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Първите рожби в Новата годинаЗаседание на Националния съвет

В Димитровград 

- момиченце, в 

Сурдулица - 

момченце
Едиа седмица преди Но

ва година в Димитровград
се проведе заседание на
Националния съвет на бъл- На I януари в 9,45 часа димитровградчанката Санела Гого

ва роди първото бебе в общината в 2006 г. Бебето е с тегло 3,5 
килограма и името му е Анджела. По повод празниците мес
тното самоуправление дари на Гогови 20 хиляди динара. Се
мейството посетиха председателката на Общинския съвет за 
здравната област д-р Мариола Вучкович и патронажни сес
три от местния Здравен дом, които им връчиха пелени, пам- 
перси, козметични препарати, играчки и детски дрехи, които 
събраха по време на акцията “Коледен подарък”, в която се 
включиха фирмите “Алф”, “Кола-промет”, “Ирена” и “Пал
ма”. Хлебопекарската фирма “Оги” на Гогови подари торта.

През 2005 година в Димитровградска община се родиха 
70-ина бебета.

гарското малцинство. На
бяха редица Iдневен ред

въпроси, два от които са от
съществено значение - раз
решение за внос на учебни
ци от България и конкурс
за герб и знаме на малцин
ството.

(На стр. 2)

Б.Д.Нови правила за пътните разноски на депутатите

Честна дума - не минава
Най-късно в началото на 

следващата седмица народни
те избраници в парламента на 
Сърбия би трябвало да получат 
нови, прецизно утвърдени пра
вила за изплащане на пътните 
разноски, така че занапред са
мо с “честна дума” няма да мо
гат да теглят милиончета от 
парламентарната (народната) 
каса. Такова предложение е 
подготвил председателят на 
Административниа отбор в 
Скупщината на Сърбия Томис- 
лав Николич. Предвижда се на
родните избраници да получа
ват пътни разноски от место
живеенето до столицата само 
за първия ден от заседанието 
на парламента и след приключ
ването му. През останалото 
време ще им се признават само 
разноските за спане в един от 
белградските хотели, с които 
Скупщината има сключени до
говори за нощуване на депута-

На I януари тази година - в 14 часа и четири минути, в ро
дилния дом в Сурдулица се роди първото тазгодишно дете в 
общината. Майката Сунчица Арсич от Масурица роди момче, 
с което се сбъднало желанието й. Известно време след това, в 
родилния дом пристигнаха кметът на Сурдулишка община 
д-р Станислав Момчилович и председателят на Общинската 
скупщина Драган Стеванович, които честитиха рожбата на 
младата майка, бебето дариха с 15 хиляди динара, а на всички 
останали честитиха Нова година.

Според установената миналата година традиция, общин
ското ръководство ще връчи на родителите на петте първоро- 
дени бебета в родилния дом и пакети с хигиенични препарати, 
при условие те да са от Сурдулишка община.

ти.
Сръбският парламент мина

лата година е изразходвал око
ло 136 милиона динара за път
ни разноски на депутати
те, като някои от избрани- // 
ците на народа са си сло
жили в джоба и по две ми
лиончета. И то без да по
дават каквито и да било
Документи, а само на чес- ___________
нямадМамин1ваВ1 ^*В^ето е ре^ение за откриване на граничен преход край Голеш, но не е известно с какви тем- 

ада минава. пове то ще бъде реализирано. Хора от компетентни служби оповестяват че поез него шв мп
же да се минава само през деня, пеша или само с лека кола, а ще могат оа го ползват само мес
тните хора, отдалечени от границата до десет километра

Правителството на Сърбия неотдавна взе цория, който преди две години подписаха все още са “нито на земята нито на небето” 
решение край Голеш, на границата между министерствата на външните работи на поръчват: дай боже откриването му да стане 
Сърбия и Черна гора и Македония, да бъде СЧГ и на Македония. Хората от босилег- по-скоро и границата да ни не бъде ппечкз 
открит граничен преход. Всъщност то е радските села край границата с основание а врата към бъдещето на децата 
крачка напред към- реализирането на Про- очакват той поне за малко да подобри живо- 
токола за откриване на прехода Голеш-Цър- та им. Затова остарелите планинци

Д-м.
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56 центъра на вниманието—ТзЯДуаргаза

Новогодишни празненстваМалцинството ще 

има герб и знаме Босилеград 3
Повечето босилеградчани Симеонова, изпълниха детска- 

Новата година посрещнаха по га пиеса “Снежната кралица”, 
домовете си в семейна обета- В края на програмата на сцена- 
новка, докато някои “най-весе- та се появи и Дядо Коледа, 
лата” нощ прекараха в центъра който раздаде новогодишни 
на града пред сградата на да- подаръци на всички деца, даре- 
нъчното управление, в местни- ние от Националния съвет на 

и в хотел “Ду- българите в СЧГ.
И филиалът на КИЦ не изне- 

Този път за разлика от пре- вери на традицията, като орга- 
дишните години, на веселбата низира културна програма за 
в центъра на града, която орга- децата. В стола на основното 
низира младежката организа- училище артисти от София из- 
ция на ДСС в Босилеград, има- несоха 
ше по-малко хора. Във весела “Откраднатата елха”, а в рам- 
обегановка, с песни, танци, хо- ките на програмата беше изне- 
ра и безплатна греяна ракия ве- сен и рецитал на китара. И в та-

(От стр. 1)
Както поясни Пене Димит

ров, председател на комисията 
по образование, става дума за 
внос на седем заглавия учебни
ци за първи клас от България. 
Той напомни, че вече три годи
ни се води борба с Министер
ството на просветата на 
Сърбия, но резултатите изос
тават. Затова НС се е обърнал 
с писмо до Съвета на Европа, 
което не означава, че ще бъдат 
прекъснати всички връзки с 
Министерството на просвета
та. Тъй като става дума за ма
лък тираж печатането на учеб
ниците е много по-скъпо, от- 
колкото те да бъдат внесени. 
Освен това чрез внос на учеб
ници малцинството засилва 
интеграцията с държавата 
майка.

От секретаря на Съвета на 
националните малцинства г-н 
Ладжевич има обещание той

лично да дойде и тогава да за- разпише конкурс за герб и зпа- 
почнат преговори с директо- ме. Определено е за първите 
рите и другите отговорни по награди да бъдат дадени по 15 
въпроса. Предложението да 000 динара, за вторите - по де- 
бъдат внесени учебници за сет и за третите - по пет хиляди 
първи клас бе прието едипог- динара или общо 60 хиляди 
ласно. Остава това да бъде динара. Освен да обяви кон- 
предложено на Министерство- курс, задача па комисията е да

ресторантите
кат .

то на просветата. направи определена селекция 
На неотдавнашното зассда- и да предложи па НС няколко 

ние на Съвета на малцинствата решения. Окончателна дума 
четири малцинства в Сърбия имат членовете на НС. .

Националният съвет между
детската пиеса

са получили съгласие за пред
ложените решения за заиаме. другото обсъди информации 
Националният съвет на бъл- за реализирани — нереализи- 
гарското малцинство вече има рани проекти, за които той е 
сформирана комисия за това и одобрил средства. Повечето ог 
на заседанието е наложено да получилите средства не са да

ли никакъв отчет. Прието бе 
решение вече да не се обсъж
дат техни нови искове. Реше
ния за финансиране на нови 
проекти ще се обсъждат след 
като бъде приет бюджетът на

В присъствие пи пеколкостотип вярващи и тази година па 
Бъдни вечер в двора па босилеградската църква “Рождес
тво па Пресвета Богородица” беше организирано тради
ционното освещаване и палене на бъдника.„Тримата боси- 
леградски свещеници - Бобан Илич, Отец Йоан и Михайло 
Станчев отслужиха празнична служба.
След раздаването на клонки от осветения бъдник, присъс
тващите бяха почерпени с греяна ракия, която по тради
ция се вари в котел в църковния двор.

Националният съвет на 
българите в СЧГ отпусна 
20 000 динара на детската 
градина в Босилеград. С те
зи пари бяха купени нового
дишни подаръци за всички- 
те 55 малчугани в заведени- НС за 2006 година. 
ето. П.Л.Р. А.Т.

Среща на синдикати от четири държави

Нарушават се правата на работниците
Синдикатите “Независимост” организираха в тизиране, в което структурите за обществено 

края на миналата година в Нишка баня двуднев- осигуряване и помощ изостават далеч след тур
на среща на колеги от Сърбия и Черна гора, бокапитализма. Затова приоритет за синдикати- 
България, Македония и Хърватия, които обсъ- те трябва да бъде решаване на проблемите 
диха основната тема - модернизация на синди- приватизирането и в условията на пазарна ико- 
катите за по-успешна борба в защита правата на номика.
заетите. Делегати от синдикатите на хранителната

Синдикалните проблеми в четирите балкан- промишленост в България изнесоха становище- 
ски държави почти са едни и същи - грубо се на- то, че синдикатите могат да имат успехи ако са в 
рушават правата на работниците, голям брой от унисон с времето, заредени с нови знания и до- 
които остават без работа. колкото се премахне нелоялната конкуренция

Представители на хърватските синдикати между браншовите синдикати, 
подчертаха, че процесът на присъединяване 
към Европа е надминат от бързо и общо прива-

в

М. Андонов
селбата на открито продължи зи програма участва Дядо Ко- 
и след полунощ, а първите ми- леда, който на малчуганите 
гове на Новата година бяха 
посрещнати с фойерверк.

По традиция, по повод но-
Тържестбено заседание на ОО на ЧК 6 Димитровград раздаде сладки, детски книжки

и играчки.
Частната кабелна телевизия 

вогодишните празници в Боси- “Кодал” за четвърта поредна 
леград бяха организирани кул
турни мероприятия

Признания за 222-ма 

кръводарители
година организира нового- 

за дишна наградна игра за своите 
наи-малките. И този път в дет- абонати, която беше излъчена 
ската градина “Детска радост” телевизията на 31 декември 
малчуганите от Босилеград и вечерта. Освен “Кодал”, който 
Райчиловци и техните учител- подсигури три цветни телеви- 
ки подготвиха културно-забав- зора и други ценни награди, 
на програма за родителите и спонсори на останалите награ- 
гостите. В програмата участва
ха всички дечица, а група уче
ници от гимназията, под ръко- леград. 
водство на преподавателките 
Евгения Миланова и Митра

по

На тържественото заседа- ти. Признанията им връчи 
ние на Общинската организа- председателят на ОО на ЧК 
ция на Червения кръст в Ди- д-р Никола Йорданов. На ху- 
митровград бяха връчени маниите хора благодариха за- 
признания на 222-ма кръвода- местник-кметът на общината 
рители в общината, които са Васа Алексов, лекарят от Заво- 
дали кръв 50, 35, 20, 10 и 5 пъ- да за кръвопреливане от Ниш

д-р Милан Петрович и органи-

ди и тази година бяха редица 
частни предприятия от Боси-

П.Л.Р.
заторът на кръводарителските 
акции от същото ведомство 
Слободан Миленкович.

Златен знак на Червения 
кръст на Сърбия бе връчен на
дългогодишния секретар на Д-р Никола Йорданов 
общинската организация Си
меон Костов. Специална наг
рада получи Георги Николов, 
който е дарил ценната течност ство “Братство”, 
най-много пъти (70). Благо- Да отбележим, че дълги го- 
дарствени писма за популяри- дини статистиката показваше, 
зиране на кръводаряването по- че Димитровградска община е 
лучиха РО на ЧК на Сърбия, сред водещите в републиката 
Заводът за кръвопреливане от по броя на отзовалите се в кръ- 
Ниш, общинските организации водарителските акции. Приз
на ЧК в Бабушница и Бела па- нания на многократните кръ- 
ланка, ОС в Димитровград, ди- водарители в общината не са 
митровградската фирма “Ко- връчвани от 1998 г. 
муналац”, гимназията “Св. св.
Кирил и Методий” и издател-

[Димитровград
Димитровградчани посрещнаха Нова година главно по до

мовете си и на площада в центъра на града. Всъщност значи
телен брой жители на града дойдоха на площада малко преди 
полунощ. Там, в организация на дружеството “Ром Цариброд” 
и спонсорство на общината, за доброто настроение се грижеше 
духовият оркестър “Месечина”.

