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Българо-сръбско трансгранично 
______ сътрудничествомчнпмп и 

мм рути Два проекта за 

Пантелей и Лом
Българската община Лом спечели два проекта по програма 

- трансгранично сътрудничество с нишката градска об
щина Пантелей на обща стойност почти 102 хилади евро. Лом 
е единствената община в България, която успя да защити два 
от близо 400 кандидатстващи проекти, каза кметицата Пенка 
Пенкова при представянето им в община Пантелей в края на 
миналата седмица.

ФАР
Републиканската избирателна комисия до на

бирането на вестника не съобщи официални ре- 
зулати от проведените в неделя седми поредни 
парламентални избори в Сърбия, но по всичко 
личи, че неофициалните резултати ще бъдат и 
окончателни. От РИК съобщиха, 
бори са могли да гласуват 6 653 851 
граждани, а своето право са използвали 60,35 на 
сто от тях. За 250 места в парламента силите си людатели констатирали, че парламентарните 
премериха 20 партии, коалиции и една група избори са минали в демократична обстановка, 
граждани. Най-много депутати вкара СРС-81, На някои избирателни места са забелязани пре
следват ДС със 65. евентуално 64 представите- ПУСКИ и неправилности, но те не могат да опет- 
ли, Коалицията ДСС-НС- 46 (47), Г 17 плюс-19, нят и да сложат под ВЪПр0с общите резултати. 
СПС-16, коалицията ЛДП-ГСС-СДУ-ЛСДВ-15! На РИК са предоставени около 90 забележки, в 
В парламента ще имат депутати и няколко пар- к°ито са посочени различни неправилности, но 
тии на националните малцинства - СВМ на Йо- след като ™ разгледала тя констатирала, че поч- 
жеф Каса вкара трима, от Листата за Санджак ™ всички са неоснователни. Същевременно тя 
на Сюлейман Углянин минаха двама, а по един наложила изборите да се повторят на десетина 
представител ще имат Унията на ромите в Сър- избирателни места.

Тя "гласува" вместо баща си
(На стр. 2)

бия, Коалицията на албанците от Прешевската 
долина и Ромската партия.

РИК, ЦеСИД, както и чуждестранните наб-

че на тези из- 
пълнолетни

Кой ще (формира правшештво?
Преди изборите, както и до дачата да състави ново прави- равят под натиск на европейски 

обявяването на резултатите, телство и кои партии и коали- представители, които настоя- 
основният въпрос беше коя ции ще управляват Сърбия е ват за демократично и проев- 
партия или коалиция ще ги спе- въпрос, от който зависят много ропейско правителство. Докол-

кото обаче не успеят да се съг
ласят, тогава няма да може да

Домакините и гостите по време на презентацията

Пожар в
Димитровград отне 

живот
чели, коя колко мандата ще други, включително и този как 
вкара в парламента, а кой ще и с какви темпове ще се развива
остане под ценза. Сега, когато страната и какъв ще и бъде се оформи трипартийно прави- 
резултатите са известни и кога- имиджът в света.
то е ясно, че нито една партия Имайки предвид съотноше- ламентарно мнозинство от 129 
или коалиция не може сама да нието на силите в парламента, депутати. Според втория вари- 
сформира правителство, се на- политическите аналитици из- ант правителство могат да със- 
лага въпросът кой с кого ще се тъкват няколко варианта за тавят ДСС и СРС, които в пар- 
коалира за да състави нова формиране на ново правител- ламента имат 127 депутати. В пожар, който избухна в неделя в къща на улица “Детко Пет -
власт Президентът Борис Та- ство. Според първия вариант Някои смятат, че тази коалиция р0П” в Димитровград, загина 81-годишният Тодор Алексов. 
дич оповести че ще започне да ще могат да го формират ДС, ще бъде по-стабилна ако й сс Алексов се удушил от пушека. Когато огнеборците го изтръгнали 
води пазговогш за формиране ДСС и Г 17 плюс. От Г 17 опо- приключи и СПС с 16-те пред- от къщата, тон още бил жив, но издъхнал в линейката на пътя към 
на ново правителство с пред- вестяват, че ще гюдкрепат оня ставители. Според третия ва- болницата.
ставителите на политическите кандидат-премиер, за когото се риант правителство, по мал- В неделя в Димитровградско бяха регистрирани още два пожа- 
партии и коалиции влезли в съгласят ДС и ДСС. Засега оба- цинствено, могат да формират ра на открито в селата Пъртопопннци и Внсочки Одоровци. От 
пяппя ентя велнага' след като че ДС не се отказва от Божидар ДС, Г17 плюс, ЛДП и малцип- началото па годината в Димитровградско са регистрирани над 
Реп б” янгката избирателна Джелич, а ДСС от Воислав Ко- ственигс партии (106), при ус- 15 пожара. От пожарникарската служба отправят апел към граж- 

У ЛИ пс,„„ окончателни- щуница и въпрос е дали тези ловс да бъдат подкрепени от даните да проявяват по-голяма бдителност и особено да не за- 
мисия съ ячапа че две партии ще успеят да надми- ДСС. Малцинс твено правител- палват без контрол трева, плевел и стърнища. Б. Д.

гансултаииите ще започнат ’те- нат партийните си интерси. Ня- ство могат да формират и дру; 
зи лни А п г гов^на кого той ще кои аналитици са убедени, че те ги коалиции, но е въпрос кои
Говери премиерския пост и за- ще бъдат принудени да го нап- ще има интерес от него, като се довери премиерскии имат предвид предизвикател-

---- ---------- I ствата, пред които се намира
Сърбия, преди всичко решава
нето на статуса на Косово и 
Метохия, сътрудничеството с 
Хага и трасирането на пътя на 
страната към европейските ин-

телство, зад което да има пар-

Пожар и 6 Долна Дюбата

Дъждът предотвратил 

катастрофатаЕС приветства 

резултатите от изборите
Европейският съюз приветства резултатите от парламен-

европей(Ж3щщ^реформаторски°п^тии говори'добре^а усилия-

Та Председателят на Е^ршюй^ката^мисия Жозе Мануел Ду- 
рауБарозу каза, че демократичните сили заедно имат мнозин-

която иска Сърбия да е част от нея , посочи Барозу.

В долнолюбагската махала Широки дол, в местността Ябъл- 
теграции. ков Д°л. миналия петък избухна пожар, но благодарение на дъж-

Доколкото представителите да, бързата интервенция на местното население и на пожарника- 
на парламентарните партии и рите от Босилеград гой навреме беше локализиран, 
коалиции не успеят да съставят По думите на очевидци, в ранните следобедни часове н. 
правителство, ще се наложат явление огнена стихия захванала храсталаци и °°Р0®“ ‘ [ 
нови парламентарни избори, къщите в Ябълков дол. Местните жители веднага се ор Р‘

ли и започнали да гасят пожара, а същевременно осведомили и 
босилеградското отделение за противопожарна зайци..

1 бедствието. За щастие
на огъня

Никой обаче не вярва, че ге ще 
се откажат от власт и мощ, по
неже нови избори са и попа екип бързо пристигнал на мястото на ппп„.чилгг." ”е;™. ;г: пг— р

В.Б.спечеленото досега.
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Два проекта за 

Пантелей и Лом
След парламентарните избори

Избирателните бю
летини в Босилеград- 
ска община и този 
път бяха печатани 
двуезично - на българ
ски и на сърбски език.

Босилеград

За ДСС-НС - 50,75% (От стр. 1

* От общо 8716 граждани, включени в избирателните списъци, на избори
те гласуваха 5385 (61,78%) докато 109 бюлетини бяха невалидни.

На парламентарните избори в Босилетрадска ма представители на партиите и коалициите, ко- 
община най-много гласове - 2733 (50,75%) спе- ито участваха в изборите. И този път изборите в 
чели коалицията ДСС-НС - д-р Воислав Кощу- общината бяха наблюдавани от представители 
ница. Тя спечели във всичките 31 избирателни на ЦеСИД. 
секции. На второ място се класира ДС с 915 гла
са (16,99%), следват СРС с 483 (8,96%), коалици- управление и координатор на работното тяло за 
ята ПУПС-СДП - 254 (4,71%), СПС - 250 провеждане на изборите в общината, заяви, че 
(4,64%), Г 17 плюс има 196 (3,64%), коалицията гласуването е минало без проблеми и по законо- 
ЛДП-ГСС-СДУ-ЛСВ - 181 (3,36%), ПСС - 161 ва процедура и изтъкна, че в работното тяло не е 
(2,99%) и СПО - 55 (1,02%). Останалите партии и пристигнало нито едно официално възражение 
коалиции са спечелили далеч под 1% от гласо- във вързка с редовността на изборите. Той до

бави, че определени контрольори в някои изби- 
За отбелязване е, че изборите в Босилеград- рателни секции са вписали забележки в прото- 

ска община бяха контролирани от чак 1364 ли- колите, че някои са гласували без документи за 
ца. Освен по шест члена в постоянния състав на самоличност, заради роднински връзки в съста- 
избирателните комисии, във всяка избирателна вите на избирателните комисии и пр. 
секция изборите бяха контролирани и от по два-

Станиша Зиновиев, началник на общинското

вете.

П.Л.Р.

Димитровград

ДС спечели във всичките 

23 избирателни колегии
На територията на Димитровградска община рендума за новата конституция, 

изборите за народни представители в Парла
мента на Сърбия се проведоха в 23 избирателни ни резултати от валидните 6159 бюлетини 
секции — шест повече отколкото бяха за рефе- най-много гласове спечели Демократическата тим Два проекта

партия на президента Борис Тадич - 2406 или 
38,11%. След тях са радикалите, които са спече-

Въз основа на неофициалните, но окончател- Пенка Пенкова: Единствено ние успяхме да защи-

Проектът “Добри съседи - добри партньори” е на стойност 
лиха доверието на 1160 гласоподаватели около 77 000 евро. Целта му е коопериране между община Лом и 
(18,37%). Коалицията на досегашния премиер побратимената й градска община Пантелей в Ниш за създаване 
Кощуница и на Велимир Илич -ДСС-НС е на на условия за повишаване на кредитния им рейтинг чрез укрепва 
трето място със 794 гласа (12,58%). Четвърта е не на партньорството. Ще бъде разработена Стратегия за иконо 
Социалистическата партия на Сърбия с 376 гла- мическото сближаване и развитие между Лом и Пантелей в пери 
са (5,96%). Следват Г17 плюс с 357 гласа ода 2007 - 2013 г. Ще бъдат обучени две ядра специалисти от две 
(5,65%), коалицията ПУПС-СДП с 331 гласа те общини за работа по проекти, Интернет страница с електро 
(5,24%). Коалицията, оглавявана от Чедомир нен наръчник за писане на проекти, маркетингови стратегии и 
Иованович, спечели 311 гласа (4,93%). Повече ще се издава двуезичен информационен справочник с рекламни 
от сто гласа — 195 (3,09%) получи партията на материали и седмичен информационен бюлетин “Магистрала”, 
Боголюб Карич. чийто първи брой също бе промовиран на срещата в Пантелей. В

Интересен е фактът, че във всичките 23 изби- Лом ще бъде създаден Център за трансгранично сътрудничес- 
рателни колегии най-много гласове печели ДС, тв°, който да осигурява 
което се случва за пръв път. Според неофициал- бърза и адекватна ин

формация за местнотони сведения, такова нещо се е случило само в 
Димитровградска община. икономическо развитие, 

Иначе в общината са регистрирани 9564 гла- пазара, възможностите 
соподаватели. Пред урните са се отзовали 6313 за инвестиции, с цел 
избиратели или 66,01%. 164 бюлетини са нева- привличане на инвести-

А.Т. ции.лидни.
Стойността на вто

рия проект “Изкуство 
без възраст и граници” е 
около 25 000 евро. Той е 
насочен към установя
ване на дълготрайно 
културно сътрудничес
тво между двата гранич
ни района. Към общин
ската художествена га
лерия “Поломие” ще бъ
де устроен Арт инфо- 
център като устойчива 
мрежа за комуникация, 
сътрудничество и взаи- Братислав Благоевич: Това е 
модействие. Художни- първият брой на двуезичния 
ците от двата града и та- бюлетин “Магистрала” 
лантливи деца за изоб-

Сурдулица В Бабушнпшко
победиха
радикалитеВисока 

избирателна 

активност От 12 514 гласоподаватели в Ба- 
бушнишка община своето право 
използваха 64,97 на сто. Изборната 
листа на СРС получи най-много 
гласове - 2196 (27,01 %), следват 
листите на ДС - 1442 (17,73 %), 
СПС - 1154 (14,19 %), ДСС-НС - 
1042 (12,81 %), Г 17 плюс - 717 
(8,81%), СПО - 420 (5,16 %). Своя 
вот на ПОПС-СДП дадоха 334 ду
ши (4,10 %),
ЛДП-ГСС-СДУ-ЛСДВ - 283 (3,48 
%), ПСС - 162 (1,99 %), на Унията 
на ромите на Сърбия - 84 (1,03%)...

