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Парламентарни избори 2007

България не влиза в Европа, Щ I650 Ш Души 

м (е връча в Европа ще ИФГ1Т ДО ГЯЖуват
“България е 6 Европа с НЯНВВШ&А. аШШШЯШИШНГ' ТЗРвШЙН^Ш " ■ " Д
богато историческо и 
културно наследство.
Съществува силен кон
сенсус по въпроса на ев-

В неделя на 21 януари повече от 6 650 000 избиратели в страна 
ще решават за бъдещия състав на Народната скупщина на Сър
бия. За общо 250 места в държавния парламент се борят 20 поли
тически партии, коалиции и кандидати на групи граждани, чиито 
кандидатски листи са потвърдени от РИК.

По решение на Републиканската избирателна комисия вдруги
ден сутринта в страната ще бъдат открити 8462 избирателни сек
ции. РИК уточни и състава на избирателните комисии в разши
рен състав с оглед 
равноправното 
участие на предста
вители на всички 
патрии, коалиции и 
групи граждани, чи
ито листи са на об
щата бюлетина.

Както е оповесте-

ропейските интегра 
ции. Членството В ЕС е
процес на реформи, кои
то продължават.

Влизането на България в 
Европейския съюз означава 
преди всичко коренна промяна 
на манталитета не само на уп
равляващите, а на цялото об
щество. Това е окончателно 
скъсване с носталгията по ми
налото, независимо от социал
ната цена, която платихме. Вто
ро, това означава способност 
на обществото да формулира и 
да се обедини около една голя-

но предстоящите 
парламентарни из
бори у нас ще се 
следят от голям 
брой наблюдатели 
на наши и междуна- 

за България, понеже членство- родни институции и 
то е осъзнат процес на рефор- неправителствени 
ми, които продължават. Това е организации, 
едно постоянно движение към 
по-високи стандарти, към при
лагане на общи правила и нор
ми. В тоя смисъл съществуват 
и определени сериозни слабос
ти, които са констатирани по

Посланиците Йон Маковей (вляво) 
и Георги Димитров

ма национална цел, но и приз
нание на Европа, че усилията 
не бяха напразно, каза послани
кът на България Георги Димит- Н0СЛ6ДСТВ0 
ров на пресконференцията в

Богато културно

Посланикът Димитров под- 
Белград, която заедно с румън- черта, че България не влиза в 
ския си колега Ион Маковей ус- ЕвроПа, а се връща с опита си 
троиха по повод присъединява- от годините на прехода и с бо
нето на двете съседни и прия
телски страни към ЕС. кош 8 бшШИИгато наследство на история и 

култура. Връща се в Европа с време на последните проверки 
от страна на европейските пар
тньори. Предстоят още много 
усилия за наваксване на изоста
ването в области като съдебна
та система, борбата с корупци
ята, земеделието, финансовият 
контрол... След приемането в 
ЕС българското правителство е 
направило програма ог 150 
пункта с мерки, които трябва 
да изпълни през следващите 
седмици и месеци. Също така в 

„„„„„„а Ячб«кя с България има силен обществен 
великата славянска а У > коноенСуС по отношение па св- 
която братята Кирил и - ропейската интеграция, което
дий поставиха основ ме прави оптимист за успеха па
ропейската цивилизация I уСИЛИЯта ни да преодолеем 
ранното средновековие. слабостите, изтъкна българ-

Според Геор| иI Д Р ският посланик в Белград, 
членството в ЕС, т-е1внУаРв (Иа стр_ 2)
2007 година нс с сакрална дага

Посланикът Димитров призова журналистите в Сърбия 
на солидарност с българските им колеги и с граждани 
от други професии, които водят международна кампа- 

подкрепа на Валя,-Валентина, Кристиана, Нася 
и Снежана, българските медсестри и палестинския ле
кар, които са вече 8 години в либийски затвор.
Въпреки експертизите на световни специалисти, че при
чината за заразяване на деца със СПИН е съвсем друга, 
те още са в затвора. Затова е задвижена кампанията Не 
сте сами” и България, а и международната общност ня
ма да ги остави, каза Георги Димитров.

ния в

От първия Международен фестивал 
на кукерските игри_______---------------

Собственикът Никола Стояичов (вляво) 
с директора на хотела Дарко Спиридонов

В навечерието на Нова ла на Стоянчов “Дукат”. 
__ _ _ ПАНпМ11П 1 година в Босилеград за На откриването на диско-
||5| (Ч1ППКЯ п РИЛ 11|У| 1/111 я пръв път беше открита теката гостите останаха
1П О V У Р ^ дискотека, чийто собстве- доволни не само от гостои-

„ „ „пг,пр„„ т ппият Меж- ник е Никола Стоянчов, рнемството на домакини-
14 януари в българския град 1 ^омиР « пртведе пьр^Меж^ би0н0омен от Дука,], който те, но и от изггьлненията

дународен фестивал на КУ* Р се представиха кукерски групи от живее и работи в Белгия, на известните български 
„а бозата. В маскарадкия КУ Р РУ Заведението с повърхност певци Поли Паскова и Бо-

(На стр. Н) от около 400 метра квад- рио Дали. 
______________________ ратни е поместено в хоте-

На

цяла България, както и от
П.Л.Р.
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България не влиза В Европа, Европейският
парламент 

приветства България 

и Румъния(От стр. I)

България и Румъния ще 
подкрепят Сърбия по 
евопейския й път

Новоприетите членове иа ЕС България и Румъния бяха офици
ално приветствани в Европейския парламент в Стразбур. Евро
депутати от двете нови членки на ЕС заеха местата си за първата 
пленарна сесия на парламента след присъединяването към ЕС на 
I януари. 35-те румънски и 18-те български депутати увеличават 
общия брой на членовете на ЕП до 785 човека. Новите евродепу
тати са назначени от националните парламенти и ще запазят 
местата си до изборите на Европейския парламент в двете стра
ни по-късно тази година.

Инсталирани са специалните кабини за преводи на български и ру
мънски език, заедно с ирландския - 23-ия официален език на ЕС.

Припомняйки, че последи
ците за държавите в региона, 
които не са членки на ЕС, на 
пръв поглед могат да изглеж
дат негативни (гражданите се 
сблъскват с нови търговски 
правила, визов режим и други 
ограничения), Димитров каза, 
че в средносрочна перспектива 
приемането на България и Ру
мъния в ЕС означава признание 
за стабилност на региона и тен
денция на разпростиране на ев
ропейски норми в нашия реги
он. Това пък подразбира добър 
инвестиционен климат и въз
можности за търговия, за дос
тъп до пазарите на Европа, до 
програмите и фондовете.

В лицето на двете нови евро
пейски членки и съседки Сър
бия ще има пълна подкрепа на 
пътя към Европа, добър съсед, 
надежден партньор и приятел, 
подчерта посланик Димитров и

ЕП за смъртните 

присъди на 

медиците в Либия
Европейският парламент ще работи Димитър Данчев. На 

обсъжда проект на резолюция, среща с главния секретар на 
който заклеймява смъртните правосъдното министерство 
присъди на българските меди- на Либия, зам.-министър Ганев 
цински сестри и палестинския е поискал възстановяване на 
лекар в Либия. В текста се от- режима на свиждане е меди- 
правя призив за анулиране на цинските сетсри и осигуряване 
присъдите и освобождаване на на неограничен достъп на ад- 

1 Д1 подсъдимите, а при липса на вокатите за срещи с българки- 
I положително развитие - за ре- те. Такъв достъп ще гарантира 

визиране на отношенията на правото на подсъдимите на 
Европейския съюз с Либия.

В окончателното съгласува- обжалване на смъртните при- 
Н не на документа в европарла- съди, издадени на 19 декември 
■ мента участваха българските 2006 г.

Ще пътува ли 
крайграничното 
население без 
визи?

нормална защита в процеса на

Българският посланик в 
Белград каза в отговор на 
журналистически въпрос, 
че около 3000 граждани на 
Сърбия досега са подали иск 
за български паспорт и тоя 
процес продължава.
На нашия въпрос съществу
ват ли реални шансове 
крайграничното население 
да пътува в България без ви
за, Георги Димитров пот
върди, че това със сигур
ност ще стане, но още не е 
известно дали те ще пъту
ват с лична карта или с ня
какъв документ “от Евро
па

Журналисти и камермани по време 
на пресконференцията в Белград

добави, че все пак темпото, с окончателната цел, която е 
което Сърбия ще върви по този осъществена на 1 януари.

Все пак това е самото нача-път, зависи само от нея.
ло на европейските ни дейнос
ти и затова трябва много да ра
ботим и да покажем, че ще 
умеем да използваме както ___ 

В краткото си слово румън- ТрЯбва финансовите средства 
ският посланик в Белград Ион

"Румъния постоянно имаше 
целта пред себе си"

4^от 30 милиарда долара, които 
Маковей каза, че преходният Румъния ще получи, подчерта 
период в Румъния е бил твърде Маковей. 
дълъг (17 години) и тежък, но

г' -
Момир Тодоров

постоянно са имали предвид
I

..аПарламентарни избори 2007 I ^шг

В Босилеград извършени 

технически подготовки
Роднините на медиците са сеевродепутати Евгени Кирилов,

Атанас Папаризов, Мартин срещнали повече пъти с тях 
Димитров, Константин Димит- преди да се върнат в България, 
ров и Станимир Илчев. Проек-

В Босилеградска община са 
извършени всички необходими 
подготовки за провеждане на жило работното 
парламентарните избори, нас- всичките 31 избирателни коми- 
рочени за 21 януари, оповестиха сии ще има и по двама предста- 
от Общинското работно тяло,

Покрай 6-те члена в посто
янния състав, които е предло- 

тяло, във

От референдума за конституцията 
към края на октомври миналата година 
досега броят на гражданите с право да 
гласуват в Сурдулишка община е почти 
непроменен - малко над 18 000. Според 
решение на централната избирателна ко
мисия на парламентарните избори в не
деля те ще могат да упражнят правото си 
да гласуват на една от 44-те секции.

Жителите на Божица и Топли дол ще 
гласуват в училищните сгради в тези се
ла. В Клисурски район ще има три изби
рателни секции - Клисура, Кострошевци, 
където ще гласуват и жителите на Паля и 
Сухи дол, и в Драинци за жителите и на 
Стрезимировци и Грознатовци.

***
Британският депутат от 

Европейската народна партия 
Джефри ван Орден заяви, че ще 
поиска от страните-членки на 

Заместник-министърът на Евросъюза дипломатическите 
правосъдието на България им мисии в Триполи да упраж- 
Маргарит Ганев е поискал от нят максимален натиск върху 
либийската страна адвокатите Либия за освобождаване на 
на българските медицински осъдените медици. 1 
сестри да имат неограничен Орден българското членство 
достъп за срещи с подсъдими- ЕС трябва да доведе до пълна

мобилизация на възможните 
Това съобщи говорителят на политически и икономически 

Министерството на външните средства в тази насока.

тът за резолюция е подписан от 
41 депутати от различни поли
тически групи в ЕП.

вители на 18 политически пар
тии или коалиции, които учас- 

изборите. От работното 
Сформирани са шестчленни тяло съобщиха, че само 2 поли- 

избирателни съвети във всич- тически партии не са предло- 
ките 31 избирателни секции - 4 в жили свои контрольори, 
града, 2 в Райчиловци и 25 в ос- Според данните от избира- 
таналите местни общности, в телните списъци, в Босилег- 
които живеят по над 100 пълно- радска община право на глас 
летни граждани. Тези дни на имат 8 716 пълнолетни гражда- 
председателите на съветите бе- ни. Този брой може да се про- 

предоставен избирателния мени само въз основа на реше- 
материал, а работното тяло ор- ние на Общинския съд най-къс- 
ганизира за тях и инструктаж за но 48 часа преди началото на 
контрола на избирателния про- изборите.

задължено за провеждане на из
борите. тват в

***

Според
вше

те.

П.Л.Р.цес. Д-М-



Штш и коментари
Ще се преработват ли пак овощия 
и зеленчуци в Босилеград?