За пръв път посрещане на Новата година

връчва признанията на 
хуманните граждани

не организира гос- 
тилничарското предприятие “Балкан”, така че залата на хотела 
остана мрачна. Докато тези в “Гациното” и в Мотела бяха заку
пени от определени служби и ведомства и там беше весело.

Въпреки призива към частниците да участват _ 
на Новата година на площада, в най-веселата нощ 
място се продаваше греяна ракия.

Веселбата на площада до значителна степен бе нарушена от 
безразборното хвърляне на пиратки, което бе причина много от 
желаещите да се хванат на хорото да се откажат.

в посрещането 
само на едноМногократният кръвода

рител Георги Николов 
(вляво) и дългогодишни
ят секретар на ОО на ЧК 
Симеон Костов

Д. С.

А.Т.
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Тежка е границата без преходДраговита

Подаръци за децата (От стр. 1) то и на нашенци с 
двойно гражданство.
Разрешават ни обаче 
да минаваме само 
пеша, с кола-никак.

Неговата съседка 
Любинка и съпругът 
й Славко Величков- 
ски, който е македо
нец, имат къща в Па
ланка, а в Жеравино 
отглеждат около 60 
овце, вярват на влас
тите на двете държа
ви. -Очакваме прехо
дът да бъде открит. А Й. Стоянов- Родите- 
и крайно е време това лите и децата живе- 
да стане, понеже са ят в три държави 
големи патилата на
хората край границата, констатират съпрузите.

Миналата година нашите и македонските 
власти прокарали границата и побили гранични 
камъни.

- Нямам особени забележки по въпроса как 
прокараха границата, но границата си е - грани
ца. Просто добитъка не смеем да оставим без 
пастир, а и пътят, който правихме към гората, 
на няколко места остава в Македония, така че не 
можем да го ползваме. Но много по-добре ще 
бъде ако има легален преход, казва Боян Стой- 
чов от Голеш, чиято къща е в Голешкото плато 
и непосредствено до която трябва да бъде пос
троен преходът. А то всъщност е единственото 
такова в Босилеградско - намира се на надмор
ска височина от около 1250 метра, широко е над 
500 метра, дължината му е около километър.

Йордан Стоянов се завърнал от Паланка пре
ди пет години и сега със съпругата си Моравка в 
Голеш отглеждат добитък. В това градче той ра
ботил над две десетилетия, построил и къща, но 
останал без работа.

- Сърцата ни копнеят за децата. Единия син 
ни е в София, а двама-в Скопие. Дано се открие 
преход, за да минаваме границата, надяват се

Младостта останала в Македония
Преди десетилетия много хора от най-южни

те части на Босилеградска община, преди всич
ко от Жеравино, Голеш, Караманица и Горно 
Тлъмино, работили, пазарувли и продавали до
битъка си в македонското градче Крива палан
ка. Това било съвсем нормално, понеже от Па
ланка са отдалечени над 20, а от Босилеград, 
центъра на общината си, над 50 километра. 
Мнозина там си построили къщи и школували 
децата си. Сетне децата не се завърнали. В Кри- 
вопаланско и в други македонски места създа
вали семейства, така че младостта от тези села 
останала в Македония, а родителите им и ста

ростта по склоновете 
на Бела вода, чийто 
Големи върх е на 
1828 метра надмор
ска височина.

След разпадането 
на предишна Югос
лавия тези селяни се
намерили на три- 
междието на Сърбия 
и Черна гора, Бълга
рия
ния.Жеравино е точ-

В село Драговита от тази учебна година отново започна да 
работи подведомствено училище. То прекъсна традицията на 
закриване на училищата по селата. Там (със закъснение от ня
колко седмици след началото на учебната година) в първи клас 
тръгна един първокласник. Догодина тръгва още един, следва
щата още няколко.

Македо-и

но на тримеждието, а 
Голеш и Караманица 
край македонската 
граница. В тях оста- 

Б. Янев всеки месец Нали едва над 50 до- 
отива в Паланка за

На ученика и на останалите общо десет деца в Драговита На
ционалният съвет на българското малцинство раздаде нового
дишни подаръци. Колкото за децата, толкова и за техните роди
тели това бе истинска изненада. Там едва ли някой очаква пода
ръци, въпреки факта че става дума за няколко многодетни се
мейства.

коитомакинства, 
скриват патилата на 
около 100 души. Гра

ницата с Македония им донесла само нови 
проблеми и тежкият им живот станал още 
по-непоносим. Много къщи са празни. Споме
ните отнесли собствениците им, които се задо- 
мили в други места. Най-тежко е за остарелите 
родители, чиито деца са в съседната държава. 
По нечии закони те станали “чужденци”! Все 
допреди една година имали проблеми с нашите 
и македонските гранични служби. Наистина и 
едните, и другите от време на време улеснявали 
мъките им и ги пускали да минават границата. 
Някога обаче ги връщали назад и вместо дваде
сетина километра, колкото има през Голеш, би
ли принудени да изминават към 300 през Чукар- 
ка, край Прешево!

Едни вярват, други са скептици

пенсия

АТ.

Падат електрически 

стълбове!
те.

Беше събота, пазарен ден в Паланка. В Голеш 
срещнахме хора, които се завръщат от пазара. 
Носят нещо багаж.

- Чувал съм, че някои хора имали проблеми 
на границата, но аз нямам. Минавам само с лич
на карта, не ми правят забележка нито македон
ските полицаи, нито пък нашите войници. Взе- 
меме си такси в Паланка и за няколко минути 
ето ни в Църцория. Е, би било много по-добре 
ако има преход, казва Ильо Сарафимов от Гор
но Тлъмино.

Не са малко и онези, които се съмняват в от
криването на прехода. Най-старият жител в се
лата от тримеждието Методи Илиев (84) от Же
равино, чиято къща е на около 200 метра от гра
ницата с България и чиито две дъщери отдавна 
заминали в Охрид, казва че би било добре да се 
открие преход, но...

-Съмнявам се, че това ще стане. Пък и моето 
време мина. Но съм убеден, че доколкото не се 
открие преход, в нашите крайгранични села ня
ма да има живот, а нашите деца няма да знаят 
къде са им корените. Има ли нещо по-тежко от 
това?- пита се старецът.

Преход с местен характер

Хората от три
междието приемат 
решението на пра
вителството с голя
мо възхищение. Ня
кои обаче не вярват, 
че това може да ста-

Изглед от Височки Одоровци и Гуленовци

Кметът на местната общност на селата Височки Одоровци и 
Гуленовци Никола Давитков неотдавна информира компетен
тните общински органи и ръководството на местния клон на 
Електроразпределителното, че в тази МО дървените електри
чески стълбове са пропаднали, в следствие на което може да се 
стигне до трагигични последици. Давитков изтъква, че силните 
ветрове вече са Съборили няколко стълба, като при това са 
дръпнали и останалите. “Ако имате възможност да внушите на 
Електроразпределителното, направете това, за да не се случи 
нещо по-сериозно”, казва Давитков в дописката си до органите 
на местното самоуправление.

Давитков споделя, че в селата Височки Одоровци и Гуленов
ци електрическата мрежа е поставена през 1972 година. Оттога
ва до днес не е сменен нито един дървен електрически стълб.

не.
-Поздравяваме 

решението на пра
вителството. Деца
та свободно ще мо
гат да ни идват, ние 
ще можем да отива
ме в къщите си в 
Паланка, казва Бо
рис Янев, председа
тел на местната об
щност в Жеравино, 
който като рудар в

Македония изкарал пенсия. Той пояснява, 
миналата година насам нямат особени затруд
нения с преминаването на границата, особено 
онези, които имат двойно гражданство или пък 
имоти в Кривопаланско и обратно. -Министер
ството на вътрешните работи на Македония, 
подчертава той, издава специални разрешения 
за минаване на границата на македонски граж
дани, които в нашите села притежават земя, как-

И. Серафимов - 
Минавам границата с 
лична карта В Министерството на вътрешните работи на 

Сърбия казват, че след решението 
правителство за откриване не прехода, с колеги
те си

Б-Д- на нашето

Реагиране от Македония ще формират съвместна 
група, която да координира работите. Разбира 
се, казват, че нашите министерства за финанси и 
за капитални инвестиции, както и републикан
ската Дирекция за пътища ще трябва да подси
гурят пари за изграждане на обектите и на пътя.

- Не вярваме, че това ще стане бързо, казват в 
Службата за гранични въпроси към Министер
ството на външните работи на СЧГ. Подчерта
вайки, че преходът няма да има никакъв иконо- 
мичеки интерес, а че е жест на двете държави да 
помогнат на хората край границата, от тази 
служба заявиха, че той ще има изключително 
местен характер.

-Ще работи само през деня, ще може да се 
минава пеша и с леки коли, но ще могат да ми
нават само хората, които са отдалечени от гра
ницата до десет километра.

че от

Здравната област е приоритетна 
тема за Димитровград

В новогодишния брой на “Братство”, в анкетата, в която 
жителите на Димитровград споделиха очакванията си за 2006 
г., погрешно е предадено изявлението ми, поради което имах 
неприятности. Аз казах, че общинската власт занапред трябва 
много повече да обръща внимание на здравната област, об
ластта на образованието и др., които трябва да се реформи
рат, за да не се намерим пред свършен факт. В местния Здра
вен дом нямаме достатъчно лекари-специалисти. Такива не 
се намират в тукашната Трудова борса. Затова трябва повече 
да размисляме за кадровата политика. Поностоящем реорга
низацията на здравната област е най-важната тема за общи
ната ни.

-Една от приоритетните задачи на общи
ната ни през 2006 година ще бъде открива
нето на прехода, заяви кметът на Боси
леградска община Владимир Захариев. 
-Освен всичко ще трябва да се пробие и нов 
път от Горно Тлъмино към Жеравино. Съ
ществува проект, сега трябва да съсредо
точим вниманието как да подсигурим пари 
за реализирането му.

Д-р Алекса Радев

Васко Божилов
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Подготовките за 

членство в ЕС - 

най-важни през 2006 г.
2,2 млрд. евро са преките 

чуждестранни инвестиции
2005 г. ще бъде годината, в 

която България е привлякла 
най-висок обем от преки чуж
дестранни инвестиции “на зе
лено”, съобщи изпълнителни
ят директор на Българската 
агенция за инвестиции (БАИ) 
Павел Езекиев. Предварителни 
данни на Българската народна 
банка сочат, че до края на сеп
тември са инвестирани около 
1,5 млрд. евро в проекти “на зе
лено” и в разширяване на про
изводствени мощности. Очак
ванията на БАИ са, че за 2005 г. 
преките чуждестранни инвес
тиции ще достигнат до 2,2

относителноразпределени 
равномерно по сектори и дър
жави, за разлика от миналата 
година, когато превес е имала 
енергетиката и банковият сек
тор. Според Павел Езекиев 
през 2006 г. инвеститорите ще 
заявят споя по-голям интерес 
към сектора на високите техно-

млрд. евро.
Общият обем на преките ин

вестиции - български и чужди, 
в икономика на страната са 
около 5,5 млрд. евро, което оз
начава ръст от 10% спрямо 
2004 г. За 2006 г. БАИ прогно
зира общ обем па инвестиции
те от 6,1 млрд. евро, като 3,8 
млрд. евро от тях ще са бъл
гарски инвестиции, а 2,3 млрд. 
евро - чуждестранни инвести
ции, като в тези суми не са 
включени средствата постъп
ления от приватизационни 
сделки.

През 2005 г. инвестициите са

“Правителството на България и страната като цяло има 
сдии-сдинствен план за 2006 година - да се подготви членството 

Европейския съюз (ЕС) на 1 януари 2007". Това заяви преми
ерът Сергей Станишев по време на откриването на заседание-го 
на Съвета по европейска интеграция.

Според Станишев шестте месеца, през които Австрия ще 
председателства ЕС, ще бъдат “важен период изпълнен с предиз
викателства”. От особена важност било да се върне доверието на 
гражданите към съюза, както и да се изпълнят целите на Лиса
бонската стратегия за развитие на икономиката и разкриването 

трайни работни
“Ние сме готови да сътрудничим на австрийското председа

телство в процеса на изпълнение на поетите от нас ангажимен
ти”, посочи министър-председателят.

ни в

логии и телекомуникациите.
Очакванията са, че от пред

видените инвестиции за 2006 г. 
25% ще са в производството, 
20% в сектора на услугите, 
20-25% в енергетика и остана
лите в добивната промишле
ност и транспорта.