Сериозни нарушения на избор
ната процедура не е имало.

На произведените в неделя парламентарни избори и в 
Сурдулишка община беше отчетена висока избирателна 
активност - 67,1% от избирателите са гласували в 44-те 
секции. Според предварителните окончателни резултати 
на общинското избирателно тяло най-много гласове е по
лучила Демократическата партия на Борис Тадич - 27,61% 
от гласувалите. На второ място са сръбските радикали с 
21,87% и трети - ДСС - НС с 13,2%. За разлика от резулта- 

страната, Движението силата на Сърбия -Боголюб 
Карич в Сурдулица се нареди на четвърто място със спе
челените 11,82 процента от гласувалите. Прагът от 5% са 
надминали още социалистите - 8,01% и Г-17 плюс - 6,32%. 
Коалицията около ЛДП на Чедомир Иованович, която на 
републиканско ниво изпълни ценза, в Сурдулишка общи- 

доверието на едвам 2,2% от избирателите.
В.С.Б.-Д.М.

разителното изкуство
ще обменят информации за културни изяви, като най-универсал
ният и достъпен език за комуникация без възраст, граници и на
ционалност.

Покрай кметовете Братислав Благоевич и Пенка Пенкова и 
най-близките им сътрудници на промоцията в Пантелей присъс
тваха окръжният началник на Ниш Милан Лапчевич и замес
тник-кметът на град Ниш Деян Райчич. Специални гости бяха ге
нералният консул на България в Ниш г-н Георги Юруков и вице
консулът Георги Вадев.

на коалициятатите в

на спечели Б. Д. В. С. Б.
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Заседание на ГС на АСБЮ В първата част на заседа
нието д-р Драган Андонов 
отправи критики за начи
на по който се избира но
вото ръководство и то 
охарактеризира като не
демократичен. Той 
тикува и някои от присъс
тващите, като ги обвини, 
че искат от ДСБЮ да съз- 
дадат семейна партия. 
След това, заедно с още 
няколко членове напусна 
заседанието и не участва 
в избора на новото ръко
водство.

В България само с лична 

карта - българска!Драголюб 

Иванчов е нов 

председател
кри-

Почти един месец след прилагането Междувременно продължават настояни- 
на визовия режим за влизане в България ята на представителите на Националния съ- 
доста неща вече са изяснени. вет и КИЦ “Цариброд” за населението пок-

Подразбира се, че освен с валидна ви- рай границата да се намери начин за безви- 
гражданин на Сърбия, който зово влизане в България. От друга страна 

притежава български паспорт, може същите настояват исковете за българско 
свободно

за всеки

* Приета 
е оставка
та на до
сегашния 
председа
тел на ГС 
Йовица 
Костов.

да пътува в новоприетата гражданство, подадени предимно от граж- 
У членка на Евросъюза. Много граждани дани с български произход, да бъдат реше- 
] на Сърбия, предимно от българското ни по-бързо. За тази цел вече са събрани 
| малцинство, имат валидни български около триста такива иска, които трябва да1><3§| | <м лични карти, т.е. постоянно пребиваване бъдат предадени в Народното събрание на 

'|«ьУ на територията на България, но все още България.
нямат български паспорт. Тези гражда- Дали Народното събрание ще има поло-

й ни могат да влизат в България с личната жително отношение към сънародниците 
Л си карта без да са им необходими виза и преди всичко от Димитровградско и Боси- 
У задграничен паспорт, така както бълга- леградско, които с визовия режим са 
И рите само с лична карта влизат в която и най-много засегнати, остава да се види.
„ да е страна от Евросъюза.

Л'Досегашни- 
временен -ИЗ 

председател на 1$^
ДСБЮ Драго
люб Иванчов е 
избран на този 
пост на заседа
нието на Глав
ния съвет, про
вело се на 21 
януари в поме
щенията на бо- 
силеградския филиал на КИЦ “Цариб
род”. Иванчов е роден на 28 януари 1965 
година в Бранковци. Завършил е виеше 
военно училище, а в момента е безрабо
тен.
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Шят А.Т.
ВЦ'
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: * След въвеждането на визите: ;

I Опустяха фришоповете, 

“Метрото”, “Илиянци”...
■_

рител на партията беше избран Иван 
Николов, председател на Програмния 
съвет на босилеградския КИЦ, а за ка
сиер Драган Христов.

От Нова година, след като България изчисления са на около 15-20 хиляди лева 
стана член на ЕС, граничните пунктове дневно, което на годишно ниво прави мили- 

ГС взе решение за промяна на името по границата между Сърбия и България они левове, 
на партията, така че вместо ДСБЮ в опустяха, 
бъдеще ще се нарича ДСБ - Демократи
чен съюз на българите. Беше прието

Същия срив настъпи и на софийския сто- 
В сравнение с края на миналата годи- ков базар “Илиянци”, където също така то

на трафикът през границата намалял с лямата част от клиентелата бяха т.нар. “ку- 
около 80 процента. фарни търговци” именно от Сърбия. “Доп-

“Сега границата е пуста, което не се е реди Нова година изкарвах най-малко по 
случвало с десетилетия”, потвърдиха 100 евро дневно от продажба на облекло,

На заседанието беше избран и нов 
Главен съвет. Освен досегашните му че
тирима членове - Драголюб Иванчов, 
Иван Николов, д-р Марко Шукарев и Ди
митър Димитров, които присъстваха на 
заседанието, чрез тайно гласуване бяха 
избрани нови седем члена: Бойчо Димит
ров, д-р Симеон Арсов, Драган Христов 
и Александър Димитров от Босилеград и 
царибродчаните - Злата Шукарева, Йоса 
Милошев и Зоран Милошев.

За заместник-председатели на ГС бя
ха избрани д-р Марко Шукарев, лекар 
специалист по гинекология и акушерство 
от Димитровград, и Бойчо Димитров, 
гимназиален учител по физическо възпи
тание от Босилеград. За секретар и гово-

становище да се направят съответни 
промени в програмата, в Устава, печа
та, членските карти и в други документи
на партията. Решено бе да се сформи- „ - _ _
рат нови общински съвети в Босилеград митничарите от двете страни на грани- наи-вече на сръбски граждани. Сега бизне- 
и Димитровград, а сетне ГС да обсъди “ата- сът ми умря..”, коментира един тамошен
избора на новите местни ръководства.

На заседанието беше прието стано- закрити фришопа на изходната страна 
вище партията по-активно да се включи откъм България също пустеят, 
в политическия живот на българите в 
Сърбия. С едноминутно мълчание при-

Разбираемо, е че и останалите два не- търговец.
И още една новина: “Цигарите "Уюегоу", 

които доскоро контрабандно се внасяха от 
Подобно нещо може да се каже и за Сърбия и се продаваха из цяла България, 

магазина “Метро” в София, на който наводниха българските магазини и се про- 
доскоро основни клиенти бяха хора от дават по 2 лева кутия. Те вече официално се 
Сърбия. Както ни потвърдиха в самия внасят от Румъния, където се произвеждат 
магазин - от началото на годината в тамошния “Бритиш Американ Табако”. 
“Метро” търпи огромни загуби. Грубите

състващите почетоха паметта на почи
налите членове на ГС и се обявиха в 
защита на българските медици в Либия.

П.Л.Р.
Т. Петров

ШтРеагиране а

За визовия режим не решават в София и Брюксел, а в Белград!
По повод статиите “Трябва да се кметът се договориха молбите за удос- с данни за българска народност, ио той настои в сръбската скупщина за изпъл- 

пригаждаме към една нова атмосфера” товеренията за български произход, си предлага услугите да ги занася в няване на европейските критерии за 
и “Решават София и Брюксел” във в. които издава агенцията, да се приемат Агенцията за българите в чужбина? пълноправно членство на Сърбия в ЕС 
“Братство” от 12 януари 2007 г. искам в кметството в Босилеград.” Има ли по-голям цинизъм от това!? и тогава вече няма да има визи. Това е
да изразя своята гажданска позиция За “Братство” и Владимир Захариев Надявам се, че сръбските служби пя- най-доброто нещо, което може да нап- 
към някои становища и изказвания (за България стана “майка родина” едвам мат нужда от неговия надзор над мол- рави за Сърбия, щом е толкова влюбен 
които не е ясно дали са на Владимир когато бе въведен визовият режим... бите за българско гражданство. в нея и иска вярно да й служи. Всичко
Захариев или на в “Братство”). Как сега изведнъж българите в Боси- Готов съм да наградя всеки, който останало са лъжи.

Цитирам- “ гражданите на Боси- леград станаха 95%, след като им бе ми покаже стенограма от сръбската Днес трябва да понесем последици- 
легоалска община са стъписани от въведен визов режим, а по време на скупщина, от която да се вижда, че Вла- те от грешките, които направихме 
Лакта че за идването в майката родина преброяването на населението през димир Захариев е казал едиа-сдипстве- миналото. Най-големите от тях са, че 
им трябват визи Въпросът как да се 2002 г. “имаше” 1300 сърби? Които на на дума да защити правата и интереси- изгубихме битката за ДСБЮ и свобо- 

сии издаването на тези документи, всичкото отгоре, начело със “сръбски- те па българите в Босилеград, които дата на медиите. От сегашната криза 
който задвижи кметът на общината и те патриоти” от български произход, при все че имат всички права, нямат няма да ни извадят ония, които ни на- 
лепглтат в Скугщината на Сърбия Вла- гласуваха за военнопрестъпниците и право да получат от сръбската държа- бутаха в нея. Те трябва да си отидат от 
тимио Захариев беше основната тема убийците, които при всичките други ва едно удостоверение че са българи власт. Ако не за друго, то поне за лъжи- 
на проведените в Босилеград разгово- нещастия ни сложиха и под визов ре- по народност?! те: Босилеград не стана “Малък Ку-
ри между*него и генералния консул на жим. Много е трагично, че трябва да жи- вейт”, а и 3000-те работни места ги ня-
България в Ниш Георги ГОруков, прид- В ситуация когато всички хора с бъл- веем с визовия режим, но кой с виновен ма (с изключение на няколко послушни 
ружван от директорката и главния сек- гарско гражданство са все още под за това? Кога най-после Владимир За- партийни членове, които постъпиха на 
ретар на Агенцията за българите в чуж- т.нар. “външно наблюдение” на служ- хариев и неговият партиен лидер Ко- работа с негова протекция), всичко, 
бина Деница Христова и Стефан Нико- бите за сигурност, кметът и депутат щупица (за когото Хага и Европа бяха което Владимир Захариев ни остави 
лов” По-нататък се казва: “...че хората Владимир Захариев ни повече ни последната дупка па кавала), ще разбе- след пет години е честването на 
от Босилеградско, 95 на сто от които са по-малко сам се предлага да носи и рат, че Европа няма да изпълнява ска_ Нова година , сред, както самият 
българи и които по различни основи са молбите за издаване на удостоверения сръбските условия, а точно обратното, той казва, 95 /о българско население ,, 
свързани с България, са изправени за български произход в Агенцията за Сърбия ще трябва да изпълнява евро- няколко километра лоша асцлшгш 
ггред проблеми” А още по-надолу: българите в чужбина?! Искам да го по- пейските условия? И вместо да дава настилка. Вредата, която ни напрг , 
“...предлагам следното: заинтересова- питам, щом е толкова добър българин акъл на българския генерален консул и тепърва ще се изчислява, 
ни те да подават молбите в кметството и патриот, защо кметството в Босилег- на директорката на ДАБЧ, вместо да 
в Босилеград, където да получават и рад не издава удостовсрния за българ- краде и да изпреварва КИЦ в събира- 
визите” и накрая: “Представителите на ски произход или още по-добре - кръ- пето на подписки за облекчаване на ви- 
Агеицията за българите в чужбина и щелни свидетелства на български език зовия режим (за да ги Провали), да

в

Димитър Димитров Трепсрски, 
Босилеград
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Георги Първанов прие зам. 

