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С г-н ^2Р^ОЩ*ов^генерален консул на България К Ниш
___ Може ли да се улесни издаването

Трябва на « пригаждана ^
км «ям нова атмосфера РбШаваТ София

и Брюксел
ванДетоДнГгенерТнотоДконсул' *™ежда“ето на визи™ за две дура по поддържането на със- *
валето на 1 енералното консул- години. По искането на ЕС то- тав, който да се занимава с тази
ство на Република България в ва трябваше да бъде направено дейност изисква Гинансово
Ниш първите опити пред на- преди повече от две години „ аз покритие. При това откриване 
шия вестник сподели генерал- искам да напомня, че Румъния то на Генералното консулство 
ният консул г-н Георги Юру- още тогава въведе визи за граж- съвпадна и с празнични дни. 
ков' даните на Сърбия. България Въпреки всичко с добра ор-

- Българската страна от дъл- въведе визовия режим във въз- ганизация ние успяхме да нап- 
го време се готви за въвеждане- можно най-отложения срок, равим в новогодишните дни 
то на режима за визи с Републи- т.е. до последната минута на 31 най- 
ка Сърбия. Известно е кои са декември 2006 г. 
причините - задълженията на

*По предложението на кмета, молбите 3а 
визи и визите да се подават и получават в 
Босилеград, ще трябва да се изкажат не само 
българските власти, но и Евросъюзът, каза 
ръководителят на Генералното консулство 
на България в Ниш Георги Юруков

важното, а това е, на всич
ки граждани на Република Сър- 

^ Институциите в България, бия, които имаха ваучъри за 
България, произтичащи от ней- които отговарят в тази област, празници в българските курор- 
ното членство в Европейския започнаха да се подготвят още ти и в Турция, успяхме в една 
съюз. За да разберат по-добре през месец февруари миналата извънредна обстановка да им 
вашите читатели за какво става

Щ
ч

Щ&’

СУ;година. Бяха направени всички издадем визи и да им бъде га- 
дума, ще кажа, че България необходими постъпки за откри- рантирано тяхното завръщане 
имаше и други такива задълже- ването на Генерално консул- след празника. На практика ние 
ния, които никак не бяха лесни, ство в град Ниш и за откриване нямаме нито един върнат граж- 
като закриването на двата бло- на отделна консулска служба данин, и всички фирми, които 
ка на АЕЦ “Козлодуй”. към посолството в Белград, дадоха заявки в това отноше-

Трябва да кажа, че това не са Всички тези и редица други ре- ние бяха удовлетворени. Тряб- 
лесни решения, защото става шения изискваха и парично ва да кажа, че това стана за 
въпрос за съседна приятелска покритие. Освен това българ- сметка на едно ненормирано 
държава, с която никога през ските визи за гражданите на работно време за служителите 
историята не е имало визи, Сърбия са напълно гратис, кое- в Генералното консулство, кои- 
включително и с Кралство то не е направила нито една ев- то работеха без почивни дни и 
Югославия. Заради това и зара- ропейска страна. Това ефинан- от сутрин до късна вечер, 
ди наличието на българско на- сова обремененост за българ- 
ционално малцинство в Репуб- ската държава, защото издава- 
лика Сърбия, България отложи нето на визите, цялата проце-
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(На стр. 2)

Владимир Захариев, Деница Христова, 
Георги Юруков и Стефан Николов

Въпреки че датата за фор- в Скупщината на Сърбия Вла- 
малното приемане на Бълга- димир Захариев, беше основна- 
рия в Европейския съюз беше та тема на проведените в Боси-
известна много по-рано, граж- леград разговори между него и 
даните на Босилеградска об- генералния консул на България 
шина са стъписани от факта, че в Ниш Георги Юруков, прнд- 
за идването им в майката роди- ружаван от директорката и 
на им трябват визи. Въпросът главния секретар на Агенцията 
как да се улесни издаването на за българите в чужбина Деница 
тези документи, който задвижи Христова и Стефан Николов, 
кметът на общината и депутат (На стр. 2)
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В списъците 

включени 6 652105 

граждани
Републиканската избирателна комисия е утвърдила, че в Сър

бия има общо 6 652 105 граждани с право на глас, които на 21 яну
ари ще могат да гласуват на 8462 пункта.

Секретарят на РИ1< Марко Данилович съобщи, че броят на из
бирателите сега е по-голям е 14 194 граждани, отколкото на про
цедения референдум за новата конституция. Той подчерта, че ще 
могат да гласуват и 31 370 избиратели в 35 чуждестранни държа- 

както и 7082 души на 20 секции п затворите. Онези, които нс са 
в избирателните списъци, ще могат да бъдат включени в тях в ъз 
основа па решения на компетентните съдилища до 18 януари, а 
окончателният брой па избирателите ще бъде обявен в "Държа
вен вестник" на 19 януари.

ви,
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Трябва да св 

пригаждаме към 

една нова атмосфера
Решават София 

и Брюксел
(От стр. I) След като поясни, че през пос

ледните 15 години България е 
направила много за Сърбия и че 
настоява и тя да стане членка на 
Евросъюза, Георги Юруков 
обърна внимание на няколко 
ща.
Минаване с лична карта?

цинска осигуровка. При изпъл
няването на тези условия 
лучават виза тип “Де”, която им 
дава възможност практически 
непрекъснато да минават от 
едната или другата страна на 
границата за изпълнение на 
своите задължения.
А многократни визи?

- Шс има и многократни ви
зи. Многократната виза се из-

(От стр. 1)

Какви визи могат да се полу
чат в консулството в Ниш?

- За всяко едно пътуване е не
обходима виза. Границите се 
преминават единствено с вали
ден задграничен паспорт. Визи
те не са Бог знае колко - те са 
два типа. Едната е за редовно 
преминаване на границата. Ту
ристическа виза за отделни 
граждани, както има някакви 
допитвания, не съществува. За 
туристическа виза бихме могли 
да говорим, ако пътуването на 
гражданите става чрез туристи
ческа агенция, където има това 
предимство, че агенциите се 
грижат, за да наберат всички 
необходими документи и да ги 
представят в Генералното кон
сулство. Направено е едно об
лекчение за лицензираните ту
ристически агенции, които 
имат право да донасят паспор
тите в Генералното консулство 
без присъствие на техните при
тежатели, разбира се, като 
предварително са се погрижи
ли всички необходими сведе
ния да ги има. Това според мен 
е улеснение за гражданите. Мо
га да кажа, че ние вече имаме 
лицензирани десетина такива 
туристически фирми и агенции, 
с които имаме добро сътрудни
чество. Други агенции са пода
ли документи, за да получат 
пред българската страна ус
ловно казано този лиценз. Ина
че имаме виза за еднократно 
преминаване и завръщане през 
границата и имаме друг 
т.нар. виза “Де”. Виза тип “Де”, 
след като бъдат изпълнени не
обходимите условия, има това 
предимство, тъй като дава въз
можност за многократно пре
минаване в определен срок, а 
това е или учебната година за 
студенти и за ученици и може 
да бъде за една година.
Какви са най-основните изис
квания за виза “Де”?

-Такива визи могат да бъдат 
давани на ученици и студенти, 
но могат да се дават и на граж
дани, които имат регистрирани 
фирми в Република България, 
могат да бъдат давани на сръб
ски граждани, които работят в 
български или в чуждестранни 
фирми в България. Това нещо 
трябва да бъде потвърдено 
писмено с документ. Има още 
едно условие - тези граждани 
трябва да имат регистрирано 
постоянно местожителство на 
територията на България. Ра- 
бира се, необходима е и меди-

те по- Прсди тези разговори кметът 
Захариев отправил писмо до 
българското посолство в Бел
град и до консулството в Ниш, в 
което се посочва, че хората от 
Босилеградско, 95 на сто от кои
то са българи и които по различ
ни основи са свързани с Бълга
рия, са изправени пред пробле
ми.
Визите са зло

- Гражданите на Босилеград
ско не са афганистанци, а хора 
оцелели като българи, които с 
откриването на консулството в 
Ниш не получиха никакво облек
чение. За да заминат в Ниш на 
някои наши хора са необходими 
два дни, а всички са изложени на 
големи разноски. Осведомих по
солството в Белград, а и сега 
предлагам следното: заинтере
сованите да подават молбите в 
кметството в Босилеград, където 
да получават и визите. За да улес
ним на хората, даваме помеще
ние, комшоторна техника, работ
ник и кола, с която да се донасят 
документите в Ниш и обратно, 
каза Захариев. Според думите му 
България малко помагала мал
цинството си в Босилеградско, а

не-

в Италия..., така че тези паспор
ти са необходимост. Когато 
става въпрос за деца до 16 го-

Консулът и представители
те па агенцията посетиха 
филиала па КИЦ, където по 
въпросите за визите разго
варяха с граждани. За визо
вия режим те разговаряха 
в кметството и със студен
ти и ученици, които се 
учат в България.

дини, освен техните паспорти 
дава за три или шест месеца, трябва да се представи и удос- 
По принцип има многократни товсрсние от двамата родитс- 
визи и за една година, но I сне- ли> чс са съгласни детето да пъ- 
ралното консулство в Ниш не -рува в чужбина. Това не е тол- 
издава такива визи, тъй като кова визово изискване, а то е 
ние все още сме в началото па необходимо и поради редица 
въвеждането на визовия режим, други съображения. При из- 
а изпълнението на това задъл- пълнението на тези две усло- 
жение е под наблюдението на Вия, които според мен не са ня- 
Брюксел, как България се спра- какво особено затруднение, ня- 
вя с първите си стъпки в тази ма пречка да се развива и това 
област. Аз лично мисля^ че в сътрудничество, което досега е 
един по-късен период, най-къс- съществувало. По начало тряб- 
но в началото на лятото, ние ще

-Първо, визите са безплатни и 
освен Сърбия няма друга евро
пейска държава с гратисен визов 
режим. Второ, Съветът на ми
нистрите в Брюксел е обявил, че 
ще направи визови улеснения за 
студенти, млади хора, неправи
телствени организации и други и 
се надявам до есента голяма част 
от сръбските граждани да пъту
ват по целия свят. Трето, очаква
ме, а вече са разменени идеи 
между София и Белград Бълга
рия и Сърбия да подпишат едно 
споразумение, което да разреши 
Брюксел и което да даде възмож
ност гражданите от двете стра
ни, отдалечени 30 до 40 километ
ра от границата, да я минават с 
лични карти. Условно това може 
да стане до есента и ще е от голя
мо значение за гражданите на 
Босилеградско, оповести консу
лът. - Брюксел, поясни той, сле
ди поведението на България и 
доколкото всичко върви нормал
но, аз мисля, че вече през тази 
пролет ние ще започнем да изда
ваме многократни визи. И това 
ще бъде облекчение за хората от 
Босилеградско.

По повод предложението на 
кмета молбите за визи и визите 
да се подават и получават в Бо
силеград, събеседниците остана
ха на противоположни станови
ща. Докато Юруков отстояваше 
тезиса, че “това може би не е не
възможно, но в момента е нере
ално, понеже и Брюксел не пред
вижда групово събиране на иско
ве за визи, а хората лично да по
дават молбите”, Захариев е убе
ден, че “не е невъзможно, понеже 
аз още нося в Белград паспорти 
за визиране на наши студенти”. 
При такова обстоятелство консу
лът пое задължение инициатива
та на кмета да проследи до бъл

ва да се пригаждаме към една 
нова атмосфера, която същес- 

гократни визи. Веднага искам ТВува в Европа, 
да кажа, че тези многократни Нашите съкародници> особено 
визи ще се дават също на лица, тези от крайграничния пояс с 
които писмено могат да декла- нетърпение чакат спогодба за 
рират необходимостта от при- безвизив резким. Кога мозке да 
тежаване на такава виза. Става се очаква едно такова споразу

мение?