319 януари 2007

Отношенията между КОБОС и ЮМКО

Цехът не е собственост 

на компаниятаКонкурс за безплатно 

предоставяне на (ушарата Узнаваме, че и ЮМКО нас
тоява да оправи сметките 
си преди да се приватизира, 
понеже се опасява от евен
туални спорове с босилег- 
радчани. В писмо до Минис
терството за стопанство 
генералният директор на 
компанията Милан Кляич 
иска да бъде регулиран ста
тусът на двата босилеград- 
ски цеха. “В архива на ком
панията съществува реше
ние на Министерството за 
индустрия от 28 септември 
1993 година, с което сред- 
твата на КОБОС са дадени 
на ЮМКО за временно пол
зване. Освен договор, тако
ва решение за чорапарата 
не съществува”, се казва в 
писмото.

Холдинг компанията ЮМКО 
от Враня не е собственик на боси- 
леградската конфекционна фаб
рика КОБОС, както това са 
нипулирали някои ръководни хо
ра в двата текстилни завода. По 
време на подготовките за прива
тизиране на компанията, които 
са в ход, се стигнало до факти, 
които потвърждават, че този и 
закритият цех за чорапи са й били 
дадени за временно ползване.

- Нито КОБОС, нито някогаш
ният цех за производство на чо
рапи са били, нито пък са сега 
собственост на ЮМКО. Затова 
изискваме да се махнат пипалата, 
които настояват да ги отвлекат и 
задържат в състава на вранянска- 
та компания, категоричен е кме
тът на Босилеградска община 
Владимир Захариев. Той поясня
ва, че становището си обоснова
ва върху документи. - Докумен
тите, които прибавих преди ня
колко седмици, показват, че през 
1993 и 1996 година нашите два 
цеха са били дадени за временно 
ползване на ЮМКО въз основа 
на тогавашната Уредба на прави- 

| телството на Сърбия за ангажи- 
| ране на неползващи се производ- 
I ствени капацитети. Съществуват

договори за възстановяване на 
производството в двата цеха, в 
който се посочва, че те са предос
тавени само за временно ползва-

Общинският съвет в Боси- 
леград наскоро ще обяви меж
дународен конкурс за безплат
но предоставяне на цеха за су
шене на овощия и зеленчуци за 
срок до 30 години. Право да 
кандидатестват ще имат само 
фирми, които се занимават с 
преработка и сушене 
шия и зеленчуци. Решението 
беше прието на последното 
седание на Общинската

Кметът Владимир Захариев 
заяви на заседанието на ОС, че 
досега 12 фирми от вътрешнос
тта и

ма-
не.

Дълга и неславна е историята 
на двата цеха, изградени преди 
около 25 години със средства на 
тогавашния фонд за неразвити 
среди. След сдружаване и раз- 
дружаваие с фирми от вътреш
ността, те започнаха да стопа
нисват в състава на ЮМКО. 
Преди десетина години вранян- 
ската компания закри чорапара
та, а продължи да разполага с 
КОБОС като със своя собстве
ност. Отношенията между боси- 
лсградските и вранянските тек
стилци обаче често се изостряха 
и босилеградчани изискваха да 
“излязат от състава на компания
та”. През 2002 и 2003 година те 
няколко пъти се опитаха да ста
нат “самостоятелна фирма” и да 
се присъединят към “Носталгия”, 
но управителните органи на ком
панията не им позволиха да се от
цепят. След многобройни зат
руднения КОБОС сподели съд
бата на ЮМКО и от някогашни
те около 500 работници, сега за 
мизерни заплати работят 140 ду
ши. Останалите взеха пари по со
циална програма и останаха без 
работа.

- ЮМКО се готви за привати
зация, но съм убеден, че не може 
да бъде продадено това, което не 
е негова собственост, преди 
всичко землището в Босилеград, 
обектите, машините и съоръже
нията, казва Захариев и подчер
тава, че поискал от Министер
ството за стопанство да реагира

от чужбина са проявили 
интерес да задвижат производ
ството и да открият около 70 
нови работни места.

Цехът за сушене на овощия и 
зеленчуци до 2003 година бешена ово-
в състава
“Здравле” от Лесковац. След 
като компанията бе

на компанията
за-

скуп-
щина, която от миналата годи
на е собственик на цеха.

Фирмите, които ще канди
датстват в конкурса, би трябва
ло да са изчистили всички

пена от
исландската фирма “Актавис”, 
производството в босилеград- 
ския завод беше спряно, а на 
85-те работници бяха дадени 
пари за “доброволно” напуска
не на работа. Миналата година 
във вид на дарение “Актавис” 
предостави всички обекти, ма
шини и съоръжения на общи
ната, която за сметка на това 
заплати

ку

сметки към държавата, в която 
се намира седалището им. 
Едно от условията за участие в 
конкурса ще бъде - през пос
ледните две години срещу фир
мата да не са заведени дела за 
фалит или ликвидация, а тя да 
поеме и задължението да анга
жира работниците, които в мо
мента са заети като пазачи на 
обектите на сушарата.

и да махне надвисналата неправ
дата над КОБОС. Това не означа
ва, казва той, че настоявам наша
та фабрика да не се приватизира. 
Напротив, но не и при условие 
някой да я купи и да я закрие.

На въпроса може ли КОБОС 
да стопанисва самостоятелно, 
кметът отговаря положително.

- Няколко инвеститори от 
Гърция и България са заинтере
совани за КОБОС и за обекта на 
чорапарата. Планираме докато 
конфекционната фабрика се при
ватизира да работи с чуждес
транни партньори, а сетне да бъ
де продадена на оня, който пред
ложи най-добри условия. Под 
по-добри условия подразбирам 
преди всичко откриване на пове
че работни места и по-добра ма
териална база.

само данъка върху 
имуществото на стойност от 2 
милиона динара и превзе 5-те 
работници, които днес охраня
ват обекта на някогашната су- 
шара. П.Л.Р.

При Деспотоби 6 Долно Тлъмино

И на село може добре да се живее
Занко и Анка Деспотови са ЦЗфаШ ■ : В. Б.

ШШАсред изтъкнатите млади дома
кини в южната част на Босилег
радска община. Освен че са 
собственици на малка верига 
търговски магазини “Бисер” - 
имат магазини в Долно Тлъ
мино, Бистър и Райчиловци, те 
се занимават и с животновъд
ство. Отглеждат тридесетина 
овце, 4 крави, свине, кокошки...

Анка, която е по потекло от 
Рикачево. е изучила за юрист, а 
Занко е завършил средно сел
скостопанско училище. Когато 
се оженили, планирали да на
пуснат селото и да потърсят 
по-добър живот в градските 
среди. Поради кризата в дър
жавата през деветдесетте годи
ни и невъзможността да си на
мерят работа в Босилеград или 
във вътрешността, те решили 
да останат на село.

- Илюзорно е да отидеш да 
живееш в град без да имаш 
турна работа и собствено жи
лище, споделят Деспотови и 
добавят, че и на село може доб- 

Който работи 
ще си има, без оглед дали жи
вее в град или на село, подчер
тават те.

Занко и Анка имат двама си
нове - Владица и Игор. Владица 
се учи в осми, а Игор в шести 
клас в подведомственото учи
лище в Бистър. Заедно с мла
дото семейство живее и баба 
Роза, майката на Занко.

Деспотови изтъкват, че ра
ботният им ден продължава от 
заран до вечер. Във всекиднев
ните селскостопански работи 
са ангажирани и баба Роза и си-

ш Опакото на въпроса

ЗвонЦЕ или 

ЗвонЦИ? Пе грОВ 

11.111 ПетрОВА
Повод (или подтик) да напиша следните редове ми бе статията на 

колегата Бобан Димитров, публикувана в брои 2120 от 24 ноември 
2006 г., отнасяща се до езика, туризма и нашите нрави. Озаглавена е 
“Защо не и ма български език”. Между другото, към края той споме
нава и Зоонска баня, чисто название трябвало да се изпише и на бъл
гарски език. Прекрасно! Преди това обаче трябва да се разбере дали 
банята е Звонска или Звоначка. Впрочем най-напред трябва да разяс
ним как се казва моето родно село - ЗвонцЕ или ЗвонцИ, съответно 
дали Звоиска баня или Звоначка баня. Изобщо не мога да разбера за
що например другите нашенски села си останаха с окончанията ЦИ, 
като например Смиловци, Одоровци, Пъртопопннци, Искровци, Пе- 
тачиици... и всичките други, а само моето родно село бе прекръстено, 
незнайно от кого, от ЗвонЦИ в ЗвонЦЕ!? Каква е тази “топонимия”?

Та като съм взел да разсъждавам на тази тема отново ми хрумва 
въпросът - как трябва да завършват женските фамилни имена у нас 
(дали на - ОВА или ОВ). За това е писано и досега, но конкретно нищо 
не е направено, така че и след толкова години ние, от българското 
малцинство в Сърбия, все още не знаем как трябва да изписваме фа
милиите па нашите дъщери, жени, майки. Някой ще рече, “че това и 
не е важно: “Кажи ми гърне, но недей ме счупвай..." В крайна сметка с 
този твърде важен въпрос (засега все още без отговор) ежедневно се 
срещат преподавателите и учениците от нашите училища, журналис
тите, онези които пишат разни кръщелни, надгробни паметници, нек
ролози, венчални свиедтелства, шофьорски книжки, паспорти, дип
ломи...

Аз не съм филолог, по доколкото зная според българската грама
тика женските фамилни имена трябва да завършват на ОВА. Не зная 
дали това е правило и политически? От нашето малцинство, но не са
мо от него, има не малък брой дипломирани филолози, така че нека и 
те да вземат участие в разрешаването на този намаловажен въпрос, д 
и политиците, които никога не ни липсваха и конто дадоха принос в 
създаването на посочения проблем.

В крайна сметка имам правото и искам да узная най-сетне - как се 
как се изписва фамилията на майка ми дъще 

Т. Петров

Деспотови пред своята оранжерия

газилите им винаги да бъдат 
добре заредени. Подчертана, 
че на хората ог далечните ма
хали и от околните села еджип-

новсте им.
- Всеки от нас си има свое за- 

понеже без добраси- дължение, 
организация не може да върви 
работата, споделя 
семейството. Аз и съпругата

ката изкарва купените стоки до 
къщите им.

Когато става въпрос за пер
спективата на младите в села
та, пашите събеседници гово
рят с определена доза песими
зъм.

главата па

ми се грижим за магазините, 
докато в селскостопанските ра
боти са разделени на цялото 
семейство. Свободно можем 
да се похвалим, че при нас не 
съществува липса на работна 
ръка, а притежаваме и почти 
всички необходими селскосто
пански машини, с които до го
ляма степен си облекчаваме 
работата. Имаме трактор, ко
сачка, култиватор, джинка. 
Покрай собствените, обработ
ваме и чужди имоти, подчерта
ва Занко.

Той казва, че се стараят ма-

ре да се живее.

- Въпреки че Долно Тлъмино 
е едно от редките села в Боси- 
леградско, в което в момента 
живеят и определен брой мла
ди хора, и тук миграцията се за
канва да си вземе данъка. Ня
кои се готвят наскоро да зами
нат в Босилеград или в други 
по-големи градски центрове, 
казват те. казва родното ми село и 

ря ми!?... И не само аз!
П.Л.Р.
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Тържествено заседание на Народното събрание Накратко
Открит ГКПП в НесебърТриумф на историческата справедливост Българските власти ре- 
шиха на пристанището в 
Несебър да бъде изграден 
постоянен ГКПП.

Освен заради изискването 
на КС за повишаване на 
граничния и митнически 
контрол по морксата гра
ница на България, новият 
ГКПП ще бъде построен и с 
цел развитието на туризма 
и целогодишното облеуж- 
ване на туристически лай- 
неир и частни яхти на 
чуждестранни посетители.

Нека припомним, че 
именно Несебър е 
най-предпочитаната бъл
гарска лятна дестинация 
за туристите от Сърбия.

Изкуствен сняг спасява 
сезона

Нестандартно високи тем
ператури за януари се от
читат в цяла България. За
ради това изкуственият 
сняг е спасение зимният се
зон в българските ски-ку- 

! рорти да не се превърне в 
катастрофа. 90% от писти- 

! те в Банско са покрити с 
изкуствен материал, произ
веден от десетките машини 
за сняг.

Подобно е положението 
в Боровец и на Витоша.

Събират подписи срещу 
акциза на ракията

Подписи против наложе
ния акциз за варене на ра
кия за населението започ
наха в цяла България. Да 
припомним, че според но
вия закон - за до 30 литра 
ракия българите ще пла
щат по 2,20 лв. на литър, 
над това количество - по 7 
лева на всеки литър.

