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Двудневна официална визита на българския 
президент Георги Първанов в Сърбия и Черна гора

Българският президент посети 
нашето Издателство______

Акцент върху икономиката
* Темата 3а българското малцинство е присъствала във всички разго
вори * Стимули 3а инвеститорите в районите с българско

Първанов: България подкрепя интегрирането на Сърбия и Черна 
гора в евроатлантическите структури
* Марович: Отношенията между България и Сърбия и Черна гора са 
много приятелски и открити * Икономическото сътрудничество 
изостава след политическото

то иска да инвестира в райони
те, където живее българското 
малцинство, каза още българ
ският президент, като подчер
та, че това е важно, тъй като 
стандартът на това население е 
три-четири пъти по-нисък в 
сравнение с другите части в 
страната.

България подкрепя интегри
рането на Сърбия и Черна гора 
в евроатлантическите структу
ри, бъдещото й членство в 
Европейския съюз и в програ
мата Партньорство за мир, каза 
още българският държавен гла
ва, който изрази надежда спеш
но да бъдат премахнати всички 
пречки за това членство.

Що се отнася до Косово, за България е важно 
да се развива интензивен процес на преговори, 
като се вземат предвид становищата на Прищи- 
на и Белград. Необходимо е да бъде намерено 
трайно решение, което съответства на европей
ските правила и норми и също така да бъдат за
читани човешките права в покрайнината и да се 
запази културното наследство. България ще 
допринася с каквото може за създаването на 
най-добър климат за те
зи преговори, каза Ге
орги Първанов.

Отношенията между 
България и Сърбия и 
Черна гора са

население
*

Историческа кит
Президентите Георги Първанов и Светозар Марович

По покана на президента на държавната об
щност Сърбия и Черна гора Светозар Марович 
президентът на България Георги Първанов, 
придружаван от съпругата си Зорка Първанова 
и група сътрудници, пребивава във вторник и 
сряда на двудневно официално посещение в 
СЧГ. Визитата започна с официалната церемо
ния пред Палатата на федерацията в Белград, 
където българският държавен глава бе посрещ
нат с топовни салюти и бяха изпълнени нацио-

* Искам да уверя нашите сънародници тук, 
че не са забравени от България, подчерта 
българският държавен глава * Преди да дой
де в Издателство "Братство", президентът 
Първанов се срещна с кмета на града Смилко 
Костич и положи венец на Паметника-кос
тница „Ледена стена“ (На стр. 3)

налните химни на двете страни.
Детски великденски фестивал в БосилеградНа състоялата се след това среща президен- 

Марович и Първанов са обсъдили иконо-тите
мическите отношения между двете страни, като 640 участници от три стр

(Стр. 2) А -I Ш
,>Ж.” ^ '

е бил поставен акцент върху активизиране на
дейността около изграждането на автомагис
тралата Ниш-София, съобщи пред журналисти 
българският президент. Той каза, че 
комисия по този въпрос работи много добре и 
се очаква да бъде намерено успешно решение. 
Друг въпрос, който е бил обсъден по време на 
разговора, е електрифицирането на железопът
ната линия между двете страни.

България вижда в българското национално 
малцинство в СЧГ мост в двустранните отно
шения и е важно да се води политика за разви- 

идентичността му, каза Георги Първа-

аксмного приятелски и 
открити,
заяви в Белград прези
дентът на СЧГ Светозар 
Марович на пресконфе
ренция след срещата си 
с българския президент 
Георги Първанов. Двете 
страни се стремят към 
членство в ЕС и се рад
ваме, че един ден това 
ще е зад гърба ни, така 
ще се чувстваме по-си
гурни, подчерта Маро
вич. Имаме подкрепата 
на България за европей
ската ни интеграция и 
разговаряхме също така 
и за двустранните отно
шения.

смесената
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тие на
нов. В този смисъл е важно да се реши въпросът 
за петте часа обучение на български език, доба

ви президентът и из
рази задоволство, че 
вече е решен въпро
сът за българските 
учебници за I клас. 