министър-председателя 
на Великобритания

Президентът Първанов и 

вицепрезидентът Марин 

официално с втор мандат По време на срещата били разменени мнения във връзка с 
пълноправното членство на България в Европейския съюз и въз
можностите за сътрудичество между двете страни в рамките на 
съюза. Особено внимание било отделено на дебата в ЕС по въп
росите на енергийната политика и опазването на околната сре
да. Обща била оценката за доброто състояние и възходящо раз
витие на отношенията между България и Великобритания във 
всички области. В хода на разговорите бил коментиран пробе- 
мът с осъдените на смърт български медицински сестри в Ли
бия. Българският президент благодарил за всестранното съдей
ствие, оказвано от Великобритания в усилията за намиране на 
справедливо решение по този важен и чувствителен за България 
проблем. Гостът уверил, че неговата страна и занапред ще бъде 
солидарна с България и ще използва всички дипломатически 
усилия за благоприятно решаване на случая.

Георги Първанов е първият 
преизбран български президент 
след демократичните промени у 
нас. Президентската институция, 
както досега, така и в бъдеще, ще 
застава твърдо и безусловно зад 
всяка гражданска инициатива, ко
ято има за цел да съхрани българ
ското, да го пренесе напред във 
времето за следващите поколе
ния, каза Георги Първанов в сло
вото си на церемония на площад 
“Св. Александър Невски”. Съзна
ваме добре, че днес това е необхо
димо, но недостатъчно условие, 
че от нас, съвременниците - поли
тици, интелектуалци, бизнесме
ни, зависи до каква степен ще ус
пеем да съхраним българската 
идентичност в трудната, конку
рентна европейска среда. Знаем, 
че това вече не става с голите 
фрази от началото на прехода, от 
нас сега се изискват релани дос
тижения в икономиката, в духов
ната сфера, в политиката и в дип
ломацията, посочи държавният 
глава. Държа на онази постанов
ка, с която вървяхме напред в 
предизборната кампания и през 
целия изтекъл мандат - че не ет- 
низацията на политиката, а толе
рантността и диалогът са нашата 
сила, каза президентът.

България има нужда повече от 
всякога от лидери, които са в 
състояние да градят, а не да от- 
рицават и да търсят конфронта
цията. От лидери, които могат да 
поемат отговорността да кажат 
истината, а не да приказват оно
ва, което хората очакват да чуят.

Грипна ваканция
Със заповеди на министъра иа образованието и 

науката Даниел Вълчев се обявява грипна вакан
ция в областите Благоевград, Бургас, Велико 
Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пазар
джик, Перник, Плевен, София град, Софийска об
ласт, Стара Загора и Хасково, съобщиха от МОН.

Лидери, които да формират на 
тази база ясна визия, ясна управ
ленска програма и дейност, от

хите си и европейското си приз
нание с една такава политика, ко
ято може да бъде коригирана и 
допълвана, но която не бива да 
бъде радикално променяна, из
тъкна Първанов. Президентът и 
върховен главнокомандващ на 
Въоръжените сили прие рапорта 
на началника на ГЩ геи. Златан 
Стойков и поздрави представи
телните роти от БА. Георги Пър
ванов се поклони пред национал
ното знаме и положи венец на 
Паметника на незнайния воин. 
Представитленият гвардийски 
духов оркестър изпълни химна на 
България. 21 топовни салюта от- 
белязаха встъпването в длъжност 
на държавния глава.

лидери, които градят мостове, а 
не барикади, които биха могли да 
създадат широка общонационал
на подкрепа в името на нацио
нално значими цели, каза в сло- 

Георги Пър- Изложба „България“ в 

Съвета на министрите на ЕС
вото си президентът 
ваиов. Той посочи, че с вицепре
зидента Марин няма да изменят
на стила си и през втория мандат. 
Ще търсим по-голяма ангажира
ност, президентска институция, 
която да бъде работеща и ефек
тивна. Ще бъде така, защото хо
рата са ни избрали такива, какви- 
то сме и защото България извою
ва своя авторитет, постигна успе-

В обширното вътрешно пространство на импозантната сгра
да на Съвета на министрите от Европейския съюз в Брюксел се 
показва изложба “България”. На голям екран се прожектират из
гледи от красиви места в страната - по Черноморието, из бъл
гарските планини, в по-големи български градове, съобщава 
БТА. Край екрана са монтирани табла, на които са окачени пла
кати с изгледи от България и с надписи “България”.

Тетевенският Балкан

По пътеките под небето
“Свети Илия” и много други.

Природните ресурси тук са 
благоприятни за развитието на 
различни форми на туризъм, 
особено на селския и екологич
ния.

Закътан в пазвите на Балкана 
(Стара планина), опънат като 
тетива на лък покрай бистрос- 
труйната река Вит, град Тетевен 
ви очаква. Тук въздухът е 
по-свеж, водата по-чиста и по 
студена, а слънцето е по-близо 
до вас. Разположен в североза
падната част на Стара планина 
на 110 км от София, градът 
предлага незабравими часове за 
отдих и туризъм. Климатът е 
умереноконтинентален - зимата 
е мека, лятото прохладно, а зао
бикалящите високи върхове па
зят града от мъгли и ветрове.

В границите на общината се 
намират два биосферни резер
вата - Боатин и Царичина. Боа-

тим е царството на птиците и на 
вековните букови дървета. Ца
ричина, наречен на омайното 
цвете, излекувало султанска дъ
щеря, е най-голямото находище 
на бяла мура и обиталище на 
кафявата мечка. В двата резер
вата могат да се видят уникални 
растения, много от които почти 
не се срещат на други места.

В Тетевен и околността има 
десетки обекти, свързани с ис
торическото минало на региона 
и България изобщо - лобното 
място на Георги Бенковски, во
дач на Априлското въстание, 
манастирът “Свети Георги”, 
свързан с дейността на Левски 
и Васил Друмев, манастирът

Изграждането на четирите 
екопътеки значително подобри 
и обогати пешеходната инфрас
труктура: по пътека “Нагоре 
към Слънцето” туристите полу
чават информация за защитени-

кан и по нея могат да се наблю- зал: “Ако не бях дошъл в Тете
венския край, и аз щях да остана 
чужденец на майка България. 
Обходил съм Европа, Швейца
рия, но такива красотии не бях 
срещал.”

В Тетевен е съхранена тради
цията за провеждане на фол
клорни събори и фестивали с 
участието на певци, разказвачи, 
танцьори и актьори. На всеки 
две години в Тетевен се органи
зира детски фестивал за автен
тичен фолклор, а на всеки 5 - съ
бор надпяване “Лалка Павло
ва”. Все пак най-известен е На
ционалният празник на турис- 
тиеческата песен “Песните на 
България”, на който организа
торите (поне така обещаха) в 
бъдеще ще канят и певци от на
шите краища.

Нека да кажем накрая, че из
вестният сръбски футболен спе
циалист Любко Петрович, сега 
треньор на “Литекс” от Ловеч, 
редовно води своите футболис
ти на физическа подготовка 
тъкмо в Тетевенския Балкан.

Т. Петров

те видове, могат да ги снимат, 
наблюдават скални лястовици и Дават интересни скали и букови 
техните местообитания. Освен гори.

Под пръските на водопада”това могат да видят и интерес
ни скални образувания - отвес- води към известния водопад 

“Скока”. Скалите по пътеката ини пещери, да се запознават с 
легендите за тях, наблюдават ПРИ самия водопад предлагат

възможности за катерене, с ин-планината отвисоко; тук се де
густира домашно овче мляко, етруктор и екипировка.

“Елате в Тетевен. Ще видите 
България от високо! Ще върви-

купуват се най-различни зана
ятчийски произведения и стари 
носии от този край. При жела- те по пътеките под небето” - пи

ше на всички проспекти, рекал- 
миращи този край.

В интерес на истината тук е

ние туристите могат да учас
тват и в кратък курс за оцелява
не в планината.

По “Горската пътека” на ту- най-добре да се дойде през про
летта, за да се “чуе” как растатристите се предоставя възмож

ност от готови детайли да изра- Цветята и тревите. Не по-лошо е 
ботят и поставят къщички за и пРез лятото, когато слънцето

сияе в короните на дърветата, аптиците, които гнездят в гори
те, да оставят храна в хранилки- реките носят хладнина. Всъщ- 
те на животните. В зависимост ност и пРез есента е интересно, 
от сезона посетителите могат защото планината е в премяна 
да наблюдават приготвянето и от “мед” и “злато”. Най-храбри- 
да опитат козе сирене; произ- те могат да отидат и през зима- 
водството на домашна сливова та- когато вятърът бушува с

пълна сила...
Не случайно великият бъл- 

ционирана като Централен Бал- гарски писател Иван Вазов е ка-

ракия...
Пътека “Цапичиня” е пози-
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Кадрови промени в обшегтВйнпт» предприятие „Напредък" В „Бор" се готвят за нова 

приватизацияНов временен директор
Васил Ризов, инженер по п . „ .

селско стопанство е нок и п “ момента над 30 бивши Да изчисли стойността на ка-
директор „а общественото “нЩдХРч^К* 
предприятие^ Напредък”. На почне и реализацията 
този пост той беше избран на присъдите по делата 
заседанието на Управител- които 
ния съвет във фирмата, което 
се проведе на 22 януари. До
сега поста заемаше Петрунка 
Симеонова, на която изтече и 
втория мандат за ид дирек
тор.

Работниците бягат 

“доброволно”
тя да

питала на предприятието.
Срокът за издължаване на 

кредита е 3 години с грати- 
сен период от една година и е 
1% лихва. Доколкото “Нап
редък” се приватизира, което 
е неминуемо, новият соб
ственик ще поеме задълже
нието да върне кредита.

От общо 31 заети в “Нап
редък” за социалната прог
рама са кандидатствали 27 
души. Още в края на октом
ври миналата година от 

търг за продажба на фирма- Агенцията за приватизация е 
та. Кметът запознал члено- пристигнало писмо, в което 

на УС, че е осигурил

В босилеградското предприя- “доброволно” да напуснат рабо- 
тие за обработка на дърво “Бор”, та: тези с по над 10 години трудов 
на което собственик на 70% от ка- стаж са се определили да им бъ- 
питала от миналата година е дат изплатени по 10 средни брут- 
Акционният фонд на Сърбия, са в ни заплати в стопанството в ре- 
ход подготовките за повторна публиката - по около 320 000 ди- 
приватизация. 23 от общо 33-ма нара, а онези, които имат стаж до 
работници, колкото сега се водят 10 години, по 100 евро за всяка го- 
в предприятието, изчакват наско- дина.