започнем да издаваме и мно-

въпрос за дейност, която е 
свързана с многократно отива
не в България - по линия на из- вен в Брюксел от българска 

бизнес страна, а имаме и пълно разби- 
друга работа с български ране от нашите колеги в Бел- 

фирми или институции. Следо- град, да работим на двустранен
план. Имаме и определени ин-

По време на приятелските 
и братски разговори, както 
ги нарекоха събеседниците, 
но които на моменти бяха 
доста остри, представите
лите на Агенцията за бъл
гарите в чужбина и кме
тът се договориха молбите 
за удостоверения за българ
ски произход, които издава 
агенцията, 
кметството в Босилеград. 
Според договора кметство
то може да предоставя 
молбите на агенцията, тя 
да издава удостоверения и 
да ги изпраща на кмета, а 
след това заедно с остана
лите необходими докумен
ти гражданите да ги пре
доставят на Министер
ство на правосъдието, кое
то (не)разрешава българ
ското гражданство.

- Този въпрос вече е поста-

вършване на някакъв 
или

вателно, такива визи ще могат
да получат хора, които се ста- дикации, че ще можем да нап- 
раят за реализацията и на про- равим пробив в Брюксел. Един 
ектите от програма “Добросъ- от основните ни аргументи в 
седство”, която според мен ще този пробив е наличието на 
бъде много по-интензивна.

да се приемат в
ата българското малцинство точно 

в приграничните райони. Не 
бих искал да се обвързвам със

Това означава, че няма да има 
колективни визи, за детски 
ансамбли и други състави, ко
ито биха се представяли на 
различни фестивали и други 
културни мероприятия?

срокове, но на мен ми се стру
ва, че до края на тази година е 
постижимо с усилията на Со
фия и Белград. Друг е въпрос 

В Европа няма колективни да ли ще бъде за 30, 40 или 50 
визи. В тоя смисъл и ние няма километрова погранична иви

ца, но това е технология, 
според мен, това съвсем няма По-важно е да чуят хората, че 
да е пречка за активно сътруд- преминаването ще бъде не са- 
ничество, тъй като всички не
обходими условия са изпълни
ми. Ако са за детски състави и

да издаваме групови визи. Но

мо безвизово, а ще бъде с лич- хората имали проблеми и с при
добиване на българско граждан
ство.

ни карти и в това отношение 
ние ще бъдем един пример в 

ако става дума за една ранна Европа. Аз съм изпълнен с оп- 
детска възраст, те са вписани в

Христова осведоми кмета, че 
процедурата за придобиване на 
българско гражданство върви 
нормално, че службите са нато
варени с работа, но предприемат 
всичко възможно молбите да се 
разглеждат максимално бързо. И 
Николов поясни, че трябва да се 
търсят варианти за решаване на 
проблемите, но че “вариантите 
не могат да бъдат извън държав
ната политика и европейската 
практика”.

- Без оглед, че това не е общо
европейска практика, политика
та на България не се е променила 
и тя дава гражданство на съна-

тимизъм, че ние ще преодоле- 
паспорта на родителите, но ние ем трудностите, които имаме в 
говорим за деца, които вече са тази Иова ситуация. Първо - за- 
на възраст, с която могат да ЩОто аз вярвам в силите и въз- 
участват в детски колективи и можностите на Генералното 
да осъществяват сътрудничес- консулство, което ръководя, 
тво. Те би трябвало в новите ус- Ние работим, за да правим 
ловия да имат свои паспорти, с Всичко възможно за облекчава- 
които да преминават граница
та, защото детски фестивали 
има и в другите европейски 
страни, да речем във Франция,

гарското правителство.
В.Б. - П.Р•

Последна вестне на визовия режим и това де- 
то зависи от нашите човешки 

В. Богоев Във вторник в Босилеградска 
община тръгнаха две подписки на 
граждани за откриване на консул
ство в Босилеград, с намерение те 
да бъдат изпратени до българско
то посолство в Белград и до пра
вителството на България. Едната 
се води от общинското ръковод
ство, а другата от филиала на 
КИЦ. И в двете се подчертава, че с 
откриването на Генералното кон
сулство в Ниш не са улеснени 
проблемите на гражданите 
щината за получаване на визи. До 
набирането на вестника в КИЦ не 
казаха колко души са им оказали 
доверие, а от представители на 
Общинската скупщина узнаваме, 
че първия ден идеята им са под
крепили над 1000 граждани.

ресурси.

Министърът на 
правосъдието на Сърбия 
Зоран Стойкович:______

сстки общини в Сърбия. “Нашето министерство из
готвя мрежа на съдилищата в Сърбия. Само един ма
лък брой от тях ще се превърнат в отделения”, из
тъкна Стойкович и добави, че при определянето в 
коя община ще има съдилище трябва да се зачетат 
10-ина критерии, някои от които са и смесеният със
тав на населението в определени общини и близос- 
тга до границата. “Дори да не е налице пито един от 
критериите, решението за броя на съдилищата е по
литическо и ако държавата прецени, че в някоя об
щина трябва да има съдилище, тогава нейното реше
ние ще е окончателно”, сподели министърът.

Предложението на Високия съвет на правосъдие
то притесни служащи в Общинския съд в Димитров
град и гражданите на общината, след като преди ня
колко месеца бе съобщено публично.

родниците си зад границата. 
Брюксел прие нашето разбиране, 
че трябва да имаме специфичен 
визов режим с Република Сърбия 
и това само заради вас, българи
те в Западните покрайнини. Сър
бите се ползват с привилегии по 
отношение на визовия режим 
благодарение на вас. Други дър
жави това не го направиха. Визо
вият режим в Румъния на пример 
е платен, каза Николов и подчер
та, че “визите и визовият режим 
наистина са зло”.

Няма да се закриват 

общински съдилища
в об-

Министърът на правосъдието на Република Сър
бия Зоран Стойкович тези дни в Пирот заяви, че 
компетентните държавни органи няма да уважат 
предложението на Високия съвет на правосъдието на 
Сърбия да бъдат закрити съдилищата в няколко де- Б.Д.
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№

Акт на вандализъм 

и нетолерантност Петров, кандидат-депутат от ДС:

За визови улеснения
^УеаденКтРааТИБЧопис Т И °Ще П0Вече’ че УДаРът е «ане- 
Известни са вече^п л адич- сен върху залепената снимка 
някои гпЯ„ ?,афи™Тев на Убития премиер
Сърбия В ЦентРална пател на партията д-р Зоран

р п,' Джинджич. В Общинския от-
между 1 ГзР0ВГРаД В Н°ЩТа б0р хаРактеризират нападе- 
ти липа Гипи УЗРчИ непозна' нието хато вандалщина и про-
- стъкпгГп )СаСЧуПИ' вокадия- Петров изтъква, че 

стъклото на входната вра- общинската 
та на помещенията 
Общинския отбор на ДС.
Както изтъква председате
лят на ОО на ДС Зоран Пет
ров, провокации от вида на 
късане на афиши, сваляне ~

Напоследък в различни гра- знаме™ на партията и досега За случилото се е осведоме- 
дове в Сърбия зачестиха на- е имало> но пряко причинява- на полицията, която веднага

не на щети не се е случвало.

- Дори и ако не бъда 
избран за депутат, пос
редством Демократич
ната партия ще се зала
гам за визови облекче-

и предсе-

ния за нашите гражда
ни! Това казва Зоран 
Петров, председател 
на Общинската орга
низация на ДС и канди
дат за депутат на лис
тата на ДС — Борис Та- 
дич.

ли
организация на

на ДС няма да се хване на въди
цата, а енергията си ще насоч
ва към предизборната кампа
ния и за реализация на програ
мата на партията на общинско 

на равнище.

Счупеното стъкло на вра
тата на ОО на ДС в Ди
митровград

Тези визови облек
чения трябва да бъдат 
във вид на визи за мно
гократно влизане в
България или да се на- Зоран Петров с председателя
мери начин граждани-__ггтг ~ 'г *
те покрай границата да на Борис Тадич 
могат с документ за са- „ 
моличност или някой денНПе 
друг да минават грани
цата.

А.Т.направила оглед.падките и провокациите сре-
•тров е ро- 

през 1965 годи
на в Димитровград. 
Член е на Нацио- 
алния съвет на 

те в Съ

ване на селскостопан
ско производство и да
нъчни облекчения

С прилагането на визовия режим
в

- Ако бъдете избра- " 
ни, за какво още ще 0 
настоявате?

първите години на ра
бота. С такива средства 
ще бъдат подпомагани и 
тези, които предложат 
качествени и осъщес
твими бизнес планове.

Фалира “тютюневата 

фабрика” в Димитровград
оългари 
бия. Ж( 
ти в митниц 

- Отдавна в развой- Димитровград. 
ните програми на об- —------------------

Таво-енен е,. Р'ата в

щината е записано, че
- Димитровград е в списъка на 

най-изоставащите общини. С как
во ДС и вие ще допринесете това

туризмът е една от основните на
соки. Сега чрез проекта за разви
тие на Стара планина като турис
тически балкански център имаме да се промени?

- Когато сформираме бъдещо
то правителство на Сърбия, ще

В Димитровград почти всич- каже, че я закри Европа, нала- града си купиха автомобили 
ки обществени фирми, които гайки на новата си членка Бъл- втора, трета...употреба. Как и с 
настаняваха най-голям брой гария задължително въвеждане какво ще ги поддържат сега? 
работници, фалираха или са на визи за всички граждани на Остава да се види и какво ще се 
пред фалит. Тези, които все страните извън Евросъюза. случи с градчето, в което без- 
още работят, са изправени И така Европа, към която работицата е към 70%. По нео- 
пред редица проблеми и бъде- всички се стремят (е, може би фициални сведения през мина-

не всички), остави без “работа” лата година града са напусна-

шанс да реализираме плановете.
Пряко свързано с развитието 

на общината е и селското стопан- приемем Закон за равномерно 
развитие на Сърбия. ДС не е за то
ва в Сърбия да се развива само 
Белград, но и всички останали ре- 

А.Т.

ство и затова моята партия в прог
рамата си предлага и ще настоява 
това да стане реалност, да се дават 
бъзвъзвратни средства при започ- гиони.

щето им е неизвестно. Колев е кандидат 
на коалицията ПОПС-СДП

Доскоро в Димитровград стотици димитровградчани, ли над сто жители, предимно 
работеше една “фабрика”, коя- които от дребния цигарен биз- млади образовани хора. Това е 
то нито имаше директор, нито нес се препитаваха и свързваха проблем, върху който всички 

маши- двата края. От този бизнес и за- трябва да се замислят.ръководство,
ни...дори и не обявяваше кон- ради него десетки жители на 
курси за приемане на работни
ци. В нея можеше да работи

нито
Младен Колев от край

градското село Градинье е 
кандидат-депутат на коа
лицията ПОПС - СДП. Ро
ден е през 1948 година. За
вършил е Военна академия 
и като офицер на ЮНА е 
работил в няколко града в 
бивша СФРЮ. В космет- 
ския град Урошсвац е имал 
апартамент, който поради 
военните стълкновения преди го-

т. нар. висока политика. На
шата основна цел е да по
добрим социалното положе
ние предимно на най-много- 
числения слой от население
то - пенсионерите. В Сърбия 
има над 1 560 000 пенсионе
ри, но от техните пенсии се

А.Т.

Въвеждането на визовия режим според правилата па 
Евросъюза драстично намали транзита на пътници и мо
торни превозни средства през ГКПП “Градина” край Ди
митровград. На пръсти могат да се изброят минаващите 
границата пешеходци, леки автомобили и ТИР-ове. Кило
метричните колони от ТИР-ове май вече са минало, тъй 
като българските автопревозвачи сега насочват трафи
ка през Румъния, където не плащат никакви такси. И 
турските автопревозвачи се насочват в тази посока, по
неже и те, влизайки в страните от ЕС, плащат само ед
на такса. Това със сигурност ще се отрази на бюджета 

Димитровградска ошцина, понеже в случая драстично 
ще се намалят приходите от такси от границата.

От 1 януари 2007 г. работата Компетентните на “Градина” все пак очакват леко пови- 
спря. На практика може да се шаване на броя на ТИР-овете /<7>м края на януари.

всеки, стига да има малко ку
раж и свободно време, т.е. ко
гато си иска, и на празник, и на 
делник, и преди обед, и след 
обед, и до късно през нощта. 
Това бе единствената “фабри
ка”, в която, за да работиш ти 
трябваше задграничен паспорт 
- така наречената “цигарена 
фабрика” на граничния преход 
“Г;радина”-“Калотина”.

