбори. В началото не очак- добри резултати, 
вахме особени резултати, но амбициите 
увеличиха след този полусезон. Оптимизма ба- възпитаниците си и изтъкват, че бъдещето на 
зираме върху факта, че съставът ни е най-млад и “Балкански” е гарантирано, 
най-неопитен в лигата. В него са предимно деца,

На събранията на димитровградските рибари винаги са се чу
вали полемични тонове. Така беше преди години, така е и днес.

Настоящият председател на сдружението Георги Йорданов на 
събранието, което се проведе неотдавна, беше на прицел на по- 
вечето от членовете на този орган. Те му поискаха оставка, обаче 
той не я подаде. Някои едвам дочакаха точката “разно”, за да мо
гат да дискутират по въпроса, но Йорданов завърши събранието 
с обоснование, че за важни въпроси, какъвто е неговото сменява
не, не може да се говори “под разно”.

Развиваха се остри разпри кой е легитимен член на скупщина
та, а кой не е, какво пише в Статута... След събранието дискусии
те се преселиха на улиците. Групи рибари в отделни части на цен
тралната димитровградската улица сякаш започнаха да “работят 
по комисии”.

При петлетата положението е почти същото.

вя:

Треньорите Марков и Рангелов вярват въвни се

Д. С.
Б.Д.

Съобщение на УС на ФК “Балкански”

Новица Алексов не е 

некачествен треньор

Сурдулица
нРадник" вдига мерника <и
к С«пДуЛИШ.!СИЯТ ФУтболен от_ треньорът Раде Алексич от посрещне пролетния полусе- 
оор Радник усилено се готви “Динамо” (Враня), а след това зон в топ форма. По думите на 
за пР°летния полусезон с амби- се върнаха четиримата футбо- председателя на отбора Милан 

треньор, както бе публикувано, а е на мнение, че той физическгГнеТв Ютии™»!!!11 Та ЛИцата на ЛИСТИ> напуснали отбора мина- Николич, с титулярите се под- 
състояние да изпълни сръбсколигарските амбиции на клуба. Приносът гр кай догодина да лата есен - Петрович, Ивано- готвят и четирима младежи,
на Новица Алексов в развитието на клуба е изключително голям и за не- гт включи в Нишка Дивизия, вич и Ристич от “Морава” (Вла- които конкурират за първия 
го вратата на клуба винаги ще бъде отворена. УС на ФК “Балкански” съ- 1 фсдпоставките за това са на- дичин хан) и Станкович от състав. Николич поясни че от

ангажимент - да работи с млади категории и да бъде директор на мла- След финансовата послелвя и пасич от вранския Динамо, деца от всички възрасти. С тях 
дежко-пионерската школа, което е още едно доказателство, че УС не го кадрова консппи я д 1 и първият състав на отбора работят четирима треньори, 
смята за некачествен и неспособен треньор. Напротив, високо оценява „я Н» Д Т“™' приключва физическите си главно някогашни футболисти
неговите качества." Ра- наи-напред тук бе доведен подготовки на Власина, за да на “Радник”. Д Мирчев

Управителният съвет на ФК “Балкански” излезе със съобщение, 
ето се казва:

“УС на ФК “Балкански” не смята, че Новица Алексов
в ко-
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От албума на наш читател Тъжен помен
На 17 февруари се навръшват 40 тъжни дни от смъртта на 

нашия баща, дядо и братПечатница 

в Цариброд 

преди сто 

години!

ОБРЕН ДЕНКОВ 
от с. Пъртопопинци

,5
6 На тази дата на местните гробища ще отслу

жим панихида.
Същия ден ще отслужим панихида и по повод 

половин година от смъртта на нашата майка и 
баба
ЛЮБИЦА ДЕНКОВАнието на читателите, пише: "Пе

чатницата на братя Миневи”. 
По-нататък се чете "1909 годи
на за спомен на нашия родни
на Т. Марков, Цариброд".

Въз основа на тази фотогра
фия-документ със сигурност 
може да се твърди, че Цариброд 
е имал своя печатница още през 
далечната 1909 г. Първата и , 

•2^X23 единствена печатница в града 
до днес. Тя била поместена в 
дюкяна на Боян Трънски на 
главната улица, срещу Околой- 
ското управление. В нея работе-

С обич и уважение се прекланяме пред 
светлата ви памет!
Опечалени: дъщеря Радица, зет Живоин, вну

ци Биляна и Иван, сестра Цветана, братя 
Кръста, Любча, Първан и Цветно, роднини и

приятели

На 19 февруари 2007 г. се навършват 
ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашия непрежалим 
съпруг, баща и дядо

Снимката е от албума на Димитър Илиев, 
скулптор от Цариброд

Предприемчивите царибродчани в началото 
на миналия век по нищо не изоставали зад ли Михаил Хаджиев, Кирил Хаджиев и Борис 
по-големите градове. Цариброд с около 4000 Киров, вероятно господата на снимката, и един 
жители още през 1910 година между другото е прислужник, 
имал свой вестник, списание, дори и печатница!