на
им,

те спечелили сре- 
ЩУ фирмата за неизпла
тени гарантирани зап
лати и за други принад
лежности. Очаква се, 
присъдите да се извър
шват чрез принудителна 
продажба на определени 
части от имуществото 
на фирмата.

Преди избора на Ризов, 
досегашният председател на 
УС Милан Господинов си 
подаде оставка, а на негово 
място бе избран Драган Ива
нов. УС прие решение 
но да бъде обявен конкурс за 
избор на директор на “Нап
редък”.

По покана на УС, на засе
данието присъствал и кме
тът Владимир Захариев, кой
то обещал, че ще положи 
усилия възможно по-скоро 
да бъде реализирана социал
ната програма и да се обяви

спеш- вете се посочва, че социалната 
кредит на стойност от 1 ми- програма е одобрена за всич- 
лион динара от Министер- ките 27 кандидати и реализа- 
ството на стопанството, кои- цията й ще започне след 1 
то да бъдат изразходвани за януари 2007 година. Работ- 
подготовка на приватизация- ниците, приели социалната 
та. Всъщност около 270 000 програма, ще получат по 10 
динара са предназначени за средни брутни заплати в сто- 
плащане на услугите на бел- панството в републиката, 
градската фирма “Конеко”, 
която “Напредък" ангажирал П.Л.Р.

Обектите пропадат

ро да бъде реализиран и втория 
тур от социалната програма, да 
вземат пари и “доброволно” да 
напуснат работа, а след това 
Агенцията за приватизация пос
редством брокерска къща да 
предложи акциите за продажба.

“Бор” беше приватизиран 
по-миналата година, когато 43-ма 
работници взеха пари по социал
на програма и напуснаха работа. 
Останалите работници бяха гото
ви да работят, но поради неспаз
ване на сключения договор за по- 
купкопродажба на 70 процента от 
капитала на фирмата, Агенцията 
за приватизация през юни мина
лата година анулира договора с 
Гойко Райкович от Бечей и пре
достави този капитал на Акцион- 
ния фонд на Сърбия. Собственици 
на 30% от капитала и занапред са 
148-те сегашни и бивши работни
ци във фирмата.

Велин Стоичков, адвокат от 
Босилеград, когото Акционният 
фонд назначи за временен пълно
мощник и който управлява с капи
тала на фонда, заяви, че от “Бор” 
са предоставили всички докумен
ти за реализация на втория тур на 
социалната програма до Минис
терството на труда, трудоустроя
ване и социална политика. Очаква 
се заинтересованите работници 
да вземат пари по програмата и

На Богоявление в града и в някои села
Кметът Владимир Захариев 
изтъкна, че след договора му 
с министъра на стопанство
то Предраг Бубало, това ми
нистерство отново е отпус
нало субсидия на “.Бор” на 
стойност от 1 милион дина
ра. Парите са предназначени 
за възстановяване на произ
водството.

Водосвет ■■ изваждане 

на кръста
Великият християнски 

празник Богоявление и тази 
година в Босилеград беше 
отпразнуван по тържествен 
начин. Настойникът на бо- 
силеградските енории отец 
Йоан отслужи празнична 
литургия в църквата “Рож
дество на Пресвета Богоро
дица”, а след това вярващи
те минаха в литийно шес
твие през централните град
ски улици. Спряха до язови
ра край бензиностанцията, 
където за поредна година се 
състоя тържественият бого- 
явленски водосвет и изваж
дането на кръста от реката.

След като отец Йоан про
чете богоявленското посла-

Стоичков подчертава, че съг
ласно Закона за измененията на
закона за приватизация за срок от 
две години в “Бор” е отсрочено 
реализирането на всички присъ
ди по делата на работниците сре
щу фирмата за неизплатени зап
лати и други принадлежности.

Новият собственик на “Бор” ще 
наследи и огромни дългове, които 
в момента надвишават 35 милио
на динара. Най-голяма част от тях 
са по основа на присъдите в полза 
на работниците - заплати, социал
ни и здравни осигуровки и други 
принадлежности през последните 
няколко години. В какво тежко 
положение се намира фирмата 
показват и следните данни: пора
ди дълг от около 1,4 милиона ди
нара тя вече шест месеца е без 
ток, няколко години е без теле
фон, а в момента в нея са ангажи
рани само пазачите.

ние и осветения кръст хвър-
язовира, петнадесетина Младежи търсят кръста в рекатали в

младежи се гмурнаха в сту
дената вода. Късмет
лия бе 16-годишният 
Деян Стаменов, уче
ник във втори клас в 
подведомствената

не" в Долна Любата и 
“Свети Петър и Павел” в 
Божица. В тези села бе
ше организирано изваж
даме на кръста от котел.

П.Л.Р.
П.Л.Р.

електротехническа 
паралелка в Босилег
рад. Стаменов и ос
таналите участници в 
надпреварата полу
чиха подаръци от 
църквата, които тя 
подсигури от боси- 
леградските частни 
фирми.

Освен в Босилег-

Фотооко

Прасета по 

улиците
Не рядко се случва прасета, 

кучета и други домашни жи
вотни свободно да се разхож
дат из улиците в Босилеград.
Факта потвърждава и този 
снимка. Свиня и прасета ми
нават през централното кръс- 
топътище в града, пред кръч
мата “Център". Инспекциите 
си мълчат, а някои хора 
казват, че такава била нашата действителност.

рад и тази година на 
Богоявление боси- 
леградските свеще
ници Йоан и Михай- 
ло служиха литургии 
и извършиха водос
вет в църквите “Све
та Петка" в Рибарци, 
“Възнесение Господ- П.Л.Р.
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Накратко
Паричните възнагражде
ния, които се отделят от 
общинския бюджет за ди
митровградските семей
ства, сдобили се с новоро
дено бебе, не дадоха значи
телни резултати пр 
палата година. Роде 
само 68 деца или едно пове
че в сравнение с 2005 годи-

От сряда (23 януари) акцията Свидетели сме, че цялата евро-
“Не сте сами” на българската пейска общност, към която от 
телевизия 6ТВ, вестник “Стан- началото на годината се присъ-
дарт” и Дарик радио в подкре- едини и България, подкрепя
па на несправедливо осъдените инициативата и настоява за не-
медицински сестри и палестин- забавно освобождаване на ме- ез ми

гни саския лекар в Либия започна да диците, които са несправедли-
се провежда и в Димитровград, во осъдени на смърт. По този

По инициатива на Даниела начин изказвам нашата съпри- на.Станоева от КИЦ “Цариброд”, частност към тях и желаем те Да припомним, че Общин
ският съвет в началото на 
миналата година реши да 
отпуска пари за стимули
ране на раждаемостта и 
да спре колкото се може 
демографския срие на об
щината. За първородено 
дете родителите през 2006 
г. са получавали 12, за 
второ - 15, а за трето и 
четвърто - по 20 хиляди 
динара. От компетентни 
в общината научихме, че 
парите са получили всички 
семейства, които през ми
налата година са увеличи
ли броя на членовете си. ***
Големият приятел на Ди
митровградска община, со
фийският банкер Вален
тин Стоянов, който не
отдавна донесе подаръци за 
първото дете в общината, 
родено в Новата 2007 г., 
за пореден път дари и КИЦ 
“Цариброд”. Този път 
Стоянов във ведомството 
донесе книги за деца.***
Лидерът на димитровград-

След като в края на 2006 г. цеха на фирмата в Димитров- ския Съюз на пенсионерите 
скупщината на “Украс” пред- град. Павле Тодоров заяви, че
ложи във фирмата да се задви- Предстои процес на реорга- пРез изминалата година е
каИтоФ Тъп™авсГятеДсУъРпа в" нГ ГТ"’ 3

Патронажната служба към келите донесоха бебе” точно на през средата на януари уважи нията, Теховет™“идругоТцел ^твото^аТ^итровград-
Здравен януари. По думите на главна предложението, Агенцията за потушаване на дълговете в съ- ска 0бшина “Доволни сме

леден°ГдГъТзааГрЯвТоато б" ка ГоГоГсТцияГ-Коледе" приватизация на Сърбия, като ответствие с установената схе- Тот финансо?итеТ
леден подарък за първото ое ка ьожкова с акцията коледен собСтеник на 70 на сто от капи- ма за т. нар. редове на повери- ства които ппез 2006 г
бе, родено на територията на подарък службата дава свои тала в ‘.украс-, тези дни назна- телите. Сега вече бившият и.д. получихме от общинския
общината в Новата 2007 годи- принос за увеличаване на раж- чи Павле Николич от Пирот за директор на “Украс” Небойша бюджет”, изтъкна Тодо-
на. Патронажните сестри посе- даемостта в общината. застъпник синдик. Със сътруд- Антич сподели пред вестника ров.
тиха Даниела и Слава Христо- Акцията помогнаха бутикът Ници от Агенцията за привати- ни, че очаква от фалитните Съюзът на пенсионерите е
ви в димитровградския квартал “Алф”, аптеката “Алтеа”, СТМ зация Николич тези дни обико- средства да бъдат издължени доволен и от сътрудничес-
“Сателит” и им връчиха пода- “Пая” и фирмата “Кола-про- ли цеха на фирмата в Бела па- заплатите на работниците за твото със Здравния дом.
ръци. Да припомним, че на по- мет”. Б. Д. ланка и се запозна с обстанов- изминалия период от една го- Медицински сестри от ве-

ката. Очаква се представители- дина и да бъде свързан трудо- домството са идвали в по
ле на Агенцията да посетят и вият им стаж за две години, мещението на Съюза, за да

Мнението на Антич и на скуп- мерят кръвното налягане 
щината на фирмата е било це- и нивото на захарта в 
ховете в Бела паланка и в Ди- кРъвта «“ пенсионерите. =.гр,, д. « „р„„„ТА„.
дслно. Спорм Антич 3. цкои- гадт ще

- такива услуги и в клона на купувачи от страната и чужби- Сьюза /с Желюша.

лентите с българското знаме и час по-скоро да се завърнат в
надписа върху тях ”не сте са- страната си”, заяви д-р Ангел 
ми”, може да получи всеки за- Йосифов, председател на На-
интересован гражданин. Ини- ционалния съвет на българите
циаторите на кампанията в Ди- в Сърбия.
митровград посетиха Здрав- По повод акцията и.д. дирек
ция дом, където заетите радуш- торът на Здравния дом Тошко
но приеха начинанието, след Любенов каза: “Съвсем разби-
това Радио Телевизия Цариб- раемо е, че ние като медицин-
род, Гимназията, Дома за ста- ски работници подкрепяме ак-
ри, Националния съвет, корес- цията за освобождаване на
понденството на “Братство”... несправедливо осъдените бъл-
Акцията се подкрепя от бъл- гарски медици. Защото те са
гарското посолство в Белград задължени да спасяват човеш-
и от посланика Георги Димит- ки животи, а не да правят об

ратното и сигурно е, че не са горов.
“Цариброд винаги е изказ- направили. Затова ние искаме 

вал солидарност към хора в бе- да покажем, че те наистина не 
да. Този път става дума за ме- са сами!” 
дицинските сестри в Либия.

Даниела Станоева кичи е лента 
д-р Тошко Любенов

А.Т.

В предприятието „Украс"
Акция на Патронажната служба Павле Николич е 

застъпник - синдик“Коледен подарък” 

за семейство 

Христови
димитровградския 
дом ед-

сочената брачна двойка “щър-

*
В понеделник 6 града В понеделник в Димитровград ще се прове

де първото в 2007 г. заседание на Общинската 
скупщина.