Особено важно е

ГЗЗИ 0350-8838 ш '
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да бъдат дадени сти
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640 участници от три страни
^йкбрдек'бр6й участници 6 турнира по чупене на великденски яйца 1ИИЯР1ННР1*!11^^
- 640 деца на възраст от 5 до 12 години. Всеки участник в турнира 
получи по една тениска и значка на фестивала, сладкиши и др.

По време на великден
ските празници Босилег- община, в турнира участваха и около 150

Белград, Ниш, Лесковац, Враня, 
Масурица край Сурдулица, Скопие, Радие-
деца от

рад се превърна в среди
ще на детската радост. В 
организация на КИЦ “Ца
риброд” - филиал Боси
леград, от 21 до 24 април 
се проведе поредният 
Детски международен ве
ликденски фестивал. Пок
рай турнира по чупене на 
великденски яйца, в който 
участваха 640 деца от по
вече места в СЧГ, Бълга
рия и Македония, в рам- Иван Николов 

на четиридневния
фестивал бяха организирани и редица културни ме
роприятия.

Фестивалът започна на 21 април с пристигането на 
гостите. На същия ден във вечерните часове в Центъ
ра за култура беше организирана културна програма, 
в която участваха белградският театър “ОКО” и из
пълнители на модерни танци от Дупница - “Балет Ви- 
ва”, “Дене машин” и “У.Ф.О.”. Младите актьори от 
Белград изнесоха специално подготвено представле
ние, посветено на правата на децата, а изключител
ните танцьори от Дупница, повдигнаха настроението 
на публиката с бравурните си изпълнения на модерни 
танци.

На втория ден за една част от участниците във 
фестивала беше организирана еднодневна екскурзия 
до Рилския манастир и Благоевград.

На Великден точно в 12 часа в училищния двор се 
състоя церемонията на официалното откриване на Иван Йорданов и Йорданка Боева - 
фестивала, когато наред със знамената на СЧГ, Бъл- най-хубаво боядисаното и най-красивото яйце 
гария, Македония и Гърция, бе издигнато и знамето 
на фестивала, а за пръв път тази година бе интониран

во, Плевен, Банско, Дупница, Перник и 
Кюстендил. За първ път тази година във
фестивала участваха и представители от
гръцкото малцинство в Сърбия от Михай-
ловац край Смедсрсво.

Преди самото начало па състезанието
босилсградският свещеник Михаил Стан
чев освети яйцата. Състезателите бяха раз-

№:■ :ш

Победителите: Сърджан Миладинов
ките Кристина Накова,

Игор Иванов и Саша Тодоров

ници.”
След много напрежения и емоции, радости и разо

чарования, победител на турнира стана седмоклас
никът Игор Иванов от Радичевци, който във финала
беше по-успешен от четвъртокласника Саша Тодо
ров от Босилеград. На трето място се класираха Сър
джан Миладинов, ученик в първи клас от Райчилов-
ци, и Кристина Накова, ученичка в трети клас от Бо
силеград.

Въпреки че всички участници в турнира бяха наг
радени с тениски, значки на фестивала, сладкиши,
въз основа на класацията си те получиха ученически 
чанти и прибори, топки, играчки и др., а най-ценните
награди бяха присъдени на четирите първокласира- 
ни състезатели. Фондацията “Всичко за децата” от 
София им подсигури летуване в турския курорт Ку- 
шадасъ, а покрай медалите и купите, те получиха и

делени в три групи и по системата на ели
минация, след няколко кръга останаха 64-

ма най-успешни участници, кои
то се класираха за финала. Съ
щата вечер в препълнената зала
на Центъра за култура фолко- 
лорният ансамбъл “Средец” и
модерният балет “Криция” от
София, заедно с поппевицата
Десислава Георгиева, изнесоха
галаконцерт. След културно-за
бавната програма, в училищния
двор беше организиран Нести-
нарски танц, който изпълниха
нестинари от София. В късните
вечерни часове в училищния