На снимката, която предоставяме на внима-

ВАСИЛ ИВАНОВ
ългогодишен управител на 

пощата в Долна Любата
д

С много обич и тъга свеждаме глави пред свет-
Сретен Игов лата ти памет. Почивай в мир!

Опечаленото семейство

Ловците от Търстеник подариха пауни На 9 февруари 2007 г. се навършват 4 ГОДИНИ 
от смърта на непрежалимата ни дъщеря, съпру
га, майка, тъща и баба
МИЛКА НАЙДАНОВА
от Г. Любата, живяла във Враня

а на 8 февруари 2007 г. 9 ГОДИНИ от смъртта 
на баща й

На неотдавнашната среща между 
I ловните дружества на Димитровград

и Търстеник, търстенишките ловци
подариха на димитровградските си
колеги две прекрасни двоики пауни.

ЙЙИ.Ъ <
I Едната двойка донесоха те, а втората

ще пристигне по-късно.
Двойката е настанена в специален ЗАРЕ ИВАНОВ

от Г. Любата, мах. Яворкафез зад магазинчето за цветя в пар
ка срещу “Гациното”. Идеята е те там

Времето, което прекарахме с тях, бе най-хуба
вият период от живота ни, но за съжаление пре
палено кратко продължи.

Поклон пред светлата им памет!

да свикнат, след което ще бъдат пус
нати свободно да се разхождат из пар
ка. Определено е лице, което да се

ИБ грижи за тях. Стойността на една . 
двойка е 400 евро. Птиците са изклю- I 
чително красиви и ще бъдат голяма 1

От семейството

атракция в единствения парк в града. На 15 февруари 2007 г. ще се навършат ПЕТ ГОДИНИ 
от смъртта на обичаната ни съпруга, майка и баба

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА 
от ДимитровградКръстословица 316 С тъга и признателност пазим скъпия спомен 
за твоята доброта, обич и грижи, с които ни об
граждаше. Нека нищо не наруши вечния ти по
кой!
Съпругът Петър и дъщерите Нада и Дана със 

семействата си

Съставил: Драган Петров
2,ВОДОРАВНО: 1. Плавателен

съд. 5. Български боксьор от 
миналото. 11. Воден поток. 12.
Коренни жители на Австра
лия, 15. Река в Сибир. 16. Град

България. 18. Южен плод. 
19. Марка камиони от Слове- 

21. Нравственост. 22. Ми
тически основател на Рим. 23.

Тъжен помен
На 2 февруари 2007 г. се навършиха 13 ГОДИНИ от смър

тта на нашия мил таткония.
НАЦКО ЗАРКОВ (1910-1994)

Филмов работник, който сни
ма с камера. 25. Причинител 
на заразни болести. 27. Река в 
Европа. 28. Горната част на 
кораб. 29. Растение, което се

а на 13 април ще се навършат 
10 ГОДИНИ от смъртта на милата 
ни майка

V

МЛАДЕНКА ЗАРКОВА 
(1909-1997)
двамата от с. Изатовци

I-използва като подправка на
30. Искане. 32. Алко-ястия.
питие. 34. Паричнахолно Изминалите години пе могат да заличат вашата доброта и 

нашата болка за вас, мили родители.
Поклон пред светлата ви памет. Почивайте в мир!

Вечно скърбящи: синовете Слободан 
и Георги със семействата си

стойност на стока. 35. Марка
сръбска бира. 37. Търсач на
заровени съкровища. 39. Част (мн.ч.). 26. Държава в ЕС. 28.
от седмицата. 40. Известен Част от електромотор. 13. Строителен елемент.29. Езе- 
боксьор от САЩ. 41. Лично Български зимен курорт. . Италия. 31. Замръзнала
местоимение. 42. Азиатско Пустиня в Африка. 17 Сто- V 
алкохолно питие. 43. Река в лицата на Йордания. 20. Све- 
Черна гора и Сърбия. 44. Лич- щен град в Саудитска Ара- 

г бия. 22. Автомобилно състеза-
24. Българско женско
25. Тропически гшод

вода. 32. Най-големият мор
ски бозайник. 33. Печалба 
(тур.). 36. Женски певчески 
глас. 38. Египетски бог на 
слънцето.