На дневен ред са предложените решения за 
сформиране на Зоохигиенична служба, проек
торешение за начина и условията за отглежда
не на домашни любимци и решение какво да се 
прави с изоставените животни. Между другото 
ще бъде прието и решение за приемане на 
(втория) ребаланс на финансовия план на “Ко- 
муналац”. Отборниците трябва да решат и на 
кой ще предоставят на ползване минибуса, по
лучен като дарение.

Заседание на
Общинската
скупщина

те са заинтересовани няколко

на. Б. Д
Б. Д. --- -------------- --------------

На конкурса „Река от мляко" 
________6 общината_______

Заявки подали 6 групиА.Т.

Заявки за получване на сред- ство, горското и водно дело на 
ства за купуване на селскосто- Сърбия, 
панска механизация и съоръже- подсигуряват Шведската дър- 
ния на конкурса “Река от мял- жавна агенция за билатерално 
ко” в Димитровградско пода- международно развитие и сът- 
доха шест групи селскостопан- рудничество ЗГОА и Шведската 

,, ски производители и то от: Ди- консултантска компания
Уличното осветление в Ди- март . В тези улици са сложени лабрите покрай канала в Стро- митровград, Смиловци, Радей- “ОРТО 1п1егпабопа1 АВ”. По-

митровград е подобрено - нови крушки на всеки стълб. шена чешма и всичко да прик- на, Височки Одоровци, Куса сочените организации ще от-
поставени са 483 крушки с ви- Фирмата Елпорт” от Пирот лючи напълно. врана и Градинье. Четири гру- пуснат по 4000 евро за купуване
соко налягане, така че съвкуп- наистина в рекорден срок из- Да напомним, че проекта за пи са с по 10 члена в една са се на селскостопанска механиза-
ната сила на осветлението _в върши работите, влияние на осветлението на града на обща обединили 12, а в една 14 сел- ция и съоръжения на избраните
града е увеличена почти двои- което имаше и това, че общин- стойност от 3,6 милиона дина- скостопански производители, две групи. От общинската хаз-
но. Това особено е видимо^ос- ската служба за комунално-жи- ра, е финансиран от германска- Възможност да получат финан- на също ще им бъдат отделени
вен в главната Балканска , в лищна дейност бе готова във та организация ОТ2 с 1,2 мили- сови средства ще имат само по 4000 евро, докато те самите
улиците Найден Киров , всеки момент да съдейства в она динара, а останалата част две групи, за които се установи, ще трябва да вложат по 2000
“Пастерова’, “Борческа , Бел- разрешаването на възникнали от общинския бюджет. че са най-добре организирани
градска”, “Сутйеска”, “Кирил и проблеми. Остава да се напра- А т Проектът се води от Минис-
Методий”, “Детко Петров” и “8 ви реконструкция на канде- ' ' терството на селското стопан-

Удцците светнаха по европейски средстваа

Двойно повече светлина

евро, а може и повече, доколко- 
то имат възможност.

Б. Д.
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ЕС срещу дискриминацията г
Сурдулица - НакраткоI;

25 мин. евро за етническо
многообразие

Безмитна зона във 

Владичин хан
На третата си поредна среща кметовете на Сурдулица, Влади

чин Хан и Враня подписаха спогодба за откриване на свободна 
безмитна зона във Владичин хан. Координаторът за развитие и 
един от инициаторите на тази идея проф. Александар Джордже- 
вич заяви след подписването на документа, че свободната без
митна зона във Владичин хан ще даде силен тласък на икономи
ческото развитие на тези, както и на другите общини в Пчински 
и Ябланишки окръг.

Европейският съюз обяви, че 
заделя 25 милиона евро за бор
ба срещу дискриманицията, 
предаде Асошиейтед прес. ЕС 
отбеляза, че според ново соци
ологическо проучване “Евро- 
барометър много европейски 
граждани са на мнение, че дис
криминацията все още се шири 
в 27-те страни членки. Близо

65% от гражданите на ЕС смя
тат, че съжителството с хора от 
различен етнически произход 
обогатява тяхната 
тановява анкетата. Има обаче 
значителни различия в отдел- 

страни. Така например 
над 80 на сто от шведите и фин
ландците подкрепят етничес
кото многообразие в сравнение

с 46 на сто в Австрия, 39% в Ки
пър и 32 на сто в Малта.

Според проучването 51 на 
сто от европейците са на мне
ние, че не се прави достатъчно 
за борба срещу дискриминаци
ята в техните страни, а според 
64 на сто дискриминационното 
отношение е широко разпрос
транено.

култура, ус-

ните

Три юници на 

училищното имениеСлед урагана „Кирил"
След ремонта на оборите на училищното имение, за което от 

програмата СНЕ бяха получени 600 000 динара, селскостопан
ското училище “Йосиф Панчич” в Сурдулица се сдоби и с три 
стелни юници сименталска раса. За тях са изразходвани около 
400 000 динара, с което приключи настоящият етап на акцията на 
СНЕ целеща обезпечаване на условия за практическо обучение 
на бъдещите ветеринари и селскостопански специалисти, които 
се школуват в това училище.

Европа 

лекува 

раните си д.м
ве със скорост 160 километра в час, 
най-силните за тази страна от 17 години 
насам. Ураганът “Кирил” уби 11 души 
в Германия, 7 - в Холандия, 6 - в Полша, 
4 в Чехия, трима във Франция и двама в 
Белгия.

Стотици милиона евро са щетите за 
европейската инфраструктура, най-ве
че за транспортните мрежи и сградния 
фонд. Според застрахователи загубите 
за Германия са близо един милиард ев
ро. Британският печат споменава за 
един милиард лири - около 1,52 мили
арда евро.

Презгранично сътрудничество | ;/

Побратимиха се 

и ловците
От началото на годината побратими станаха членовете на 

ловджийските дружества “Върла” от Сурдулица и “Дивля” от 
българския град Радомир. Грамотата за побратимяване под
писаха председателите на двете дружества - Драган Костади- 
нович и Антон Тодоров.

В ловджийското дружество “Върла” членуват 460 ловци, ко
ито разполагат с резерват от над 62 000 хектара, голяма част 
от който се намира по протежение на българо-сръбската гра
ница. Тъй като и радомирските ловци имат свой ловен район 
покрай границата, логично е двете дружества да имат интен-

Европа лекува раните си след урага
на, взел най-малко 45 живота. Най-мно
го - 13 души са загинали във Великоб
ритания, която бе връхлетяна от ветро-

Подаръци в Космоса зивно взаимно сътрудничество и съвместно да се грижат за 
дивеча. Като подгонят дивеча ловджийските кучета често ми
нават държавната границата и се губят. Протоколът за сът
рудничество предвижда и тяхното връщане на собствениците

Руският товарен кораб “Прогрес М-5911 се скачи с Международната 
космическа станция (МКС). Корабът е бил натоварен с над 2,5 тона раз- д.м.им.лични товари, сред които плодове, 

питейна во
да и гориво.

Астронав
тите Миха
ил Тюрин 
от Русия и 
Майкъл Ло- 
пес-Алегрия 
и Сунита 
Уилямс 
(САЩ) ще 
получат 
писма и по
даръци от 
близките си.

За Коледа и общината с
и

Въз основа на програмата 
3а подкрепа на общините 
от Източна Сърбия 6 Ди
мишровград са реализира
ни няколко проекта.
Един от тях е и точи 3а 
„енергийна ефектовнос- 
т“, в рамките на който е 
уреждането на фасадата 
на сградата на общината.

Една от най-непривлека- 
телните по външен вид пос
тройки в града е облепена о 
топлоизолационен матери
ал, а след това й е сложена 
нова мазилка и е боядиоана, 
този път малко по-различно 
отпреди. Основната цел на 
начинанието да ое намали

Испания

Брошури за българи 

и румънци
;

Испанското правителство ще разпространи 200 хиляди брошури 
на български и румънски, предназначени за гражданите на двете 
страни, които се намират в Испания или смятат да се установят там 

I след приемането им в ЕС на 1 януари. Брошурите ще се разпростра- 
| няват през следващите наколко дни, но са достъпни и на уеб сайта на 

министерството (ЬЦр:/ / ехпагцегоа.гтая.ея). В тях се съдържа инфор- 
мапия за влизането, престоя, жителството и условията на труд на 

| българите и румънците и техните семейства в Испания.

изразходването на енергия
та през зимата. Преди Коле- общината дава 30%. В рамките на про-
да общината получи “нови топли дре- екта е и подмяната на електоинотала-

обекта, която трябва да прик-хи”.
Стойноотта на проведените работи е 

около 84 хиляди евро, като при това

цията в 
лючи до края на годината.

А.Г.
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Сбетислаб Басара е лауреат на НИН-обата награда за роман Новини от димитровградския 
театър „Христо Ботев"_____“Възход и падение на 

Паркинсоновата болест” йодно' на сценатаСпоред журито за 
традиционната 
НИН-ова награда ро
манът “Възход и па
дение на Паркинсо
новата болест”, чий- 
то автор е съвремен
ният сръбски писател 
Светислав Басара, е 
най-добрата книга от 
тоя вид, публикувана 
през 2006 година.

От богатата мина-

«** •

5- « « • 1 л* ' 15 -в я .» |‘а
* Художественият съвет на фест”. В бюджета на Община 

театър Димитровград “Балкан театърдимитровградския 
“Христо Ботев” реши детският фест” тази година е квалифици- 
ансамбъл през този сезон да ран като редовна дейност.

* През следващата 2008 го-подготви
“Приключенията на Бъбрица дина ще се навършат 120 годи- 
Дърдорко”, чийто автор е Ели- ни от сформирането на театъра 
забета Георгиева. Представле- “Христо Ботев”. По този повод 
нието ще режисира ръководи- най-вероятно ще бъде издаде-

предствлението

продук-логодишна 
ция, според комисия
та, най-много са се 
откроили и романите 
“Комо” (автор Сър- 
джан Валяревич) и 
“Емилия лета” (Ми
ряна Митрович). Пет
членното жури даде

телят на димитровградския те- но второ допълнено издание на 
атър Делча Гигов. Театралните монографията “Светлините на 
дейци очакват средства за под- димитровградската сцена”, ко- 
готвяне на пиесата на стойност ято по случай 110-годишнина- 
100 хиляди динара да бъдат от- та на театъра бе публикувана 
пуснати от Министерството на преди 10 години. Автор на кни

гата е журналистът и публи- 
* Освен 100 хиляди динара цист от Ниш Слободан Кръс- 

за подготвяне на детска пиеса, тич, по потекло от Димитров- 
Центърът за култура в Димит- град. Кръстич ще бъде ангажи- 
ровград и театърът “Христо ран да напише и допълнението 
Ботев” от Министерството на на книгата, в което ще обрабо- 
културата на Сърбия ще наето- ти дейностите на театъра през 
яват да получат и 400 хиляди изминалите десет години, 
динара за подготвяне на ме
роприятието “Балкан театър

културата.Светислав Басара

1> о I е 8 г 1

два гласа за романа 
на авторката Митро
вич, а три за Басара.