Петата пленарна сесия на 40-то 
Народно събрание започна с тър
жествено заседание посветено на 
присъединяването на страната 
към ЕС. След инторнирането на 
химна на България, председателят 
на парламента Георги Пирински 
откри заседанието, на което при
състваха и президентът Георги 
Първанов и министър-председате
лят Сергей Станишев. Специален 
гост беше г-жа Пстра Пау, замес
тник-председател на Бундестага 
на Германия - страната, която

сивно, което Европа олицетворява, 
да стане настояще и бъдеще на 
всеки български гражданин. Това 
каза председателят на парламента 
Георги Пирински при откриването 
на тържественото заседание на 
Народното събрание.

Президентът Георги Първанов 
каза в обръщението си при откри
ването на тържественото заседа
ние на парламента, че е необходи
мо безусловно продължаване на 
реформите. Държавният глава из
тъкна необходимостта от прозрач-

С госпожа Пстра Пау

събрание. Той отбеляза, че като 
пълноправен член на ЕС България 
има свои национални интереси - 
политически, икономически, кул
турни. Важно е да ги формулираме 
и реализираме не в конфронтация, 
а в диалог, в хармония с европей
ските ни партньори, защото прин
ципът на развитие на ЕС е соли
дарността, търсенето на общия ус

пех, а не егоистичният подход на 
една или друга държава, допълни 
премиерът.

На тържественото заседание на 
Народното събрание говориха и 
представителите на депутатските 
групи и на политическите партии 
представени в парламента.

Ден на чуждестранните студентиГеорги Пирински открива заседанието

но и ефективно усвояване на сред
ствата от еврофондовете и премах
ване на последните бариери пред 
сънародниците ни в Европа. Той 
определи първи януари 2007 г. ка
то триумф на историческата спра
ведливост, корените и предпостав
ките за което са във вековното раз
витие на българската духовност и 
държавност.

Ние искаме да видим Европей
ския съюз по-силен, по-сплотен и 
по-ефективен в съвременните ре
алности, стъпвайки на общите 
ценности и принципи. Това каза 
министър-председателят Сергей 
Станишев в словото си на тържес
твеното заседание на Народното

председателства ЕС от 1 януари 
2007 г.

Присъстваха членове на Ми
нистерския съвет, висши магис
трати, членове на Конституцион
ния съд, представители на Българ
ската православна църква и на 
други вероизповедания, омбуд- 
сманът, началникът на ГЩ на БА, 
представители на местното само
управление. Гости бяха членове на 
дипломатическия корпус, ръково
дители на синдикати, дейци на кул
турата и ръководители на научни 
институции...

Днес ставаме свидетели на тър
жеството на този консенсус, на не
отразимата воля за всичко прогре-

Броят на чуждестранните сту
денти в България (между които са 
и не малък брой нашенци) непре
къснато се увеличава. Обучението 
им в българските университети 
обаче е съпътствано с определени 
трудности. Като опит да се намери 
решение, в София бе организиран 
Ден на чуждестранните студенти. 
Целта бе да се даде гласност на 
всички въпроси, свързани с обра
зованието на чуждестранните сту
денти в България.

Своя опит споделиха предста
вители на студентите от българ
ските общности в чужбина. Бе 
представен и филм за живота на 
бесарабските българи в Молдова.

Особено интересна и емоцио
нална беше дискусията, която пре
мина в непринуден разговор. В 
приятелска атмосфера студентите 
от различни страни задаваха въп
роси за обучението си, за пробле
ми, свързани с визите и здравното 
осигуряване. Организаторите обе
щаха да запознаят с тях компетен
тните институции. Чуждестранни
те студенти изразиха желание да 
създадат своя организация. Така 
се постави началото на едно пол
зотворно сътрудничество, което, 
както казаха самите студенти - 
трябва да прерастне в осъществе
на идея.

Т. Петров

Над 200 са историческите паметници 6 Батак

Най-чистият въздух на планетата
В град Батак не съществува калабалъка на големия 

град. Обед е. По улиците движат съвсем малко хора. 
Няма и много коли. Даже и музиката в заведенията е 
тиха.

Преди десетина години пък американската аген
ция за космически изследвания НАСА обяви, че над 
Баташката планина се стеле най-чистият въздух на 
планетата.

Иначе почитателите на културния туризъм има 
какво да видят в Батак, макар градът да е строен от
ново преди повече от век. Над 200 са историческите 
паметници в общината. В Балиновата къща е етног
рафски музей. Другата е Коларовата - днес туристи
ческа спалня. Сред забележителностите са църквата 
“Света Богородица” - един от най-големите храмове 
в Пазарджишка област. Иконостасът й е с размери 10 
м х 6 м.

Историците твърдят, че по тези земи навремето е 
минал и Александър Македонски на път за тракий
ското светилище на Дионисий в местността Дженев-

В исторически план Батак е известен по това, че за
ради Априлското въстание се е вдигнал целият град и 
5 хиляди от 6-те му хиляди жители са изклани, изгоре
ни и печени на шиш. Последно убежище те търсят в 
църквата “Света Неделя”, построена през 1813 годи
на само за 75 денонощия. Там са избити до край, а Ба
так - изпепелен до основи. Тогава англичанката Еми- 
ли, съпругата на осмия поред виконт Странгфорд, се 
превръща в българска национална героиня. Като 
сионер тя броди из опустошената земя около Батак и 
щедро пръска благотворителност и състрадание. 
Основаният от нея в Англия фонд за помощ на бъл
гарските селяни дарява 29 хиляди лири и именно в Ба
так строи една от шестте болници в България. Тя 
познава и световното общество със зверствата на 
турците в малкото българско градче. Тогава Батак е 
наречен Българска голгота.

Днес голяма част от костите на загиналите се 
ранява под огромен меден покров в църквата на мяс
тото, на което е бил олтарът. Паметникът на лейди 
Странгфорд пък е в центъра на града. От онова време 
е останал само орехът досами църквата. През 1996 г. 
половината от него се отчупва от връха през стъблото 
до дънера. Това става пред очите на французина Жак 
Турен, който разглежда историческата забележител
ност. Тогава французинът вади 7500 франка, за да се 
реставрира и направи изкуствена кора на вековното 
дърво.

мечки - при подборен отстрел, и диви кози. 
Най-модерните от дивечовъдните станции са “Ро
допи” и “Борово”. “Беглика” пък достига до висо
чина 2115 м, което е едно прекрасно съчетание от 
туризъм и лов.

Трябва да осведомим читателите, че Батак няма 
действащ хотел - сега се строи един. Но и това не е 
беля. В близката месност Цигов чарк хотели, бунга
ла и вили колкото искаш. Там се осъществява ам
бициозната програма за развитието на туризма 
“Батак - курорт през всички сезони”. И това е ло
гично - градът и неговите околности са еднакво 
привлекателни и през зимата, и през пролетта, ля- 

есента. Развитието на туризма в този край 
ще подпомогне и откритият наскоро към Гърция 
граничен пункт “Илинден”, край град Гоце Делчев.

А покрай язовир Батак се изгражда ски-център. 
Тук вече функционира туристическа ски-писта с 
дължина от около 2 км със ски-влек. Предвиждат 
се още 5 писти с дължина над 20 км, като 2 от тях 
ще бъдат за олимпийци.

ми

ра.
Иначе природата тук е давала, давала, та чак е заб

равила - води, гори, планини, дивеч и риба. В община 
Батак са разположени 6 големи язовира - “Батак”, 
“Голям Беглик”, “Беглика”, “Тошков чарк”, “Широка 
поляна” и “Въча”, както и десетки микроязовири. 
Около тях се развива палатковият туризъм, изключи
телно характерен за страстните рибари.

Другата група туристи са планинарите. Те бродят 
из планината, а в раниците си носят палатки.

Развит е и ловният туризъм. Това е заради 4-те ди- 
вечовъдни станции и лесничейството. Базите и лов
ните полета са високо в планината. Струва си да се 
видят тези ловни домове, които напоследък все пове
че се посещават от ловни туристи от България и чуж
бина. Убиват

за-

съх-

тото и

се сърни, елени, диви свине, глухари, Т. Петров
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В босилеградските училища след края на първото полугодие

Компютри II 

телевизори за 

всички МО
Успехът сравнително добър

От общо 640 ученици от вто
ри до осми клас в основното 
училище в Босилеград 516 
(80,06 %) завършиха полугоди
ето без слаби бележки. Сред тях 
най-много са отличници - 226, с 
много добър успех са 158, с до
бър - 130, докато със задоволи
телен са само двама ученици. 
Със слаби бележки са 116 уче
ници, от които с по една или 
две 78, а с по 3 и повече - 38 ду
ши. Поради различни причини 
8 ученици накрая на полугодие
то са останали неоценени. През 
тази учебна година в първи 
клас се учат общо 83 ученици, 
които се оценяват описвателно.

И тази година по-добър ус
пех отбелязаха учениците в на
чалните класове.

В училището подчертават, 
че успехът през първото полу
годие е по-добър в сравнение 
със същия период през

миналата учебна година. Обаче с положителен успех - двама с 
за сметка на успеха поведение- много добър и един с добър ус- 
то на учениците не е било на за- пех. Един ученик има една, два- 
доволително равнище, тъй ка- ма са с по две, а 8 имат по три 
то накрая на полугодието на или повече слаби бележки, 
десетина ученици от по-горни
те класове то е намалено.

От 9 ученици в първи клас в
Стойността на 
нара, а ОС и СНР

електротехническата паралел- 
От 182 ученици в осемте па- ка само двама отбелязаха до- 

ралелки на гимназията 108 бър успех, докато останалите 7 
(59,3%) завършиха с положите- имат по три или повече слаби 
лен успех първото полугодие, бележки. В тази специалност 
Сред тях 42-ма са отличници, във втори клас от 24 ученици 
47 с много добър, 19 с добър, а един е отличен, петима са с 
няма такива със задоволителен много добър, а двама с добър 
успех. 74 ученици са с една-две успех, докато останалите 16 са 
слаби бележки, а 48 имат по три със слаби бележки. Един уче- 
и повече единици.

В обекта на гимназията се 13 са с по три или повече слаби, 
учат и 47 ученици в подведом
ствените трикласови паралел- ков, директор на гимназията, 
ки, които са в състава на сред- успехът и поведението през

първото полугодие са по-доб- 
От 14 ученици в търговската ри в сравнение с първото полу- 

паралелка в трети клас трима годие на миналата учебна го- 
завършиха първото полугодие дина.

проекта възлиза на 3,6 милиона пи
са осигурили по 50% от сулфата

създават по-добри технически 
условия за работа на съветите 
на местните общности, целта 
на проекта е да се създадат 
подходящи условия и за раз
влечение на младите и да им се 
овъзможи достъп до съвремен
ната техника. Кметът казва, че 
след поставянето на компют
рите, специалисти от общин
ското управление и от СНР ще 
провеждат безплатни обучения 
за работа на компютър за чле
нове на съветите на местните 
общности и за всички заинте
ресовани граждани.

Първоначално СНР беше 
предложил да бъдат оборуде- 
ни само помещенията в шестте 
местни канцеларии в община
та, но след инициативата на 
общинското ръководство, в 
проекта са включени всички 
местни общности.

Тези дни започна реализаци
ята на съвместния проект на 
Общинската скупщина в Боси
леград и СНК според който 
всичките 37 местни общности _ 
общината ще получат по един 
компютър, принтер, телевизор 
и бюра, на които ще бъдат 
тавени техническите съоръже
ния. Стойността

в

ник има една, двама две, а чакпос-

По думите на Стоян Велич-на проекта 
възлиза на 3,6 милиона динара, 
а ОС и СНР са осигурили по 
50% от сумата. Кметът Влади
мир Захариев подчерта, че сво- 

част от 1,8 милиона динара 
общината е

ни училища от Враня.

ята
П.Л.Р.подсигурила от 

правителството на Сърбия.
Техническите съоръжения са 

с вградени специални уреди за 
защита от гьрмотевици. МО

Днес 6 града На 21 януари

Богоявленско
тържество

Заседание на ГС на ДСБЮвече са си осигурили по едно 
подходящо помещение, в което 
те ще бъдат поставени.