Фолклорният ансамбъл към Центъра за култура в 
Босилеград

и химнът на великденския фестивал.
Участниците в турнира и публиката бя

ха поздравени от кмета на Босилеград 
Владимир Захариев и главния организа
тор на фестивала Александър Димитров.
След това беше изпълнена културна прог
рама, в която участваха фолклорният ан
самбъл към Центъра за култура в Боси
леград, детският вокален състав “Тип 
топ” от Кюстендил, културно-художес
твеното дружество на гръцкото малцин
ство в Сърбия от Михайловац и др.

Този ден се проведе и първият етап от 
турнира по чупене на великденски яйца.
Освен състезателите от Босилеградска Фолклорен ансамбъл “Средец” от София

•шлщшетво участват в про

касетофони, книги, играчки, топки и други ценни наг
ради. Двамата първокласирани получиха и по един
велосипед, а победителят спечели и малък цветен те
левизор.

Освен турнира по чупене на яйца и тази година бе
ше организирано състезание за най-оригинално и
най-хубаво боядисано яйцеЛСупата за най-оригинал
но яйце беше присъдена на Йорданка Воева от Радне
во, докато Иван Йорданов, също от Раднево, беше 
награден с купа за най-хубаво боядисано яйце. На по
бедителката за най-оригинално яйце частната фирма
“Ас” от Босилеград подари златен медал с лика на
Пресвета Богородица.

Беше организирана и томбола, в която главната 
награда - малък цветен телевизор, спечели Кристина

сдружение - , Йовановска от Райчиловци.
МБосилеградско” от Скопие, начело с председателката му ДВ0Р оеше организиран великолепен фоерверк шоу. - Въпреки че тази година разполагахме с по-малко 
Гд-р Горда'01^аИ"^°гв0ал’я^> 7еттт&ее^оанаподсед°ома1иеио В понеделник се проведе финалната част от турни- финансови средства за организация на фестивала,

"основно"училище в°Бистър‘.те" телевизор "а П0 в‘ омстее“° ра. __ благодарение на опита ни и на добрата подготовка,
*** Приветствайки участниците и гостите, Иван Нико- успяхме да се справим отлично, което потвърждава и

мир Захариев по изграждането на съвместен граничен кон- с възкресението на Исус Христос възкръсне и вярата разноските за организацията на тазгодишния фести-
;Триа,ни в собствените сили и възможности, за да обеди- вал са възлизали към 10 хиляди евро. Спонсори на
Ша трите страни и отварянето на ГКПП Олтоманци за ним усилията си и превърнем Босилеград от зона на фестивала бяха: Столичен общински съвет от София,

??рача в ценгьр на детската рад°ст на Балканите. Министерството на икономиката на Република Бъл-
неточна български език в училището в Босилеград в светли- Нашата цел е не само да забавляваме децата, а да им гария, ТЕЦ “Марица изток 2" от Стара Загора, обш*

■ пата на неотдавнашното решение на сръбското министер- създадем нормални условия за живот и да осигурим ните Босилеград Пловдив, Банско, Плевен, Перник,
бъдеще за този град и този български народ. С този Кюстендил и Дупница, ”Княз Милош“ от Арандже-

зованието и науката и на външните работи директорът на фестивал ПОДГОТВЯМе едно НОВО поколение, ПОКОЛе- ловац И др.
; Дирекция Европа към МВнР Христо Георгиев подари комто- ние на бъдеща обединена Европа и Балкани без гра-
I търна конфигурация на гимназията в Босилеград. Л.Л-Р-
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(От стр. 1) Напълно сме съгласни, че отно- международната сигурност. Тери- [ Р ЦК кШ Ц Я Щ Я шЛ
л р. шението към българското нацио- торията на Балканите трябва да с^У и ч^-
доорото ни политическо сът- нално малцинство трябва да се ре- бъде сигурна, каза той. Тадич по- 