Журито изтъкна, 
че романът на Басара 
принадлежи към пое
тичния му кръг на об
мисляне върху “отношенията 
между цивилизацията, морал
ните стойности и болестите от

ли самият читател. Главен ге
рой е Демиан Лаврентиевич 
Паркинсон, откривател на 
страшната болест, който уми
ра през 1947 г. в лагера край 
Колима под псевдоним Нико- 

рите в миналия век”. Авторът лай Николаевич Кузнецов... 
ползва исторически документи 
и измислени сведения, а грани- ман е “Дерета”, 
ците между истинското и 
имагинарното може да опреде-

Б. Д.
Издател на нагредения ро-

На колективна изложба в СофияМ.Т.средновековието до концлаге-

Експонирани творби на 

Димитър ИлиевИгнятович преизбран 

за предевдатеп на УКС Известният димитровградски скулптор Димитър Илиев на 
18 януари присъства на откриването на колективна изложба на 
участниците в пленера “Арт керамика”, който през лятото се 
проведе в българския град Троян. В пленера са участвали 13 
скулптори от България, Испания, Кипър, Литва, Румъния, 
Сърбия, Турция и Япония.

Изложбата бе устроена в Националния изложбен ценър на 
ул. “Шипка”. Представени са и две теракоти, които Илиев е из
работил по време на пленера “Арт керамика”.

Отпреди няколко дни писателят избрани поетите Любивое Ръшумо- 
Сърба Игнятович кара втори ман- вич и Радомир Андрич. Предраг 
дат като председател на Сдружение- Богданович Ци остава генерален

секретар на най-масовото сдруже- 
За подпредседатели на УКС са ние на сръбските писатели.

то на писателите в Сърбия.
Б. Д.

В сурдудишката библиотека Николай МилчевСтанковичДиректорът
задвижи инициатива към 
Библиотеката в Сурдулица 
да се открие филиал на Му
зикалното училище от Вра-

Сурдулишката библиотека което се смята за солидна база. бро^н^сурдулишкит/та-
Радое Доманович посрещна След около една година и ланти за музика, които се 

Новата година с около 2000 но- половина прекратяване отново учат във вранското учили- 
ви книги и интернет читалня. За започна да работи клонът на ще, Целта е да се намалят 
нуждите на читалнята е прока- библиотеката в село Божица. пътните разноски на деца- 
рана нова телефонна линия и за Този клон, намиращ се в сгра- 
начало е инсталиран един ком- дата на Основното училище 
пютор. Както се очаква в нача- “Св. Сава”, разполага с над броят на възпитаниците,

чиито родители, въпреки 
несъмнения талант на де-

Интернет читалня Картофената
нива

ШШтМама вадЩка^п[р^1^^^^^та, което несъмнено ще 
спомогне и да се повиши светлината от сво

Мама плаче от ра
И : Л : ■.-. 3&Г-Л9

лото на февруари в читалнята 3500 заглавия, повече от поло- 
ще има още три компютъра, вината от които са на българ- цата си, не са в състояние 

да отделят допълнителни 
средства за тяхното шко
луване в едно специално 
училище извън Сурдулица.

ски език. Най-верни читатели 
тук са учениците и учителите.

Директорът на ведомството 
в Сурдулица Новица Станко- върху Жълтата 
вич подготвя кандидатура на 
библиотеката за проекта ВБС 
(Виртуална библиотека на Сър
бия) пред Министерството на 
културата. За целта тук се гот
вят да купят още 6 компютъра И С Картофче в р
с два лазерни принтера и ако у'} ...............
изпълни условията на конкур- като малко момче д^навеждам. 
са, тя ще бъде първата библио- , кггт1
тека в Пчински окръг, включе
на в тази съвременна система.

И щастлива политали

Аз не си и поми
по-измамна от

&Библиотеката в Сурдулица: с 3000 нови книги и 
интернет читалня в Новата година Рисунка Н. Цветкове,Д. Мирчев
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25-и пехотен Драгомански полк (3)

Редица победи сръщу сърбите
и румънците в 1915 и 1916 г.
=г-&=

Вече на 1

и е

октомври ротите 
на 25-и пехотен Драгомански 
полк минали границата 
Сърбия и водили борба 
сръбската войска

От 17 до 20 септември 1916 г. 
продължиласъс

със голямата битка при 
село Енидже.

В първата неуспешна нощна 
атака загинали 9 и били ранени 
37 войници от полка, сред кои
то и адютантът на полка пору
чик Атанас Веселинов. На

при Джур- 
джова глава. В първата битка 
загинали 17 и били ранени 111 
войници от полка. Пръв 
нал редник Крум Иванов от с. 
Врабча. На следващия 
завързал бой при Вражя глава, 
в който паднали 12 бойци, а 64 
били ранени. На 5 октомври 
при Крушино бранище загина
ли двама, докато 28 били ране
ни. В битката при Турске 
де на 8 и 9 октомври 13 войни
ка загинали, 29 изчезнали без
следно и 74 били ранени. От на
шенци загинали: ред. Тодор 
Гоцев и Антон Бошков от По- 
ганово, ред. Георги Тасев от 
Гоин дол, ред. Истатко Виде
нов от Бачево, ред. Стефан 
Павлов и Петър _ Манчев от 
Бански дол, ред. Йордан Пет
ров, Борис Тошков и Ангел Го- 
гов от Цариброд, ред. Радой 
Милев от Вучи дел, ефр. Марин 
Игов и ред. Христо Илиев от 
Борово, ред. Еленко Васов от 
Мъзгош, ред. Никола Станчев 
от Петърлаш, ред. Иван Хрис
тов от Пъскашия, ред. Спас Ге- 
оргиев и Стоян Павлов от Дол
на Невля, ред. Димитър Тодо
ров от Каменица, ред. Сандо 
Христов от Долни Криводол и

заги-

ден се

следващия ден драгоманци от
ново безрезултатно атакували 
румънците и дали още 10 жер
тви и 77 ранени. На 18 септем
ври в борбите паднали още 14
герои от полка, а 108 били ра- р героичния пробив на фронта в битката при с. Енидже 
нени. Установила се фронтова дали живота си и нашенците: ред. Тодор Миланов от 
линия, която била стабилна все Врабча, мл. под. Костадин Младенов и ст. п. Лека Илиев 
до 19 октомври 1916 г. На 19 и от Луковица, ст. под. Тодор Гогов от Горна Невля, ред.
20 октомври в боевете срещу Никола Еленков от Долни Криводол, ред. Здравко Митов 

« драгоманци били включени и от Драговита, ред. Петър Дойчев и Мито Йотов от Гра-
Ца’ ред' РУС™ военни поделения. В кър- д“"и’ Ред- Дчвитко Гогов и мл. под. Михал Георгиев от 

Анто Леков от Смиловци, ред. вавите ЛВУлневни бппби кгштп Моинци, ред. Никола Божилов и мл. под. Дони Котев 
Илия Стефанов от Радейна, Вълновия, ред. Мито Джорджов от Радейна, мл. под.
ред. Иван Еленков от Одоров- завъРшили с пробив на фронта, Миладин Манов и ред. Авгадин Апостолов от Одоровци, 
ци, фелдшер Христо Георгиев извършен °т българските вой- „*). Георги Иванов и Таско Костов от Смиловци, ст. под. 
от Грапа ред Нако Игов от ни' загинали 263 души °т съста- Методи Петров от Петърлаш, ред. Леко Величков и Ран- 
Оппппвпи прп Нит!., и.ип вз нз полка> сред които и ко- гел Йотов от Пъртопопинци, ред. Благоя Тончев от Раки- 

х ^ ’ Р ' мандирът на Пета рота Иван та, ред. Сотир Цветков от Изатовци, ред. Никола Жив-
и Тома Милошев от Вучи дел, КрЪСтев< а били ранени 42 вой_ ко* от Долна Невля, ред. Михаил Иванов и мл. под. Йор- 
ред. Алекси Димитров от Дър- ници майор Тодор Пантов, ка- дан Ранчов от Цариброд, ред. Стефан Панчев от Бачево, 
жина, фелд. Димитър Стефанов питан Петър Ковачев и други ред. Алекси Глигоров от Горни Криводол, ред. Любен Пет- 
отВълковия и др^ офицери. Били пленени 47 рус- Р™ и Милаки Гогов от Пъскашия, ред. Никола Георгиев

След като сръбската войска к„ вой„ици и ] картечница Сенокос, мл. под. Илия Васов от Бански дол и др.
избягала през Албания, Драго- драгоманци преследвали 
манският полк почивал край противника към укрепленията
Гнилан до 19 ноември, а на на ч вода. Висотата 127
следващия ден тръгнал за Кра- била атата на Черноводски.
тово, където пристигнал на 25 те укрепле„ия” и на 23 октом-
ноември. В това място полкът драгоманци се насочили 
бивакувал до 12 февруари 1916 към н^я Атакували я с голям

пуснала Пиоот и Бела паланка година. Воиниците на смени героизъм понеже от висотата:г2"о"гР:1™"е“ ; >«
, о, Ниш. В боевете при Ь,„- ■ „ 6о„„ ,™.,, гот.ей-
динци, Шпаи и в околността на поеястояшите бойни ЬоРис 1ърновски. С надчоаеш
Ниш загинали 90 безследно из- ки„се за пРеДст°яЩите ооини Ки усилия и храброст нашенциНиш загинали оезследно из деиствия. На 13 февруари дра- отвопили <‘впятата на Чепно-
чезнали 76 и били ранени 241 гоманци заминали за София, Р Р Р
войници. където пристигнали на 19 фев

руари и квартирували в окол
ните села до 3 март. Тогава с 

драгоманци продължили да го- влак тръгнали за Каспичан, 
нят сръбските войскови части там пристигнали след три дни 
през Власотинце и Лесковац. и до 29 май се разположили 
Макар че и по-нататък се от- край границата с Румъния. По- 
тегляла, сръбската войска ока- лучили заповед да защитават 
зала по-силна съпротива при черноморския бряг при с. 
село Винарце край Лесковац в Айваджик, но се появила бо- 
началото на ноември. В тези лестта дизентерия и били пре- 
боеве загинали трима офицери местени в с. Горица, където по- 
и 8 войници, а 59 били ранени, чивали и се лекували до 13 ав- 
В борбите при Караул Свирач- густ.
ка от 5 до 8 ноември загинали На 1 септември 1916 г. за- 
10 войници, а сред 80-те ранени почнала войната между Бълга- 
бил и майор Константинов. То- рия и Румъния и вече на 2 сеп- 
гава загинали нашенците: мл. тември драгоманци преминали 
под. Тодор Колев, ст. под. българо-румънската граница.
Иван Цветков, ред. Симеон Паднали Тутракан и Силистра,
Янков и Христо Иванов, ефр. румънците се оттегляли. Пър- 
Тодор Паунов от Цариброд, вата схватка между драгоман- 
ред. Петър Гелев и Иван Ден- ци и румънските военни

от Славния, ред. Камен Ко- станала на 13 септември 1916 г. 
лев, Йосиф Зарков и Михаил при с. Краново, където загина- 
Христов и мл. под. Димитър ли 21 войници от полка, а 128 
Михайлов от Борово, ред. Вла- били ранени. Румънците про- 
димир Глигоров от Градини, дължили да се оттеглят, драго- 
ред. Младен Петров от Драго- манци ги преследвали и дали 
вита, ред. Кръстьо Станков от още 7 убити и 30 ранени бойни 
Желюша, ст. под. Тодор Гогов другари. Един от седемте уби- 
от Горна Невля, ред. Ангел Со- ти бил ред. Милан Иванов от 
тиров от Бачево, ред. Мано Врабча.

лива-

Полковннкъ ЗЛНТЕВЪ Тодоръ 
Скопандиръ на полка 1913—16 г.)

от

от

волските утвърдения”. Тази по- томври, когато били сменени и 
беда била платена с 26 убити и изпратени в Свищов.
360 ранени войници и подофи
цери. Сред загиналите бил и щера и Черноводските укреп- 
ред. Владимир Димитров от ления загинали общо 4 офице- 
Гоин дол. На 24 октомври дра- ри, 2 офицерски кандидати и 
гоманци атакували висота 107, 145 подофицери и войници, а 
където храбро паднали майор били ранени 31 офицери, 10 
Игнатиев и шестима воини, а офицерски кандидати и 1298 
64 били ранени. Пак се устано- подофицери и войници.