препитават и членовете на 
семействата им. Не се борим 
за власт, а за по-достой- 

нствен живот на хората”, казва 
дини е напуснал и, както казва, за- кандидат-депутатът.

Колев споделя, че коалицията 
Колев изтъква, че пенсионерите ПОПС-СДП има идеи как животът 

в Сърбия сега имат своя партия и в Сърбия може да се подобри не 
чс трябва да гласуват за нея, т.е. за само за пенсионерите, но и за мла- 
коалцията. “ПОПС и СДП не се на- дите. 
товарват с въпроси от сферата на

губил завинаги.
на

Б. Д.

Новогодишни празненства в Босилеград
Най-веселата нощ босилеградчани прекараха пре- Владимир Захариев и Центърът за култура оргаиизи- ни програми за най-малките. В детската градина в

димно в домовете си в семейна обстановка, както и по раха веселба на открито. За атмосферата сс грижеше града и в подведомствената паралелка в Райчиловци
местните ресторанти и каАенета Новата година пя- оркестърът на Центъра за култура от специално мои- децата и техните възпитателки подготвиха културни
кои посрещнаха в центъра на града, където кметът тирадата бина, а в рамки те на програмата се проведе програми за родителите. По традиция в програмите 

1 и традиционното състезание Първият участва и Дядо Коледа, който раздаде новогодишни
глас па Босилеград”. В надпреварата учас- подаръци на всички малчугани. В съдействие със
тваха 12 певци-любители от общината. Столична община София КИЦ организира и културна
Първо място и парична награда от 3000 ди- програма за най-малките в стола на основното учи-
нара спечели Милена Йорданова^ог Дукат, лище, с участие на вокалната група от Испанската
на второ сс класира баща й Раде Йорданов, гимназия в София. Дядо Коледа и тук раздаде пода-
който спечели 2000, а трето място и 1000 ръци. На мероприятието в ученическия стол прнсъс-
динара взе Стефан Спасов ог Зли дол. тваха и Галя Бежанска, шеф на отдол култура към
Всички участници в състезанието получиха Столичния общински съвет, и Петя Йотова, служител
награди от търговските магазини “Квиско" в този отдел, 
и “Дута”, а частната фирма “Ибср” подси
гури ЦУО плейер за победителката. Весел
бата продължи с песни, хора и безплатна 
варена ракия, а първите мигове па Новата 
година придружи впечатляващ фойерверк.

И гази година по повод новогодишните 
и коледни празници детската градина 
“Детска радост” и босилеградският филиал дулица. 
на КИЦ “Цариброд” организираха култур-

П.Л.Р.

За пета поредна година частната кабелна теле
визия “Кодал" организира новогодишна наградна 
игра за редовните си абонати, която и този 
път беше излъчена пряко на 31 декември във ве
черните часове. Освен ТВ “Кодал ”, която под
сигури 4 телевизора, спонсори на наградите бя- 

някои частни фирми от Босилеград и Сур-ха и
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По повод случая с осъдените български лледицински сестри Екофорум за мир" предлага//

Европейският парламент видни юристи за
ще приеме резолюция за съдбата набългарките в Либияотношенията с Либия

На първата сесия на Евро- Евгени Кирилов. Той поиска отношение на Либия след пот- 
пейския парламент за тази го- Комисията по външните рабо- върждаването на смъртните 
дина, която се открива в нача- ти на парламента да внесе иа присъди. След това ще бъде 
лото на следващата седмица в първата пленарна сесия на гласувана резолюция по техни- 
Страсбург, ще се обсъди и гла- парламента, започваща на 15 те, както и на Европейския пар- 
сува резолюция по отношения- януари 2007 г„ проект за декла- ламент отношения е Либия, 
та на Европейския съюз с Ли- рация Европейският парла- Така е действия на високо по
бия в светлината на случая с мент да предприеме още литическо равнище спрямо 
арестуваните и заплашени от по-активни стъпки за защита Либия ще бъдат ангажирани 
смърт български медицински на осъдените. Постигнато е всички важни институции в 
сестри и палестински лекар в разбирателство между полита- Европейския съюз. Същата по- 
тази страна, научи БТА. С та- ческите групи в парламента на сока на действия ще следва и 
кава инициатива излезе в края случая да се отдели специално Съветът на Европа, който от 
на декември миналата година внимание. Това трябва да ста- години изразява убеждението 
тогавашният български наб- не следващата сряда, 17 януа- си в невинността на българки- 
людател в Европейския парла- ри. Тогава в пленарна зала де- те и настоява за положитлено 
мент, а след приемането на путатите ще изслушат Евро- решаване на случая с тях. 
България в Европейския съюз пейската комисия и Съвета на 
вече пълноправен депутат, Европа за тяхната политика по Световното движение “Еко- БТА и адресирано до генерал- 

форум за мир” предлага да се ния секретар на ООН Бан 
сформира 15-членен междуна- Ки-Мун. В писмото се настоява 
роден състав от видни юристи, за подкрепа от ООН и начина- 
който да излезе със свое заклю- нието да се състои под егидата 
чение относно делото срещу на организацията, 
българските медицински сес
три, осъдени на смърт в Либия, вяват, че могат персонално да 
Те предлагат заключението да предложат юристите в състава 
бъде направено на базата на и изискват в него да не учас- 
мотивите за присъдата и на тват представители на Бълга- 
всички аргументи на защитата рия, Палестина и Либия, но за- 
по делото. Това се посочва в дължитлено да има петима 
писмо от представителя на представители на арабски 
движението за България Весе- страни, 
лин Нейков, предоставено на

Средно 10-12 лева за декар ще 

бъдат земеделските субсидии
от ЕС

От “Екофорум за мир” зая-

Министърът на земеделието Нихат Кабил съ- он и 200 хиляди хектара земеделска земя, което е 
общи за програма “Хоризонт”, че средно 10-12 едно от основните изисквания за получаване на 
лева за декар ще бъде размерът на земеделските субсидиите. Министър Кабил допълни, че към 
субсидии от ЕС. Той уточни, че земеделските тях ще има и допълнителни плащания за земята 
стопани вече са идентифицирали около 1 мили- в необлагодетелстваните райони.

Витоша - зимен курорт непосредствено до София
* София е една от малкото столици 6 
света, която има планина и разв 
ски-туризъм и то само на няколко кило- И съвсем естествено е наречена на бащата на органи- скиорите могат и пеша да стигнат до него. 
метра от оживения център. Почита- зирания Тур“зъм “ България писателя Алеко Кон- г ^ 1 г, стантинов. Преди 70 години, когато хижата е строе-
гаелите на зимните спортобе могат да на> камъните и материалът за нея са носени на ръце 
се качат на ски или сноуборд само поло- ОТ планинарите, влюбени във Витоша. Разположена 
вин час след като са излезли от работа, е на 1810 м над морското равнище, 
вместо да пътуват с часове до зимни
те курорти в Рила, Пирин и Родопите.
Дори да нямат кола, могат да стигнат 
с лифта от квартал Драгалевци до мес
тността Голи връх 3а половин час.

да приюти 100-тина души. Има, разбира се, и конферентна зала, оборудвана с модерна техника, 
ски-гардероб. “Алеко” е най-старата хижа на Витоша Романският лифт е само на 200 метра оттам, така че
може

шп

Столицата се вижда като на длан
Два-три килметра по-надолу по пътя за Драгалев

ци в местността Бай Кръстьо се намира хотел “Хюн- 
дай”. Триетажната сграда е построена в типичния 
алпийски стил, който отличава хижите и хотелите на 

Витоша е природен парк, в който свободно се дви- Витоша. От терасите й София се вижда като на длан. 
жат мечки, сърни и дребни бозайници. Най-високата Цените са много ниски - за нощувка и закуска само 
точка е Черни връх (2290 м). 15 лева. “Хюндай” разполага и с огромен паркинг.

Когато се каже Витоша, първото нещо, което Достъпът до ски-съоръженията и лифтовете е лесен, 
хрумва, е хижата “Алеко”. Това е мястото, което все- но ако не сте спортна натура можете цял ден да си 

турист предваритлено набелязва за хапване на стоите на топло в хотела. Сградата е сред боровете, 
топла супа, преди да започне прехода си през плани- така че лесно можете да се скриете с цел да изживе- 
ната или след като вече е уморен от броденето. По- ете едно романтично приключение... 
корителите на Черни връх посядат поне на чай, пре
ди да потеглят към

/I I Iки

Една карта за всички ски-съоръженияОгромна снежна поляна се простира пред ком- 
него. Боб-чорба е най-популяр- плекс Момина скала, а отвсякъде я обграждат вну- 

ното ястие, но и кюфтетата и кебапчетата си имат шителни борове. Ресторантът, кафе-сладкарницата - 
свои почитатели. Под масивния си покрив

Приятна изенанда очаква скиорите през тази зима 
с една дневна карта те могат да ползват всичките 

и хижата са построени на 1580 м надморска височи- ски-съоръжения на Витоша (това се отнася и до чуж- 
на в западната част на Витоша и гледат денците), съобщиха от австрийската фимра “Ферай- 
към Люлин планина. Хижата е сгушена нигте Бергбанен България” ООД. На ден ски-забав- 
между боровете, а край нея ромони пото- ленията ще струват около 30 лева. Само за кабинко- 
че. В шестте стаи могат да се съберат 31 вия лифт ще се плаща отделно, защото той все още е 
души, но авторът на този текст заедно с собственост на столична община, 
неколцина студенти от нашите краища се

хижата

Работят 3 писти - Витошко лале 1, Витошко лале 2 
увериха и видяха как над 200 души тук бя- и Стената. Наскоро проработи и влекът Платото, та- 
ха дигнали голям купон!? В ресторанта се ка че стават общо 4. През деня работното време е от 
предлагат традиционни ястия. 9 до 16,30 часа. Ски обаче могат да се карат и вечер

на 18 километра по пътя за Алеко се но време на осветената писта Витошко лале 1 между 
издига малкият уютен хотел “Кремиков- 18 и 22 часа.
ци . Преди 2 години той бе основно ре- в края на март 2007 година скиорите ще могат да 
монтиран и сега може да задоволи и премерят силите си с алпийски асове в ски-спукания- 
наи-претенциозните гости. Има ресто- та на “Болкан оупън”, които ще се проведат тъкмо на 
рант, зимна градина, пълна с цветя, и Витоша. т. Петров
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На Бъдни вечер в града

Литургия и мвецомне м бъдникаМогат да гласуват 

8716 граждани И тази година Бъдни вечер бе
ше тържествено отпразнуван в 
босилеградската църква “Рож
дество на Пресвета Богороди
ца”-^ ® присъствието на голям 
брой вярващи местните свещен- 
ници отец Йоан и Михайло Стан
чев отслужиха вечерна литургия, 
а след това осветиха и запалиха 
бъдника в църковния двор. Пре- 
Д>и запалването на бъдника отец 
Йоан прочете коледното посла
ние. По традиция след запалва
нето на бъдника присъстващите 
бяха почерпени с варена ракия.

За разлика от предишните го
дини, когато вярващите се блъс-

Според избирателните спи- ции. Комисиите включват по й 
съци в Босилеградска община души -ппелселятГпТ„1.
тарните3 изборш^шГ ^П^януари ГсГ * ^ 
ще имат 8716 пълнолетни те^™,^™“К°МИСИИ' 
граждани, 245 по-малко откол-

"А изб°рите през декем- които имат 
ври 2003 година. Броят на изби- Общинската 
рателите може и да се увеличи, 
понеже всички,

представители 
на всички политически партии, 

отборници 
скупщина. Броят 

на представителите на полити
ческите партии е определян въз 
основа на броя на съветниците, 
които има всяка партия в мес
тния парламент, така че ДСС 
има 84 члена, ДС - 36, СРС - 18 

на СПС - 18, Г 17 плюс - 12, ПСС - 
12 и Група граждани - 6.

В действителност броят 
гражданите, които имат право
то да гласуват, е много по-ма- 

ще ръководи тричленното ра- лък отброя на включените в из- 
оотно тяло, съставено

кото
В

КОИТО имат
правото да гласуват, а не са 
включени в списъците, 
да направят справки в Общин
ския съд в Босилеград най-къс
но 48 часа преди началото 
изборите.