места.на

Италиански ордени 

за шестима Българи
Консултативен съвет по национална сигурност

Готови се стратегия за 

демографското развитие Президентът на Италия Карло Адзелио Чампи е удостоил с високия 
орден “Звезда на италианската солидарност” изтъкнати личности от 
страната и от чужбина, между които и шестима българи. Наградите се 
присъждат по повод Празника на националния трибагреник - 7 януари, 
по предложение на заместник-премиера и министър на външните рабо
ти Джанфранко Фини. Носителите на ордена се степенуват по трите 
официални титли: велик кавалер, командор и кавалер. Удостоени с тит
лата “велик кавалер” на ордена са българите Стефан Данаилов - профе
сор, Румен Овчаров - министър на икономиката, Соломон Паси - депу
тат и Иван Станчов - политик. Титлата “командор” получават Бойко Бо
рисов - кмет на София и Симеон Тодоров - преводач.

Президентът Георги Първа
нов заяви, че трябва да се върви 
в ускорен порядък към подго
товка на Стратегия за демог
рафското развитие на Бълга
рия. Държавният глава каза 
пред журналисти след заседа
нието на Консултативен съвет 
по национална сигурност 
(КСНС), посветено на демог
рафските проблеми, че страте
гията се подготвя в няколко 
министерства и се предвижда 
да е готова до края на годината. 
Президентът посочи, че оста
ват въпросите за причините за 
демографското състояние като 
при бъдещия им анализ не бива 
да се пренебрегват глобалните 
тенденции. По думите му ще 
бъде търсено решение на въп
роса с миграцията - вътрешна 
и външна. Вниманието трябва

да бъде насочено към българ
ските общности в чужбина и да 
се стимулира завръщането на 
емигрантите. Осъзнава се не
обходимостта от активизиране 
на регулиращата роля на дър
жавните институции, посочи 
президентът Първанов и до
пълни, че правителството ще 
предложи мерки до края на то
зи парламентарен сезон. Сред 
тях са механизми за намалява
не на смъртността сред децата 
и майките, по-пълно обхваща
не на децата в училище и сти
мулиране раждаемостта на 
второ дете.

Родителите, които подхож
дат отговорно към отлгежда- 
нето и възпитанието на децата 
си, да бъдат поощрявани, е 
сред подходите на демограф
ската политика, около които са

се обединили участниците в за
седанието на КСНС.

Държавният глава посочи, 
че трябва да бъде подкрепена 
тенденцията от социални по
мощи към инвестиции в обуче
ние и квалификация, в социал
ни услуги и в здравеопазване. 
Социалният министър Емилия 
Масларова отбеляза, че част от 
мерките вече са предвидени в 
бюджета за 2006 г. Тя посочи, 
че 199 семейства, които не от
глеждат добре децата си, са в 
обхвата на пилотния проект 
“От социални помощи към ин
вестиции в децата” и 144 деца 
са настанени в детски заведе
ния. Министърът на здравео
пазването Радослав Гайдарски 
посочи, че трябва да се търсят 
начини за стимулиране на сту
дентите, които имат деца.

За чужденците в 

България
\\и
V
:

При влизането си в България чужденците ще декларират целта на 
посещението си и ще посочват писмено адреса, на който ще пребива- : \ 
ват. За целта ще попълват адресна карта по образец, утвърден от ми- I ! 
нистъра на вътрешните работи. Това предвижда приетият от прави- ;! 
телството проект на постановление за изменение на Правилника за & 
прилагане на Закона за чужденците, съобщи правителствената ин
формационна служба. С променете се доразвива подзаконовата 
уредба, която регламентира влизането на чужденците в България, ка- ■ ; 
то промените се привеждат в съответствие с измененията в Закона за I ' 
чужденците.

г-!

мЧ
. х__Резилът ГКПП Калотина - Градина

Тировете са “още таи”!
обяснение за опашките е: “Сутринта турските тирове 
са влезли в България и сега са пристигнали на Кало
тина. Ето ти, опашката е станала.”

Митко, шофьор от София, който със Зоран са ста
нали приятели, чакайки на опашката, не е на същото 
мнение: “Мързи ги да работят. Откъм Сръбско опаш
ките пристигат също както и оттук, дълги и по десе
тина километра. Причината е една и съща - Мързел. 
Мързи ги, а пари не спират да искат и едните, и дру
гите”, подхвърля загадъчно той, но не разкрива кой, 
кога, какви пари му е искал и защо. Казва, че се стра
хува от журналисти и отправя към тира. Чака го “те
жък” път тази нощ - ще измине цели 2-3 километра...

За година трафикът от товарни автомобили през 
Калотина се утрои, коментираха от дежурната смяна 
на Българската гранична полиция на ГКПП Калоти
на. Проблеми в трафика създавал и ремонтът на 13- 
те тунела по магистралата към Ниш. На въпроса “за
що има опашка от българската страна, която няма 
нищо общо с тунелите в Сичево” - българските гра
нични служители обаче не можаха да отговорят.

По време на нашето пребиваване на ГКПП “Кало
тина” българските власти провеждаха секретна 
ция - операция за нелегален внос на алкохол и цигари 
и задържаха на разпит данъчни, митничари 
цаи. Целта на хайката бе да се затегне контролът за
ради по-високите акцизи, които влязоха в сила на 1 
януари 2006 година. Акцията е довела до намаляване 
на оборота в безмитните магазини, в които нашенци 
най-често пазаруват. Според официалната информа
ция оборотът в магазините на Калотина е намалял с 
37%. Като част от новите мерки, българските данъч-

Както преди около един месец писа нашия вестник 
- почти всеки уикенд тирове задръстват участъка на 
магистралното шосе през Димитровград до гранич
ния преход “Градина”, а понякога опашката се протя
га и до Пирот... Каква е обстановката от другата 
страна на “браздата”, отвъд Калотина? Отговор по
търсихме тези дни.

Тирове пъплят като мравки на постъпите към Ка
лотина. После неусетно пълзенето задълго замира в 

мна колона.
Затапени сме като в тясно гърло. Все е имало 

опашки на Калотина, но напоследък стана невъзмож
но да се минев Сърбия с камион за по-малко от 12-15 
часа.” Докато се оплаква, българският тираджия Сте
фан хвърля един бърз поглед към колоната. Слязъл 
набързо да си вземе кафе от крайпътното заведение. 
“Затапен” е в опашката на около 3 километра преди 
граничната бариера. “Като гледам как си стои коло
ната, имам време и една манджа да си сваря”, под
хвърля, докато чака кафето.

“Напоследък е все така. Колоната от българската 
страна се образува обикновено следобед, час-два 
преди нощната смяна на границата (в 19 часа българ
ско време)”, пояснява друг шофьор.

“В събота и неделя се оформя колона и до десет 
километра и тировете спират още при Сливница - да 
не се трупат тук”, допълва шофьор с регистрационни 
номера от Бургас.

“До утре сутринта май няма да мина”, включва се 
в разговора Зоран - шофьор на камион от Валево. За- 
последно минавал през Градина - Калотина през 
юли, но и тогава попаднал на задръстване. Неговото

огр°

ни власти са получили специални карти за достъп до 
граничната зона и в бъдеще ще могат изненадващо 
да правят проверки на безмитните магазини. Освен 
това тези магазини ще трябва да поставят камери за 
24-часово наблюдение на всичките си входове. 
По-просто казано в безмитните магазини в България 
вече могат да се купуват само по един стек цигари и 
една бутилка алкохол.

Иначе на турския ГКПП Капикуле са били аресту
вани 86 митничари и гранични полицаи, заподозрени 
в съучастие в незаконен трафик на цигари и алкохол.

Като капак на всичко, в навечерието на Нова годи
на, българското правителство смени досегашния на
чалник на граничната полиция и назначи нов.

Та, както казва народната поговорка - кой крив, 
кой прав, не знам - но камионите са си още там, съз
дават изключително лош имидж у всеки европеец, 
който минава през Калотина - Градина и разкриват 
нашия балкански манталитет.

ак-

и поли-

Т. Петров
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ш»При домакинството Стойчови в село Голе;След прилагането на социалната 
програма в двете училища______ Трудно е © продажбата 

на добитъка14 души напуснаха 

работа Братята Иванчо, Боян и Душан Стойчови от 
село Голеш, разположено край самата граница 
с Македония, са сред животновъдите в Босилег- 
радско, които отглеждат най-много добитък. 
Въпреки че си имат свои семейства, те живеят в 
едно домакинство и заедно отглеждат над два
десет крави, няколко бика и около петдесетина

Приелите социалната прог
рама са получили следните 
суми: преподавателите по 
около 320 000, докато ра- 

гимназията в Босилеград полу- ботниците от помощния 
чиха парични суми и добро- персонал по около 250 000 
волно напуснаха работа от 1 динара. 
януари тази година. Това стана 
съгласно социалната програ-

образо- стваха 6-има работници - 5-ма

Единадесет работници от
основното училище и трима от

овце.
Иванчо е на 51 година. Женен е с Лиляна и 

имат две дъщери и един син. По-възрастната 
им дъщеря е омъжена в Босилеград, докато 
по-малката Жаклина и синът им Игор са все 
още при тях. Боян е на 50 години и със съпруга
та си Лалица също имат две дъщери и един син.
Дъщерите им са омъжени и живеят в Крива Па
ланка, а синът им Славиша живее с тях. Душан е
на 40 години, скоро се оженил за Емица. Той и Боян Стойчов се старае за едрия добитък 
сега работи като монтьор в Електроразпреде
лителното в Крива паланка, но щом дойде пе-

с булката си поемат път за селото. Най-ста- все още обработват нивите и ги сеят предимно с 
рият член в домакинството е майка им Милка, ечемик и ръж. Оплакват се обаче, че са изправе

ни пред редица проблеми по отношение на 
пласмента на добитъка и на другите селскосто
пански произведения.

- Голеш, Жеравино и Караманица са най-от- 
У Стойчови не съществува липса на работна далечените села от Босилеград и ние животно- 

ръка. Казват че са добре организирани и всеки въдите тук сме принудени просто да молим из- 
член на домакинството си знае своите задълже- купвачите да дойдат да ни купят добитъка. До

битъка караме “на кантар” чак в Дол
но Тлъмино, понеже в нашето и в 
околните села няма кантари. Отделна 
е приказката за низките цени на доби
тъка и за измерването му с метър 
вместо на кантар. Отдалечеността от 
града е основната пречка и когато 
трябва да продадем сиренето, дърва и 
др. И тогава матрапазите, или не ис
кат да дойдат или пък драстично ни 
свалят цените.

ма, която на заетите в 
вателните ведомства в Сърбия преподаватели и едно лице от 
предложи Министерството на помощния персонал. Въз осно

ва на решението на министер
ството, в програмата са вклю
чени само трима преподавате-

просветата и спорта.
От общо 143 заети в основ

ното училище за социалната
12 ли.програма кандидатстваха 

души: 4-ма учители, 1 адми
нистративен работник и 7 лица на социалната програма е ра- 
от помощния персонал. Ми- дионализация на кадрите в об

разователните ведомства в ре
публиката, някои от кандида-

- Имайки предвид, че целта

само в Голеш, но и в съседните му села, които
нистерството не прие иска са
мо на един работник от по
мощния персонал, докато на 
останалите единадесет заети 
беше разрешено доброволно мента училищата не са разпо- 
да напуснат работа. Петима от лагали със съответни кадри, 
11-те заети, включени в соци
алната програма, от 1 януари пРеД “Братство” Иван Ефти- 
тази година вече са станали мов> секретар в основното учи- 
пенсионери. От общо 30 заети лище “Георги Димитров” в Бо-

силеград.

тък
тите не са включени в социал
ната програма, понеже в мо- която е на 82 години.

Всеки си знае задълженията
които да ги заместят, заяви

ния.
в тукашната гимназия, за соци
алната програма кандидат- П.Л.Р.