РУ*~° ни заДОволява, но ши на най-високо равнище. Ето за- жела България да стане членка на 
равнище46!?070 °ЩС НС 6 На това Щ0 заедн0 с президента Първанов ЕС през 2007 г. и поздрави страна- 
р „«I! ' ма*1е редица пробле- ще пътуваме за Димитровград, ще та за всички извършени досега ре- 

ТЛо?ЯбВа Да решим’ като се срещнем с населението там и форми.
Ншп-ГпгЬма 6 авто^аг'истралата ще излезем с общи послания,

пмнма-Д елек^РиФикацията сръбският президент. Той се спря подчерта ефективното взаимодей- 
' ’ с ’ каза Маоович. Той и на договорените съвместни про- ствие между двете страни при пре-

ппрчнпрнт г познал българския екти, като например автомагис- одоляване на последиците от на- 
гиг и плгтгт,,?^11? събития в тралата, свързваща София и Ниш. водненията. При политическите 

% еЛГраД прави Президентът Тадич отбеляза, кризи също е необходима такава 
г ившият военен че единствено заедно балканските солидарност, каза Първанов,

лидер на босненските сърби ген. страни биха могли да участват 
Ратко Младич да не застане на пъ- адекватно в обезпечаването на 
тя на страната към Европа.

Повторих становището за Ко-

(От стр. 1) Пред Издателство “Брат- 
_ „ ство” президентът Георги
Българският президент Георги Първанов, съпругата му Зорка 

Първанов със съпругата си Зорка Първанова и придружаващите 
Първанова и придружаващата го го сътрудници, сред които и 
делегация пребивава в сряда в българският посланик в Бел- 
Ннш, където най-напред се срещ- град Георги Димитров, минис- 
на с кмета Смилко Костич. търът на транспорта Петър

- Със Сърбия са установени Мутафчиев и председателят 
много активни отношения на цен- иа парламенпгарната група на 
трално равнище, които са най-ак- Коалиция за България и предсе- 
тив„ите^>т елин век насам. Новият "сЧГ
модерен прииом изисква и устано- М1хаил ^иков 6яха посрещ- 
вяване на подобно сътрудничество )(ашц „„ стар български обичай

с хляб и сол от Кристина А то
ва, ученичка в IV клас в Боси- 

обсъдил с кмета на Ниш развитие- леград и сътрудничка на “Дру- 
то на инфраструктурата и главно гарче”, облечена в сая, както 
магистралата, свързваща София и и от колектива на Издател- 
Нит, както и някои конкретни биз- ството. 
неспроекти, за чието реализиране По време па престоя си в 
двете държави трябва да създадат Ниш президентът Георги

Първанов беше придружен 
от Гасим Ляич, министър

Българският държавен главаказа

"Негово величество 
избирателят" на регионално ниво, каза прези

дентът след срещата. Затова той еШ се 3апа3и култур
ната идентичност 
на българското мал
цинство

сово, като подчертах, че е важно да 
не се губи време и проблемът да 
бъде решен чрез споразумение. 
Всяко налагане на решение със си
ла няма да е дългосрочно, ще съз
даде проблеми и изключително 
напрежение в района, каза прези
дентът на СЧГ. Благодарни сме за 
българската позиция по косовския 
въпрос, че решението трябва да 
бъде намерено чрез европейските 
стандарти.

Българският президент Георги 
Първанов се срещна в Белград и с 
президента на Черна гора Филип 
Вуянович. Той е бил информиран 
от черногорския държавен глава за 
предстоящия референдум в тази 
република.

Първанов потвърди, че в духа 
на демократичните принципи Бъл
гария ще приеме всяко едно реше
ние, което “негово величество из
бирателят вземе” и посочи, че е оп
тимист за бъдещите отношения с 
Черна гора. На срещата е конста
тирано, че икономическите отно
шения изостават след политичес
ките.