Въз основа на решението на 
Републиканската избирателна 
комисия изборите в общината

могат

| каха да си откъснат клонки от 
бъдника в църковния двор, този 
път на всички им бяха раздадени 
осветени клонки, които предва
рително подготвиха свещеници
те и членовете на Църковния съ
вет.

на

Стотици вярващи чакат да влязат в храма
бирателните списъци, 
тях фигурират имената 
дица наши преселници в Маке
дония,
сръбско гражданство. В списъ- 

тяло ците има и лица, които живеят 
на във вътрешността на Сърбия, а 

не са си уредили документите 
за за местожителство.

от чле
нове на постоянния състав на 
ОИК: Славица Стоянова, Ана- 
ни Ангелов и Лиляна Анакиева.

П.Л.Р.понеже в
на ре-

Предизборна
кампания

които притежават и
Тези дни работното 

сформира и предостави 
РИК постоянните състави на 
избирателните комисии 
всичките 31 избирателни сек-

Промоция 

на СПСП.Л.Р.

арения
В рамките на предизборната 

кампания на СПС на 10 януари 
в тържествената зала на Цен
търа за култура в Босилеград 
беше организирана промоция 
на кандидат-депутати на СПС 
от територията на Пчински ок- Шиодраг Милкович, Снежана Станкович, Милан 
рът. На събранието говориха Николич, Никола Крумов и Валентина Михайлова 
Милан Николич, член на пред
седателството на СПС и пред
седател на УС на СИМПО във 
Враня, Снежана Станкович, който 30% от кадидатите тряб- датска листа е била променена, 
юрист от Враня, Йован Глиго- ва да бъдат жени, така че пър- П.Л.Р.
риевич, икономист от Сурду- 
лица, Валентина Михайлова,

Телевизор за ученическото 
общежитие

Живеещите в Дома за средношколци в Босилеград в навече
рието на Нова година се сдобиха с телевизор и ДВД плейер, кои
то им дариха Власинските водоцентрали. Дарението на стой
ност около 25 000 динара им връчи кметът на общината Влади
мир Захариев, който подчерта, че общината постоянно ще нас
тоява да се подобряват условията за живот и работа във ведом
ството.

СПС е спазвал критерия, по воначално предадената канди-

Общежитието започна да работи в началото на тази учебна 
година, като преди това се отдели от Дома за средношколци в 
Сурдулица. В него са създадени добри условия за работа, в мо
мента са настанени десетина ученици, а се полагат усилия броят 
им да се увеличава. С дарението са създадени възможности уче
ниците по-добре да си организират свободното време.

Поради незаплащане на сметките за ток
стоматологичен техник от 
Клисура, и Миодраг Милко
вич, ветеринарен лекар и ди
ректор на Ветеринарната стан
ция в Буяновац. Освен тях в 
кандидат-депутатската листа 
на СПС от Пчински окръг са 
включени и Миролюб Стой- лсградския клон на лескоиското режата, или Елсктроразпредели- 
чич, кмет на Враня, и Слободан Електроразпределително, заяви, телното е завело дела срещу тях. 
Пртпович ашюкзт от Птли- ,е П0Е“ДИ ш,тРУпанн Дългове за Той изтъкна, че са изключвани Петрови !, адиоказ 01 млади ток п Босилеградска община в мо- онези потребители, които покрай 
чип хан. Към присъстващите се мента над 200 домакинства са из- това, че имат натрупани дългове, 
обърна и Никола Крумов, ключепи от слсктромрежата. Сред през последните години не са пла- 
председател на ОО па СГ1С н тях са и 23 домакинства от Боси- щалн никакви пари.

леград. Миланов оповести, че през тази
Дълговете на домакинствата а година Електроразпределително- 

общината възлизат па около 45 то още по-рнгорозно ще санкцно- 
милнона динара. Миланов подчер- пира длъжниците си. П.Л.Р. 
тава, че всички "големи" длъжни-

Над 200 души са 

изключени от мрежатаИзпълниха обещанието си Сашо Миланов, шеф на боси- ци са или изключени от електром-
От името на Народната канце- кември миналата голина 

лария на президента на република- четирикласовите училища в Глож- 
та председателят на ОО на ДС и йе и Долно Тлъмино и сдружение

то на пенсионерите в Босилеград и

посети

кандидат за депутат на предстоя
щите парламентарни избори от ре- им връчи телевизори и други пода- 
ловете на тази партия Миле Миле- ръци. По време на тогавашните 
нов на 30 декември миналата годи- разговори с представителите на 
на връчи компютър на сдружение- ръководството на пенсионерската 
то на пенсионерите в Босилеград, организация той обеща, че ще по- 

В рамките на кампанията “Да ложи усилия канцеларията да йод- 
събудим Сърбия” директорът на сигури компютър за нуждите на 
канцеларията Драган Джилас със сдружението, 
сътрудниците си в началото на де-

Босилеград.
Въпреки чс беше предложен, 

Милан Миланов, учител от Бо
силеград, не е включен в листа
та. Както поясни Милан Нико
лич, причината за това е, чеП.Л.Р.

Писма
„Равноправие“фотооко

жалбата ми. Живея от днес за утре, 
не само без ток, но и без дърва, ка- 

Прсди шест месеца електрича- то последен сръбски мохикан в Бо
рите от Босилеград ме изключиха силеград.
ог слсктромрежата, поради дълга Зная, че законът ми налага ре
ми от около 90 000 динара и до ден довно да издължавам сметките си 
днешен съм без ток. По професия за ток. В Босилеград обаче има хо- 
съм юрист, но съм безработен, та
ка че няма откъде да издължа тази

Весела
Коледа ра, които дължат по над сто хиля

ди динара, но електричарите нс им 
спират тока. Задавам си въпроса 
какво е равноправие това, дали то
ва ис с дискриминация по нацио
налното ми определение и социал
ното ми положение или пък прину
да да со изселя.

По традиция всяка година па Коледа 
музиканти обикалят домовете набосилсг- 
радчани и ги уиеселяват. Така беше и га
зи. Този път духоният оркестър на Степам 
Стамсикович от Райчиловци с музикални 
изпълнения пожела па босилеградчани 
“Весела Коледа”.

сума.
Преди четири месеца заведох 

дело в Общинския съд и поисках 
той да вземе временно решение, с 
което семейната ми къща отново 
да бъде свързана към мрежата, но 
предложението ми не бе прието. 
Възразих, но Окръжният съд във 
Враня пес още нс се произнесе по

Драган Цветкови'/ 
Босилеград

П.Л.Р.
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Предстои трет аукцион за 
продажба на„Балкан"

Временно решениеИма заинтарбсовани люша начело с кмета Ва
сил Цолев тези дни по 
въпроса разговаряха с 
кмета на Димитровград
ска община Веселин Ве-

Жителитс на най-голямото 
димитровградско село Желю
ша тези дни имат неприятнос
ти с водоснабдяването. Неот
давна били счупени катинари 
на две шахти в селото над ма
гистралното шосе, така че во
дата, която се слива от извори
те в с. Грапа, не тече в доста
тъчна степен във водопровод
ната мрежа под магистралното 
шосе. Предприятието “Кому- 
налац” пък затворило водата 
от регионалния водопровод, 
тъй като поради лошата водоп
роводна система в Желюша се 
губели големи количества во
да. Представители на МО Жс-

Третият аукцион за продаж- реализиране 
ба на димитровградското гос- програма на фирмата, въз ос- 
тил ничарско-туристическо 
предприятие “Балкан” ще се трябва да получат по 300 хиля- 
проведе между I и 10 март т. г., ди динара. След приемането па 
научи “Братство” от първия чо- социалната програма през 2006 

на фирмата Слободан Гю- г., 7 работници бяха прехвърле- 
ров. Той сподели, че интерес за ни на Трудовата борса. 
“Балкан” са проявили двама ку
пувачи от страната, но не поже- 80 работници. Според прецен- 
ла да разкрие имената им. До ката на Слободан Поров топа е 
10 февруари ще бъде определ- оптимален брой за нормална 
на стойността на капитала на работа на хотела, мотела, обек- 
фирмата за новия аукцион.

на социалната

нова на която 43-ма работници
личков, както и с пред
ставители на “Комуна- 
лац”. В полицейския участък зеРаоарът не се пълни нормал- 
ипформирали компетентите, на Съ,Ч° така водопроводната

система в една част на Желю- 
Според изявленията на кме- ша наистина е в много

й—------

вен
че са отваряни шахтите.

Понастоящем “Балкан” има лошо
та Цолев и сътрудника му Божа със™яние, в резултат на което 
Иванков, проблемът е серио- се гУ°ят големи количества пи- 
зен. От изворите в село Грапа тейна вода. 
напоследък пристигат малки Междувременно в “Комуна- 
количества вода, тъй като ня- лац Решиха Да пуснат вода от 
кои от малобройните жители Регионалния

тнте на граничния преход и 
До 20 януари от републикан- частично на съвместната ад

ския бюджет би трябвало да мипистративпа служба, 
бъдат отпустнатн средства за

водопровод
онази част на желюшкия во
допровод, където не се регис
трират загуби, т.е. под магис
тралното шосе. Това обаче е 
само временно решение на 
проблема, който окончателно 
би трябвало да се реши с отде
лен проект, чието изготвяне е в 

Според данните от неотдавна своя глас даваха на 17 изирателни ход. Средства за реализиране- 
верифицираното от Републикан- пункта, за парламентарните избо- то му би трябвало да пристиг- 
ската избирателна комисия тяло ри на 21 януари ще има 6 секции 
за подготовка на изборите ( в със- повече. Това са още една в с. Же- 
тав Славча Димитров, Часлав Ма- люша и още 5 в града, 
ноилов и Пламен Алексов) на те
риторията на Димитровградска 
община има 9564 избиратели, кое
то е с 18 по-малко от регистрира
ните по време на референдума за

в
на това село водата пренасоч
ват в друга посока, така че ре-Г>. Д.

По-малко избиратели, 

повече избирателни секции
Как посрещнахме ПЯК ОПИТ ЗЯ 
Нова година П родяжбя ня 

Металац“В семеен 

кръг и 

със заря

33
нат предимно от републикан
ския и общинския бюджети.

Акционният фонд на Република 
Сърбия определи втория аукцион 
за продажба на димитровградска
та фирма “Мсталац” да се проведе 
на 19 януари на Белградската бор
са. Стойността на една акция ще 
възлиза на 475 динара, а ще се про
дават малко над 70 на сто от об-

Б.Д.А.Т.

След почти пет години надежда
[та. За разлика от ре- 
когато избирателите Нов път до “ранчото” 

на д-р Васов
Новата 2007 година мнозин

ство димитровградчани пос
рещнаха в семеен кръг. Естес
твено, основната причина за 
това е голямата безработица и 
недоимък на пари, както и 
фактът, че официално нито 
едно от заведенията на “Бал
кан” не организира посрещане 
на Новата година. Наистина в 
хотела в града имаше гости, 
но това бяха частни лица, а в 
Мотела Новата година орга
низирано посрещнаха общи- 
нарите и някои други служби.

За сметка на това, че на 
площада не бе организирано 
нищо, дитровградчани се пос
тараха посрещането на Новата 
година да не мине без заря. В 
часа, когато настъпи Новата 
2007 година, небето над града 
бе обагрено с най-различни 
фойеверки.

Бъдник
И тази година на 

Бъдни вечер много 
димитровградчани 
посетиха църквата 
“Рождество Богоро
дично”, за да присъс
тват на вечерната 
служба по повод праз
ника Рождество Хрис
тово.

Макар и пръв председател семейство Басови в навечерие- 
на Общинаката скупщина след то на Новата година “се сдоби” 
демократичните промени през с твърд път от чакъл и камъни, 
2000 година д-р Симеон Васов по който могат да се движат и 
не успя да се облагодетелства леки коли, и тежки трактори 
от това, поне да направи какъв- независимо от времето. Д-р

За разлика от пре
дишните години, ко
гато бъдникът се па
леше на площада в 
центъра на града, то
зи път по разпорежда
не на църковните 
власти, той бе запален 
в двора на църквата.

А.Т.А.Т.