Избори 6 общинската организация 
на Съюза на синдикатите

Преизбран Иван 

Асенов Хищници им правят щети
Освен проблемите, свързани с про

дажбата на добитъка и на селскосто-Иван Асенов, преподавател 
по техническо образование в 
основното училище в Босилег
рад, отново е избран за общин
ски представител на Съюза на 
самостоятелните синдикати на 
Сърбия в Босилеград. Това е 
втори мандат на Асенов, който 
вече 4 години оглавява общин-

панските произведения, жителите в 
Голеш, където в момента са останали 
едвам 22 души в 7 семейства, са изпра-

Душан Стойчов помага когато трябва

- Допреди десетина години с брат ми Иванчо 
бяхме на работа в Скопие, разказва Боян. Кога- Особено е трудно през зимните месеци. Тогава 
то нещата се объркаха и фирмите започнаха да снегът изцяло спира движението по пътя от Ка- 
се закриват, завърнахме се на бащиното си ог- раманица към Голеш, които са отдалечени око- 
нище и започнахме по-интензивно да се занима- ло 4 и половина километара, и хората тук не мо- 
ваме с животновъдство. И докато бяхме на ра- гат да се снабдят с основни хранителни продук- 
бота в Скопие, не се отказвахме от село и почти ти, а да не говорим за лекар или за ветеринарен 
всеки уикенд идвахме в Голеш и помагахме на екип. Затова Стойчови изтъкват, че от огромна

полза им е конят Винко, понеже без него не мо- 
В многочленното домакинство подчертават, гат да си докарат брашно и други основни хра- 

че през лятото са събрали достатъчно сено за нителни продукти, 
зимата. Изтъкват, че имат достатъчно имот, а

вени и пред редица други трудности.

ската синдикална организация.
На редовното изборно засе

дание на ОО на СССС, на кое
то присъства и Мира Димит- 
риевич, председател на Съвета 
на СССС за Пчински окръг, бя
ха избрани и членове на Упра
вителния и на Надзорния съвет 
на общинското синдикално 
представителство. Покрай 
Асенов, членове на УС са: “Услуга”, и Райчо Илиев, пред- 
Евтим Караджов, председател седател на синдикатите в АТП.

За членове на Надзорния съвет

родителите.

Боян подчертава, че през есента глигани и 
косят ливадите и на комшиите, които се пръсна- вълци са им нанесли огромни щети. 
ли из Македония. За ползването на ливадите на - Вълци ни удавиха 5 овце и един овен от 70 
някои хора дават сирене, други пък просто ги килограма, а глиганите постояно “атакуваха” и 
молят да им окосят имотите, за да не им зарас- до голяма степен ни унищожиха картофите, ече

мика и ръжа. Понеже в селото няма ловци, бях- 
- За да съберем необходимото количество се- ме принудени да палим огън и да обикалям ни- 

но, трябва да се вложи огромен труд, казват вите с мотоциклети, за да разкарваме глиганите, 
тримата братя. През лятото петима мъже косих- оплакват се братята и оповестяват, че ще се 
ме ръчно почти петдесетина дни. Сега си купих- обърнат към общинското управление 
ме моторна косачка, която до голяма степен ще дружество в Босилеград да им платят поне една 
ни улесни работата. част от щетите.

Стойчови са едно от редките домакинства не

тнат в тръни.
на синдикалната организация в 
общинското управление, Тоше са избрани: Иван Младенов 
Александров, председател на (“Бор”), Любен Глигоров (Цен- 
организацията в основното ТЪР 33 култура) и Снежана Вла- 
училище, Иван Тончев, предсе- димирова (общинско управле

ние).
и ловното

дател на организацията в
П.Л.Р.П.Л.Р.

Общината получи прокурор
Народната скупщина на Републи- щинското ръководство и на кме- рата в Сурдулица чието поето 

ка Сърбия на 22 декември миналата та Владимир Захариев за откои- яннп сепяпише п~ п°Т° посРеДс1вом зам.-прокурора ще
година избра Снежана Стоилкович, ване на самостоятелна п„„ _ Д Ще Да 6 де Боси" се подобри и сътрудничеството 
юрист от Босилеград, за замес- Босилека РДД' и взаимоотношенията между
тиик-прокурор В общинската проку- пРокУРатура в Босилеград. - С избора на заместник-про- общинската прокупатуоа в Гуп-
ратура в Сурдулица със седалище в Тъи СП°РВД сегашните раз- курор със седалище в Босилег- дуГица с органите на ОВР в Бо 
Босилеград. До избора й на новия поредби не може да бъде откри- рад ще се създадат условия ус- силеград със съответните пе 
пост тя бе секретар „а ОС в Босилег- та самостоятелна прокуратура, лугите ни да се доближат до нубликански инспекции и до

Изборът стана след почти тоТирГел^ГешеГие^а^избоГна тГйкГ™’ к 3аЯВИ Да"иела които лействат »3 територията
рад.

П.Л.Р.
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Фалира още една димитровградска 
фирма

Днес в ГИД

Трети търгСиндик и в “Пекара” заВ края на 2005 г. бе задвиже- на дребните акционери вре- 
на фалитна процедура в хлебо- менно са суспендирани. В упи- 
пекарско-търговската фирма сой с разпоредбите па новия 
“Пекара”, която преди месеци Закон за фалита, Търговският 
уж се приватизира, като по-го- съд, вземайки решение за въ- 
лямата част от капитала й купи веждане на фалита, не е прек- 
нашенецът, работещ във Фран- ратил трудовия стаж на работ
ния, Драгомир Геров. Решени- ниците. Колко работници ще 
ето в “Пекара” да бъде въведен останат да работят, а колко ще 
фалит бе взето от Търговския бъдат прехвърлени на Трудо- 
съд в Ниш. За синдик бе назна- вата борса, ще реши синдикът 
чен Драгомир Иованович, кой- Иованович. 
то същата длъжност изпълня
ва и във фалиралата Димитров- ито в продължение на измииа- 
градска фабрика за конфекция лите няколко месеца малко ра- 
“Свобода”.

Фалитът е задвижен, тъй ка- са само дребни акционери, ио 
то “Пекара” не е изпълнявала и поверители на фирмата си, 
редовно финансовите си за- имайки предвид, че тя и на тях 
дължения към третите лица. им дължи пари.
Правата и на мажоритарния, и

продажба При изготвянето на проекта Димитровградска община през 
на Генералния план на Димит- 2011 г. ще има 11 163, а през 

от Завода 2025 г. - 10 558 жители. Според 
Ниш втория вариант в общината

В каучуковата промиш
леност ГИД, в която с зад
вижена фалитна процедура, 
днес ще се пропеде трети 
тьрг за продажба на иму
ществото. В сравнение с 
предишните два, сега ще 
бъде предложена по-малка 
част от имуществото, т.с. 
цеховете “Гумара”, “Стара 
гумара”, “Метален цех”, 
Управителната сграда и 
правото на ползване на 45 
хиляди квадратни метра 
площи. Началната цена е 
около 480 хиляди евро.

ровград, експертите 
за градоустройство от 
между другото се занимавали през 2011 г. ще живеят 10 318, а 

въпроса за броя на жители- през 2025 г. - 8134 жители.
Да припомним, че сведения-

и с
те в Димитровградско в бъде
щето. Прогнозата за броя на та от преброяването на населе- 
жителите е изготвена с помощ- нието през 2002 г. сочат, че Ди- 
та иа математическия метод - митровградска община набро

ява 11 748 жители.
Работниците в “Пекара”, ко-

екстсрполацията на средното 
годишно абсолютно увеличе
ние ог миналия период в два 
варианта. При 
първия вари
ант са изпол
звани сведения 
за средното го
дишно абсо
лютно увели
чение на насе
лението през 
периода 1971 - 
2001 
докато
втория вари
ант е анализи-

Б.Д.
ботеха, а повече стачкуваха, не

Б.Д. Б.Д.

В^абечерието на Новата година Денков се 

оттегли от 

Съвета на 

галерията

90 кръводарители година,
при

През последните дни на 2005 година общинската органи
зация на Червения кръст и Институтът за кръвопреливане от 
Ниш организираха деветата поредна акция по кръводарява
не. В акцията ценната течност дариха 90 димитровградчани. 
Отзивът бе по-голям от очакването, така че десетина гражда
ни бяха върнати, понеже свършиха торбичките за събиране 
на кръвта.

рано средното 
годишно абсо
лютно увели
чение на насе- 

през
Дългогодишният председа- периода 1998 

тел на Съвета на Градската га- 2003 г. 
лерия в Димитровград Никола Според пър- 

ЖЖ Денков се оттегли от поста по- вия вариант в
НОВО! ОДИНШжжЯ. ради здравословни причини.

‘ ^ На последното заседание на
Съвета той помоли да бъде ос- 

ЖI Д ЛЖСА ш вободен от поста, като изтък-
____  на, че напоследък много му е

“Палавото пате”

лението
Д.с.

Новини от димитровградския 
пенсионерски съюз___________

Новогодишни колети 

за пенсионерите
дожественото творчество в об
щината изтъкна, че и по-ната- 
тък ще оказва помощ на Съве
та, както и на всички хора, кои
то желаят да чуят неговото 
мнение.

От членството в Съвета на
Съюзът на пенсионерите в членове на организацията, кои- 

Димитровград подари 50 коле- то се лекуват в местната бол- 
Градската галерия ще се отка- та на бедните пенсионери в об- 
же пенсиониралият се гимна- щината по повод Нова година, даръци. Тази акция на СП е 
зиален учител Васил Каменов. Всеки колет съдържа бутилка традиционна.
Той сподели, че вече е на 70 го- олио, 100 грама кафе и килог- 
дини и че е по-добре неговото 
място да заеме някой по-млад

ница и им връчи скромни по-

В помещението на СП не бе 
рам захар. Колетите бяха организирано посрещане на 
раздадени от членките на Сек- Нова година, но заинтересова- 

човек- цията на жените към СП, като ните членове ще могат да пос-
Съветът на Градската гале- посещаваха пенсионерите по рещнат Новата година според 

рия досега наброяваше девет домовете им. Юлианския календар
членове. Наскоро би трябвало По повод Нова година деле- чер в кафенето “Парк”, 
да бъде избран нов Съвет, кой- гация на СП посети болните 
то най-вероятно ще има пети-

тази ве-

Б.Д
ма членове.

Б.Д Бойците търсят 134В навечерието на 2006 година в голямата зала иа Центъра за 
култура беше като в кошер. Малчуганите от детската градина в 
Димитровград с огромен интерес следяха приключенията на ед
но палаво пате.

Книги на _1Я11Лв1Л
д-р Шешел ХИЛЯДИ ДИНЯрЗ

пППО»■»! яж Ръководството на димитровградския Съюз на бойците ще
«Зед ПОДс1РЪК търси от местното самоуправление да му отпусне 134 хиляди 

г динара за провеждане на дейностите през 2006 г. Бойците възна
меряват да честват значителните партизански празници: 4 юли - 

ската радикална партия в Ди- Деня на бойците в с. Желюша и в с. Височки Одоровци, 7 юли - 
митровград неотдавна получи Деня на въстанието в с. Смиловци и с. Сенокос и 8 септември - 
пакет с книги, автор на които е Деня на освобождението в Димитровград. Те са запланували да 
д-р Воислав Шешел. Както съ- П0сетят и гробището в местността Нешков вие, както и край пи- 
общи председателят на димит- Руското село Чиниглавци, където са погребани бойци от НОВ.

Освен за отбелязване на посочените исторически дати, Съю
зът се нуждае и от средства за “заплатите” на председателя и 
секретаря, за плащане на наема, на тока...

Миналата година от бюджета на ОС бяха отпуснати 60 хиляди 
динара за тази организация.

Представлението подготвиха госпожите от детската градина, 
но действието бе така направено, че в него доста активно учас
тваха и малчуганите от публиката.

А.Т.
Общинският отбор на Сръб-

Убити 8 диви свине
Членовете на ловното дружество “Видлич” от Димитров

град през миналия уикенд убиха 8 диви свине. От началото на 
тазгодишния ловен сезон до началото на седмицата димит
ровградските ловци убиха още 140 зайци, 4 вълка, 11 чакала, 27 
лисици, 10 златки (куни) и 10 диви котки.

Както разбрахме от ловджията Шефко Башич, най-много 
диви свине са застреляни в района на хълма Бански връх.

ровградските радикали Кирил 
Младенов, в ОО очакват да
пристигнат още книги на съ
щия автор.