Президентът Георги Първанов 
откри във вторник канцелари
ята на Националния съвет на 
българското национално мал
цинство в с. Ива ново, недалеч 
от Панчево.
Той беше тържествено пос
рещнат от местните жители 
и децата от местната школа 
за български език и фолклор, 
които представиха кратка 
програма от български песни и 
стихотворения. Високият 
гост каза, че темата за бъл
гарското малцинство е присъс
твала във всичките му разго
вори в Белград. Общо е стано
вището, че българите в СЧГ 
са мост между Сърбия и Бъл
гария, и че трябва да бъде за
пазена културната идентич
ност на българското малцин
ство в Ива ново и другаде, къ
дето живеят представители 
на малцинството. Той изрази 
убеждението си, че сръбската 
държава прави всичко необхо
димо, за да може българският 
език да се учи разширено в учи
лищата на българското мал
цинство.

условия.
Българският президент положи 

венец пред Паметника-костница 
“Ледена стена”, в която са погре
бани тленните останки на 2015 
български воини, загинали в бит
ките за освобождение на Югосла
вия от фашизма.

Като благодари за първото по
сещение на един български прези
дент в Издателство “Братство” в 
почти полувековната му история, 
което за всички нас несъмнено е 
историческо събитие, директорът 
Велимир Костов запозна високия 
гост с мисията на Издателството в 
опазването на националната и кул
турната идентичност на българите 
в СЧГ.

Българският държавен глава 
изрази задоволство от постижени
ята на Издателството в опазването 
на българщината в тази страна и 
обеща всяка възможна помощ в 
решаването на проблема със сгра
дата и усъвършенстването на пер
сонала в съответните български 
медии.

Много се радвам, че посред-

па човешките и малцин
ствени права.

ством българските медии, преди 
всичко седмичника “Братство”, 
предаването на Радио Ниш и дру
гите имам възможността лично да 
поздравя всички мои сънародници 
тук и да им пожелая здраве, късмет 
и много успехи. Радвам се, че дър
жавната общност Сърбия и Черна 
гора все по-активно поставя проб
лемите на националните малцин
ства в своя дневен ред. Искам да 
уверя българите, нашите сънарод
ници тук, че не са забравени и от 
България и ние каквото можем, ще 
помагаме в техните усилия да съх
ранят своята културна самобит
ност, да развиват своето образова
ние и да създадат икономика, коя-

За сигурност на 
Балканите

Отношенията между Сърбия и 
България никога не са били 
по-добри, отколкото са сега. Това 
заяви във вторник в Белград прези
дентът на Сърбия Борис Тадич на 
пресконференция след среща с 
българския си колега Георги Пър
ванов. Двамата президенти са раз
говаряли за двустранните отноше
ния и са се спрели на най-важните 
въпроси за Сърбия - сътрудничес
твото с трибунала в Хага, референ
дума в Черна гора и бъдещия ста
тут на Косово и Метохия.

Много ценя становището на 
българския президент по тези въп
роси. Това е много важно за Сър
бия, подчерта президентът Тадич.

По време на визитата си в Бел
град българският президент Геор
ги Първнов се срещна и със сръб
ския премиер Воислав Кощуница. 
Акцент в разговорите е бил поста
вен върху подобряването на ико
номическите отношения между 
двете съседни страни. Първанов е 
благодарил за доброто взаимодей
ствие по време на кризата с пови
шаването на нивото на река Дунав.

Първанов и Кощуница са изра
зили надежда, че техническите 
подробности по откриването на 
двата нови ГКПП при Салаш-Но- 
во Бърдо и при Банкя-Петачинци 
ще бъдат решени.

то да може да направи една модер 
на, развита среда, каза президен 
тът Георги Първанов преди да от 
пътува за Димитровград.