Освен че по този начин се За 21 януари с начало от 11 часа в помещенията на босилег- 
радския филиал на КИЦ “Цариброд” е насрочено заседание на 
Главния съвет на ДСБЮ. Заседанието е свикано от Драголюб 
Иванчов, временен председател на ГС, който за този пост бе
ше упълномощен от досегашния председател на ГС на ДСБЮ 
Йовица Костов, който преди около два месеца си подаде ос
тавка.

Иванчов заяви, че на заседанието ще бъде избран председа
тел на ГС, двама зам.-председатели (по един от Босилеград- 
ско и от Царибродско), както и други управляващи органи. В 
дневния ред е включено и попълването на състава на съвета, 
който според Статута на партията наброява 15 души. Той 
очаква ГС да вземе решение и за промяна на името на ДСБЮ.

Иванчов подчерта, че заседанието ще бъде открито, така че 
ще могат да присъстват всички желаещи.

П.Л.Р.
И тази година в Босилеград 

тържествено ще бъде ознаменуван 
великият християнски празник Бо
гоявление. В чест на празника днес 
в предобедните часове старшина
та на босилеградските енории отец 
Йоан и Църковният съвет ще орга- 

! низират богоявленски водосвет и 
традиционно изваждане на кръста 
от язовира на Драговищица край 
бензиностанцията, 
местните свещеници ще отслужат 
празнична литургия в градската 
църква, след която заедно с вярва
щите ще минат през града в литий- 
но шествие.

Стефан Стефанов - кръводарител

Да се стимулират 

младите Най-напред

клиниките в Ниш иЧетиридесет 
осемгодишният 
Стефан Стефанов, 
служител в босилег- 
радския Отдел на 
МВР, е сред най-ре- 
довните кръводари
тели в Босилеград- 
ска община. Досега 
е дарил кръв 42 пъ
ти и както казва, ще 
продължи все дока
то му позволява

и
имат нужда от кръв, 
Заводът без пробле
ми предоставя нуж
ното количество.

По думите на Сте
фанов, компетентни
те в ЧК и в общината 
трябва да предприе
мат конкретни мерки 
за по-масово включ
ване на младите в 
кръводаригелските 
акции.

- Смятам, че компетентните

П.Л.Р.П.Л.Р.

На Нова година по Юлиянския календар

Тепе на
шиш и

здравословното 
състояние. За четиридесетото 
му кръводаряване Червеният трябва да подсигуряваI срсд- 
кръст в Босилеград го награ- ства за съответни награди за 
дил със специален медал и гра- младите кръводарители, с кое 
мота то да стимулират и останалите

За пръв път Стефан дарил им връстници да участват в ху- 
ценната течност през 1983 го- маниите акции. Използвам 

войниклъка случая да апелирам към мла-

сурвакар’

дина по време на 
си в Задар. Споделя, че след дите, които нямат здраиослов- 
първото кърводаряване раз- ни затруднения, да се включа! 
брал, че то не представлява ни- в акциите по кръводаряване, 
каква опасност и решил да ста- подчерта гой. 
не редовен дарител. Оттогава Стефанов е женен със .Глаг- 
редовно участва във всички ка, с която имат две дъщери - 
кръводарителски акции в Боси- Драгана и Сапя. Драгана е С!у-

дентка по химия в Ниш, а 
по-малката Сапя с ученичка в 
босилеградската гимназия.

Допреди десетина години 
Стефан беше активен футбо- 

ФК “Младост”. Мъмре
на 48 години, той и днес

Теле на шиш
н училищния двор

можност да еледят концерта, 
конто бе организиран пред "съ-

Белград.юздата" скупщина в
леград, а не рядко помагал на 
нашенци, които се лекували в 
болницата в Сурдулица.

- Нинаги съм готов да помог
на на някой, който се нуждае от 
кръв, казва Стефанов. За мен е 
голямо удоволствие по този ки че е 
начин да мога да спася нечий редовно участва в работиичес- 
живот или поне за малко да му ки спортни състезания, орт- 
облекча мъките. низирани от Секретариата на

Разказа ни, че е изключител- вътрешните работи във Враня 
но доволен от сътрудничество- и от Съюза на самосюятелни- 
го на босилеградския ЧК със те синдикати в Пчински окръг. 
Завода за кръвопреливане от От тези състезания е печелил 
Ниш, понеже на пациентите от редица награди в лекоатлески- 
Бос и леград, които се лекуват в те дисциплини. П.Л.Р.

Мероприятието в училищния
\ха ко-двор съвместно организира 

муналното предприятие “Услу
га”, Центърът за култура и кме
тът Владимир Захариев.

Тази вечер и местните ресто
ранти и кафенета бяха

В духа на старата традиция и 
този път в навечерието ма Новата

И тази година в Босилеград- светващите беше подсигурено година сурвакари обикаляха до- 
беше тържествено ознамену- теле па шиш и варена ракия. В мовсте в Босилеград и в селата, 

вана старата Нова година - Васи- рамките на културната програма Облечени п специални за случая 
лица. По този повод за втора по- се представиха танцьорите от одежди, те пожелаваха късмет и 
редна година в училищния двор фолклорния ансамбъл към Цсн- здраве на домакините, които ги 
на 13 януари във вечерните часо- търа за култура, а посредством даряваха с пари, месо, сланина, 
вс беше организирана тържество- специално монтираната видсос- ракия и нр. 
ма културна програма, а за при- тепа присъстващите имаха иъз-

лиег па пълни
Сурвакари в Млекоминци

ско

П.Л.Р.
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В ЗК „Сточар"Подаръци за първото 
димитровградско бебе в 2007 г.

Даниел е роден
Директорът на Димитров- “Сточар” Слободан Кирков на- къв 

градската кооперация “Сто- учихме, че Скупщината на коо- застъпват, 
чар” Йордан Вацсв в началото перацията през октомври ми
на седмицата на Търговския палата година е заключила, че чар” работи 16 години 
съд в Ниш предостави иск е не- фалитът е единственото спасе- счетоводителка, оцени, че ра- 
обходимите документи за въ- ние за фирмата, но процедура- ботници ге са измамени 
веждане на фалитна процедура та за въвеждането му е трябва- много от тях са дали не малко 
във фирмата. Въпреки заканите ло да се задвижи през март т. г. пари за съдебния процес срещу 
си, че на директора ще попре- с цел на работниците, които са фирмата и особено за плащане 
чат да замине в Ниш, като бло- съдили кооперацията за неиз- на вещите лица. 
кират служебната му кола или платени заплати и други парич- 
дори й изпукат гумите, групата пи принадлежности, да се даде тта са дали 150 хиляди динара 
работници, които смятат, че възможност да стигнат до оп- на кооперацията за плащане на 
още не трябва да се въвежда ределени финансови средства аванса на Търговския съд в 
фали гна процедура, не посмяха или пък до имущество. Кирков Ниш за задвижване на процеду-

сподели, че работниците са рата.
В разговор с председателя сърдити и затова, че компетен- 

па Управителния съвет на тните не са им обяснили за ка-

вид фалитна процедура се

Вера Кръстич, кояго в “Сто-
като

и че

Общинските органи на влас-

да го направят.
Б.Д.

*
Колети за 

пенсионери
*

През 2006 година 

регистрирани 45 пожара
4
Д
2

* Съюзът на пенсионерите 
в Димитровград раздели 50 
колета па членовете си в 
трудно материално поло
жение. Членове на Секция
та на жените към сдруже
нието неотдавна посетиха 
димитровградския стацио
нар и занесоха колети на 
пациентите. Колетите бя-

Зоран Николов, Слава и Даниела Христови 
с бебето, Валентин Стоянов и Даниела Станосва

глийски и немски език. Подаръ
ка направил от лично име и по 
инициатива на служителката на 
КИЦ “Цариброд” Даниела Ста- 
ноева. Стоянов сподели, че оби
ча да посещава районите извън 
България, в които живеят бълга
ри, на които да раздава подаръ
ци. На КИЦ “Цариброд” не ед
нократно е дарявал книги.

Собственикът на млекарни- 
цата Зоран Николов припомни, 
че местната организация на 
ДХСС, на чието чело е той, пре-

Валентин Стоянов, банкер от 
София, и Зоран Николов, соб
ственик на млекарницата “Ста
ра планина” в димитровград
ското село Височки Одоровци, 
тези дни дариха първото димит
ровградско бебе, родено в Нова
та 2007 г. Бебето се казва Дани
ел, родено е на 1 януари в ранни
те предобедни часове с тегло 
малко над 4 килограма и е пър
вото на територията на Пирот- 
ски окръг. Родителите му Слава 
и Даниела Христови сърдечно

Според информации, които ските пажари са бушували на 
получихме в димитровградска- 420 хектара площи, 
та пожарникарска служба, ми
налата година на територията години, през 2006 г. броят на 
на общината са регистрирани пожарите в Димитровградско 
45 пожара. Горяли са 3 леки ко- все пак не е бил голям. Пожар- 
ли, 3 обекта и 11 комина или никарите помнят 2000 година, 
греди около тях. Огнеборците когато са трябвали да се борят 
са интервенирали 6 пъти зара- срещу огъня 88 пъти. Още 10 
ди технически смущения на мо- пъти са оказвали помощ на ко- 
торните провозни средства, летите си от съседния Пирот, 
докато 22 пъти са потушавали Статистиката сочи, че полови- 
горски или полски пожари. В ната от пожарите в Димитров- 
тези пожари са унищожени градско се случват на открито, 
около 2000 борови дървета, 27 т.е. в горите или полетата, 
тона сено и 4 тона люцена. Гор- Основният предизвикател на

тях е небрежността на хората.
В пожарникарската служба 

към местното подразделение 
на МВР работят 10 души. Спо
ред преценка на компетентни 
този брой горе-долу е оптима
лен, а задоволителна е и техни
ческата оборуденост. Служба
та разполага с два камиона за 
потушаване на пожари (една 
цистерна и едно т. нар. “навал- 
но” возило) и една лека кола 
“Лада-нива”.

В сравнение с изминалите

ха направени от основните 
жизнени продукти - захар, 
олио, боб и др.
* Председателят на Съюза 
на пенсионерите Павле То
доров съобщи, че организа
цията през септември ще се 
прояви като организатор 
на срещата на пенсионери
те от бившия Нишки реги
он. За срещата в Димит
ровград ще дойдат около 
300 пенсионери.
* Група членове на Съюза 
на пенсионерите начело с 
ръководителите ще ознаме
нуват Деня на жената - 8 
март в с. Кална край Кня- 
жевац. По време на мина
логодишната екскурзия ди
митровградски пенсионери 
посетили Кална и били въо
душевени от гостоприем
ството на местните хора и 
гостилничарските работ
ници.

Пожарът, който неотдав
на избухна в гаража на Са
шо Стоицев в крайградско
то село Келеш, направи ще
ти за около 3000 евро. 
Огнената стихия изпепели
ла моторен трион, инстру
менти за тапициране на 
мебели и други съоръжения, 
макар че пожарникарите 
стигнали 5 минути след 
телефонния повик на Сашо. Б. Д.

Б. Д.

През
фотообективаВеличков връчва подаръците

посрещнаха гостите и им благо- ди месеци взела решение пред
ставителите на партията в мес 

Валентин Стоянов е роден тните органи на властта да пол 
през 1980 година в Козлодуй, зват паричните възмездия, кои 
Дипломирал се е в Юридичес- то им принадлежат за хумани 
кия факултет в София преди ня- тарни цели. 
колко години. Работи като бан
керски служител в клона на НУВ ството Христови е в назавидно 
Вапк ВюЬ1т от Австрия в бъл- социално положение. Слава е 
гарската столица. Говори ан- бил хлепобекар в местната фир

ма “Пекара”, но му е прекъснато 
трудовото отношение. Даниела 
също е безработна. Преди из
вестно време е била заета в едно 
конфекционно предприятие в 
Бабушница.

Лошата икономическа обста
новка и голямата безработица 
са основните причини в Димит
ровградско от година на година 
да намалява броят на новороде
ните деца. Лани в Димитров
градско са родени само 68 бебе-

А-------Ровят
площада

дариха за подаръците.
1

—:.Дга^.

Нека да отбележим, че семей-
След като направиха 

малък застой около ново
годишните празници, ра
ботниците от фирмата 
“Кюприя”
да ровят главната улица 
в Димитровград.