Б.Д Б.ДБ.Д



ТГянуари 2006%{юнп4<а Ш

Отпуснати 3,1 милиона динара за 
махленски пътища 6 БосилеградскоТуристическа организация 

в Бабушница? Ремонтирането 

ще започне 

през пролетта
През 2006 г. в Бабушнишка община най-ве- “Ако преди години държавата имаше усет и 

роятно ще бъде сформирана Общинска турис- отдели огромни пари посредством Фонда за 
тическа организация. За това начинание енер- развитие за изграждане на хотела, защо сега 
гично настоява първият човек на общината ние, днешните поколения, позволяваме този 
д-р Миролюб Йованович. По неговите думи обект да рухва и защо позволяваме да го ръко- 
Звонският край и хотелът “Мир” в Звонска ба- водят хора, които с туризма нямат никакви 
ня ще имат абсолютен приоритет, когато ста- връзки”, изтъкна пред нашия вестник кметът 
ва дума за развитието на туризма в общината. Йованович. Б. Д.

т

По случай Прабослабна Нова година

Теле на шиш и жежка ракия
По случай Православна Нова година мла- Организаторите ще пекат теле на шиш и ще 

дежката организация на ДСС и комуналното раздават жежка ракия, а в рамките на програма- 
предприятие “Услуга”, със съдействието на та ще бъде организирано и състезание за певец 
Центъра за култура в Босилеград, довечера ще на годината в Босилеградска община.
организират тържествена програма в училищ
ния двор.

П.Л.Р.

Фотооко

Забравена идилия във Висок За реализация на проекта всичките около 400 километра 
“Ремонтиране на махленските селски и махленски пътища на 
пътища на територията на об- територията на общината.

На път за Изатовци на бро- много овце. И сега домакин- ция. Но те са последните, за- щината през 2006 година” Ре-
ени метри до селото, в мес- ствата на братята Мила и Ва- щото децата им (и двамата публиканското министерство ни от Министерството на мес
тността Гувнище, почти заб- са разполагат със сравнител- имат по две) са тръгнали по на държавното управление и тното самоуправление и лично
равена картина: две-три кра- но бройни стада овце и про- друг житейски път. местното самоуправление от- от министъра Зоран Лончар,
ви, след тях крепък старец ях- дължават семейната тради- а Т на Босилеградска общик "-1- на 3,1 милиона динара.
нал магаре, а след магарето През ноември месец мина.
овца ваклуша, от време на лата година Босилеградска об-
време блее. Наближавам с ко
лата и виждам, че става дума 
за един от двамата братя Бо- 
тини — Мила Иванов. Само те 
в Изатовци винаги са имали 
магарета. Спирам и едвам то
гава разбирам защо след ма
гарето върви само една овца и 
блее - Мила в ръцете си дър
жи малко агънце! “Току що се 
обагни и ако го оставя на по- 
ятата ще измръзне. Затова ще 
го отнеса вкъщи на топло”, 
казва бай Мила.

Ботини винаги са имали

- Изключително сме довол-

За почистването па мах
ленските пътища в общи
ната миналата година от 
общинския бюджет са из
разходвани около 1,5 милио
на динара, които не са били 
достатъчни за цялостен 
ремонт.

щина кандидатства с този про
ект на конкурса на министер
ството за финансиране на про
екти от различни области в об
щините в Републиката. Финан
совите средства, предназначе
ни за тези проекти, са осигуре- които проявиха разбирател- 
ни от приходите, които държа- ство за нашите проблеми и ни 
вата осъществява от държавна- отпуснаха тези средства, заяви

кметът Владимир Захариев.
Въпреки че общината е по- Той оповести, че много скоро 

искала около 15 милиона дина- ще обявят тендер за подаване 
ра, представители на общин- на оферти за ремонтиране на 
ското ръководство изтъкват, че пътищата и доколкото времето 
получените 3,1 милиона и соб- позволи с реализацията на про- 
ствените им средства в размер екта ще започне още в начало- 
на 500 хиляди динара ще бъдат то на пролетта, 
достатъчни за ремонтиране на

та лотария.

П.Л.Р.

■>.!)

_____ ___Н1Тшя1ТТ|(Т|Т*мТпШ!шт|

Истинският живот е ако си свободен бил пленен в Ардените по вре
ме на пробиването на Зигфри- 
дова линия.

ща ми- В “кутията за спомени” на
В желязната кутия беше съх- баща 

ранен и сръбско-германски

само ако си свободен - каза ба-военните спомени по време на 
пребиваването му в германски 
лагер.

Той ми показа правоъгълна 
оловна плочка, върху която бя
ха изписани букви и бройки: Кг. 
ОЕЕ, ОР1АО Х/С 1502. Попи
тах го какво означава това и 
той ми поясни, че става дума за 
съкращение от Кпе§8§еГап§епе 
ОШс1ег1а§ег, всъщност за вое
нен пленник в офицерски лагер. 
Внимателно разгледах и сним
ката с намръщената физионо
мия на баща ми в офицерска 
униформа и с номер на гърди
те. От другата страна на сним
ката пишеше майор Петрович 
Обрад...

-Професор Радойчич (баща 
на известния журналист на в. 
“Политика” Мирослав Радой
чич), който беше пленник в съ
щия лагер, много пъти след

ми намерих запазени и 
моите писма, които му писах 

речник с корици, направени от 0ще докато ръката ми с молива 
американски консерви със сухо водеше мама. След приключ- 
мляко. ването на всяко едно от писма

та мама обикновено казваше да 
си лягам и да се помоля богу от 
пленничество да се върне мъжа немски, но и нашите да ни от- й, моят даща 

товарят на същия език. Ето го

-Много е важно да знаеш 
езика на своя враг. Ние пленни
ците трябваше да пишем на

Бог чу и прие молбите!
писмото на една сродница на 
мама, преди войната омъжена 
за български генерал. В него тя 
ми даваше съвет да кажа, че 
съм българин и че ще ме пус- 

войната ми казваше: “Забрави нат °т пленничество - разказва- 
миналото. За него мислят без- ше ®аща ми Обрад. 
делниците, за бъдещето мечта
телите, а за настоящето умни
те”. Тези думи ти повтарям, за 
да знаеш, че животът е хубав

Драголюб Петрович

Поправка
В новогодишния двуброй 

вестника е допусната грешка на 
„ стр.?11 Автор на снимките от Пе-

Тои ми показа и американ- търлашка пещера е Славиша Ми- 
ска офицерска значка, запазена лаиов, оператор в Радио телеви- 
за спомен, а принадлежала на зи^ Цариброд, а не Сретен Игов, 
офицер, с когото в лагера ста- ко*^° е автор на текста, 
нали приятели. Американецът И’“""я“амс се ,,а Миланов и

на

Спомням си как баща ми 
търсеше нещо в желязна кутия, 
която винаги ми привличаше 
вниманието. В нея беше част от

на читателите.
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Среща с потомци на Емануил Попдимитров Нови книги

Вукица Стоименова 

“ИЗБРАНО”Станали известни
специалисти (София, "Еър груп 2000")

сръбско-българско приятел 
ство “Рила” от Ниш. Това по 
сочва и редакторът на издани 
ето Румян Русев, като подчер 
тава значението на създадени 
те и събрани от Вукица стихо 
ве, песни, приказки и легенди 
за опазването на българския 
дух.

В поредицата “Идеи за XXI 
век” на Библиотеката за бълга
рите в чужбина, Софийската 
издателска къща “Еър груп 
2000"
"Избрано" от Вукица Стоиме
нова (1935 - 1998). В книгата са 
поместени творбите от стихос
бирката й “Усмихнато слънце” 
(Агенция за българите в чуж
бина, София 1995 г.) и народ
ните умотворения от Босилег- 
радско, събрани в сборника 
“Гюл девойче” (“Братство” 
1999 г.)

Вукица Стоименова се пред
стави в малцинствената ни ли
тература като поетеса с изклю
чително нежно сърце и благо
родна душа, която с лириката 
си щедро предаваше тези свои 
добрини на другите хора и с 
това ги облагородяваше. Тази 
нейна душевност и нежна чув
ствителност като бистро ру- 
чейче се излива и от стиховете

Дъщерята на Емануил Поп
димитров д-р Светлана Поп- 
димитрова, внучка му Дора и 
правнукът Александър преди 
няколко месеца посетиха Боси
леград. От тях научихме, че 
всичките три деца на българ
ския поет и общественик, по 
потекло от Груинци - Здравко, 
Светла и Лилия са семейни, да
же си имат и внуци и правнуци.

Лилия са лскари-иптернисти и 
живеят в София. Светла също 
има двама синове - Валентин и 
Глигор, докато Лилия е майка 
на две дъщери - Мери и Дора.

Не само децата, по и внуци
те и правнуците на Попдимит
ров са завършили виеше обра
зование и са станали изявени 
специалисти в своите профе
сии.

го развълнувани от посещени
ето па родния му край.

- Възхитена съм от хубавата 
природа и просто виждам ця
лата красота, която дядо ми е 
описвал в своите стихове, по
яснява Дора.

Въпреки че над 60 години не 
е идвала в Босилеград, госпо
жа Светла пи разказа, че при 
влизането й в градчето, ведна
га си спомнила за реката Дра
говищица и за прекрасните ог
ромни тополи, които по това 
време растнали край реката.

- В Босилеград за пръв път 
бях след смъртта на баща ми, 
през 1943 година. За съжале
ние, оттогава до днес нито 
един от потомците на баща ми

отпечата сборника

Сборникът “Избрано” е пе
чатан с помощта на потомците 
на древния български род на 
дядо Нестор Февзията от село 
Марашки Тръстеник, а се раз
пространява безплатно сред 
българите по света.

С двата си сборника от на
родни песни, приказки, леген
ди и обичаи от Босилеградско - 
“Девойче бело, цървено” и 
“Гюл девойче” - Вукица успя 
да изтръгне от забвение една 
огромна част от културната ни 
съкровищница. Тя беше събра
ла доста материали и за кул
турно-историческите паметни
ци в родния си край, преди 
всичко за черквите и манасти
рите, но преждевременната й 
смърт не позволи да завърши и 
тази своя мисия. Остави обаче 
завещанието тази благородна 
дейност да продължат нейни 
последователи.

не е идвал тук. 
Правнукът Александър, 

който тръгнал по следите на 
леля си Дора и станал историк.
казва, че в момента изготвя ро
дословно дърво на фамилията 
Попдимитрови. С гордост из
тъква, че продължава работата 
на прадядо си Емануил, който 
започнал да изучава родосло
вието и стигнал назад до 1750

й:
"Тихо, тихо тихичко 
казвай; леко лекичко 
шепни; малко мъничко, 
но хубаво - хубавичко."

Основен принос за появява
нето на книгата “Избрано” 
принадлежи на Весна Савич, 
дъщерята на Вукица и предсе
дателка на дружеството за

година
Христо. От Александър нау
чихме, че Емануил Попдимит
ров е имал 5-има братя и 2 сес
три.

до прапрадядо му

В. Димитров
Дъщерята на Емануил Попдимитров д-р Светлана 
Попдимитрова, правнукът Александър и внучката 
му Дора

Всичките са лекари-специалис
ти. Здравко, който живее в Бур
гас, е хирург-онколог. Редак
тор е на първото списание за 
кино в България “Черно-бяло”, 
а същевременно е и преводач 
от италиански език. Той има 
двама синове
Минко. Дъщерите Светла и

Госпожа Светла ни разказа, 
че майка й Дора дарила на 
Държавния архив на България 
личния архив на Емануил Поп-

Вътьо Раковски
Внучката Дора Калчева, коя

то е професор в Историческия 
факултет в Софийския универ
ситет, с голямо удоволствие 
изтъкна, че в цялата фамилия 
си поддържат контакти по
между си и редовно се посеща
ват.

МолбаДимитров.
- В неговия архив се намират 

редица непубликувани стихове 
- любовна и детска поезия и 
други ръкописи. Надявам се 
някои от тях скоро да бъдат от- 
печатени, добави тя.

Облаците се разшаваха из небето. 
Раздвижиха своите танкови части 
от хоризонт до хоризонт.
Започваха над нас боевете. 
Сблъскваха се фронт със фронт.

Изведнъж
блесна светкавица в мрака.
Ослепи ни със своята светлина. 
Фотоапаратите на Бога защракаха. 
Светкавица след сведкавица.
Снимка след снимка.
Една по една.

Емануил и
Потомците на славния на

шенец подчертават, че са мно- П.Л.Р.