През фотообектива

Горко си на глиганите!
овджии в димитровградско е имало винаги. Но никога не в брой, какъвто е днес. Разбира се,

и преди и сега не всичките са 
успешни.

Истинските ловджии обаче 
се различават по това, че често 
се завръщат с убита дивеч, 
най-често диви свине.

Днешните ловджии рядко 
отиват на лов сами, по-често в 
група. Така в навечерието на 
Нова година една група се за
върна дори с четири диви сви
не, застреляни наблизо до Пе- 
търлашката пещера.

В групата са Сима Алексан
дров - Мечкар, Борислав Ма
нолов - Борко, Тодор Станчев 
- Тоша, Саша Яначков, Зоран 
Минов, Стоян Станулов, Сло
бодан Димитров, Сърджан 
Денков и Арса Пеев.

д-р Симен в трактора на излизане от “ранчото” по 
новия път

то и да е път до “ранчото” си в Васов наистина е щастлив от 
село Пъртопопинци, близо до придобивката и казва, че човек 
езерото “Сават 1”. А там той, никога не трябва да губи на- 
по-точно синът му Алексан- дежда. 
дър, ветеринарен лекар, се зае 
да отглежда стадо от над тога
ва стотина, а сега към 250 овце 
и кози. За да сигне до семейна
та си къща, трябваше да изми
нава път от
който по време на дъжд или 
сняг ставаше непроходим, по
някога и за трактор.

Съгласно решението на Об
щинската скупщина, на всеки, 
решил сериозно да се занимава 
с животновъдство, до обектите 
да се прокарат път, вода и ток,

А.Т.

71 души 
дариха кръвстотина метра,

В навечерието на Нова годи
на на 9-та поредна акция по да
ване на кръв за 2006 г. в Димит
ровград се отзоваха 71 хуманни 
хора. Характерно за тази акция 
бе, че участваха 20-ина членове 
на Демократичната партия.

д. с.А.Т.
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Успешнисъвместнипроекти________ ___________  Сурдулица - Радомир

Лидер в <ъ<ед(кою (ътрудничество БРатска п«»«ощ
■ ИВ Г I П *’■ в навечерието на Коледа в Сурду- дународни хуманитарни организа-

* С нао 320 000 евоо зя ттигати, Лица пресТОЯВЯ делегация на бъл- ции, подчерта при връчването на да-
млн еопп пт г,„, о Т3 тРансгРанично сътрудничество и почти 1 гарския град Радомир водена ОТ рението представителят Богомил
Л1ЛН. еоро от други фондове на ЕС, Супаулиткя пйттп р - Кмета 3латко Стойчев. В делегация- Герасимов,
петните 6 Югоизточна Сърбия ^ на е сред наи-ус- та бяха и представители на Асоциа- Приемайки дарението, кметът

1 цията “РатВу Гог еуегу сЬПсГ (Се- Станислав Момчилович изказа удо-
мейство за всяко дете) и на софий- волствие, че благодарение на коле- 
ския клон на испанската организа- гата си Стойчев от Радомир, тези ху- 
ция МРОЬ (Движение за мир, разо- манитарни организации са избрали 
ръжаване и развитие), които с по- Сурдулица за свой партньор в Сър- 
мощта на общинското ръководство бия. 
на Радомир поднесоха дарение от
медикаменти и храна за Здравния чев покани сурдуличани да му госту- 
център в Сурдулица. ват на Кукерските игри, които ще се

- Това е само началото на бъде- проведат на 14 януари, 
щото сътрудничество между общи
ните Сурдулица и Радомир, в което 
активно ще се включат и тези меж-

През отминалата 
Сурдулишка община година риторията на общината. И двата
два значими гранта от програ” възможнитр^п 6Н И ° П° 96 
мата “Добросъседство” заТрез- Техническия ° Т°ЧКИ' ^ °Т 
граничното сътрудничество 
България, чиято обща стойност 
надминава 320 
Единият е съвместен

настоящия момент. По-важното 
от е, че след изготвянето на тези

проекти можем да разчитаме на 
С мата в Перник таТкаТНаПР0ГРа" значите™а помощ и при реали 

зацията на следващата фаза - са 
мата реконструкция и разширя 
ването на местните пътища, зя 
ви кметът Станислав Момчило 
вич. Щом като Европа

конструкцнвн развитие средс?:; ГкГво^мГенн^Г^е

готвянето^нп !!™ЛЗВаШ' 33 из" Финансира и реализацията им, готвяието на основен проект за т.е изпълняването на сторител-
ояван!3 реконструкц1,я и Разши- ните работи, уточни той. Едвам 
^ ' тогава нашите граждани ще по-
П_МН0Г0 съм Доволен не само чувстват конкретна полза от тях, 

ради спечелените с изключи- защото реконструкцията и из- 
телно висока оценка конкурси, граждането 
което говори за качеството на 
проектите, но и от парите, които 
са ни толкова необходимии в

и от реви-
зорската комисия в Брюксел.

Пътната мрежа на територи
ята на Сурдулишка община е

към ромите, социална група, ко- о^Ев^йТаТа “нХ"'™16 
ято се нуждае от наи-голяма об- 
ществена подкрепа и в двете 
среди. Неговата стойност е око
ло 50 000 евро. Вторият е с об
щина Трън на стойност от над 
230 000 евро, към които Сурду
лишка община трябва да добави 
около 35 хиляди евро собствени 
средства и е предназначен за 
подготвяне на студия за състоя
нието на пътната мрежа на те-

Радомирският кмет Златко Стой-хиляди евро. 
проект с 

община Радомир, целенасочен
се съгла

Д. Мирчев

300 000 динара за модернизация 
на Радио Сурдулица

По решение на Управителния съ- онна техника на хълма Црешня, откъ- 
вет на Радио Сурдулица тези дни за- дето сигналът ще се разпръсква към 
почна дооборудване на емисионната Вранска котловина и Гърделишка 
техника, за да може сигналът на тази клисура, а другата - за емисионната 
медия да се разпръсква в по-голяма 
част от територията на Пчински ок
ръг. За целта са обезпечени 300 000 Радио Сурдулица към Босилеградско 
динара, половината от които ще бъде и в Клисурски район, 
изразходвана за предавател и емиси-

на пътищата ще ан
гажира много по-големи сред
ства и нова работна ръка, доба
ви кметът.

Освен това Сурдулишка об
щина е партиципирала и в ня
колко други програми за насър
чаване на общественоикономи-

техника на предавателя на хълма Бу
кова глава за засилване на сигнала наЕвропейски мегапроект

Изхождайки от факта, чс Западна България и Югоизточна Сърбия 
са най-неразвитите региони в двете държави, сурдулишкият к.чет 
Станислав Момчилович е задвижил инициатива Пернишка област 
и Пчински и Ябланишки окръг да конкурират с обща програма пред 
Ееропейските фондове за насърчаване на икономическото възстано
вяване и обществено-икономическото си развитие. С идеята си 
той е запознал ирландеца Луис, експерт за регионално развитие 
към мисията на ЕС в Белград, който се изказа.* похвално.
- Не се съмнявам в окончателния успех, защото ние вече сче члено
ве на О'брегиона Куманово-Лесковац-Кюстендил и на Еврорегиона 
Ниш-София-Скопие, а бъдеща Европа ще е Европа на регионите, а 
не на държавите или на малките среди, каквито са общините. От 
друга страна един такъв мегапроект ще бъде допълнителен стимул 
и за България като нов член на ЕС, заяви категорично той.

ческото развитие, чиято стой
ност наближава един милион ев
ро. Така Сурдулица се нареди 
сред лидерите в региона по сът
рудничество с институциите и 
агенциите на Европейския съюз. 
Тази добра практика издигна об
щината на ниво образец за ико
номическо възстановяване и 
просперитет на недостатъчно 
развитите среди в Югоизточна 
Сърбия.

Д.М.

Подаръци за 1/1вона Кръстим
В понеделник кметът Станислав е родена на Бъдни ден и е четвъртото 

Момчилович посети в родилния дом бебе, появило се на бял свят в това ве- 
към Здравния център в Сурдулица домство между Нова година и Коле- 
Гордана Кръстич и за новородената й да. 
дъщеря Ивона й връчи 20 000 динара. Същия ден майката на Ивона полу- 
По традиция такава помощ се дава на чи подарък и от председателя на 
първото родено дете в навечерието на Общинския отбор на ДС в Сурдулица 
Коледните празници. Малката Ивона Славолюб Стайкович. Д.М.В. Богоев

Меирогеймо згесгща 1\1оуа досПпа 

иг ирогесНуо гше катайзе з1:оре!
Рге педо §1о роЯе!е и поуодосЕф кироути, зугаШе сю па$. 1гпепай1се1е зе: 
Ра)'ето кгесМ1е ро пфоуо1)пу1т ката(гш з(ората!

Не!1папб1га]ис1 кгеОШ - поттаюа $1ора 11%, е1екИупа 12,19%
Ке§ кгесИН га $1а1пе к!уеп1е - потта1па з1ора 11,95%, е!ек№па 13,54%
Ке§ кгейШ га Ьийисе к1уеп1е - пот1па1па з!ора 13,55%, е1ек0упа 15,51%
Ке§ кгес№ га опе коу петф (екиа габип - потта1па 14,55%, е1ек№па 16,72%

1гаЬегке кгесИ1 и |ейпо]' ой 103 Муа1е А1.РНА ВА1МК.

Згесп/ ЪоИст I почодосИщ! ргагтсИ

ВисНто раппеп I и №уо) 2007. досОт!

Са11 сеп1аг: 018/523 468

2а|ес1по, 1тато с1|упи ЬиОиспозЕ

А1.РНА ВАГМК
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Наградата на 6-к „Политика" 
за най-добра изложба през 2006 г.

В КИЦпо повод Коледа

С ГОСТИ от
БългарияПерица Понков 

е между кандидатите
В каталога, подготвен за та ОЬОКУ ВОХ своето егзис- 

ременни живописци нашене- ОЬОКУ ВОХ, изкуствоведката тспциалпо-постично убежище 
цът Перица Донков е между Даниела Пурсшевич между Перица Допков е преформули- 
кандидатите за наградата за другото е записала, че Донков рал в Свято място па частен 
най-добра изложба през мина- облага пространството с олов- Упиверсум. 
лата година, която от фонда ни плочи “затваря го и създава 
“Владислав Рибникар” присъж- кутия” и по такъв начин своите наградата на “Политика” са и 
да вестник “Политика”. Става идеи превъплъщава в истинска художниците: Лапа Василсвич, 
дума за амбиенталната излож- трета димензня. “Той не експо- Ивана Ивкович, Милена Йсв-

Един от най-известните съв-

Освсн Допков кандидати за

По случай Коледа босилег- Катя Илкова, а ролите изпъл- 
радският филиал на КИЦ в съ- ниха софийските актриси Елена 
действие с Държавната аген- Андонова и Наталия Лечева, 
ция за българите в чужбина на 5 След театралното представ- 
януари в своя салон организира ление, на сцената се появи и 
културна програма за босилег- Дядо Коледа, който поговори е 
радските малчугани. В рамките децата и им раздаде книги, тет- 

театралната радки, боички и др.
М®

Д'.'.7 ■ Щ Щя
: на програ

агенция “България” с ръково
дител Любомир Ралчев изнесе 
детската пиеса “Елхата”. Ре- Подаръците за децата в 
жисьор на представлението е Босилеград донесоха Деница

Христова, председател на
| ДАБЧ, и главният секретар

мата
П.Л.Р.

йг
№\-Г

Една част от СЬОКУ ВОХ 
в Галерията на УЛУС

ба ОШК.У ВОХ, представена нира творбите, но обгражда тич Ничева Костич, Аница Ву- 
от 13 до 26 септември в Галери- пространството с тях, създа- четич, Бора Ильовски, Неша 
ята на УЛУС в Белград. За тази вайки специфичен амбиент”, Парипович, Бранимир Карано- 
изложба критиците написаха казва между другото Пуреше- вич, Милена Путник и Невена 
най-ласкави оценки. вич, като добавя, че с изложба- Попович. М.Т.