В момента дигат павета
та от площада в центъра.
Преди това подмениха 
водопроводните тръби от улица “Ва- позволява да се провеждат строителни 
сил Иванов -Циле” през площада до работи, така че би трябвало ремонти- 
улица “Нишава”. Заедно с работници- рането на главната улица в града да. 
те от “Комуналац” работеха до късно приключи според плана, 
вечерта и под рефлектори.

Съгласно решението на 
Общинския съвет, на първо
то новородено бебе в Ди
митровград кметът на об
щината Веселин Величков и 
представителят на Народ
ната канцелария връчиха 
50 000 динара и подходящи 
подаръци. Кметът пое и ан
гажимента да съдейства за 
настаняване на работа на 
бащата, който е безрабо
тен с тридесетгодишен 
трудов стаж като хлебо
пекар. ______________ ■ Т-

продължиха

Необичайно топлото време за сезона

А.Т.та.
Б. Д.
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Берковица

*ЙШ*ВГ" Две заседания 

на Общинската 

скупщина
1ШШК1 г\

Ш

,■ ■?«е
ята*-
йш Съветниците в Общинската Министерството 

скупщина в Сурдулица на пое- самоуправление, уточни тя.
Да припомним, че на заседа- 

войната стратегия на общината ние на Скупщина, свикано по 
за периода 2007-2011 гидина и
подкрепиха инициативата във състава на общинския парла- 

ц , Владичин хан да се открие без- мент в присъствието на 23 от-
• \-Л митна зона. Освен това те взеха борници е решено подпредасе-
Ля решение цените на услугите на дателят на Скупщината Драган

че д.. ;итг ....... и з -тЯ Радио Сурдулица да се увели- Иович да бъде сменен от този
имат опит при печене на вол е дру, въпрос. '-:щЯ чат с 20-30 процента, за да се пост, поради, както се обосно-
Но те решили за празника на общината и по ■ V доближат до тези в другите ме- ваха, “надвишаване на компе-
повод Нова година и влизането на България в ~ . ' дийни къщи в тази част на тенциите си, злоупотреба със
Евросъюза да изпекат вол. И тъй като нямали Никола Николов и Пстап Геопгисн ~^ стРа»ата- служебната си функция, слу-
представа как това ще стане, потърсили майстори за печене пт нов Р ’ - Изключително съм довол- жебната кола и с печата на об-
“презгранична съседска” помощ г ‘ иол на от днешното заседание, тъй щината”. На същото заседание

С помощта на още някои бивши заети в отсреща! Веднага се захванахме да правим КЗТ° В работата на общинския на общинския парламент и 
“Комуналац” изборът паднал на двама души шиша, дадоха ни още двама майстори завар- числГ Т^тобшото зГсъвет0 ^пругата на Иович" Сладжана 
от тази фирма - Никола Николов и ПетърУГе- чини. Направихме шиш, бая шиш оттърби о?т “ заявислеГ^седанието ^ УпраГт^л^иГс^нГлщ 
оргиев. Между другото и затова, че трябва на два цола- То, брат ми, саглам вол — цели 340 председателката Мая Митич. - 
място да се направи големият шиш, на който кила чисто! Да го въртиш 
да се сложи вола. Специалист за тази 
е Петър, а и Никола се разбира. Около

!г'к, 1Ш
на местното

В навечерието на Новата година случайно 
бях свидетел на един телефонен разговор при 
замесник-кмета на Димитровград Васа Алек- 
сов. Тогава се обади кметът на община Бер
ковица в България и помоли за съдействие 
при ознаменуването на Никулден и Нова го
дина в техния град.

Как са разбрали.

ледното заседание приеха Раз-

инициатива на една трета от

&. 1 КД
а®ч

рекцията за строителни площи
„ шиш, а да “не Удовлетворена съм и от факта, и пътища, като под лупа било

провърти си трябва майстория. Но се спра- че за първи път партийната сложено и нейното трудоус-
вихме, к во да ти разпраям! А Коля го посо- принадлежност на отборници- трояване в Туистическата орга-

нето пък главен е Никола, който между друго- ли. па го топи там с какво ти, той си разбира. те отстъпи пред животрептя- низация на Сурдулица.
то е готвач, но го бива и за много други рабо- А ®е’ опече се с мерак. Доволни и ние, и кме- Щите въпроси на гражданите,

тът, и замесникът на кмета и берковчани.
- А бе, инициативни млади хора, предпри

емчиви, намесва се и Никола. Как само ни Даниет°. състояло се предиш- незаконните работи и неред- 
посрещнаха, какви любезни! ния ден без участието на отбод- ностите, които върши нашият

Само едно не успяхме, пак се включва Пе- »ическата гРУпа на ДСС, те ще кмет, оплака се Драган Йович.
бъдат реализирани след като се

па
задача

пече-

Сурдулишките радикали 
по които разисквахме днес. Що поискаха моето сменяване са-ти.

И така на 30 декември от Берковица прис
тига специално за двамата кола, която ги за
карва до там.

- Посрещнаха ни като най-близки и ни нас
таниха при семейство Томови, разказва Пе- ца върнаха ни обратно с колата на 31 де- 
тър-Пеца. Те са бе наши хора, жената по по- кември, та не можахме да станем европейци! 
текло от Вълковия! Та нали Берковица е там

се касае за решенията от засе- мо защото открито говоря за

получи поисканото мнение от Д. Мирчев
Л.Т.

Акция по кръводаряванеДве общини "карат" ток в Звонци

Електричарите правят граници С-бщо 15 хуманисти в Сурдулица се отзоваха в 
края на миналата седмица на съвместната акция на 
Общинската опрганизация на Червения кръст и 
Службата за кръвопреливане към Здравния цен
тър. Събраното количество е дадено на местната бо
лница, откъдето апелираха за нови дарения.

По-младите в Димитров- община, по-точно само частта част, която е към Димитров
градско едва ли знаят, че една в административните граници град. Сега, както изтъкват от 
значителна част от Звонска ба- на общината. Токът обаче идва местното управление в Звонци, 
ня се намира на територията от електроразпределителното в една част на Звонска баня 
на Димитровградска община и в Бабушница. И тъкмо оттам има улично осветление, в дру- 
че преди години и самото се- възникват объркванията — то- гата не, т.е. работи там където 
лище Звонци е било в състава ва осветление плаща димит- е платено (или са подменени
й. Административно сега ровградска община, както и за прегорените крушки). От септември миналата година досега 42-ма сурдуличани са
Звонци е в община Бабушница, някои други селища, които са От съответната служба за заболели от хепатит тип А, съобщи епидемиоложката д-р Биляна 
където имат и представители в към това електроразпредели- комунални дейности в Димит- Попович от Института за здравна защита във Враня, 
местната власт телно. В Димитровград неот- ровград изтъкват, че и занап- гьи като мнозинство от заразените са от ромските махали

Но границите дори и об- давна беше подменено улично- ред редовно ще плащат смет- Сурдулица, предполага ее, че източникът на заразата са открити- 
щински объркват нещата Та- то осветеление. Свалените ките за уличното осветление и те канализационни канали в Горна ромска махала. Тъй като.хепа- 
ка част’от уличното осветле- крушки са дадени за подменя- ще подменят електрическите титът е заболяване на мръсните ръце, лекарите препоръчват 
ние в Звонска баня е в компе- не на уличното осветление в крушки в това селище. строго спазване на личната хигиена,
тенция на Димитровградска Звонска баня и то за онази

Епидемия на хепатит А

Л.Т. Д-м.

фотообектиба
—'/М-ад

.рЦ,,48 ; *чЖякога и сега ;;

V

|\ Г • **- 1IV,1. • жДвете снимка са от едно 
и също място: магистрал
ното шосе на изхода от 
Димитровград към грани
цата с България. Колона
та ТИР-ове е заснета през 
февруари миналата годи
на. През януари 2007 г. 
шосето е празно, а ние 
станахме съседи с Европа! Г

■Таз?*?4Ш ..<*■»

V*'
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Александър Дънков_______

Божице, майко рождена, 
за мен си китка свещена, 
за мен си първа радост, 
съдбата и моята младост, 
за мен си въздух и вода 
и хляб, и топла светлина, 
и сън човешки, и тегоба 
и минало и бъднина.
Затуй, Божице, аз не мога 
със радост или тревога 
от сърце да те изтрия!
За мен си ти Месия! 
Майчице моя, божичка, 
на мойта душа сестричка, 
камък ми лежи на сърце:

[/ нивите твои пустеят,
1 младежи тук не живеят, 

старци и баби умират - 
\ у младостта своя събират!

; , Кой ще ти сее нивята,
| кой ще ти жъне житата, 

кой ще ти бере сеното, 
кой ще - на събор в селото,

'г_ кой ще ти хоро играе,
кой ще уроци да знае, 
кой ще на черква да ходи, 
кой ще ти внучета роди, 
кой ще на тлака отива, 
кой ще ти песен извива, 
кой ще целува момите, 
до сватба да брои дните, 
кой ще ти свирка засвири, 

рр) без стада - пусти баири,
УЧ кой ще си сили събира
!__] за тебе, майко, да може
ч> да живей и да умира?!

Дойде ли ден последен 
с теб да се сбогувам, 
във гърди ще те понеса, 
че ти ми беше закрила, 
ти си ме с обич кърмила, 
сърцето с любов пълнила, 
на добър път благословила, 
последен път ще викна, 
ще викна, ще се провикна 
отгоре, от връх МОГИЛА: 
“БОЖИЦЕ, майко рождена, 
оставай китка свещена!”

На сурова в Радомир
(От стр. I

Фестивалът е продължение 
на традиционния обичай в Бъл
гария, според който кукерите 
гонят злите духове, изпращат 
старата и посрещат новата го
дина, изпращат зимата и пос
рещат пролетта и пожелават 
берекет, здраве и късмет па хо-

Ур
рата.

Другото което е характерно 
за фестивала в Радомир, е че се 
организира и изложба на об
редни хлябове и баници от раз
лични села и региони, както и 
на бозата, която е типично пи
тие, с което Радомир е известен 
в цяла България.

Журито на 
Фестивала еди-

&
ДуУЧЧЦ V.' Т Пасти за гоститеШРМ ’ II . '4Р*1нодушно реши В 

първа награда | 
да се даде на 1 
кукерската гру- I 
па от село у
Извор, Радо- Н 
мирско, две 
равноправни Ц 
награди спече- 3 
лиха групите от В 
благоевград- В 
ското село Г 
митли и радо- я 
мирското Лес- || 
ковец, докато © 
трета награда 
бе дадена на * 
групата от Зе
мен.

Припети за 
домакините

от България на Власинско 
културно лято в началото 

? па юли тази година. Това 
ЦЮ най-вероятно ще бъде ме- 
-ШаНИ Двн духов оркестър, който 

може да се представи и па 
меропри
труба” в Гуча към края на 
август.

ятието “Златна

В.Богоев ЙБлагодарение на радомир
ския заместник-кмет Иван 
Иванов и на персонала на 
Генералното консулство на 
Република България в Ниш, 
сурдуличани получиха бъл
гарски визи в рекорден срок 
за да могат да присъстват 
на първия Международен 
фестивал на маскараднитс 
кукерски игри в този град.