Възпоменание
На 20 февруари 2007 г. се навършват 

13 ТЪЖНИ ГОДИНИ безно местоимение.
ОТВЕСНО: 1. Парче месо, пе
чено на скара. 2. Част от кару
ца. 3. Зодия на хороскопа. 4.
Втори тур на избори. 5, Кати- -[ Кдпоне. 6. Ужице. 22. ОИ. 22. Охота. 24. Анали. 16. Атлантик. 
нар. 6. Граблива птица. 7. Ге- 27 ря), 28. Авеню. 20. Ом. 21. ЛИ. 23. Не. 24. Взрив. 25.1ориво. 28. 
рой на Шекспир. 8. Огнян Гю- ^А0К 29. Арсен. 30. Пол. 32. Об. 33. Граф. 34. "Алеко". 35. Ями. 37. 
ров. 9. Държава в Южна Аме- рефер. 39. Ириг. 40. Кран. 42. Радка. 44. Аманда. 45. Аска. 46. Тя. 
рика. 10. Спокойствие. 11.

ЦВЕТАН ТОДОРОВ 
м-р по технология 
(1952-1994)

ние.
име.
Решение па кръстословица 315^Цюдоравнсг_

Ще бъдеш винаги с нас!
Семейство Тодорови
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Манчин рабуш
Съставяне на правителство

Президентството на Сърбия, посъвзел от първите консулта- ше длъжен и това да прекатури 
консултации, първи ден. Пре- ции, когато на канапето седна- през глава. Но червените не му 
зидентът е много сериозен, ка- ха представителите на Г-17 отвзеха много време, 
то че ли тъкмо решава да запо- плюс. В екипа един Младжан и 
вяда на Буш изтегляне от Ирак две по-възрастни. Беше кратък намерим Радоман Божович, 
или да сплаши Путин със Си- и ясен като в оня виц за секса и ние се отказваме от възмож- 
бир, доколкото още веднъж ре- вечерята: 
ши да си поиграе с вентилите 
на газопровода. В този съдбо- ме!

- Тъй като нигде не можем да

ността да предложим наш ман- 
- Както искаш, па да владее- датоносител - съобщиха пред

ставителите на сърпа и чука и 
Малко след тях пристигнаха се върнаха в благословениявен момент го перна черен

камшик от прическата на Ли- и върлите представители на на- хлад. 
дия Вукичевич, което му под- родняшката коалиция. Както 
сказа, че радилкалите са прие- дойдоха, така си и отидоха - ито зависи нещо. След като Че- 
тигнали на консултации за със- сърдити и засегнати, 
тавител на новото правител
ство.

- Видомо си аират туя зи- затрийе? Кико ни помага, 
му, Манчо! Не дзебнемо и ка ни кара усред зиму да 
не тракамо със зуби от белосуйемо и боядисуйе- 
едуд, ама еве вечимка мо. А народ пред вратата 
две неделье ни тресе не- на доктуратога кико у во- 
кикъв грип. Доктурйете деницу. Па и онея бойе се 
кажу нейе грип, а голема умерисале, язък за манеч- 
настинка, ама я те питам ката деца що требе да че- 
тебе, Манчо, ква йе тая каю. По-рано имаше по- 
настинка кита кьиямо, вечко доктурйе, а съга йе- 
пърамо и да ме простиш дън или най-много двоица 
пърдимо кико коньи? - на толко народ...Па кико 
жали ми се Йовча Дудле- нема грипат да рипа от

йеднога на другога?...
- Млого нещо, Йовчо, се 

дър не би требало да се надамо на туя Йевропу, а 
подаваш на некикви ти еве вечимка двайесе го- 
вируси койи чак и с голо дине ни удара йембарга, 
око се не виде...

- Е Манчо, нали знайеш ни узне Косово, а нийе смо 
“рип на тебе - рип на ме- зинули Йевропа, па Йев- 
не”, текъв ти йе грипат, ропа. Я че ти кажем, Йов- 
не знайеш кита и куде че чо, йоще мой деда преди 
те згащи. Додека му саба- Първуту войну кита се 
ле давайо по четвърт от върнул _од Одрин рекъл 
препекат, грипат бегаше дома: “Йевропа йе стара 
от мене кико гьавол от тъ- курва, на ньу не требе ни- 
мян. Ама откико доктурат що да се веруйе!” Не знам 
ми забрани мученицуту, защо йе казал това, ама 
а бабата крийе шишетия- еве гледам кико си она

Дойде редът и на ония, от ко-

домир му предложи да зачлени 
- Що се касае за нас, ние си колективно ДС в ЛДП и да