Непубликуван текст от архива на Емануил ПопдимитровI
В една реч към боси- 

леградчани през 1938 го
дина, той казва:

“Елате с мене: да се 
върнем 25 години назад - 
в дните на свободата. Да 
тръгнем с кабриолета от 
към Кюстендил и да ми
нем от Бранковци и после 
покрай река Драговищи
ца и да стигнем до живо
писното село Райчилов-

Виждате стройните то
поли, разкошната зеле
нина на дърветата и гра
дините, по склоните ник
нат белите къщички с 
червени покриви. Най-от
горе се издига черквата 
“Св. Богородица”. Но ние 
още не сме преминали 
моста на реката. Какво е 
това бяло здание по пъ
тя? Това е босилеградска- 
та гимназия. Най-големи- 
ят развъдник на просвета 
в тоя край. Тя е изпрати
ла по всички крайща на 
Отечеството свои синове

учители, 
търговци, работници и 
занаятчии. Някои бяха 
отишли и до Америка и 
оттам донасяха пари, за 
да подобрят поминъка на 
целия край. Колко много 
деца има в училищния 
двор. Да идем сега към 
книжарницата на Станчо 
Сотиров.

Къде е сега тоя живот?
Това е малкото селище, 

дето аз прекарах едни от 
най-щастливите си дет
ски години?" - и завърши 
обърщението си.

чиновници, Вътьо 
Раковски е 
роден през 
1925 г. Дъл
ги години е 
работил ка
то редактор 
в литертур- 
ното списа
ние “Сеп
тември” - от 
1956 до 1990 
г. Издал е 
над 30 книги 
с лирика, 
между които 
“Пътник 
през света”, 
“Вечерни 
покриви”, 
“По пътя за 
Емаус”. Лау
реат е както 
на българ
ски, така и 
на междуна
родни отли
чия. Превеж
да от чешки 
и словашки.

Всичките ни грехове са заснети 
с фотокамерата на строгия Бог. 
Богати и бедни. Музиканти. Поети. 
Хулигани. Крадци и мошеници. 
Политици с нисък рейтинг 
и с рейтинг висок.

Господи,
много те моля.
ти, който си на небето горе,
прости ни.
Зная,
човечеството е потънало в грях.
Но за това не си ли 
който ни създаде, 
поне мъничко отговорен?
Попълни ни, Господи, много те моля, 
досиетата със своите 
и ни превърни в прах.

ци.
Ето, пътя води през ни

ви, а долу отдясно са кит
ни сливови градини и 
разлюляни от ветреца 
високи царевици, а там 

бълбукащата 
кристална река от язове
те на белоснежната вода, 
виждам на другия бряг - 
долината на буйните ли
вади. Към изток се изди
га хълмът Кремиковци, 
долу е широката река 
Изворщица, към север - 
Рилски дял, към северо
запад - Добри дол, а на 
запад в подножието на 
хълма обрасла с дъбова 
гора - Рисовица, грее кит
ното градче - Босилеград.

между

Пременени
пословици

и ти,
* Лик царски, нрав жандарски.
* Полтронско агне две майкье сиса.
* Майстор е: граор сейе, ама пшеницу вейе.
* Със закон ти душу слади, с практику сърце ти вади.
* Каквото и да става, той на цена душата си продава.

Марин Младенов

снимки
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(Кръщение

— Господне,
ЬОРОЯВЛеНИе ЙорДановДен)
Православен пътоводителД-р Джордже Игнятович: Едно неиз

вестно писмо на Неофит Рилски (1)

Българи 'Дипломатически 

представители на Сърбия На 19 януари православните 
християни, които спазват 
Юлианския календар, честват 
един от дванадесетте Господ- 
ски празници, който е известен 
с три имена: Кръщение Гос
подне, Богоявление или Йор- 
дановден.

Според църковното преда
ние на този ден Господ Исус 
Христос се кръщава в реката 
Йордан от Свети Йоан Кръс
тител. Кръщението, което той 
извършва е покайно кръщение 
за опрощаване на греховете. 
Синът Божи като такъв няма 
грехове, защото Той е съвър
шено Чистият и Светият. Ето 
защо Той се кръщава не заради 
Себе Си, а заради нас, човеци
те. Като наш Изкупител взима 
греховете на цялото човечес
тво върху Себе Си. Чрез Свое
то кръщение Христос получа
ва Божието посланичество да 
основе Царството Божие на зе
мята.

7ГГГу
;■* - т*:

Княз Милош Обренович е имал редица бълга
ри на своя служба.

В тогавашна, предимно сел- граждани молят на 25 февруа- 
ска Сърбия се чувствала остра ри 1833 година княз Милош за 
нужда от грамотни хора, осо- отпечатването на “Аритметика 
бено от знаещи гръцки и тур- или наука числителна” на Хри-

Христаки Павлович,ски, главните търговски и дип- сант 
ломатически езици през триде- първата българска книга, от 
сетте години на XIX век. Труд- над 170 заглавия с общ тираж 
но е обаче да се установи кога около половин милион екзем-
започва тяхното сътрудничес- пляра, отпечатана в някоя 
тво със сръбския княз, но може сръбска печатница (1833-1878), 
да се каже, че то започва почти те пишат: “Убогая Болгария в 
веднага след успешния край на начале не е била сведома, како 
второто сръбско въстание 1815 ваше пресветлое величество 
година.

Известни са две групи. Една- фию у вашей пресветлой дер
та представляват братовчедите жави... А понеже се е научила в 
на Неофит Рилски (Никола По- Букурещ от вашего консула Ди- 
пов Петров, 17937-1881). Миха- митрия Мустаковича... с вели- 
ил Теодорович Герман е дип- КОю радостию е пратила у Бе- 
ломатически агент в Букурещ, оград да им се отпечатат 2000 
сетне в Русия, а напоследък и 
правителствен банкер. Георги 
Герман също е дипломатичес
ки агент в Букурещ. Пантелей- 
мон - Панта хаджи Стоилков 
(7-1851, починал в Белград ка
то правителствен пенсионер) е Букови букви], л>, нь, ц, Б и 1), а 
белградски консул. През август за езика на българските приме- 
1817 година той предлага на ри в “Додатак” смята, че той не 
Бук Караджич учителско място представлява истински българ- 
в България, за което предложе- ски говор. Родом от Габрово, 
ние трябва да получи писмо Той очевидно дава преимущес- 
във Виена от брат му Марко 
хаджи Стоилов, сетне надзира
тел на княжеските имения във 
Влахия. В знаменития си “До
датак” Бук Караджич пише:

есте поставили новую типогра-

аритметики и 2000 часослов- Богоявление се нарича, за
щото за първи път при кръще
нието на Исуса Бог се открива 
на света в Своите три нераз
делни Лица: Отец, Син и Дух 
Свети. На този ден Бог Син се 
кръщава, Бог Отец свидетел
ства от небесата: “Този е моят 
възлюбен син, в когото е моето 
благоволение”, а Бог Дух Све
ти се явява в лицето на гълъб, 
потвърждаващ тия думи. Йор- 
дановден се нарича, защото 
събитието е станало на реката 
Йордан.

По традиция, на следващия 
ден след Богоявление църква
та отдава почит на Кръстителя 
на Сина Божи - Свети Йоан

ци... и молят се даровати им от 
цени.”

Димитър Мустаков има от
рицателно мнение за новите

тво на местното наречие.
За да се разбере правилно

значението на дипломатичес
кото агентство в Букурещ, 
трябва да се спомене, че тогава 

“ За ово из )еван1>ели)а дужан Сърбия има смо още едно дип- 
сам благодарити ономе исто- ломатическо агентство - в Ца

риград. Димитър Мустаков е 
назначен от княз Милош за 

за щесме другоме Бугарину дипломатически агент на 12 ок- 
тако1)ер из Разлога.” Бук не томври 1830 г., когато той и 
посочва техните имена вероят- братята му стават сръбски бла- 
но от скромност, а може би и городници и поданици. При не- 
от страх да не изгубят благово- обходимост замествал го е 
лението на княз Милош, с кого- брат му Христофор. Тук трябва 
то Бук не винаги има добри от- да се прибави, че Христофор, 

Съществуват две КОгато загубва целокупното си 
мнения отностно тяхната са-

ме Бугарину, коме за ри)ечи, а Св. Йоан Предтеча. Икона от църквата "Св. 
Георги", с. Арбанаси, XVI в., дъска, темпераБосилеградските свещеници 

капят вярващите да при
състват па тържествени
те Богоявлепски водосвети, 
които и тази година ще се 
извършат в босилеградска- 
та черква “Рождество па 
Пресвета Богородица” с на
чало в 10 часа и 30 минути, 
в рибарската черква “Све
та Петка” с начало в 9 ча
са, в черквата “Архангел 
Михаил ” в Горна Любата 
от 7 часа и в горнотлъмин- 
ската черква “Рождество 
на Пресвета Богородица" 
от 7 часа.

Предтеча. Сред народа този мислите и делата си, за да ста- 
празник е известен като Йован- нем чеда на светлината и въз- 
ден. приемници на истинското бо- 

Богоявление е един от праз- гопознание.
На Богоявление вярващитециците, установени още в 

апостолско време. Традицион- взимат от осветената Богояв- 
ният водосвет, извършващ се ленска вода в бутилки, които 
на Богоявление, напомня, че на си занасят вкъщи. С тази вода 
реката Йордан Бог обновил на- домашните се поръсват, пият 
щата грешна природа чрез во- от нея и си я пазят през цялата 
да и дух. На нас е оставена въз- година за здраве и за предпаз- 
можността да се възползваме ване от магии, уроки и болести, 
от Божията милост. Да се опи- 0тец йоан

ношения.
имущество в големия пожар, 

моличност Според първото те избухнал в Букурещ 1847 г„ той 
са Марко Георгиевич и Панта п0 ава кат0 сръбски благо. 
хаджи Стоилов, а според вто- 500 жълтици от .
рото става дума за Лазар Гер- ^елството на княз Александър 
ман, роднина на Михаил I ер- лг „ С
ман. Нашето мнение е, че те са Караджорджевич. През май 
Панта хаджи Стоилов и Марко 1837 г- Димитър става замес- 
Георгиевич. И двамата преди тник на Михаил Герман особе- 
1822 година се намират във Ви- н0 за “чрезвичайни дела.

Христофор осведомява княз

таме да просветим и осветим

ена в търговска и политическа
Милош. Панта, Милош на 21 юли 1820 година 

като търговец и експедитор в за получените 18 787 пиастра за 
Земун, е предчисленик на Вуко- изплащане дълговете на Миха- 
вите сбирки сръбски народни ил Герман, тогава сръбски де- 
песни (1-Ш, 1822 - 1824), а Мар- путат. А Константин Мустаков 
ко като “скеледжия” в Кленак, участва в покупката в Русия и 
Шабачка нахия, на биография- прехвърлянето през Влахия до 
та на княз Милош. Те са позна- сръбската граница на 150 коне 
вали знаменития сръбски ези- за потребите на Сърбия през 
ков правописен реформатор, а юни Ш7 година.
той тях. Тези откъслечни сведения са

Другата група съчиняват 
габровсктие братя Мустакови:
Димитър, консул в Букурещ,
Христофор, Константин и Ни
колай, вероятно хетеристи. Ка
то изпълняват разни задълже
ния, те застъпват предимно 
стопанските и политически ин
тереси на сръбския княз. Естес
твено те предприемат и редица 
мероприятия в полза на бъл
гарската възрожденска книж
нина.

зарите 6 СЧГ и с художествените си 
качества да повдизат националното 
им самочувствие. Гербът и знамето на 
българското национално малцинство 
ще се ползват съвместно с белезите 
на държавата по време на държавните 
и национални празници.

Конкурсът е открит 30 дена след 
отпечатването му във вестник „Брат
ство“. Проекторешенията се изпра
щат шифровани до Комисията за из
бор на белезите на малцинството, ул. 
„Найден Киров“ 9,18320 Димитровград.

, . Най-добрите проекторешения ще
за изработка на графическо решение бъдат наградени отделно за герб и 
за герб и знаме - белезите на българ- знаме - най-успешното с 15 000 втооо- 
ската общност в Сърбия и Черна го- то с 10 000 и третото с 5000 динара.

мисия на княз

йРШ1И11
обявява

Конкурсприведени тук само да се пока
же значителната роля на тези 
български дейци в сръб
ско-българските отношения 
през първите години на възоб
новената сръбска държава. А 
от запазените документи се 
вижда, че те могат да бъдат те
ма и на едно обстойно изслед
ване за ролята им в българско
то възрожденско движение.