Цветко Иванов

Метална песен Дядо Коледа сред малчуганите

В Градската галерия в Димитровград
Събужда ме метален петел, 
возя се в метална кутия, 
цял ден работя с метал и тел, 
от метал и водица пия.
И ядем с лъжица метална, 
от метал са ми и зъбите, 
а след катастрофата коварна, 
с метал ми свързаха костите.
А казват, че нямам в кръвта 
достатъчно минерал - анемия! 
Вярно. Нямам метална душа, 
макар че с метал и ям и пия.
На село дядо - стогодишен, 
всичко му от дърво и кал, 
зачервен, здрав като дрян, 
а не ползва ни пирон от метал!

Компютърен преглед на 

картините
Заетите в Градската галерия в Димитровград правят преглед на кар

тините от депото. Галерията разполага с около 300 картини, голяма 
част от които са от художествения пленер “Погановски манастир”, а над 
70 са предоставили местните културни и други ведомства.

Всичките картините ще бъдат заснети и сведенията за тях ще бъдат 
внесени в комютър, така че заинтересованите лесно да могат да се ин
формират за художественото богатство на местната галерия и на общи
ната като цяло. Б. Д.

Годишен концерт на КХД
В големия салон на димитровградския Център за култура тази ве

чер от 19 часа ще бъде изнесен годишен концерт на местното култур
но-художествено дружество. На сцената ще се представят всичките 
фолкорни ансамбли на КХД с около 160 танцьори. Ще бъдат изнесе
ни сръбски, български и други танци.

По думите на ръководителя за фолклорната дейност към КХД 
Шпира Тричков, концертът ще представлява своеобразен отчет за 
работата на дружеството през изминалия период. Освен танцьорите, 
ще се представят и местните музиканти, вокални изпълнители и ар
тисти. Б.Д.
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'1Наниз от победи в 

Балканската война
ШттШИ1

Ш 1■и*

Когато бях дете, пре3 есента край ка3ана и особено през зимата 
на седенки много често слушах приказките ня гт, Р 3 Зимата

ка36ат, ра3говорът им ще Завърши с прика3ка За някое събитие 
от воините. С въ3торг и тъга те говореха за Ь,т1,„то 1 Т/ 
Юсуф, Деде Агач, Люле Бургас, Одрин, За победите, За убитите и* 
ранените, За пленничеството... И винаги в центъра „а внимание
то им беше 25-и пехотен Драгомански полк. Вярвам, че и в оруги- 
те села на днешна Димитровградска община то3и полк е бил глав
на тема в прика3ките на участниците във войните. Защото 
мнозинство от нашите деди и прадеди са били мобилизирани 
са и3карали воиниклъка си именно в то3и славен полк.

I
т.■ям..1/л

- зЙ -гГЛЗ*
ОфицеритЪ и подофицерите отъ полка непосредствено преди 

започване войната — 1912—1913 години
или

Двадесет и пети пехотен Драгомански 
полк е формиран с Указ номер 8 от 1899 г. 
като Резервен пехотен полк. Като самос
тоятелна войскова единица, с една дружи
на, е започнал да съществува от 10 февру
ари 1900 г. в гр. Брезник, с командир п. 
Денчев. На 1 януари 1904 г. е формирана и 
Втора дружина. Първата дружина е пре
местена в Цариброд и тогава полкът по
лучил славното си име “25-и пехотен Дра
гомански полк”. Полка съчинявали 8 
строеви роти, 1 нестроева рота с работил
ница, полкови лазарет и музикална ко
манда. През май 1906 г. и Втора дружина 
била преместена в Цариброд, но не в ка
зармите, а в бараки на мястото на сегаш
ното селище Горни Белещ, на северната 
страна на Цинцарски рид. През 1911 г. в 
района на казармите били направени 8 
хлебарници.

Общата мобилизация за Балканската 
война срещу Турция била обявена на 19 
септември 1912 година в 12 часа и била 
завършена за рекордните три дни. Тогава 
в състава на полка били 4 дружини, 1 кар
течна и 1 нестроева рота, 1 телефонна и 1 
музикална команда, парков взвод и пол
кови лазарет - всичко 68 офицери, 5 лека
ри, 2 чиновници, 4860 войници и долни 
чинове и 598 коня. С жп вагони били зака
рани до турската граница. На 29 септем
ври, седмица след мобилизацията, полкът 
получил бойното си знаме в гр. Ямбол, 
което било поверено на 11 рота. Полкът 
бил на почивка и подготовка в с. Арапли 
все до 6 октомври, когато навлезнал в те
риторията на Турция.

Първата битка с турците
е водена на 10 октомври 1912 гч край Кара 
Юсуф и в нея участвали 3950 войници и 65 
офицери. За неопитните войници ог

ка, горящи от жажда да отмъстят на тур- ---------------------------------------------
ския аскер за петвековното робство, тази ков от Радейна, ред. Войта Гогов от Одо- 

итка се оказала много жестока. В кърва- ровци, ред. Рангел Гогов от Вълковия, 
вите сражения полкът загубил почти 15% ред. Алекси Колев от Г. Криводол, мл. 
от състава си. Загинали 118 подофицери и под. Коста Цветков от Държина, фел- 
войници и били ранени 7 офицери и 468 дшер Милия Колев от с. Поганово, ред. 
войници и подофицери - общо 593 войни- Александър Гогов от Цариброд, ефр. 
ЦИ и офицери били изхвърлени от строя. Йордан Тошев от Борово...
Между ранените били капитан Михайлов, .
поручиците Зогравски и Фиков и подпо- СЛ6Д П006ДСЗТС1 ПОИ ЛьОЛ0 
ручиците Гавазов, Дамянов, Вълчев и “ Г
Цанков. В първия тежък бой загинали и 
войници от Царибродско: ст. подофицер полкът се насочил към Чаталджа на 35 км 
Стоил Костов от Желюша, редник Рангел западно от Цариград. Турската отбрани- 
Гогов от Цариброд, редниците Стоян тел на позиция тук имала 38 укрепления в 
Миланов и Тома Милошев от Скървени- три реда. Юнаците на полка, които не 
ца, ред. Фердинанд Стоянов от Бачево, могли да бъдат спрени от турските орди и 
ред. Деша Колев от Долна Невля, ред. То- укрепления, били спрени от болести. Вой- 
дор Йосифов от Изатовци, ред. Иван Сто- ниците получили стомашно разстройство 
янов от Криводол, ст. под. Александър и се появила чумата (холера). Вече на 2 
Кръстев от Цариброд, редниците Стефан ноември 1912 г. били регистрирани 180 
Алексов, Никола Пейчов, Истатко Давит- болни от холера, от които само за три дни 
ков и Станча Иванов от Градини, ефрей- починали 50 воини. Между тях били и на- 
тор Иван Стоянов от Криводол, ред. Вла- шенците: ред. Илия Истатков от Моинци, 
димир Гогов от Бачево, ред. Сава Петров ред. Митко Мадев от Петърлаш, ред. Ран- 
от Грапа, ефр. Стоимен Василев от Скър- гел Димитров от Нашушковица, ред. Ми- 
веница, мл. под. Ленко М. Лазаров от лан Панайотов от Одоровци, ред. Дими- 
Криводол,-мл. под. Еленко Гогов, ред. тър Андонов от Моинци, редниците Васа 
Спас Цолев от Вълковия, ред. Кирко Паунов и Андрей Спасов от Долна Невля, 
Алексов от Одоровци, ефр. Денко Иванов ред. Симо Кръстев от Държина, ред. Пе- 
от Борово, ст. под. Илия Русимов от Ца- тър Тодоров от Каменица, ефр. Асен Ива- 
риброд, ред. Ставри Момчилов от Долна нов от Вълковия, ред.^Генади Момчилов 
Невля, ред. Христо Киров от Гоин дол и от Драговита, ред. Йосиф Станков от 
Др. Бански дол, ред. Александър Димитров

На следващия ден полкът започнал ве- от Цариброд, редниците Мито Гогов и 
битка при Люле Бургас, която Тодор Милошев от Вълковия, редниците 

продължила до 18 октомври, когато тур- Петър Манов и Александър Митов от Ка
ската позиция била заета. В тези тежки бо- меиица, ефр. Таско Васев от Сенокос, 
еве полкът имал 10 убити, 92 ранени и 29 редниците Никола Костов, Сотир Тошев, 
безследно изчезнали. Между убитите и Данчо Илиев, Михаил Петров и Илия 
изчезналите били и нашенците: подпору- Иванов от Бански дол, ред. Иван Наков от 

Петър Георгиев и ред. Христо Цвет- Моинци, редниците Ставри Тошев, Иван

Антов, Камен Панайотов и Делко Димит
ров от Брайковци, ред. Андрея Глигоров 
от Каменица, ефр. Тодор Иванов от Ца
риброд, ред. Борис Тошев от Изатовци и
др.

Поради болестта войниците получили 
почивка в селата Елбасан, Делинес, 
Кшастро и Епиватос, където се лекували 
все до средата на януари 1913 г. Бойните 
действия продължили на 21 януари с бит
ката при Инже кьой, а след това, борейки 
се с турците и лютата зима, нашенци на
низали

Бургас

победи при Арап тепе, 
Кшастро и Ялост,
където ги заварил краят на Първата бал
канска война, настъпил с примирието, ко
ето е подписано на 1 април 1913 година в 
Лондон.

В последните боеве загинали нашенци
те: ефр^Нацко Джунов от Гуленовци, ред. 
Васил Йотов от Пъртопопинци, ред. Кос
та Милошев от Борово, ред. Стоян Тодо
ров от Градини, ред. Арсо Васков от Бре- 
бевница, ред. Тодор Маноилов от Гради
ни, ред. Иванчо Илиев от Смиловци, ред. 
Дерман Йоцев от Каменица, ред. Лазар 
Георгиев от Планиница, ред. Тошко Сте
фанов от Гоин дол, ред. Арсо Петров от 
Цариброд, ред. Младен Георгиев от Гра
дини, ред. Асен Стоименов от Цариброд, 
ефр. Стоимен Василов от Скървеница, 
ред. Владимир Белев от Градини, ст. под. 
Александър Кръстев от Цариброд. След 
примирието, на 24 април, бил убит Ангел 
Гогов от Брайковци.

ликата си

- Следва -
Цветно ИВАНОВ

чикпол-

Видни нашенци: Прилл. д-р Христо Илиев, ресенчанин 6 Кюприя прим. д-р Христо Илиев, подпомогнат 
осното лекарско дружество в Кюприя, издава 

сборник със своите трудове от оперативната пракрика и 
изследванията, за който проф. д-р Зоран Матовия от 
Университета в Крагуевац въодушевено казва: “Кам щас
тие да имахме много повече такива труженици и такива 
сборници! ” Според него авторът запазва от забрава много 
от важното, хубавото и хуманното в хирургията.
Илиев е посветил сборника си на два значителни юбилея: 
120-годишпината на болницата в Кюприя и 60-годишни- 
нита на гимназията в Босилеград!

През 2003 г. 
клона на Сръ

от

Изключителен лекар и хуманист
рург в пенсия, е завоювал ИНашенецът Христо Илиев, 76-годишен хи

професията си престижното Звание примариус. С неговото име нера'; 
ривно е свързано определението изключителен лекар и хуманист.