- Следва -
Цветко Иванов

В ожесточените борби за Пе-

др.
Сръбската войска отстъпва

ла непрекъснато, без борба на

вила фронтова линия, на която 
драгоманци останали до 30 ок-

ОтзибСлед падането на Ниш
Спомен за 
Бай Кръстю 
Фелдшерат

Повод да изпратя тази 
снимка и да напиша няколко 
думи за дядо ми Кръсто Геор
гиев, познат в стария Цариб
род и околността му като Бай 
Кръстю Фелдшерат, е пореди
цата на г-н Цветко Иванов в 
нашия вестник за 25-и пехотен 
Драгомански полк и за героиз
ма иа неговите бойци в бал
канските войни.

Дядо ми Кръсто е роден на 
14 септември 1880 година в се
ло Мирково, околия Пирдоп- 
ска, окръг Софийски. През 
1903 г. постъпва в 25-и пехотен 
Драгомански полк като меди
цински младши подофицер и 
идва в Цариброд. Тук се ожен
ва за баба ми Николия, дъще
ря на баба Рака.

Моят дядо често ми разказ
ваше за жестоките боеве иа не-

части говия полк. От него за пръв но. Тази снимка е заснета в 
път чух необикновените тога- Прилеп, което може да се зак-

надписа на гърба и:
ков

ва за мен имена на места и лючи от 
градове като Люле Бургас, "Споменъ при връщането 
Одрин и др. из отпускъ на гости при ! еро

Във всички боеве на 25-и пе- Костов в град Прилеп . За съ- 
хотен Драгомански полк дядо жаление, дядо ми не е написал 
ми Кръсто Георгиев е бил през коя година е било това. 
фелдшер при лазарета. На Виолетка Алексова
снимката той е вторият отдяс- Алексинац

ми
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Юбилеят на ЛК „Балкан" като повод: 
— Разговор с Александър Марков,

Топалов сам треньор и секретар на клуба_____

на върха във Две успешни 

Вайк Ан Зе десетилетияБившият световен шампион Веселин 
Топалов завърши реми на 28 ход с арме
неца Левон Аронян в партията от 9 кръг * През септември ще орга
на традиционния супертурнир в холан- низираме първите Ста- 
дския град Вайк Ан Зе. Българският ропланински атлетичес- 
гросмайстор продължава да е без загуба ки игри, казва наставни- 
и с четири победи и пет ремита - 6,5 точ- кът на царибродските 
ки, сам оглавява временното класиране.

В 10 кръг Топалов игра с белите фигу-
атлети.

Димитровградският атле- 
ри срещу младия датчанин Магнус Кар- тически клуб “Балкан” е един

от най-младите, но и най-ус
пешните спортни колективи в 
града. Изминаха 20 години от 
формирането му и това бе по
вод да се срещнем с “алфата и 
омегата” на отбора Алексан
дър Марков.
* Г-н Марков, как оценя
вате изминалия период 
от две десетилетия?

- Изключително съм дово
лен. Възпитаниците ми спече
лиха 22 медали на съюзни и 
републикански състезания и 
над 100 медали на различни 
митинги, улични пробези и 
други прояви в страната и 
чужбина. Спечелени са 4 ме-

слеи.

Накова втора на 

фестивала във 

■Кърпичка баня
* Първокатегоричката ош Димитровград се 
класира 3а държавното първенство, което ице 
се проведе през април

От 15 до 19 януари във първенство за млади шах- 
Върнячка баня се проведе матистки, което ще се про- 
Фестивал за млади шахма- веде през април, 
тисти от Централна Сърбия,

ТЕ ЧЙЬ- Гв™ ШЙЙГ-“"—8 -
кова. В категорията на шах- род , които се състезава в ’ й ?
матистките до 18-годишна Първа лига на Сърбия. ’
възраст тя спечели 6,5 точки В категорията на талан- тезава в категорията на 
от 9 партии и зае второ мяс- тливите шахматисти до 10- момчетата Д° -годишна 
то. По този начин Накова се годишна възраст Димитров- възРаст' 
класира за републиканското градчанинът Георги Алек-

Кръстева. Тази година се на
дяваме на по-голям брой ме
дали.

През септември за първи 
път ще организираме Ста
ропланински атлетически иг
ри, на които ще участват ат-

Анита Накова е първока-

- Безспорно това е Джордже Гогов. Той е най-перспек- 
тивният спортист на Димитровградска община на всички 
времена. Като пионер, а след това и като юноша се качи 
на победния трон на няколко първенства в Сърбия и Бълга
рия. Спечели и сребърен медал на Балканското първенство 
за юноши. В същата възрастова група изпълни нормите за 
световното първенство. Пръв донесе медали за основното 
училище и гимназията от училищни състезания. Гогов бе 
провъзгласен за спортист на годината, когато беше едва 
на 16 години. Тогава членовете на Управителния съвет на 
Спортния съюз в общината намалиха стипендията му от 
6 на 3 хиляди динара!? Спортистът, който е наше, цариб- 
родско дете, който се учи в гимназията, не бе вече инте
ресен за нас, но затова се интересуваме от спортисти от 
други среди, които се състезават за местните отбори.

Д. с.

Божилов и 

Величков ее 

класираха за 

държавното 

първенство
ти на балкански първен- лети от градовете на Сърбия 
>а. Състезателят Джордже и България, гравитиращи към 
гов и по-нататък е “прите- Стара планина, 
гел” на най-добрия пио- * Какво ще кажете за ра- 
зски резултат по скок на ботата на ръководство- 
ючина в републиката - 200 то на “Балкан”?
. Клубът ни се прояви и ка- 
добър организатор на ат- 
гически мероприятия. 12 
ги организирахме митинга 
скокова “Джамп”, на който 
ютваха известни атлети от 
рбия и България. Община- 
ни стана известна и с оста-

- Миналата година консо
лидирахме Управителния съ
вет. Редовно провеждахме за
седания, заедно със състеза
телите и с родителите им ор
ганизирахме екскурзии и мно
го работихме за подобряване
то на атлетическата писта. 
Председателят Симеон Ма- 
нов Нона даде голям принос 
за клуба. Той особено се анга
жира при изграждането на ат
летическата писта и днес мо
жем да кажем, че такава писта 
имат малко отбори.

_ * 20 години сте в отбора.
престижното състезание боси- то класиране. В последния кръг вихме много силна група пио- Уморихте ли се? 
леградските шахматни надеж- той допусна загуба от Алексан- нери и юноши. Пионерската _ 90 голини е наистина
ди си осигуриха след успешно- ДЪР Стоянович от Ниш, който с лига показа, че от нашите пи-
то представяне на първенство- тази победа спечели общо 7 онерки в момента са по-доб- ^ълъг пеРи°Д- Време е Да 
то на Централна Сърбия, което точки и стана победител на ри само пионерките от Кру- °ттегля’ Да кажа довиждан . 
през миналата седмица се про- турнира. Седмокласникът шевац и Ягодина. Андреа То- много млади’ на които
веде в хотел “Славия” във Вър- Душко Величков, който се със- дорова и Александра Анло- тРя°ва да се ДаДе шанс, а ние, 
нячка баня. тезава в същата възрастова К0Ш са канпилатки ,я по-възрастните, ще помагаме

Въпреки че беше сред група, еае Юмястос 5,5съпече- щесшя нацнонален отбо колието можем.

Г,“^р‘„Гй^к; п.л.г. “■>«»*“
5 място сред 33-ма шахматис-

Драган Божилов и Душко първокласг 
Величков, членове на ШК рани момч 
“Младост” от Босилеград, ще та от Це: 
участват на тазгодишното уче- трална Съ 
ническо шахматно първенство бия ще уча 
на Сърбия в категорията “мом- тват 
чета на възраст от 12 до 14 го- най-успеш-
дини”. Държавното първен- ните и; шлите две мероприятия, кои-
ство, на което освен десетте връстници го организира АК “Балкан”:

от Белград, Спаска, Марияна, Драган и Душко пред “Димитровденски пробег” и 
Войводина и паметника на врабчето Гочко във Вър- “Митинг за младите”, 
диаспората, нячка баня 
най-вероят-

На кадетското първенство
то на Централна Сърбия за 
пръв път участваха и моми
чета, членове на ШК “Мла
дост". Това бяха шесток- 
ласничките Марияна Пет
рова и Спаска Владимирова, 
които се състезаваха в ка
тегорията “момичета на 
възраст от 12 до 14 годи
ни”. Въпреки че този тур
нир за тях представляваше 
дебютантско участие на 
състезание вън от Босилег
рад, момичетата се пред
ставиха сравнително добре, 
обаче не успяха да повто
рят успеха на съотборници
те си.

* Как оценявате 2006 г. и 
какви са плановете на 
отбора за тази година?

- Миналата година напра-

ти. В 9 партии той завоюва 6но ще се проведе по време на 
Великденските празници във 
Върнячка баня. Участието в спечели първо място в крайно-

точки, но изтърва шанса да

много. Много очакваме от 
Андрей Еленков и Теодора

Димитър Ставров
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йспех на ловците
Тъжен помен

тп^л0бщаваме На Р°ДНИНИ И приятели, че се навършват 40 
ДНИ от смъртта на нашия скъп и непрежалим съпруг, баща 
тъст, свекър, дядо и прадядо
ВЛАДА НАЙДАНОВ 
(1928 - 2006) 
от Божица

В Босилеградско страдаха 

десетина глигани
Панихидата ще отслужим на 30 януари 

мейното гробище в Божица - махала Бързини.
Ти ни беше опора, даваше ни сила и вяра 

вота. Винаги с дълбока обич, тъга и

на се-
По време на Нового

дишните и Коледни 
празници босилеград- 
ските ловци бяха из
ключително успеш
ни, убиха десетина 
глигани.

Ловната дружина в 
състав: Зоран Стоиме
нов, Стефан Стоиме
нов, Драган Златков, 
Славчо Владимиров и 
Васил Генов в мес
тността Степановци в 
село Ресен за един 
ден убили два глига
на, единият от които 
с тегло над 150 ки
лограма.

в жи- 
признател-

ност ще те пазим в сърцата си. Почивай в мир!
От най-близките: съпруга Анка, син Нака и дъщеря Мил

ка със семействата си и многобройни роднини и приятели

Тъжен помен
На 3 февруари 2007 г. ще се навършат 40 ТЪЖНИ ДНИ, от- 

както завинаги ни напусна нашият
СТОЯН СТОЯНОВ - ТАЦА 
от Димитровград

Ти винаги ще живееш в сърцата ни. Почивай в 
мир!

Семейство Стоянови

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26 януари 2007 г. се навършват ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

без милия ми баща
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград

Драган Златков, Славчо Владимиров, 
Зоран Стоименов, Стефан Стоименов (горе) 

и Васил Генов П.Л.Р. н '■

е
Да си спомним за добрия човек и достойния му 
живот.За ловеца 

Драган 

Миланов две 

сполуки в един

глиган. В местността Чука, надвисяваща село 
Дървена ябука, където снежната покривка е 
около 20 см, Миланов гръмнал трофеен вълк с 
тегло над 60 кг. Няколко часа по-късно на съ
щото място ловецът убил и глиган от 80 килог
рама.

Убитият вълк е представен във Ветеринарна
та станция в Бабушница за оценка, след която 
ловецът Миланов ще може да си вземе предви
дената награда за гръмнат хищник.

Председателят на местната общност Иван 
Димитриевич заяви, че ловците от Пресека са 
едни от най-сполучливите и най-дисциплини- 
раните в общината. Той похвали и работата на 
ловопазача Райчо Стоянович.