лица, водена от директора на 
Центъра за култура Найдан 

С характера и изискванията Стоянович, бе приета сърдечно 
на фестивала в Радомир се за- от радомирския кмет Златко 
познаха гостите от Сурдулиш- Стойчев и неговия заместник 
кия център за култура, за да мо- Иван Иванов, който ги посрещ- 
гат догодина и те да се пред- на на ГКПП Стрезимировци. 
ставят със собствена програма.
Делегацията на община Сурду-

гг
I

Сурдуличани поканиха гости

Традиционен годишен концерт на 
димитровградското КХД

Под знака на юбилея
В големия салон на димит- щ 

ровградския Център за култура I 
в края на седмицата се проведе I 
традиционният годишен кон- I 
церт на местното културно-ху- В 
дожествено дружество. Воде- I 
щият програмата Делча Гигов I 
напомни, че са се навършили I 
60 години от създаването на I 
дружеството и сподели, че ця- Е 
лата 2007 г. за работещите в I 
КХД ще бъде под знака на го- I 
дишнината. Ръководителят на И 
фолклорната дейност към КХД Н 
Шпира Тричков връчи подарък Е 
на димитровградчанката Рад- 
мила Стоянова, която преди 60 
години е танцувала в тогаваш
ния местен фолклорен ансам
бъл.
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|> * Сь>0йАлександър Дънков

4танци от тази част на България, погрижиха и младите артисти 
Оркестърт към КХД, в чий от театъра “Христо Ботев" Ми- 
състав са Шпира Тричков лош Георгиев, Драгана Мито- 

(тръба), Борис Реджич (акорде- ва, Александър Алексич, Сър- 
он), Ивица Глигоров (синти- джан Христов и Надица Ивано- 
сайзър) и Далибор Глигоров 
(барабани), стандартно добре 
изпълни задачата си. Предста
виха се и Тихомир Виденов на 
цафара, Любисав Михайлов

Пред публиката, която до то 
краен предел изпълни големия 
салон, се представиха всичките 
фолклорни ансамбли на КХД с 
около 160 танцьори. Подготве
ни бяха 7 хореографии на сръб
ски, български и други танци. 
Много от зрителите за първи 
път видяха прекрасните тра
кийски народни носии, които 
преди известно време Нацио
налният съвет подари на КХД, 
след като разбра, че ръководи
телят на ансамблите Тричков с 
възпитаниците си подготвя

щж ;■

I'ва с хумористичните си изпъл
нения на актуални теми.

За изнесения спектакъл 
новете на културио-художес- 

на твеното дружество бяха награ- 
окарина и младият Дарко Сто- дени с бурни аплодисменти.

на синтисайзър. Музикал- Проявата показа, че през изми- 
ния си талант за пореден път налия период и танцьорите и 
разкриха местните вокални из- артистите са работили твърде 
пълнители - ветеранът Стоян усърдно и успешно*
Кръстев и младата Саня Любе
нова. За доброто настроение се

чле-

V
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'А1 Р
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Жбстоки битки и много жертви
в междусъюзническото войно
майски"полк почибаГдо 31 май" 1913 г^ВъТо^41^6 25"и пехотен АРаг°- 
аителна, а За съсеаска п ЙпяН й „Зобновил сили, но не3а освобо-
ническа или Втора балканска Война!™ ^ 6°иНа’ наРечена междусъю3-

чщина о

Смоли*

Наложило се полкът да 
предприеме мъчителен десет
дневен поход към Деде Агач, 
където на 1 юни се 
руския кораб “Ерусалим” 
черта пристигнал в Кавала. В 
състава му тогава имало 65 
офицери, 3668 войници и 268 
коне. Всички били включени 
кимапдвандг а от генерал Ива
нов Втора армия, която потег
лила по левия бряг на река 
Струма. Пристигнало и допъл
нение: 527 млади войници, 36 
набор.

Междусъюзническата война 
започнала на 16 юни 1913 
нощното нападение на Втора и 
Четвърта българска армия сре
щу сръбските и гръцките пози
ции. Драгоманци имали жесто
ко сражение на 17 юни при Ка- 
раджа кьой, в което бил ранен

командирът на полка 
ник полков-

Юрдан Динолов, както и 
247 войници и офицери, 11 вой
ници безследно изчезнали, 
гинали 50 войници и команди
рът на Осма рота подпоручик 
Цанков. Между убитите 
и войници от

. . мш

качил на 
и ве-

солмгьа за-
бм.ма полка лг*1Ъбаа)м 

***** " - ••'М/ЩЛ.Св.

имало 
нашите краища: 

редниците Никола Йосифов и 
Мита ""танчев от Петърлаш, 
ред. Ег.снко Станулов от Одо- 
ровци, ред. Марин Алексов от 
Цариброд, ред. Нака Весели
нов от Прача, редниците Геор
ги Павлов и Тоша Неделков от 
Долна Невля, ред. Георги Ко
лев от Моинци, мл. под. Стра- 
ти Тодоров от Власи, ред. То
дор Митов от Желюша...

На 20 юни се завързала 
тока битка при Лахна, в която 
полкът загубил 854 войници и 
офицери, имал 243 ранени и 
бил принуден да отстъпи. От 
нашенци загинали: ф-л Евстати 
Димитров и ред. Георгиев от 
Лукавица. ред. Георги Митов, 
Младен Илиев, Анто Пейчев, 
Никола Милев, Тодор Йотов, 
мл. под. Кръсто Димитров, 
ред. Трифун Стоянов и Иван 
Денков от Цариброд, ред. Тома 
Андонов и Тако Денков от 
Скървеница, ред. Харалампи 
Атанасов и Владимир Анев от 
Горна Невля, ред. Иван Лаков, 
Зарко Гошев, Мито Илиев, Ми
лан Тошев, Илия Гюров и Ма
рин Ташков от Одоровци, ефр. 
Тодор Басов, ред. Костадин 
Гъргов, ефр. Анто Димитров и 
ред. Алекси Величков от Сми- 
ловци, ред. Петър Алексов и 
Рангел Станулов от Градини, 
ред. Делча Васов, Малин Ми
лев и Александър К. Игов от 
Бански дол, ред. Сокол Найде-

Бойниятъ пжть на Драгоманци прелъ иойнигЬ 1912—1913 год.

В
дейна, ред. Истатко Тошев, Ва
сил Димитров, Тончо Христов, 
Петко Иванов и Сава Цветков 
от Борово, ефр. Тома Георгиев, 
ред. Петър Момчилов и Тако 
Тодоров от Драговита, ред. 
Кола Пейчов и Нейчо Дойчев 
от Бачево, ред. Тодор Пешов и 
Петър Гърков от Долни Криво
дол, Лека Златков от Гоин дол 
и др.

Макар отстъпващ и паднал 
духом, 25-и пехотен Драгоман- 
ски полк продължавал да оказ
ва ожесточена съпротива. В 
полка останали само 23 офице
ри и 1695 войници, към които 
на 5 юни били добавени 500 
млади войници. В боя при Чен- 
гене кале на 7 юли 1913 г. заги
нали 34 войници, а били ране
ни 33 войници и подп. Атанас 
Грозданов. В битката при Ту- 
хан 22 войници загинали и 60 
били ранени. В битката при Су- 
шица загинали 8 и безследно 
изчезнали 14 войници, а двама 
офицери и 48 войници били ра
нени. На 15 юни при Крастов 
връх загинали 11 бойци, 13 из
чезнали и 76 били ранени. В те
зи битки загинали нашенците: 
ред. Тодор Маринов от Сено
кос, ред. Костадин Гогов от 
Долни Криводол, ред. Мита 
Тасев от Славиня, ред. Асен 
Тошев от Цариброд, ред. 
Якьим Ратков от Власи, ред. 
Зарко Георгиев от Радейна,

ред. Анто Колев от Борово, 
ред. Иван Димитров от Петър
лаш, ред. Гроздан Денков от 
Смиловци и др.

За подсилване на полка и 
повдигане на бойния му дух на 
23 юли към него били прибаве
ни 300 опълченци и повторно 
били оформени четири дружи
ни. На 27 юли при Еникьой и 
Демир Хисар загинали ефр. 
Илия Гогов от Цариброд и ред. 
Величко Манчев от Пъртопо- 
пинци.

Притисната от войските на 
всички свои съседи, България 
била принудена да потърси 
мир. На 27 юли било сключено 
примирие и е завършена Вто
рата балканска война. Бойците 
на 25-и пехотен Драгомански 
полк си тръгнали за Цариброд 
през Брезник и Ярославци. В 
махла Боровски анове на ца- 
рибродското село Борово пол
кът бил посрещнат от стария 
му командир Юрдан Динолов, 
а на 5 август в 10 часа вечерта 
пристигнал в Цариброд. В ка
зармите останали само войни
ците от 34 набор, а останалите 
били пуснати по домовете си. 
Мнозина обаче не се завърнали 
- оставили костите си на бойни
те полета в родината си, както 
и в Македония, Гърция и Тур
ция. Свидни жертви!

- Следва -
Цветно Иванов

г. с

нов, Димитър Антов и Иван 
Денков от Славиня, ред. Русим 
Киров, Мито Спасов, Мирко 
Ставров и Арсо Велев от Бре- 
бевница, ред. Христо Недел
ков, Христо Иванов и Иго Ми
тов от Долна Невля, ред. Иван 
Модев и Дойчин Ставров от 
Желюша, ред. Нако Манчов, 
Киро Тодоров, Еленко Колев и 
Петър Савов от Петърлаш, 
ред. Илия Киров, Милан Ден
ков и Петър Муцев от Горни 
Криводол, ред. Методи Хрис
тов и Мино Алексов от Пъска- 
шия, ред. Драгомир Джунов, 
Димитър Митов, Никола Тодо
ров и Делчо Костов от Камени
ца, ред. Леко Дойков, Лека Ко
лев и Никола Георгиев и мл. 
под. Саздо Глигоров от Сено
кос, ред. Тодор Тошев и Петър 
Донков от Брайковци, ред. Ки
ро Иванов и Сота Матеев, ефр. 
Георги Алексов и Еленко Ио- 
цев от Изатовци, ред. Иго Ста
менов от Моинци, мл. под. 
Васил Георгиев от Мъзгош, 
ред. Стоил Стоименов от Ра-

жес-

За героизма на бойците 
от 25-и пехотен Драго
мански полк в балкански
те войни съм слушал от 
много хора, а за доброду
шието на нашите воини 
често ми разказваше 
фелдшер Стоядин Йоси
фов от Борово. В някои 
села, казваше той, стар
шините ни нареждаха да 
палим къщите на хора
та. Някои дружини па
леха, но аз и моята дру
жина - не. Внасяме сла
ма в къщата, поливаме я 
с вода, отваряме прозор
ците и я палим. През от
ворените прозорци излиза 
пушек, отдалече изглеж
да, че къщите горят, а 
те остават незапалени. 
Как да им палим къщите, 
когато и те са сиромаси 
като пас?

Нова книга на Богослав Янев IIIIIIIIIII111111111III—1|

Босилеградчани в Македония НР'|
!

книгите „Когато бях учител“ и „Романовци и*>1нев е автор и на 
моите ученици“. ■ш авидни преселници от Босилег- 

радско в Скопие и в други места 
в Македония, дали значителен 
принос в изграждането на съв
ременната македонска държа
ва. Покрай док тори на науките, 
просветни работници, лекари, 
инженери и пр., в книгата са по
местени и биографиите на биз
несмени, спортисти и други 
видни личности с различни 
професии.

Както посочва Райчо Васи- 
лов, целта на автора е била не 
само да увековечи делата па бо- 
силеградските преселници в 
Македония, по и да остави завет 
на младите поколения да зачи
тат и пазят своите корени. 
“Постиженията на по-възрас
тните им сънародници за мла
дите трябва да представлява 
правилна насока в живота им”, 
пише в рецензията си Василов.

Героите на книгата представ
ляват само една малка част, 
едно малко стъбло от огром
ното дърво, чинто корени са в 
Босилеградско.

В книгата не са представе
ни биографиите на още много 
наши сънародници, които с 
постиженията си са заслужи
ли да заемат място в нея. Пок
рай факта, че някои от тях не 
са искали “да се намерят на 
страниците”, вероятно има и 
такива, които не са били из-

Неотдавна излезе от 
печат книгата “Босилег- 

в Македония”, макеШШШ - ':
■ радиани

чийто автор с Богослав 
ЙВ Янев. Издател на книга- 

сдружението на бо
силеградчани в Максдо- 

“Босилеградско”.
В книгата са поместе- 
биографиите на 250

та е

ния
Богослав Янев говори па про
моцията в БКЦ в Скопие

Богослав И. Янев е роден пра 1928 година в Гложйс. 
Основно училище и гимназия е завършил в родното си село 
и в Босилеград, а сетне положил диференциални учител
ски матура във Браня. По време на школуването си е бил 
активен участник в младежките трудови акции, От 1948 
до 1955 години е учителствал в Долна и Горна Лисина, 
Бранковци, Дукат, Ярешник и Горна Ръжана. От 1950 до 
пенсионирането си през 1988 година е вил преподавател по 
македонски език в Романовци и в Куманова. 1а постигна
тите резултати в образователно-възпитателната дей
ност е награждаван многократно. Покрий професионал
ната си учителска работа, Янев сътрудничи и на Пови 
шдпуга , “Просветен съветник”, “Нова Македония”, 
“Политика Експрес”, “Братство” и др.