Илиев е роден 1930 год. в край- лото на март 1959 г. се дипломира 
граничното босилеградско село в Медицинския факултет и понеже негоше
[‘есен като шесто дете на земедел- ва в ЮНА, където завършва шко понеже 1,01 рисвич" в Кюприя преподава хи- ято прераства в частна болница. И
ските труженици Петър и Йованка. лата за санитетни офицери. Пър- ят труд и лекар- рургия е оторииолариигологиа и синът му Александър е хирург.
Основно училите учи в родното вите две години в лекарската си ски епос офталмология 12 години. За споя- снахата му е педиатър, а дъщерята
си село, а гимназия в Босилеград, професия изкарва в миньорското ти винаги у- та изключително резултатна про- му Снежана е фармацефт. Нсгова-
всекидневно изминавайки пеш по селище Равна река като управител чават ос фесионалиа работа примариус та съпруга Мария е пенсионер от
25 км. Завършва педагогически „а здравната станция в рамки,е на оцешеш За около 3() години тон из_ Илис„ получаи „ай-голямото просветата. За дядото и бабата
курс и през учебната 1949/50 годи- въгледобивггия басейн 1 смбас ог ггьршв, Д РУР признание на гр. Кюприя, емблема най-голяма радост са внуците им
на учителства* в Тресеш Спестява Ресавица. От юли 1962 г. рабо™ о =«ии тоблас пг п абдоми- „РСръбското 'екарс'0дружсст1ю, Петър. Йована и Игор. Всички*»-
малко нари и се записва в Мсди- общата болница в гр. Кюприя като ( тпчпмтгологйятз °РДСН народни заслуги със срс- всят в новата семейна къща.
иинския факултет в Белград. В сту- лекар г, хирургическия отдел. 1 ‘ ‘ ’ бърна звезда и други авторитетни Нашенецът Христо Илиев пази
лентската кооперация заработва Следващата година започва д< п обществени признания. свидни спомени за своя роден
част ог необходимите средства за специализира хирургия при д-р р д РП ■ , ‘ д‘^ През 1995 г. прим. д-р Христо кран, но все по-рядко посещава
издръжка, а след като на изггита по Владая Лазаревич в кюприиската ни труда, коизо публикува в Архи- Или^ излиза „ ||(!исш| а1сд 35 г0. родната си къща в Рессн. Най-снл- 
аггатомия показва блестящи зна- болница и при проф. д-р Любомир ва на Поморавието, Сръбския ар- и плодовита работп в Мели- пата му връзка с Босилеградско е 
НИЯ, В трети курс става демоггстра- Рашович в Белград. Специализа- хив, Акта хирургия Югославика и цински„ це а Кюприя. Но не вестник“Братство”,койтополуча- 
тор в Института по анатомия и по- цията си завършва през юли 1967 г. други научни списания. Усърдно Прекъспа професионалната си дей- ва редовно и го чете с голямо удо- 
яучава хонорар. През юни 1955 г. В Здравния център в Кюприя участва в едукацията на медици,г- р
Илиев сключва брак с Мария Ши- д-р Христо Илиев получава добри ските кадри, а в средното меди-
рич, студент гго история, а в пача- условия за непрекъснато усъвър- цинско училище “Димило Димит-

шснстваггс

волствие.пост - продължава като съветник в 
центъра и като сътрудник в час
тната амбулатория “Мсдикус",

Евтим Рангелов
ко-
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Голямо признание за две димитровградски атлетки Стрелба

Тодорова и Андонова в отбора 

на Сърбия за Балканското 

първенство
Дияна Соколова 

пак първа
В Ягодина се проведе финалът на декемврийския цикъл на 

Кореспондетската лига на Сърбия по стрелба. Участваха 6 
най-силни отбора от Сърбия - от Панчево, Ниш, Крагуевац, 
Ягодина, Враня и Димитровград. При пионерките първо мяс
то спечели отборът от Ягодина, а второ - отборът на димит
ровградския СК “Граничар”, В поотделна конкуренция първа 
бе най-добрата димитровградска състезателка Дияна Соколо-

Д.С.

Младите димитровградски лекоатлетки боя (3190 точки), докато Андонова е твърде 
Андреа Тодорова и Александра Андонова са в перспективна състезателка в дисциплината 
списъка на кандидатките за участие на Балкан- троен скок, в която е регистрирала резултат

10,29 м.ското първенство за юниорки!
Това се казва в информацията, която Атлети-

ва.
В информацията на АСС се посочва, че име-

ческият съюз на Сърбия (АСС) тези дни изпра- пата на двете състезателки фигурират и в раз- Г1, пОп ги&гЬп шя
ти до АК “Балкан”. тирения списък на кандидатките за Олимпий- * 1ЪрОО уЧсНиЧССКО ШЯХМсИПНО

И двете атлетки са родени през 1992 година, ския фестивал на младите атлети, който ще се ПЪрбеНСтбО 6 ПчиНСки окръг 
Тодорова е с изключителен резултат в много- проведе през 2009 г. Д. С.

Босилеградчани 

по-успешни от 

вранянци
Новогодишно тържество на АК „Балкан"

Андонова и Маркулев 

най-добри през 2006
* Миналата година е оценена като изключително успешна 3а клуба

Димитровградският атлети- ^ 
ческият клуб “Балкан” бе един- I 
ственият спортен колектив в I 
града, който^в навечерието на I 
Нова година организира кок
тейл за своите членове. На тър
жеството, което финансово 
подкрепиха хора от ръковод
ството на клуба, за най-успеш
на състезателка на отбора бе 
определена Александра Андо
нова, а за най-успешен състеза
тел Роберт Маркулев. Най-пер- 
спективни състезатели са Тео
дора Кръстева и Милош Бран- 
кович.

Оценено бе, че изминалата 
2006 година е била изключи
телно успешна. Членовете на 
отбора са спечелили голям 
брой медали на училищни, ре
гионални, републикански и съ
юзни състезания. Особено ус
пешни са били пионерките.
Клубът е организирал четири 
големи спортни мероприятия, 
две от които са имали между
народен характер: 11-ят атле- 
тическият митинг “Джамп 
2006” и вторият “Димитров- 
денски пробег”.

младите шахматисти след края на турнира

ШК “Младост” организира в и Йован Стоименов от Боси-
края на декември миналата го- леград

* до 10 години - Йелена Яки-дина в Босилеград Първо уче
ническо шахматно първенство мова от Враня и Мартин Алек-
в Пчински окръг. В състезание- сандров от Босилеград
то участваха 26 момичета и * до 12 години - Марияна
момчета на възраст от 7 до 16 Петрова от Босилеград и Алек-
години - членове на босилег- сандър Наков от Босилеград
радския шахматен клуб и на * до 14 години - Спаска Вла-
ШК “Враня” от Враня. Турни- димирова от Босилеград и Не-
рът се проведе в Клуба на пен- маня Станкович от Враня

* до 16 години - Ананиясионерите и продължи три дни,
а шахматистите се състезаваха Христов от Босилеград; моми- 
по Швейцарската система чета не се сътезаваха.
всеки участник изигра по 7 пар- ШК “Младост” подсигури
тии. медали и други награди за 

Състезанието беше органи- всички участници в състезание-
зирано в рамките на акцията то.
“Шахмат в училищата”, така че Успехът на младите боси-
най-успешните шахматисти отРоберт Маркулев, Александра Андонова, Теодора 

Д. С. Кръстева и Милош Бранкович
леградски шахматисти не е 

всички възрастови категории случаен, като се има предвид, 
се класираха за ученическото че в рамките на ШК “Младост” 

|Щ| първенство на Централна Сър- повече от 3 месеца работи дет- 
<г111 бия, което през този месец ще ска шахматна школа, чийто ръ- 
ЛШи се проведе във Върнячка баня. ководител е Новица Божилов, 

Победителите: треньор на босилеградския
* до 8-годишна възраст - Ра- шахматен отбор, 

дица Божилова от Босилеград

У [I

4 ' * « • |0-
П.Л.Р.•V и.Щ ш

XIII кръг от първенството на 
Втора сръбска лига - група изток
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И накрая загуба’
V: ■' У

V
IЖ:-к "Димитровград“ 80 : 69 (22% ■ АЛ а»0 №щ,и.

В последния кръг от есенната рата част от първенството започва
част на първенството Димитров- в края на януари
рааДна "“Екп^ НГ °Т 0тб°" ^а “Диметровград” играха: Ми-
стигнаха лп поККеТ ' Д°макинитв лошевич 4, Йоветич, Вельов, Пет
на мача по6едата във Финиша ров, Станимировци 10, Арандже- 

Глрп п <; лович 6, Мишев, Андреев 16, Радо-
митровград” разделя^Гмясто. Вто- ВаН°ВИЧ 16 И АндРеевич 17'

ц
ж! . .

Състезателите на АК “Балкан” с членовете на ръководството на клуба
Д. С.
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ма на наш читателИВМУ Г Възпоменание: Стоян Стоянов Таца (8 януари 
1923 г. - 26 декември 2006 г.) рп------------ я-Ч___ тоТз^оГе ™Рба На ТаЗИ 0НИМка- пожълтяла от време-

Н наетота “Св п «лепната 1922 година край
‘ ^ итър . От самата снимка се вижда че ста-

0 СХС^НамЛкмИбР*0К° ловджийок° ДРУЖвотвТвКралотво 
ОХО . На малкия афиш покрай названието пише ”Живили

ма-

Любим преподовотел, 
изключителен спортист н музикант

т
.:'

- - Щ
са ЛОВЦИ".
§ ово^е^ейТ.™0аЧЛеНОВеТеНа,НЯКОГашнотодРУжество «*> 
X семейства: жени, деца, близки, което означава, че те
^ са правели семенни веселби за разлика от днешните лов- &

С,Преди няколко години чес
твахме юбилей - 50 години от 
зрелостния ни изпит. Спомняй-

™ незабравимите Учени- кържено от всички страни с лю- 
дини, започнахме раз- бцТели на спорта, вратарите на 

говор за нашите преподавате- “Железничар” от Ниш, “Иедин- 
ли. 1огава някои попита пом- 
ним ли кой беше най-добрият и 
най-любимият - 
тел. Всички в глас извикахме, че 
това е Стоян Стоянов Таца. Той

футбола, какъвто беше той. Ко- 
гато по време на футболен мач 
игрището край “Циле” беше об- 11.

ство” от Бела паланка, “Раднич- 
ки” от Пирот и др. преди мача 
се интересуваха дали ще играе 
Таца. Те не се страхуваха от 
“Балкански”, а от Таца, от него-

Ч) ни преподава-

==•==“ йх.-Х6е:г„= в®
един от наи-трудните предмети тис „ай-добрият цигулар. дТ^алваш и на музикалните 
ПрНиСтояЧн Стоянов обЯате тя те Най-добРият' но..., надали по- Р музикалните
беше трудна за никого и всички 
я обичаха. На мен тя беше 
най-любимият и най-лесният 
предмет. Да, Стоянов беше тих,

%

постижения на внуците си - тво- 
лучи заслужените си призна- ите най-достойни наследници, 
ния?! Почивай в мир, ние вина

ги ще те носим в сърцата си!
Васил Каменов 
Димитровград

Скъпи наш учителю, ти ни 
вдъхна любов не само към ма
тематиката, но и към музиката 
и спорта. Но имаше щастиетоскромен, отговорен човек, 

строг, но справедлив 
преподавател, който зна
еше своя предмет и кой
то умееше да предаде 
знанията си на ученици-

Скръбна вест
На 1 януари 2007 год. почина милият ни съпруг, баща, син, 

брат, зет и племенник
джии, които си пируват сами!

От старата снимка се вижда също, 
дружини са влизали хора от различни съсловия: търговци, 
занаятчии, чиновници, селяни, униформени, което личи от 
облеклото им. Без оглед на своето обществено 
положение, те винаги са били солидарни.

От по-старите ловджии в Цариброд се помнят: Йордан 
^ д Влаев, Рангел Вацев, Петър Попов, Костадин, Нацко учите- 

ля, дядо Раша, Коля Велин, Бора Станчин, Метко ковача, 
__ Георги Радев, Михаил Пържоин, Кира Байда, Ангел Пар- 
О гаджия, Пера Груин, Любча Ганкин, Гона, Бора Пържоин и

Снимката е от албума на Йордан Влаев.

че в състава на ловните те.
НЕБОЙША ГОЛУБОВ - НЕШО 

(1973 - 2007)
от Горни Милановац, по потекло 

от Димитровград
Скъпият ни покойник бе погребан на 

02.01.2007 г. на гробищата в Горни Милановац.
Мили Нешо, прекадено рано ни напусна и нй 

отне удоволствието да изживяваме живота заед
но. Липсваш ни страшно много, но сме сигурни, че зорко ще 
ни следиш някъде отгоре, а завинаги ще живееш в нашите сър
ца. Почивай в мир и нека ангелите те пазят!