Дъщерята Невена

Тъжен помен
На 30 януари 2007 г. ще се навършат ЧЕТИРИ 

<рй ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
г ярД съпруг и баща-шш ТОДОР ПЕТРОВ 

от Димитровград
Да си спомним с обич за него и да се поклоним 

пред паметта му!

От съпругата Даринка, дъщерята Йелена, зета Драган, 
внучката Мария и внука Марко

ден
Миналата седмица ловецът Драган Миланов 

от бабушнишкото село Пресека гръмнал вълк и Й. Миланов

Тъжен помен
На 1 февруари 2007 г. ще се навършат ШЕСТ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ без милия ни съпруг, баща и 
дядо
ГЕОРГИ МИТОВ 
от Димитровград

С много обич и признателност се прекланяме 
пред спомена за светлия ти лик!

Скръбящи: съпруга Цветанка, син Александър, 
снаха Весна, внуци Георги и Борис

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Кръстословица 314
Съставил: Драган Петров 11 42 13 14 15

ВОДОРАВНО: 1. Мъжки 
певчески глас. 5. Столицата 
на Румъния. И. Една посока. 
12. Черноморски курорт в 
България. 14. Подна постил
ка. 16. Герой на Шекспир. 18. 
Банкрут. 20. Съд за вода. 21. 
Един от основните литера
турни родове. 23. Село в Бо
силеградско. 25. Най-извес
тният естонски шахма
тист. 26. Градинско цвете. 
28. Безалкохолна напитка. 
30. Автознак за Ниш. 31. 
Един спорт. 33. Марка япон
ски автомобили. 36. Алкохол
но питие. 38. Вид хляб. 40. 
Името на актьора Пачино.
42. Известен изобретател.
43. Период, В който се повта
рят явленията. 44. Писалка. 
46. Кон (поет.). 47. Данък. 48. 
Първият летец (мит.). 49. 
Малка крепост. 50. Предиш
ният генерален секретар на 
ООН.

16 17 18 19 20

22 23 24 25

27 28 29 3026

3332 3431
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На I февруари 2007 се навършват 9 ГОДИНИ 

без нашия скъп
37 38 3936

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ СТАНЧЕВ 
от с. Груинци, Босилеградско

4341 42

□ 47[4645

Носим те с обич, прекланяйки глава пред 
светлата ти памет.□ 50^9

Почивай в мир.

Съпругата Павлинка 
и синовете Никола и Иван със семействата сикамиони и автобуси от Сло- тия. 34. Модел японски фо- 

вения. 15. Гръцката богиня тоапарати. 35. Запушалки 
на театъра. 17. Марка чуж- от корк. 37. Полуостров в 
дестранни автомобили. 19. Украйна. 39. Небесно явление 
Държава в Северна Африка, след дъжд. 41. Цяр, лекар- 
22. Член на Сенат. 24. Един ство. 45. Египетески бог на 
хищник. 27. Гръцката богиня слънцето. 47. Дума за отри- 

ОТВЕСНО: 1. Морски бозай- На победата. 29. Животно в чане. 
ник. 2. ДържаВа В Африка и пустините. 32. Град ВХърва- 
Лзия. 3. Част от каруца. 4.
Подводна скала. 5. Село в Бо
силеградско. 6. Съзвучие. 6. 1. Динар. 5. Китара. 11. Того. 13. Арапи. 15. Анод. 18. Бушон. 
Разум, памет. 8. Стил в музи- 1 У- Сар. 20. Белег. 22. Ле. 23. Янтра. 25. Макаре. 28. Иван. 29. 
ката. 9. Ек, ехо. 10. Името на Монолог. 31. Кикот. 33. Тенор, 34. Номер. 36. Миг, 37. Пара- 
тенисиста Едберг. 13. Модел лел. 39. Да. 40. Вяра. 42. Бидон. 43. Тел. 44. Или. 45. Магазини.

Тъжен помен
На 26 януари 2007 г. се навършват ДЕСЕТ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на милия ни съп
руг и баща

ТОДОР ПЕШЕВ - ТОША 
от Димитровград

Няма те на този спят и това много ни боли. Нашите радости 
не са пълни без теб. Много те обичахме и страшно ни липсваш.

От съпругата Смиля, дъщерята Мая и сина Саша

Решение на кръстословица 313 - Водоравно:
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Любопитно _____«ш

Само нас ни нема нигаеУраганът Кирил а подарък за 

рождения ден на българин! - Е съга, освен народ! Некико ни 
М а н ч о , йе по-лъсно да се прищ. 

нищо не ми йе ясно! - по- лямчуйемо къмто йедни 
ядосан Вута или другьи, па койи побе- 

де нийе смо с ньи. Тека
- Па що не ти йе ясно? - уж никико не губимо,

горе-доле изгубимо све.
- Има и нещо друго: не- 

йе ли убаво дека сви мис-
- Ооо, Билетино! Па све ле да су победили? Сви се 

йе от ясно по-ясно: пай су радую, сви цъвнули кико 
победили демократите!

- Очеш, а кой има стави да сви мисле да су 
най-вече гласове?! Ради- загубили. Били би попа- 
калити, комай трийесе на рени кико от слану... 
сто, а друтъите по двайе- - Значи Манчо, ти мис- 
се, десет, пет и по некол- лиш арно йе кита сви по- 
ко процента... Айде ми беджую?
кажи, ако имаше йоще - Арно йе, арно... 
йедна радикалска пар- ‘ - Значи ли това дека 
тия, тъгай кой че йе озго- сви че славе? 
ре, а? Лъсно йе на демок- - Че славе, кико другьи- 
ратйете кита имаю некол- ко? А нийе Вуте смо ти за 
ко демократскье парти- славенье душу дали. Се- 
йе...

- Ти бре Вуте ме питаш године от нещо, а нийе 
кво би било, ако би било... одма му ударамо юбилей. 
Да не си радикал?

- Боже ме пази! Я Ман- йесе, двайесе, двайесе и 
чо, откико знайем съм пет и да не набраям 
бил социалист и текъв че по-натамо, насвакье нове 
си умрем! Не могу бре да пет године - юбилей,-Еца 
си меним перушинуту, не съга вабрикьете не рабо- 
съм от прелетнете пти- те, нема юбилейи, барем

че славимо изборне побе-

*Сла6нияш българин е Кирил Генов, който живее в Германия, а необикно
вения подарък са му купили неговите три деца. че некико 

Билетината.“Съжалявам за загиналите от урагана, те са 
невинни жертви като българските медсестри в 
Либия”, неуморно повтаря в многобройните 
интервюта българинът Кирил Генов - дипло
миран инженер електротехник, който от 40 го
дини работи в Германия. Генов стана най-голя- 
мата медийна звезда в тази страна след като но- 
винарите откриха, че ураганът Кирил, който 
опустоши Европа, носи неговото име.

Как се е случило опустошителната буря да 
бъде кръстена на името на този наш сънарод
ник?

а
чудим се.

- Не ми йе ясно кой йе 
победил?

лалетия! А я си гьи пред-

През март миналата година трите деца на 
Кирил Генов - Надя, Румен и Борис решили да 
изненадат баща си за 65-ия му рожден ден и 
срещу 199 евро откупили от Института по мете
орология в Берлин правото да кръстят силно 
въздушно течение. Тъй като в института имена
та на климатичните явления се раздават по аз
бучен ред и наред била буквата К, а името Ки
рил е необичайно за немския език, дарителите 
решили така да кръстят избраното въздушно 
течение. Тогава никой не подозирал, че Кирил 
ще се окаже опустошителен ураган, който ще 
вземе над 40 жертви и ще причини материални 
щети, чиято стойност ще се измерва с милиар
ди евро.

Ето и няколко сведения за кръстниците на 
урагана. Румен е преподавател в Техническия 
университет в Берлин, Борис работи в телеко
муникационна компания, а Надя се занимава с 
търговия с книги. Заедно с родителите си всяка 
година посещават България.

чам се по-рано: мину пет

После мину десет, петна-

це...
- Ако Вуте, ако! Убаво де!

йе това що си знайеш - Добре, ама одека паре 
ятото, само нещо оредее- кита не производимо?

- Кита йе за славу, паре
- Може и да смо поореде- не су проблем и винагьи 

ли, ама само нийе каже- се найду! Само знайеш ли 
мо да смо изгубили из- кво ме мене мучи, Вуте? 
борйете. Сви другьи ка- 
жу: нийе смо победили.
Чак бре, Манчо, и циган- мократите не се договоре 
ьете кажу дека су побе- за правителството? 
дили. Ка гьи питаш куде - Ее, тъгай йе лъсно: че 
су победили, они се из- мину три месеца, па пак 
пърсе и кажу: “У циган- на изборйе!
ску маалу!

Смешни приказки

Американски
интернационализъм

те.

- Кво?
- Кикво че буде ако де-няма да имате география!- Идвам със самолет!Американците 

компютър, който предсказвал »* * 
бъдещето. Както му е редът, 
пръв го попитал президентът:

- Ще има ли Трета световна 
война?

създали

Сърбин хванал риба в река, 
се заяждат сръбче и амери- занесъл я вкъщи и я дал на же

на си да я изпържи. Ама няма- 
- Ние имаме много голяма ли нито олио, нито мас. А ня- 

и много силна войска! - хвали мали и пари. Жената не могла 
се сръбчето.

В дипломатическо училище

канче.
-Да. - А ти знайеш ли що се 

- Па и победили су, Ву- окаю избори?
те! Че имаю два послани- - Защо?

- Па свак требе да се из- 
парламетат, а я ми ка- бори за кокалат!

жи нийе куде смо? - А я мислим да избира- 
Ужкьим смо малцин- мо....

- Ще участва ли и Америка? и да я свари - сутринта им
- Нашата армия е хиляда спряли водата, защото не я 

пъти по-голяма и по-силна! - плащали от миналата година.
Човекът се ядосал, върнал

- А да знаеш какви самоле- се на реката и хвърлил рибата 
във водата. А рибата изплува-

-Да.
- Моите близки ще бъдат ли 

живи? ка у
срязва го американчето.-Да.

- А аз ще бъда ли жив? ти имаме!-Да. - Нашите са и много пове
че, и много по-хубави!

- Да, ама вие, американци
те, си нямате история!

- А вие, сърбите, още малко

- А чул ли си дека кой 
млого избира - набере, а?

Мата

ла и възкликнала:
- Живела влада!
- Ау, майке ти га, па и ти си 

била амерички плаченик!

Като отронил въздишка на 
облекчение, президентът ре-

ство, ама между малцин
ствата ни нема...

- Нийе смо ти, Манчо,шил да се пошегува с компю
търа:

- А колко ще струва ко
ка-колата след войната?

- Три рубли!
___Иронията на историята__________ ^ ______]ШК:: .

Топлиста на омразата в МакедонияБин Даден се обажда на 
американския президент:

- Джордж, имам за теб две 
новини, една добра и една ло
ша. С коя да започна?

- Давай с добрата.
- Реших да се предам!
- А лошата?

1. БЪЛГАРИЯ - защото от те не си дават Александър Ма- АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - за- 
българите македонците не мо- кедонски за баща на македон- щото са много по-богати.
гат да си напишат подходяща ската нация. 6. АФРИКАНЦИТЕ - защо-
история. 4. СЕБЕ СИ - защото се ре- то са много по-бедни.

2. АЛБАНИЯ - защото ал- дят на опашка за български 7. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
банците са от по-люто семе. визи. - защото прие България.

3. ГЪРЦИЯ - защото гърци- 5. СЪЕДИНЕНИТЕ 8. БОСНА - защото започва

с Б.
9. РУМЪНИЯ - защото и тя 

е била македонска, а румънци
те не знаят това.

10. КИТАЙ - защото китай
ците май са повече от маке
донците.
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