Когато свищовските - Продължава -
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СтрелбаЗначително признание за селекционера на „плавите"

Соколова първа, 

Николова третаИлия
Петкович - 

треньор на 

годината
На 26 декември в Ягодина се проведе финалът на дописното 

първенство на Източна Сърбия по стрелба в конкуренция на 
пионери и пионерки, на което покрай домакините участие взеха 
и стрелци от Панчево, Враня и Димитровград.

За стрелческия клуб “Граничар” участие взеха седем състеза
тели. При пионерите първо място спечели Никола Стошич от 
Враня, втори бе Милош Лазич от Ягодина, а трети Милан Цве- 
танович също от Враня. Най-добре класиран състезател от 
“Граничар” бе Милан Рангслов

Сред пионерките първо място спечели Дияна Соколова от 
“Граничар”, втора е Милена Живкович от Ягодина, а трета е пак 
състезателка от “Граничар” Снежана Николова.

Първенството продължава през този месец, когато след три 
дописни кръга домакин на финала ще бъде град Враня.

Селекционерът на представителния тим на 
Сърбия и Черна гора по футбол Илия Петкович 
е провъзгласен за най-добрия футболен специа
лист в страната за 2005 година. В традиционна
та анкета на спортната рубрика па вестник “По
литика”, в която участват треньорите на отбо
рите от Първа лига, Петкович е получил 14 гла
са. За селекционера на плавите не са гласува- ско-черногорскитс футболни 
ли само двама от анкетираните 16 треньори.

Илия Петкович е осмият победител в анкета
та на “Политика”, но е първият треньор, който 
получи това признание като наставник на сръб-

нациопали.
На снимката: Илия Петкович 9вляво) полу

чава купата от генералния директор па “Поли
тика НМ” Сърджап Яничиевич. На Фестивала на младите шахма

тисти във Върнячка баня________
Шахмат

Участваха Котев и 

НаковаНасея спечели 

пенсионерския турнир От 9 до 13 януари т.г. Шахматният съюз на Централна Сърбия 
организира във Върнячка баня Фестивал на млади шахматисти в 
рамките на акцията “Шахмат в училищата”. В проявата участва
ха и двама млади димитровградчани - Бранислав Котев и Анита 
Накова. Котев се състезаваше в категорията на шахматистите, 
родени през 1994 и 1995, а Накова в категорията на шахматис
тките, родени през 1990 и 1991. Изиграни бяха 9 кръга по швей
царската система с по един час за всеки състезател. Победите
лите във възрастовите групи получиха купи. Тримата най-добри 
в групите получиха медали. Първите десетима състезатели в 
групите се сдобиха с правото да участват в акцията “Шахмат в 
училищата” на републиканско ниво. Б.Д.

Баскетбол - Втора сръбска лига

Поражение за край
БК "Морава" 
град" 90 : 86

(Владичин хан) - БК "Димитров- 
(17:13; 22:11; 26:4; 26:38)

Симеон Насев

Симеон Насев е победител 
на Предновогодишния шахма- Участниците в турнира 
тен турнир за пенсионери в Бо
силеград, който бе организи
ран от ШК “Младост”. В 9 пар
тии Насев завоюва 8 точки и 
заслужено понесе победител- 
ската купа и грамота. Втори бе Г,
Васил Йосифов, активен член 
на ШК “Младост”, който спе
чели 7 точки, а на трето място 
се класира Стоичко Ангелов с 6

В последния кръг от есенната част от първенството на Втора 
сръбска лига - група изток димитровградските баскетболисти 
загубиха във Владичин хан срещу домашния отбор “Морава".

Мачът бе загубен още през първото полувреме, понеже гос
тите отбелязаха само 14 точки. Те бяха по-добри само в послед
ната четвъртина. Най-резултатен в димитровградския отбор бе 
Васил Андреев с 34 точки.

БК "Димитровград": Геров, Вельов, Далибор Алексов, Пет
ров, Станимирович, Мишев, Андреев, Аранджелович, Андрее- 
вич, Апостолов, Радованович.

Първенството продължава към края на януари 2006 г.

категорник”, докато всички ос- 
В състезанието участваха 10 танали участници официално 

пенсионери от Босилеград и се смятат за играчи от “трети 
Райчиловци.
Младост” организира това 

състезание

спечелени точки.

Понеже ШК шахматен разряд”.
В ШК “Младост” подчерта- 

като официален ват, че е приета инициативата
треторазряден турнир, трима- този турнир да стане традицио- 
та първокласирани шахматис- нен. 
ти се сдобиха с титлата “второ- Д.С.П.Л.Р.

■ гя>Цариброд - Босилеград

Домакините по-добри •*С’т|ммчеекото умение” 

на Ружица АлексоваНа 24 декември в помещенията на КИЦ “Цариброд” в Ди
митровград се игра приятелска среща по шахмат между отбори
те на Димитровград и Босилеград.

В мача, който се игра по редовен шахмат (един час на състеза
тел) на шест дъски, по добри бяха домакините, като победиха с

Неотдавна от печат излезе 
първата книга на известната 
димитровградска 
пийка и многократна световна 
и европейска шампионка по 
стрелба с въздушна пушка за 
инвалидни лица Ружица Алек
сова. Книгата й под название 
“Стрелческото умение - 
ди и развитие” бе издадена от 
Народната библиотека в Бел
град. Печатана е в нишката пе
чатница “Тибет” в 500 
пляра.

Авторката пише за развити
ето на стрелбата, психологи
ческите методи и съедининие-

нентите на стрелбата, специал
ните програми и анализи, соб
ствените методи при подготвя
нето и накрая дава свои комен-

параолим-6:2.
Резулатите са следните: Младен Алексов — Митко Алек

сандров 0:1; Владан Игич — Новица Божилов 0:1; Петър Гигов — 
Стоичко Ангелов 1:0; Васил Стоименов — Раде Сотиров 1:0; 
Ивица Марков - Васил Йосифов 1:0 ; Анатоли Пецев — Боян Пе
нев 1:0.

Играха се и по две партии на четири дъски в така наречения 
бързоходен шахмат с по пет минути време за състезател.

Владан Игич - Митко Александров 1:1; Ивица Марков — Но
вица Божилов 0:2; Петър Гигов — Боян Пенев 2:0; Бора Андрич - 
Раде Сотиров 1:1. Крайният резултат тук бе 4:4.

тари.
От монографията на Ружица 

Алексова ще имат голяма пол
за всички посъстезатели 
стрелба и особено младите. 
Творбата наскоро ще бъде 
представена в Белград и то в 
Спортния съюз на Сърбия и 
Стрелческия съюз на Сърбия.

Нека да отбележим, че Алек
сова сама е финансирала изда
ването на книгата си.

мето-

екзем-

то между ума и тялото, диша
нето и притеснението, компо-Д-С.

Д. С.
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Тъжън помен
На 21 януари 2006 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата мила съпруга, 
майка и баба
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА-ЦАНА 
от Димитровград

По този повод на 15 януари (неделя) в 10 часа 
ще отслужим панихида на гробището в Димитровград. Ка
ним роднини, близки и познати да ни придружат.

Годината, която измина, нито годините, които ще минат, 
няма да изтрият спомените ни за теб. Винаги ще бъдеш в мис
лите ни, а болката в нашите сърца ще е все по-голяма.

Съпруг Витомир, син Горан, внучка Аня и внук Игор

Скръбна вест1п тетопат
С болка и тъ

га съобщаваме, 
че на 29 декем
ври 2005 годи
на ненадейно 
почина
РАДОМИР В.
АЛЕКСИЧ 
(28.12.1945- 29.12.2005) 
дипломиран електроин
женер от Цариброд, 
живял в Земун

Скъпия ни покойник бе 
погребан на гробището в Бе- 
жания.

Само след един ден тряб
ваше да се пенсионира. Рад
ваше се на предстоящите 
пенсионерски дни и правеше 
планове за посещение в Ца
риброд, където прекара дет
ството и ученическите си 
дни. Неговите съученици и 
приятели от Цариброд го 
помнят като пълен отлич
ник, всестранен талант, член 
на ученическата духова му
зика, дружелюбие и честен. 
Такъв ще остане в спомените

]-р Боголюб
]имитров

(1948-2005)

,

Няколко дни преди Нова година в град Бор 
почина от рак на белите дробове д-р Боголюб Димитров по 
потекло от с. Смиловци. Димитров е роден през 1948 година. 
Основно училище завършил в родното си село, а средно в Ди
митровград, след което се дипломирал в Машинния факултет 
в Белград. В град Бор отива да живее и работи в началото на 
70-те години. В Белградския университет защитава докторска 
дисертация, след което става професор в Маталургическия фа
култет в Бор. Боголюб Димитров много обичал родния си 
край и родното село. За последен път в Смиловци идвал преди 
няколко месеца, когато в тамошния манастир “Св. Кирик и 
Юлита” с жители на забърдието присъствал на отбелязването 
на патронния празник на този храм. Съпругата му Славица съ
що е нашенка по потекло от село Пъртопопинци. Зад него ос
танаха две деца - Иван и Таня.

ИР Тъжен помен
На 15 януари 2006 г. се навършва ЕДНА ГО

ДИНА от смъртта на нашия мил баща, тъст, све
кър и дядо
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ 

' ’Ш1 от Димитровград
По този повод на 15 януари в 10 часа ще отслужим панихида 

на гробището в Димитровград.
Винаги ще остане в сърцата ни! Поклон пред паметта му! 

Опечалени: дъщерята Невена и синът Васил със
семействата си

Б.Д.

На 22 януари се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на 
нашата съпруга и майка

Възпоменание
На 19 януари 2006 г. се навършват ЕДИНА

ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и 
непрежалим
МЕТОДИ - МЕТО ПЕТРОВ 
карикатурист и художник от Димитровград

Времето минава, но никога не ще заличи спо
мена за неговата безпределна доброта, човеколюбие и всеот- 
дайност.

Заминаването му в отвъдния свят остави дълбока рана, коя
то не зацелява и не ще зацелее никога!

ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА 
от с. Смиловци

С обич и признателност свеждаме глави пред 
светлата й памет!

Съпругът Сотир и дъщерята Емилия със се
мейството си

им.
Поклон пред паметта му! 
От семейство Ташкови, 

съученици и приятели 
от ЦарибродаV

Ракита нов, излезли в местността Грот да ловят 
диви свине. Около 11 часа се чул изстрел, 
а малко по-късно един от ловците наме
рил убития си колега, измъкнал го от храс
талака и гръмнал два патрона с неговата 
пушка.

Нещастният ловец бил улучен в лявата 
плешка. Куршумът минал през раницата, 
пробил плешката и пронизал сърцето му. 
Следствието трябва да изясни обстоятел
ствата, при които е станала тази трагедия.

От опечаленитеУбит ловец ______ На 18 януари 2006 г. се навършва ЕДНА
ГОДИНА от смъртта на скъпата ми съпруга

Р ЧШ ЦЕЦИЛИЯ ДРАГИНЯ 
ГЕРОВА

Ще пазим от забрава прекрасните спомени за 
I теб. Благодаря ти за любовта и грижите за мен 

през изтеклите ми творчески години.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
_____________Съпругът Милорад и семействата Герови

Бошко Цветанов, 56-годишен шофьор
ски инструктор от Пирот, загинал по време 
на лов в родното му село Ракита.

Трагедията се случила на 18 декември, 
когато 5-6 ловци, сред които бил и Цвета-

Ярътемевщ* 268
Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Спортен съ
дия. 5. Голямо удоволствие.
8. Върховен бог при народите 
от Южна Азия. 12. Инстру
менти за работа. 13. Хищник 
от рода на кучето. 15. Учи
лищна мебел. 16. Дървена 
ограда на балкон и пр. 18. Не
бесна синина, лазур. 20, Мо
дел на “Опел”. 21. Генерал
ният секретар на ООН. 23.
Държава в Средиземномо- 
рието. 24. Жена, която пее 
песни. 26. Името на актриса
та Бегович. 28. Река в 
Австрия. 29. Актьор, който из
пълнява комически роли. 30.
Област в Русия. 32. Автор на 
лирически произведения. 34.
Батерия на автомобил, ками
он и пр. 36. Марка автомоби
ли от Сърбия. 38. Колело. 39.
Положителен полюс на бате- Привичка. 22. Миньорско 31. Имущество. 32. Ходило 
рия. 40. Името на актьора Па- градче в Сърбия. 23. Столи- на животински некопитен 
чино. 41. Уединени общежи- цата на Афганистан. 24. Раса. крак. 33. Руско мъжко име.