Семействата Голубови и Спасенови

у
Стоянов е започнал 

учителската си кариера в 
и социално с. Сливница. Тогавашни

те му ученици също с го
ляма любов и уважение 
говорят за него. Но той 
беше не само добър пре
подавател, той беше и 
най-добрият спортист, 
музикант, шахматист. 
Надали Цариброд е 
имал и ще има такъв 

< централен нападател във
ОО «р

Сретеп Игов

★ Ж
1 2 3 щКръстословица 312 4 5 6 7 8 9 10 Бог да прости нашия скъп приятел 

НЕБОЙША ГОЛУБОВ - НЕШО
Не можем да повярваме, че те няма. Надяваме 

се, че и това е една от поредните ти шеги, че ще се 
появиш отнякъде и чрез смях ще ни кажеш: “Май 
отново ви излъгах!’’. Познавахме те като непопра
вим оптимист и винаги готов за предизвикател
ствата. И този път дълго воюва срещу коварната болест, но тя 
май се оказа единственото нещо, пред което ти отстъпи. Вина
ги ще се сещаме за теб, за твоята доброта, човечност и сърдеч
ност. Почивай в мир!

Саша, Душко, Сока, Гага, Дешка, Донччч, Бели, Мика,
Суза, Мача и Даниела

Съставил: Драган Петров

X *11 12 хТз

ВОДОРАВНО: 1. Домашно 
животно. 3. Гръцки баскет
болен отбор. 7. Женско име. 
11. Първенец. 12. Ден в сед
мицата. 13. Течност, която 
се отделя от тялото на чо
век. 14. Алкохолно питие. 16.

X ж14 15 16 17

ж ж 1918 20

ж 232221

жВръх на Стара планина. 17. 
Третата нота. 18. Част от 
Великобритания. 19. Ритуал, 
с които с призовава дъжд. 21. 
Малки плавателни съдове. 
23. Химически елемент. 24. 
Порода папагали. 25. Град в 
България. 27. Един конти
нент. 29. Българско женско 
име. 31. Стремително напа- 

33. Река в Азия. 34.

Ж
25 26 27 2824

Xж 31 32 33

X
3029

у
Останахме без нашия голям приятел

НЕШО
Потресаваща бе новината, която ни завари в 

първия ден на Новата година. Тъжна и тежка ни е 
самата помисъл, че те загубихме, но бъди споко
ен в небесното царство - никой не умира, все до- 
като има хора, конто го помият и обичат. Ти про

дължаваш да си с нас в нашите спомени. Поклон пред светла
та ти памет!

ж ж37 3938ж 35 3634

Жж 4341 4240

★ 46★ 4544

депие.
Една посока. 35. Миньор, 37.
БукВа от гръцката азбука. САЩ. 23. Непрсдеи памук. 26.
39. Мярка за земна площ. 40. ка. 15. Държава в Африка. 16. Радиолокатор. 28. Цеитрал- 
Вест. 41. Наи-разпростране- Модел фнгпоапаРати от на част на атома. 30. Гръцки 

44. Река В САЩ. 17. Свещен мюсюлман- баскетболен отбор. 32. При-

Компанията от “Солидарното”

ното растение.
Австрия. 45. Женско име. 46. ски град В Саудитска Арабия, зив. 34. Месец в годината. 36. 
Названието на древна Гър- 19. Легендарен композитор. Река в Босна и Хърватия. 38.

20. Безалкохолна напитка от Планинска върба. 42. Втора- 
брашно (мн.ч.). 22. Щат в та нота. 43. Пакъл.

Тъжен помен
На 20 януари 2007 година се навършва 

ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашия баща
ция.

ОТВЕСНО: 1. Животно в 
пустините. 2. Жилещо насе
комо. 3. Периодично повдига
не на Водата на открито мо- Водоравно: 1. Есенин. 6. Билярд. 11. Аз. 12. Канап. 14. Аа. 15. 
ре. 4. Холандски футболен Ав. 16. Син. 18. Кораб. 20. Пате. 22. Комик. 24. Рабат. 26. Ко- 
отбор. 5. Песен за възхвала, мат. 27. Народ. 28. Си. 29. Овен. 30. Завод. 31. Мел. 32. Шер. 
6. Модел руски Въртолети. 7. 33, Табак. 34. Баня. 35. Ад. 36. Салон. 37. Парад. 38. Талер. 39. 
Серия космически кораби от Барети. 40. Анализ. 42. Сенокос. 43. Алам. 44. Пелин. 45. Ре. 
САЩ. 8. Лоша шега (мн.ч.). 9. 46. Имам. 47. фелиция. 49. Кеш. 50. Долина. 51. Том. 53. Ок. 
Иван Томов. 10. Последната 54, Летища. 55. Лама. 56. Патока. 57. Рог. 58. Оле. 60. Ена. 61. 
дума на молитва. 12. Десет Капаро. 63. Метил. 65. Ноа. 66. Анод. 67. Елит. 69. Свят. 71. 
кутии цигари в една опаков- Ми. 72. Колония. 75. Атаман. 77. ЛК. 78. Кандило. 79. Ана.

ИВАН ИВАНЧОВ 
(1917 - 2006) 
ог Ярсшннк

Панихидата ще отслужим на 20 януари 2007 го
дина от 12 часа на гробищата в Ярсшннк. Каним

|Решение на новогодишната кръстословица

роднини и приятели да ни придружат.
Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб и за 

добрините ти. Благодарим ти за всичко!
С много обич и признателност се прекланяме пред светлата 

ги памет! Почивай в мир!
Твоите неутешими деца: Фроса, Лиляна, Цонка, Павел,

Панка сьс семействата сиВладимир, Ранчо, Стоянки и



%умо{> - Сатира - Забава12 1?194гСтД^1Г януари 2007

Манчин рабушл\ штшш1й Тошо ли смо 

^богати ши\Т

■ ■ ■
Айде нека ми некой каже мисли: пай су се върнули 

куде толко дълго се празну- натовците да ни бомбарди- 
ие и кои има толко празни- раю. А кита удари часовни
ци иедън по друг. Кико се кът дванайесе у ночту небе- 
зазими свакьи дън йе неки- то се расцепи! 
къв празник - ял верскьи, 
ял държавни или па нечи- поспимо, требе да су се умо- 
йи имендън. А и майстори рили от пуцанье и йеденье 
смо да гьи повържемо, та да ама очеш! Не знам дремнул 
си искарамо цел годишньи ли съм час или два, пай се 
одмор. Я мислео дека йе то- упуца. Излезо да видим, а 
ва досетка на социялизъмат оно петарде върляю дърти 
и на комунистите, ама човеци по педесе или шеесе

На ютредън мислео че си

очеш: демокрацията гьи годин. Брей, тия свет се йе
надмину.

Почемо със Свети Николу. улезо! 
Нали йе светъц по време на

подетиньил, реко си и си

Три дни и три ночи не съм 
божичните пости, а и он уж- дремнул кико човек. Бабата 
кьим пази рибарете, сви се износи йедно и друто, госйе- 
юрнуше да купую рибе. Ни- те га смажу зачас, па си по- 
що дека продавачете наду- мисли: требе да гьи йе нале- 
ше ценете. Тамън ньега пре- гъл голем глад 
гърмемо, ете ти га Божич по знаю кво и колко че изеду и 
новият календар. Я га праз- испию. 
нуйем по старият, ама на- 
гьрнуше госйе от Совию и Новуту годин, ете ти га наш 
кво да прайим - отпразнува- Божич. Айде стедзай се за 
мо га кико му йе ред!

Тамън си помисли че се после за самият Божич. И 
одморимо малко, кита баба- пай: три дни и три ночи... 
та ме юрну да се стедзам за 
Новуту годин. Я вой оратим шиле су ми се празничнете 
дека южето се намотуйе мукье. Лъжете се: еве ве- 
около стожерът и не се зна- чимка иде Старата Нова го- 
йе дали надогодина пай за- дин, а бабата пак йе запела: 
йедно че гьу дочекуйемо, нийе смо стари човеци, от- 
ама она нече ни да чуйе: край време гьу празнуйемо, 
“Бъш затова тия пут требе ако гьу окаю сърпска, руска 
да гьу отпразнуйемо от бо- и не знам ква, она си йе на- 
гато по-богато!" Кво да пра- шата православна Нова го- 
йим, съви се и два-три дъна дин и я нечу да се препра-

ЬТ88ТП7

Предизборна кампания кита не

*На мен ми е по-тежко, за- гат най-високо.
щото вие избрахте мене, а *Ние си вървим по нашия дизборната кампания. Ле-

път. Накъде? Ще видим.

трябвало да се чува в пре- Тамън прекарамо некико

лекам!не аз вас - оплака се на
родният депутат. 
‘Постигнахме изключите-

Симеон Костов *Сега ни е по сърце. После 
ще ни се качи на гърба. 
*Всички ще гласуват по 
съвест. Само че не всички

коледаре, за Бъдньи вечер и
‘Светлото бъдеще на на
шите деца е гарантирано. 
След изборите всички ще 
заминат на работа в чуж
бина.
‘Моят глас въобще не би

лен напредък: от една нула 
направихме две. 
‘Историята е добра учи
телка, но много често я из
насилват слаби ученици. 
‘Празните глави се изди-

Ее, и са си мислите свър-

я имат.
‘Илюзията на подчинени
те: “Да живеят изборите!”

Милорад Геров

Моля, (>еЗ такнт А вЪо.г.ПУ./1АА 7/
7777 г^е.. Ц2ку----- ЪеГбо и

пуа п /1у1Лп/у. уббСх

ЛОЛл. търча по продавнице да ку- ям... 
пим кво йе наручила. А пос
ле свако излазенье и купу- пеглаю по продавницете, 
ванъе се върчао кока су ме кико че ми се тресу колена 
краве жвакале, па изшпова- от търчанье навам-натам,

ама си реко: Манчо, бери ко- 
Елем на Нову годину на- жу на шильък, кита си ис- 

дойдоше госйе от Ниш. Ка- търпел толко празници, че 
жу, тува при нас било истърпиш и тия. И че га ис- 
по-мирно, а они оче да по- търпим, само сакам да ви 
бегну от гюрунтиюту. Кво нещо питам: а бре човеци, 
ти по-мирно, йоще не се йе и толко ли смо богати та тол- 
задала Новата годин, от са- ко празници празнуйемо и 
бале се упуцаше с петарде, толко дни не работимо, а? 
стреляю пищолье, лету рак- 
ьете, та по йедно време по-

Помисли си кико че ме

а------ ле.
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щата седмица пак надникнал в 
тефтера, но сега в него имало само 
петици. Усмихнал се дяволито, а 
доволната съпруга го черпила с ка
фе, ракия и любимото му ястие.

Оттогава обаче мъжът преста
нал да проявява сексуален интерес 
към жена си!? Нощите минавали 
една след друга, тя се надявала и 
надявала, но надеждите й все не се 

дък жената редовно взима някакъв сбъдвали. Неспокойна и загриже- 
тефтер и записва нещо в него.
Използвал удобен случай и над
никнал в тефтера, но там имало са
мо числа - 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1...

- Какви са тези единици и двой
ки в твоя тефтер? - попитал учуде
но той.

- Това са оценки за твоята сексу
ална успешност в нашия брак! - 
срязала го тя.

Мъжът се ядосал и решил да 
стане отличник. В края на следва-

На граничния преход “Гра
дина” млада митничарка пос
троява цигарените трафиканти. 
Между тях е и Стоимен, Лепи 
му викат, винаги готов за шега. 
Опулва се той пред митничар- 
ката с усмивка от едното ухо до 
другото, с ръце в джобовете, а 
тя започва да го препипва отго
ре надолу. Когато стига до ко
рема, Лепи отваря уста:

- Опааа, убава работа, гос- 
погьо! До тука ли га докара- 
мо!?

Когато жената 
се прави на учителка7’Л А ■ О.поЧ Лос. 
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Мъжът забелязал, че напосле-

1—Я О/Г. огпа„го,,
с/л _____

2>оМа1СгП /оел/ие.
Си/ровуЛ/к/лХ &

на, жената поискала обяснение за 
ненадейната липса на секс в брач-7рллис д/п 2 А /А ,<21
ното легло.

- Не бой се, мила, не съм станал 
импотентен - утешил я грижовни
ят съпруг. - Просто не искам да си 
развалям отличния успех!

Жената се замислила дълбоко и 
след това престанала да се прави 
на учителка.

Разказал: Евтим Рангелов

Т
й /И/С 07<7.

Митничарката моментално 
си дръпва ръцете и си отива.

С. Игов
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