вече имаме премиер! - отсече предложи него, т. е. Чедо за
- Колко сте шармааантееен! водачът на делегацията Драган премиер, президентът му бла-

- зачурулика актрисата и прези- Йочич, ядосан заради онази годари за конструктивността и
дентът веднага забрави, че при будка в Пионерския парк, чие- се усамоти в офиса си, за да 
него не е дошъл и заместник то немахване оттук смята за размисли какво да прави. Към 
председателят, а камо ли пред- подмолна провокация, 
седателят на радикалите, който

зори, изтощен и слисан, прези- 
Искрено казано, макар че дентът се захвана с мисълта да 

и без това е зает с по-важни ра- по-радушно би гледал Лидия предложи себе си за съставител 
боти. Вукичевич, отколкото да слуша на новото правителство.

Президентът едва се беше социалистите, президентът бе- нат.
- Бре Йовчо, ти текъв йе-Рапко Пивляпип

0 чу, тате, да станем судия: 
да виде сви кико судим я, 

ко се с адвокати договарам, 
ко човеци затварам и отварам.
Малко ли йе узел, млого че га затворим
- защо пипа, кига не умейе!
Дърпил ли йе млого, сал че га прекорим
- щом умейе, алал да му йе!
Ударе ли кола пешака, он йе крив
- дебело че га ребнем, остане ли жив! 
Ако йе дете, шоферат че ослободим, 
ама яко родительете че глобим 
другьи пут да си пазе децата,
да не изрипую ко зайци пред колата.
Ка народ ока, пойе и се бийе, 
нема глоба - я обичам мераклийе.
Ако полицията некога испраши, , 
права йе - народ требе да се плаши! ^ 
Че глобевлям свакога кой не узима, У 
да не буде улав, ка прилику има!
И свакога кой чуждо нече, 
мойта правда че га опече, 
та че ока до Бога и майкьу милу
- нема правда без подкуп и силу!
Не смейе народ да се кърсти и чуди: 
судията йе Бог - он све право суди!

шо5 о н- хФ тош ш
върля ни бомбе, сака да

У,

та кико змия ногъе, гри- затвара очи и ни кара на 
пат поче да се навърта и белото да кажемо църно, 
около мене, а преди не- а на църното - бело... Те и 
дельу ме спипа за гърло- за грипат, ужкьим йоще

йесенъскато... че ни даду
- И ти му се предаде, а? вакцине против грип...
- Ма йок, кво ти преда- - Ама я колко знам тея 

ванье?! Опита с греяну вакцине требеше да буду 
два-три дъна, ама не иде. против птичият грип, а 
Обърну с греяно вино и колко съм разбрал он йо- 
люте шушпе - пай не иде. ще ни прелати и дай боже 
Изплюска къисалу зел- да не слети при нас... 
кьу от пет къила и испи - Видиш ли Манчо, са 
балон расол, ама само ме нема вечимка “рип на те- 
продра - и нищо! Еве съга бе - рип на мене “ , а че бу- 
трети дън идем на ижек- де “фъър на мене - фъър 
цийе йоще ме еузима на тебе”! Кво чеш, и гри- 
студ, а и ногьете ми ома- пат се модернизирал и ко
пеле...

Д
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- Море, грипат си йе от йедъният край на све-
грип- ■ ■ тът на другьият...

- Кико бре Манчо, нема - Море я знам, нема ли 
да йе грип? Отидо при зимуска да укове до два- 
доктура у здравният дом йесе и трийесе под нулу- 
и да ти кажем - дибидус ту, 
да си здрав, там че се раз- тия грипове - дали су 
болиш. На све стране раз- обични, птичйи или пак 
несено, сетили се съга да от креченье...
белосую и да боядисую...

Vтечу, тате, да съм адвокат - 
он не знайе ни сват, ни брат!

Да не беше у Митовград резил, 
може би и адвокат би бил.
Тамо живеею два брата-близнака, 
два близнака - два адвоката, 
йеднояйчни,толко си приличали, 
у същуту правду се заклиняли. 
Същуту школу зайедно завършили, 
©ъщите закони зайедно изучили, 
също лъгали, също обещавали, 
също се церили ка им подкуп давали 
све също, тате, а защо ли су они 
различно тумачили същи закони?!

;

тшУ. тешко че искьиямошз. т

Ш йт - Може и да си прав, ама 
- Ма я поначу дека Йев- одавна манумо с Бога да 

ропа им рекла, ако са не оратимо, па съга докига 
искористе парете - може повържемо връскьете че 
и да гьи не добию...

Р

беремо кожу на шильък и 
- И я начу текова нещо, нема да знайемо кво че ни 

ама сакам да те питам - сполети! 
тая Йевропа помага ли ни
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