пи

Сдружението организира в 
Българския културен цен
тър в Скопие промоция на 
книгата, на която освен 
автора говориха и рецен
зентът Райчо Василов, ико
номист, роден в Ярешник, и 
Панде Ефтимов, бивш ре
дактор в “Нова Македо
ния”, а Александър Стоя
нов, но потекло от Горно 
Тлъмино, чете откъси от 
книгата.

вестни на автора по време на 
подготовката на книгата. В 
предговора си Янев изтъква, 
че доклкото му позволят си
лите и възможностите, ще се 
погрижи да публикува още 
една книга, в която да обхване 
биографиите на още пресел
ници.

П.Л.Р.
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Избиране на най-добрите 6 спорта 
6 Пиротски окръг през 2006 г.

В Пирот се срещнаха юношеските селекции на 
Сърбия и България по бокс

(уп и шояжмт* «Е"-"" ■ 

загмите След пау^а от пет години отново ще бъдат из
брани най-добрите в областта на спорта в Пи
ротски окръг през изминалата година. Съот
ветната комисия вече проведе две заседания иОт името на Боксьор- 

ския съюз на Сърбия 
председателят Слобо- 
дан Качар, славно име 
на югославския бокс, 
връчи на селекционера 
на българския национа
лен тим Стефан Сте
фанов голяма сребърна 
купа с надпис: „За дълго 
приятелство и плодот
ворно сътрудничес
тво“.

*
съкрати списъка на претедентите 3а награди, 
финалът на мероприятието ще се проведе на 
26 януари в Клуба на Войската в Пирот. Предсе
дател на комисията е Весна Васич, бивша хан- 
дбалистка. Между кандидатите са голям брой 
спортисти, треньори и спортни дейци от Ди- 
лштровградско.
Кандидати за наградата 
най-добър спортист Ь Пи
ратски окръг през минала
та година са:

титлата спортен деец на 
годината ще имат:

Симеон Манов от АК “Бал
кан” от Димитровград, Младен 

Марко Костич от АМК Алексов от ШК “Цариброд”, 
“Костич” от Пирот, Дамир Ма- Миле Стоянович от ФК “Луж- 
нич от боксьорския клуб “Пи- ница” от Бабушница, Драган 
рот”, Арсение Тодорович от Йоцич от ФК “Раднички” от 
стрелческата дружина “Мило- Пирот и Драган Иванов от 
рад Манчич Луканяц” от Пи- МХК “Пирот”, 
рот, Петър Костич от ШК “Пи- Кандидати 
рот”, Ивана Савич от женския най-добър млад спортист 
хандбален клуб “Пирот , Винко до 15-годишна възраст са: 
Димитриевич от клуба по 
кунг-фу “Църна кобра” от Пи- 

Саша Соколов от ФК

Любителите на бокса в Пи
рот два пъти имаха хубавата 
възможност да гледат интерес
ни двубои между членовете на 

юношескипредставителните 
състави на Сърбия и България.
В първия мач на 11 януари ве- Талантливите юноши от двете национални селек- 
черта сръбските национали по- ции въодушевиха любителите на бокса в пиротска- 
бедиха българските с убедител- та зала “Кей” 
ните 12:2. На 12 януари преди

за титлата

Андреа Тодорова, Алексан
дра Андонова и Андрей Елен- 
ков от АК “Балкан”, Урош Ми- 
ялкович, Марко Райкович и Ду- 
шан Тасич от КК “Пролетер” 
от Пирот, Дияна Соколова от 
СК “Граничар” от Димитров
град и Не.маня Манич от СД 
“Милорад Манчич Луканяц” от 
Пирот и Владимир Гогов от 
ФК “Балкански”.

рот,
“Раднички” от Пирот, Сашапредседателят Слободан Ка- 

чвр, славно име на югослав- Любинкович от 
ския бокс, връчи на селекцио- хандбален клуб “Пирот”, Ма- 
нера на българския национален тея Младенович от баскетбол- 
тим Стефан Стефанов голяма ния КЛуб “Пирот” и Алексан- 
сребърна купа с надпис: “За ДЪр Андреевич от баскетбол- 
дълго приятелство и ния КЛуб “Димитровград", 
плодотворно сътрудничество”.
Този жест бе поздравен от пуб
ликата с дълготраен аплодис
мент и общо въодушевление.

младежкия

За титлата отбор на го
дината ще се борят:

ЖХК“Пирот’, ФК “Раднич- най-добър млад спортист 
ки” от Пирот, СД “Милорад до 19-годишна възраст са: 
Манчич Луканяц” от Пирот,

Кандидати за титлата

Анита Накова от ШК “Ца- 
ШК "Прогрес от Пирот, МХК рИбр0Д”_ дарко Виданович от 
“Пирот и женският отоор на ф^; “радНИчки” от Пирот, Ми- 
ШК “Цариброд”.
За титлата треньор на 
годината кандидатстват:

В предварителните си ин
формации за боксьорския 
мач Сърбия - България ме
диите бяха оповестили при
съствие на представители 
па посолствата на двете 
страни от Белград и Со
фия, но те не дойдоха в 
Пирот. Беше прочетена 
телеграмата на сръбския 
посланик в София Данило 
Вучетич с благопожелания 
за Нова година и извинение, 
че поради многобройпите си 
задължения не е могъл да 
присъства на мача.

лош Симонович от МХК “Пи
рот”, Александър Райкович от 
КК “Пролетер” от Пирот. Ми- 

Небойша Вигневич от ФК лан Бекчич от КК “Тигар” от
Фили-

ЗАГУБИХА, НО ОСТАВИХА ДОБРО 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ: Боксьорите от националния 
отбор на България е треньорите си

“Раднички”, Саша Панчич от Бабушница и Любомир 
ЖХК “Пирот”, Златко Ружичич пов от ФК “Лужница” от Ба- 
от МХК “Пирот”, Драган Раду- бушница. 
лович от СД “Милорад Манчич 
Луканяц”, Ружица Алексова от редни години в Димитровград 
СК “Граничар” и Александър най-вероятно няма да бъде ор- 
Делчев от женския отбор на ганизирано 
ШК “Цариброд”.

Да отбележим, че след 13 попреди началото на своеоб-обед “орлета” отново бяха 
по-добри - 10:4. И двата мача разното ревю на боксьорски 
бяха приятелски, а младите таланти от двете страни дома- 
сръбски и български боксьори кините честитиха на гостите 

залата влизането на България в Евро-
избиране 

най-добрите в спорта.
на

успяха да покажат в 
“Кей” голяма част от атрактив- пейския съюз с пожелания за 
ността на този популярен щастие и успехи. От името на

Боксьорския съюз на Сърбия

Д. С.

Първо зимно попълнение в „Балкански"

Възможност да получатВ юношеския състав на Бъл
гария бяха боксьорите Илия 
Божилов, Стефан Стефанов, 
Юлиян Янков, Кристиян Бош- 
ков, Жеко Жеков, Иван Иванов 
и Любен Тодоров. За тях, както 
и за сръбските им колеги двой
ният мач в Пирот беше още ед
на проверка за европейското 
първенство в Сомбор през юли 
т. г. В експедицията от Бълга
рия бе и Иван Иванов, рефер 
със знака на международната 
боксьорска асоциация АИБА, 
който заедно с колегите си от 
Сърбия авторитетно и спра
ведливо съди в ринга.

спорт.

Ален Алексов 

се върна от София
Атлетика

Тодорова и 

Андонова в Белград * Алексов е играч от средната линия предимно 
с офанзиви и задачи

За димитровградския футбо- футболистите, в редиците на 
лен отбор “Балкански” неот- “Балкански” би трябвало да се 
давна

Двете атлетки тренират под надзор на 
треньора на АОК „Белград“ Йелена Владими
рова.

подписа перспективният озоват още двама или трима 
Ален Алексов. Той е роден през надеждни попълнения. През 

Домакините на мача между 1987 година в Димитровград и март в отбора ще се завърнат 
Сърбия и България получиха през изминалите 3-4 години с още двама добри играчи - Ми- 
похвали за отличната органи- голям успех е играл в съставите лош Йованович и МаркоЗеко- 
зация, а представителите на на- на “Локомотив” от София, вич, които са в казармата, 
ционалните боксьорски съюзи Алексов е играч от средната Подготовките за пролетната 
се договориха за дългосрочно линия предимно с офанзивни част от първенството футб°' 
сътрудничество. задачи. листите ще започнат в края на

До 5 февруари, когато прик- януари, 
лючва трансферният период за

Най-добрите лекоатлетки на АК “Балкан” и кандидатки за 
националния юношески отбор на Сърбия Андреа Тодорова и 
Александра Андонова са на десетдневни подготовки в Бел- 

под надзор на сегашния треньор на ОАКград. Те тренират 
“Белград” и бивш треньор на димитровградския АК “Балкан” 
Йелена Владимирова.

Очаква се формата на двете състезателки да се подобри до
Д. С. Слободан Йовановичголяма степен. Дс
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Оп^лбмманансщ^штател т
Предизборно кумуване в Царибро

са две млади моми от 
Лукавица, облечени в 
забъни, до тях е Мира и 
приятелката й Стефка 
Цицуркина, а накрая 
отдясно е Воя, чинов
ник в съда със съпруга
та си.

На втората снимка 
са младоженците на 
излизане от църквата 
след венчавката. Тук 
булката е с младожене
ца Фердинанд, зад него 
е кумата - съпругата на 
Чохаджич, пред нея е 
Стаменка от Власи, ле- 

Фердинанд. 
Вляво са Нада - сестра-

Нашата мила съпруга, майка, свекърва и баба

МИЦА ДИМИТРОВА
се пресели във вечността, а тленните й останки 
бяха погребани в белградските гробища Орлова- 
ча в първия ден на Новата година.

Винаги с много обич и 
спомняме за теб. Дълбок поклон пред светлата 
ти памет!

■

признателност ще си
С24

От най-близките: съпруг Кирил, син Зоран, снаха Невена
и внуци Йован и Даница

Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата 
скъпа майка, свекърва и бабаля на

ГОЛУБИЦА ДИМИТРОВА 
от Брайковци, живяла в Ниш

Много известни лич
ности в миналото са ку- I 
мували в Цариброд. 
Една от тях е и Бранко | 
Чохаджич,

И «ь.\

Каним роднини и приятели на панихидата, ко- 
ще отслужим на 27 януари на гробищата внароден !

претставител в парла- 
мента на Кралство |
Югославия по време на Г ! 
правителството на Дра- 
гиша Цветкович. №

Чохаджич е кумувал рЧ 
на царибродчанина Фер- !» 
динанд Андонов, който р 
сключил брак с Верка от , 
с. Лукавица през 1938 го- [ "А 
дина. Познанството на ЦВ 
Чохаджич и Андонов ТШ 
най-вероятно е от пре- Я 
дизборната активност, 
когато Чохаджич е из- най-напред в Бабушница, а та на булката, Пенка Ризенова,
оран за народен представител след това в Цариброд. Васа, чиновник от Бански дол и
от Нишка област, а Фердинанд На първата снимка, на път Петър Андонов, 
му е бил главен агитатор в Ца- към църквата “Рожденство Снимката е от семейния ал- 
рибродско. Зашото веднага Богородично”, където се със- бум на Петър Андонов - Пера 
след това Андонов е назначен тояла венчавката, са булката Денкица от Димитровград, 

държавен чиновник Верка и Чохаджич, вляво от тях

ято
нишкия квартал Долна Врежина.

Времето не може да заличи нашата голяма болка и тъга. 
Дълбоко в сърцата си винаги ще пазим прекрасния спомен за 
теб. Почивай в мир!

•!иь«ч-

Синът Боголюб със семейството си

На 3 февруари 2007 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашата непрежалима майка, свекърва и баба

, | ТОНКА МИТРЕВА
> I-ЗЩ от Долна Любата
У:

Осведомяваме роднини и приятели, че панихи
дата ще отслужим на 27 януари от 11 часа на дол- 
нолюбатските гробища.