25. Арабски княз. 27. Хими- 35. Река в СЧГ. 36. Месец в 
ОТВЕСНО: 1. Стил в съвре- чески елемент. 29. Черно- годината. 37. Песни за въз- 
менната музика. 2. Модел морски курорт в България, хвала. 39. Кон (поет.), 
ски от Словения. 3. Маяк. 4.
Отделни части от състезание 
и пр. 5. Държава в Азия. 6.
Ехо.екот. 7. Остатък отнедо- Водоравно: 1. Топ. 4. Сак. 6. Денар. 10. Бетон. 12. Малер. 14. 
пушена цигара. 9. Който ходи Кирил. 15. Мирис. 16. Ти. 17. Атол. 18. Колан. 19. Тел. 20. Ден. 
на училище. 10. Известен 21. Конак. 22. Супи. 23. ИЛ. 24. Талон. 25. Харем. 26. Сет. 27. 
сръбски баскетболист. 11. Мокети. 29. Апарати. 32. Обиск. 34. Кабаре. 35. Спартак. 37. 
Голям тропически плод. 13. Нос. 38. Ниви. 40. По. 41. Канал. 43. Наем. 45. Нил. 46. Оси. 
Зеленчук с остра и неприятна 47. Имот. 49. Амати. 51. Босилек. 53. Трева. 54. ЕН. 55. Кич. 
миризма. 14. Името на актьо- 56. Пустиня. 58. ИТ. 60. Пот. 61. ОК. 62. Екот. 64. Мадрид. 66. 
ра Марвин. 17. Лист за писа- То. 67. Мирослав. 68. “Рад”. 69. Ирак. 70. Стек. 71. Вили. 72. 
не при старите народи. 19. Светозар. 75. Бан. 76. Ин. 77. Ал. 78. Наташа.

На 9 януари 2006 година се навршиха 40 ДНИ от смъртта на 
нашата мила майка, тетка и баба

АГНА ИВАНОВА 
(1918-2005)
от село Горна Лисина, Босилеградско

Тежката болест те откъсна от нас 
когато твоята обич и подкрепа ни бяха най-необ
ходими. Мъчно ни е да живеем без теб, но ни кре
пят хубавите спомени, които ни остави. Обичаме 
те и вечно ще те помним.

От най-близките: син Драган, снаха Слободанка, дъщери 
Николинка и Душанка, зетьове и внуци

в момента,

На 7 януари 2006 г. се навършиха 8 ГОДИНИ от смъртта на
непрежалима съпруга, майка, свекърва, тъща и баба
---- ДАРИНКА ЦВЕТКОВА
к от Райчиловци, Босилеградско
& Времето е безсилно пред нашата 
к благодарност към обичаната 

свекърва, тъща и баба.
Почивай в мир!

Опечалени, съпруг Крум, син Аца, дъщеря Ма- 
линка, снаха Цветанка, зет Павле, внук Дарян и 

_______ внука Лиляна

нашата

непреходна 
ни съпруга, майка,

тия на монаси или монахини.

На 17 януари 2006 г. се навършва ПОЛОВИН
ГОДИНА от смъртта на нашия скъп съпруг 
ко и дядо ’Решение на Новогодишната кръстословица
ДЕЛЧА М. ДИМИТРОВ 
(1923 - 2005) 
от с. Брайковци, Димитровградско 

Каним роднини и приятели на панихидата, ко- 
- ще бъДе отслужена на 14 януари 2006 г. (събота) 

на гробищата в нишкия квартал Долна Врежина.
но гьпГ И признателност пазим спомена за твоето благород- 

о сърце, огромно трудолюбие и ведър дух. Почивай в мир!
съпругата Голубица и синът Боголюб със семейството си

ято
от 11 часа
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Манчин рабушДу ю римембър?
Имаше по едно време голяма бутаница и тре

вога - министершите се свършват! Всички са за
ети! Отиват при някоя, тя казва: извинете, вече 
ме ангажираха за патронаж! Друга казва: вече 
съм почетна председателка на гражданско 
сдружение!

С други думи - сори, да бяхте дошли вчера.
Тогава тичат към заместник-министсрша, но 

и тя аигаже! Пробват при депутатшите (не става 
дума за депутатките, те са съвсем отделна опе
ра). А някои депутатши - представяте ли си? - се 
глезят: ах, това е под мащаба ми! Така или ина
че, и те бяха заети, заеха и кметицата. А по места 
започваха да ухажват дори попадиите: попа
дия-попадия, ама може би и чрез нея се стига до 
държавния чаршаф.

После мандатът па мъжете изтече. А дамите 
така бяха свикнали да бъдат ухажвани, показва
ни, интервюирани и осветявани. Господи, колко 
хубаво бе това, защо не пи остане завинаги?

Тъжно.
Остана им само пазаруването по бутиците. А 

по бутиците вече пазаруват дори и долнопробни 
чалгаджийки.

Обидно.
Понякога ги канят на коктейл и те си спомнят 

колко по-красив им бе животът през времето на 
мандата. И въздишат тежко, като си помислят, 
че има хора, на които и това липсва.

Защото тези жени са и състрадателни.
(Със съкращения) 

Ясен Антов

Дами с мандат ®й§!3?

( ОоЬен сМенгНякой изрече думата “елит”, а това е всъщ
ност занаятчийска задруга. Но не като онези 
старите, почтените и уважаваните, при които 
мъдрите старейшини в занаята казват, че си 
майстор, само когато си станал умел в ръцете 
си и си доказал, че не крадеш клиентите. Не слу
чайно има израз: “Момче, не срами занаята!” А 
днешните елитни момчета срамят занаята и 
окото им не мига. Безсрамието им е все пак с 
мандат, за тях по-важното е обаче, че придоби
тото по време на мандата си остава тяхно. 
Откраднатото мандат няма, казва народът...

Но мандатът изтича, а с него изтича и манда
тът на жените на елита. Те са обект на особено 
внимание - мераклии за сдружаване с такива да
ми има много и веднага те започват да ги ухаж
ват с идеи, оферти и комплименти. Заливат ги 
със светлина, изкарват ги на авансцената, ласка
ят ги, а те самите нямат нищо против. Мъжете 
им също - това са безплатна реклама и пиар - е, 
някога не съвсем безплатна, понякога се плаща 
комуто трябва, но това е неизбежно в елитния 
свят. И се започва: днес интервю във вестник - 
личен живот, хоби, любими автори - утре по те
левизия. После благотворителна акция, коя на 
кой коктейл е била, няколко думи за тоалета, ви
енски бал, конкурс “Мис две хиляди и еди коя 
си”, промоция под шефството на дамата, под 
патронажа й, под закрилата й.

Баба Гицка от “Големанов” и “Госпожа ми- 
нистершата” на Нушич.

•\т V1

У С р е ч а - Ти бре ка си запел: ос- 
ме тия дни вен свет, па освен свет! 

Бо- Защо смо освен свет, а?
- Защо ли? Чу ли ти 

бийе за

Богдан
гословов, унил

и потъвнел, недай си бо- камбануту да 
же, кока йе с йедну ногу празниците? 
натам... ■ Брей не съм чулП.

- Кво си се намусил те- - Нема и да гьу чуйеш!
къв - подвачам га - толко - Кико нема да гьу чу- 
убави правници, а ти си йем? Ако бийе че гьу чу- 
намърщен?... йем!

- Баш съм текъв зарад - Ако бийе, ама нема 
празниците! - одреза он. да бийе!

- Кико бре, зарад праз- - Защо бре? 
нициге?! Колко се я раз- - Затова що басамаците 
бирам правниците су за що воде до камбанарию- 
радос...

- За радос су, за радос, нема кой да гьи попра-
ама кига не живейеш у ви... _
освен свет. А я откига

ту изтрулели и падли и

- Чекай малко, Богда- 
съм се разкърстил, не не! Има община, има 
могу да се измъкнем от църква, па ако очеш 
тия освен свет... има и град, та йедни ли

- Е-е, не ми йе ясно на- басамаци не може да се
куде бийеш! напрайе? Я гледай бре

- Кико не ти йе ясно? кво се напрайи по гра- 
Знайеш ли кико ми йе дът и селата: пазарище,

улице, путища, мостове,
- Кико да не знам, нали па и неколко църкве по 

си Богдан Богословов! селата се попрайише и
- Я съм, я! Ама знайеш напрайише, та йедни ба

ли колко съм изпатил за самаци ли не може, а? 
това. Йоще от училище - Може, може, ама не- 
даскальете све на подиг- ма кой да засуче рукаве 
равку ме прозивайоше: и да побутне колата! Е-е, 
“Айде ти Бог-дане. Бо- йедно време, кига умре 
го-словове! Разтегну те- човек недай боже, ако 
ка, демек я съм близък с пожар избийе, камбана- 
Бога. А ти знайеш дека та тека тревожно забийе, 
тъгай беоше запели и на народ

02 Ако замръкнеш в тишина
без гръм и страшна новина... 
Ако осъмнеш жив и цял 

02 във дом, хайдуци не видял... 
И всичко сън не е това, 
огледай се, тръсни глава 

_ и виж какво със тебе става. 
Дали си в нашата държава?

име и презиме?*Нашият път е правилен, 
но не знаем накъде ще ни
отведе._________________

*3а властта най-голям 
проблем е малкият човек.

О я. с.-Останеше тук! Някой 
трябва да ни ръкопляска.

-Нашата приватизация е 
кологична - провежда се с 

помощта на прани пари.
*Ако някой ти удри ша

мар, обърни му и другата бу
за, за да запазиш равновеси
ето си.

Политически буннща
^ , По време на последната миналогодишна се- 

сия на ОС в Босилеград отборникът от ДС 
« Емил Пейчев заяви, че ДСС в Босилеград е из- 

никнал от бунището на СПС. Отговаряйки на 
■ Пейчев, кметът Владимир Захариев каза, че е 

по-добре да се каже, че ДСС е изникнал от бу- 
~'ч«ь нището на ДОС, отколкото от бунището най спс.

се узбуни и час
ова уста оратеоше: нема ком се събере. А са смо 
Бог! Све има само Бог не- Манчо, мъртав град... 
ма. А у мойто име и у - Немой тека Богдане, 
моето презиме има по че ме развикаш! 
йедън Бог!... - Море не йе само за ви-

- Епа, мину и ньиньото. канье, а за трубенье, 
Са нали смо демокрация, щом живейемо у тия ос- 
свак може да си веруйе вен свет! 
у киквога бога си поса- - Айде - айде, може и да 
ка....

*Той няма косъм на езика. 
Но няма и бъбреци.________ I I Чие твърдение трябва да се приеме за 

^5] по-достоверно? Ето въпрос за референдум!
п.л.р.

не знайе народ дека тия 
Тека ти се чини! Наши басамаци су се сурину- 

знайеш онуя дека въл- ли! Отпущи образйе, 
кат менява козинуту, празници су! Све че се 
ама нарават не си меня- найде некой да засуче 
ва...

- Знам, знам. Пак ли те

Симеон Костов\

Естетичен лек 

за XXI век
рукаве!

- Дай боже, дай боже! - 
рече Богословов и вати9тормозе;

- Отворено никой не ме та се прекърсти три пу- 
тормози, ама ме тормози ти. 
това що пак смо сви у 
тия освен свет...

Мойто гадже мило 
силикончета турило: 
силиконче на гърдата, 
силиконче на устата, 
силиконче на бедрата - 
силикончета отпред, 
силикончета отзад!

Манна

Нашенски исторшши

Навръ бука под корен
Гложките махали са пръснати и разстоянията между тях са 

големи, а понякъде и къщите в махалите са доста далече една от 
друга. Затова гложани често се довикват през долове.

Един гложанин повикнал съседа си, чиято къща се намирала 
от другата страна на дола и го попитал:

- Еее бае, опраси ли ти се свинята?
- Опраси се, опраси!
- Ее, какви са прасците?
- Пет мушкьи и едно вепре.
- А, къде се опраси?
- Опраси се навръ бука у кореньете!

А защо са му? -
пита се главата, 
дали да открие 
или да заличи 
красотата?!

Милко Александров
Записал Александър Младенов
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