Ти си жива в сърцата ни и като жива говориш с 
нас - мъдро, грижовно, с обич. Благодарим ти за всичко. Почи
вай в мир и светлина!за Сретен Игов

Синът Янко със семейството си

Кръстословица 313
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ВОДОРАВНО: 1. ЦВЕТАНКА - ЦАНА ИЛИЕВА 
от Димитровград

Панихидата ще се състои на 21 януари от 11 
часа на гробището в Димитровград.

Търсим те в синината на небето, в нашите съл
зи, в очите на минаващите, в най-хубавите цветя. 
Нашата любов винаги ще те пази от забрава.

Опечалени: съпруг Витомир, син Горан, 
снаха Славица и останали роднини

музикален инструмент. 11 
Страна В Африка. 13. Жите 
ли на Югозападна Азия и Се
верна Африка. 15. Положите
лен полюс на батерия. 18 
Предпазителен уред на елек
трическо табло. 19. Кубче за 
игра или комар. 20. Следа. 22.
АВто-знак за АескоВац. 23.
Река В България. 25. Малко 
колело с жлеб за прокарВане 
на ВръВ или Въже (диал.). 28.
Мъжко име. 29. Жанр В теа
търа. 31. Неприличен смях.
33. Мъжки пеВчески глас. 34.
Поредно число. 36. Модел 
руски бойни самолети. 37.
Успоредна линия. 39. Дума за затвор по времето на кому- Вания. 34. Надежда (гал.). 35. 
потВърждаВане. 40. Религия, низма. 14. Държава в Азия. Салони. 36. Министерство 
42. Съд за течности. 43. Ме- 16. Мизерия. 17. Зъл дух. 21. на Вътрешните работи 
тална жица. 44. Дума, с коя- Вид конски ход. 24. Химичес- (съкр.). 38. Столицата на 
то се изреждат Възможнос- ки елемент. 26. Голям плава- Италия. 39. Част от деионо- 
ти. 45. Помещения за про- телен съд. 27. Специалист по щието. 41. Химически знак за

опазване на околната среда, алуминий. 43. Лично местои- 
30. Чернокожи хора. 32. Наз- мение.

На 26 януари т.г. ще се навършат ТРИ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на милия ни съпруг и баща
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 
митничар от Димитровград

Даряваше ни с много обич и добрина. Живеем 
със светлите спомени за теб. Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

Съпругата Миряна, синът Емил и дъщерята Соня

На 22 януари 2007 г. се навършват ЧЕТИРИ 
ГОДИНИ, откакто останахме без нашата скъпа
ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА 
от с. Смилопцн

Времето няма да заличи тъгата ни по теб. С 
мас си винаги, защото споменът за добрата и 
обичана съпруга и майка никога не може да из
чезне. Почивай в мир!

Съпругът Сотир и дъщерята Емилия със семейството си

дажба на стоки.
ОТВЕСНО: 2. Кумир. 3. Кон 
(поет.). 4. ОбезпраВен чоВек.
5. Къщичка за пчели. 6. Жен
ско име. 7. Мярка за земна I. Кон. 3. ПАОК. 7. Анита. 11. Ас. 12. Сряда. 13. Пот. 14. Мас- 
площ. 8. Химическо Вещес- тика. 16. Ком. 17. Ми. 18. Уелс. 19. Молебен. 21. Лодки. 23. Во- 
тВо, разредено с Вода. 9. Сло- дород. 24. Ара. 25. Враца. 27. Азия. 29. Ена. 31. Атака. 33. Инд. 
жен уред. 10. Команден цен- 34. Юг. 35. Рудар. 37. Пи. 39. Ар. 40.1 (оВина. 41. Трева. 44. Ин. 
тър при армия. 12. Сибирски 45. Сара. 46. Елада.

Решение на кръстословица 312 ■ Водоравно:
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#4 1 Манчин рабуш
Щ1 Патерице
\ Юучера йе кига му заседомо и да
\&Аг*У сабале са- ти не распраям повече.

Ее, све това нали требе да 
се намокри, а нийе изгле
да толко смо се нарезали, 
та басамаците се стеснили 
и нийе смо ватили по-нап
реко. И кико що видиш, 
место тъгай да се потпи- 
рамо, потпирамо се съга...

- Ама не сте ли могли 
малко да поприкочите?

- Кико бре Манчо, да 
поприкочимо, кига Дима 
се разрова за визете що ни 
уведоше от Нову годнч“?

- Па кво имаю визете с 
празничнете патерице?

- Кико да немаю, имаю 
млого! Дима свако ютро 
боксуйеше на Градинье, а 
я шлепуйео по путат до 
границу!
ама по некойе йевро па
даше свак дън, с ньи си 
накупувамо йедно-друго 
за празниците. А Дима ки
га ровну: "Симо, Симо, кво 
че прайимо съга? Я ве- 
чимка нема да могу без 
визу да идем на боксуван- 
ье, а за тебе се проредите 
шлеперите и йедва ли че 
може
“Добре де, кажем му я, 
ама разбра ли дека “Сло- 
бода” йе продадена на 
некиквога гърка, па нап
ролет требе пай да почне 
да работи?" “Знам ли, ка-

Някой си Степан от едно босилеградско село
имал млада и хубава шуренанка, ама имал и 
тежка мъка: много му било мерак да я “оправи”,

мо що не 
се шашар- 

диса! Гледам, иду през 
Павлиончето Сима и Ди
ма, и двоицата се потпи- 
раю на патерице. Я съм 
вишъл човека с патерице 
и не ми йе млого чудно, 
ама не съм вишъл двоица 
да иду зайедно, да залате 
навам-натам и да се смею 
кока су добили на лотото.

- Ее, кво стайе? - прио-

но никак не успявал да намери колан.
Веднъж шуренайката дошла при зълвата и зс-

та и им казала, че има намерение да им гостува 
два-три дни. Голям късмет!? Неее! Като за беля, 
баш тогава започнали дните на Степан да меле
жито в орташката воденица. А не смее да си из
пусне реда.

Отишъл той да меле жито във воденицата,
обаче не преставал да умува как да използва 
случая. Привечер най-сетне му хрумнала добра
идея. Преди полунощ се върнал до къщата си,
качил се на покрива и през комина започнал да
вика с престорен глас:

- Стееевааанеее! Стееевааанеее! дим им я.
-Све по старо! - одгова- 

раю у йедън глас.
- Кико бре по старо, кига 

скоро дочекамо две Нове 
године?

- Дочекамо и испрати-

- Стеван не е тука, кой го вика? - попитала же
на му.

- Гоооспооод!
Жената занемяла.
- Да му кажеш да оправи шурняята, ели че му 

умре жената! - рекъл “Господ” и не казал пито 
дума повече.

Сутринта Стеван си дошъл вкъщи, за да види 
какво ще се случи. Жената и шуренайката обаче 
и не споменали среднощния разговор с “Госпо
да”. Той се върнал във воденицата и решил да си 
опита късмета още веднъж. Преди полунощ пак 
се качил на покрива и започнал да вика себе си с

“Божи” глас. И този път се явила неговата жена 
и му казала същото. Тогава “Господ” рекъл:

- Да му кажеш, ако не оправи шурняята, че му 
умре и жената, и шурняята!

Двете жени изтръпнали от страх и не спали 
цяла нощ. Щом съмнало, Стеван си дошъл вкъ
щи и с нетърпение чакал да види какво ще се 
случи. Жената пак не му казала какво е рекъл
____________  Господ, ама този път шурняята

решила да не мълчи. Побутна-

Очеш-нечеш,мо!...
- А това с вас, кво йе?
- Патерице! - пай ми од- 

говараю зайедно.
- Знам кво су патерице,

ама защо и двоицата и от- 
куде-накуде?

- От патерицете!
- Кво сте запели патери

це, па патерице? Кико 
бъш и двоицата, колко ви
дим нема ни снег, ни лед, 
ни пързалкье...

- Нема, ама има патери
це...

- !91

Очу, тате ла зълва си и рекла:
- Како, ели кажи що рече 

Господ, ели я че кажем! Мене 
ми се йоще не умира!Очу, тате, да станем митничар, 

у Сърбию бре митничар йе цар!
Пийе вискьи и малборо чури, 
от еврикьи джепища му се надули.
У митничари иду лоши гяци, 
найди връзку и тамо ме “убаци”. 
Митничар, тате, мисли с главу, 
работи за паре, не за славу.
Ка шверцер границуту минюйе, 
и държаву, и закони пцуйе, 
ама митничара у ребра нодмуне, 
що йе по-мутан, повече му суне, 
или па митничарът си сам узима, 
а шверцерът се цери и с главу клима. 
Побуни ли се - ютре нема да мине, 
че га одере, главу че му откьине!

Сакам, тате, да станем митничар, 
у Сърбию бре митничар йе цар! 
Затова, колко да йе голем мръсник, 
у Сърбию га, тате, окаю ЦАРиник!

шлепуйеш!”даК. Г.

- Не гледай тейе патери
це, а си помисли за пате
рицете по празниците! 
Свак парзник си има па- 
терицу! Е бъш от туя па- 
терицу настрадамо...

- Кико бре?
-Млого лъсно! - поче Ди

ма. - Нийе двоицата кига 
су празниците, пазимо да 
се не напийемо, да доче
камо и испратимо гоейете 
кико що требе. Ее, на ют- 
редън, кига йе патерица
та, цущимо душу на во- 
лю. Я и Сима по старуту 
Нову годин на патерицуту 
се найдомо от сабале. И 
кико що му йе ред заседо
мо на огризинуту. А да ти 
признайемо, джабе се ока 
огризина, оти све йе било 
само малко начето, та ни-

Потешго за он, начу дека мнозина 
нема да се върну на рабо- 
ту!”

- Е Манчо, кво мислиш
Около пет хиляди пиротчан- 

ци отчаяно ровят по потеклото 
си, за да могат да подадат за
явление за български паспорт, 
твърдят от радио Б 92.

Абе, братя и комшии пирот- 
чанци, това ровене щеше да е 
излишно, ако преди години ва
шите бащи, па и вие не бяхте се 
отказали от корените си. Сега... 
язък, да бяхте поне торлаци!

ти?
- Мислим дека първо 

требе да върльите тея па
терице, а и да зарежете 
онея друтьете патерице, 
оти кико що видиш, не но- 
се добро...

- Е, оно и визете не ни 
носе добро, ама знайеш 
ли дека тия народ йе ши- 
ляв кико овъс, све че на
мери некою пролуку и че 
се провре...

- Е, това се и тражи: свак 
да се снаоди и да му мис
ли кво че праи!

А.Т.

„Дудуцм“ по 
географияНечу5 тате

Тук, на Балканите, когото и 
да питаш, ще ти каже, че Брюк
сел е столицата на Белгия, а 
Хага столицата на Холандия. 
Ама, ако питаш умните глави 
от администрацията на Евро- 
съюза как се наричат столици
те на двете новоприети държа
ви в ЕС, ще получиш следния 
отговор:

“София е столицата на Ру
мъния, а Букурещ столицата на 
България!?”

Да, да, точно така пише в 
официалните джобни тефтер
чета и настолни дневници, кои
то са раздадени на служители
те на ЕС в Брюксел?!?

Що ме караш, тате, да стнем пандур? 
Па я не съм, тате, толко щур, 
по чаршию ко заулав да се скъитам, 
ночем по кафикьи да се загньитам, 
да чучим по сокаци и под стрейе, 
да писуйем било йе и това що не йе, 
да йедем-пийем ка ми се не йеде-не пийе, 
до пензию пендрекът по дупе да ме бийе, 
да ме откараю у пензию с 40 године, 
па да се дзверим ко че ми старос мине.

Мапча

| - Да, да. Те са се появили още
[_ когато Господ показал Ева на 

Адам и му казал: “Ето, избери си 
жена!”* * *

Вечерта след изборите хора от 
изборния щаб докладват на пар
тийния лидер:

- Имаме две новини, добра и

Изборни смешки
Двама говорят за политика:
- Абе, защо ще гласуваш за то

зи измамник? Нали знаеш, че са
мо обещава, а после нищо няма да 
изпълни?

- Да, ама няма да го изпълни 
след четири години, а обещава се- лоша.га!Не чу бре, тате, не съм толко щур, 

нечу, тате, да будем пандур!
- Каква е лошата?
- Противниците събират 66% 

от гласовете.
- А добрата?
- Ние събираме 77 процента!

- Знаеш ли, че изборите са ста
ри колкото и светът?

- Хайде-де!Цветко Иванов
Т. П.
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