Ванче Богоев

Първанов и Тадич в Димитровград

С поглед к ьи бъдещето :
Я

трябва да работим по европей
ски проекти, като например ав
томагистралата Ниш-София, 
разширяването на газопреиос- 
ната мрежа и всички други про
екти, за които говори г-н Та
дич. Най-важното обаче е, че 
съществува взаимно доверие, 
имаме вече не само партньор
ски, но и приятелски отноше
ния, а това е гаранция, че това, Президентите Тадич и Първанов бяха 
което сме говорили, ще стане, сърдечно посрещнати от кмета Величков 
каза българският дъжавен гла-

Двудневната си официална визита в СЧГ бия ще остане като историческо събитие, 
българският президент Георги Първанов Тук сме, зашото познаваме общата пи отго- 
приключи с посещение в Димитровград, къ- ворност за хората, които живеят в този край.

Като историк, занимавал се с проблемите идето пристигна с хеликоптер заедно с прези
дента на Сърбия Борис Тадич. Те бяха пое- историята на този край, разбрах, че отноше- 
рещнати от кмета на града Веселин Велич- нията между двете държави, колкото слож- 
ков, с когото разговаряха в общината, а ни и противоречиви да са, винаги се отразя- 
по-късно се срещнаха с обществеността на ват най-тежко на вас, на българското мал

цинство, каза българският президент и до
бави: Най-важното сега е, че никога отноше
нията между двете държави не са били тол
кова добри, колкото сега. Най-голяма полза 
от този връх в нашите отношения ще има 
тъкмо населението в Димитровград и Боси-

Димитровград в Дома на културата.
Президентът Първанов каза на срещата,

| Венец и почит пред костницата 
на връх Нешково живеят в Сърбия, трябва да бъдат изпълнява.

Президентът на Сърбия Борис Тадич из- вани и прилагани, 
рази задоволство, че е пристигнал на посе
щение в Димитровград и особено от факта, гражданин има абсолютно право на своя 
че то става заедно с Георги Първанов и до- идентичност и всеки президент трябва да 
бави, че двамата президенти ще посетят и бъде гарант за спазване на правата на всич- 
Босилеград.

Тадич подчерта, че Европа се развива митров или Димитриевич.
След съвместния обяд в хотел “Балкан”

леград.
Той изрази надеждата, че всичко, за кое

то е разговарял със събеседниците си в Бел
град ще стане действителност. Първото, ко
ето трябва да направим, е да положим уси
лия за запазване на културната идентичност 
на населението и да има пет часа обучение 
на български език в училищата, да се напра
ви повече за културния обмен, каза Първа
нов.

Моята идеология е, каза той, че всеки

ки, независимо дали човекът се казва Ди-

чрез своите региони, които си сътрудничат 
независимо от държавите, и като два важни президентите Първанов и Тадич посетиха 
примера посочи еврорегионите Видин-Ка- КИЦ “Цариброд” и Народната канцелария 
лафат-Зайчар и София-Скопие-Ниш. По в града и пред Паметника-костница Нешков 
средата между тези два проекта има голямо връх положиха венци в памет иа жертвите - 
неразвито пространство, а това е районът български и сръбски войници, паднали меж- 
на Стара планина, където, според него, би ду 9 и 13 ноември 1885 г. по време на сръб- 
могъл да се развива туризъм и то да стане ско-българската война. С полагането на 
най-голямото туристическо средище от венците ние показахме, че гледаме напред 
Алпите до Черно море, каза Тадич. Тон съ- към бъдещето, а не в огледалото за обратно 
що подчерта значението на автомагистра- виждане, подчерта българският президент, 
лата София-Ниш, като посочи, че най-голя
ма полза от нейното изграждане ще има Ди- прати до границата българския си колега

Георги Първанов, а след това се срещна с 
Борис Тадич увери, че като президент на членовете на ДС, местни предприемачи, 

Сърбия е гарант иа правата на българското бизнесмени, фермери и с ръководството на 
малцинство и заяви, че всички, и най-малки- община Димитровград.

В Европа крайграничните райони обик
новено са и най-богатите райони, а тук на 
Балканите са най-бедните. Искаме да разяс
ним същността на европейската ни полити
ка. Това не става с декларации, а с общи уси
лия за развитие на индустрията в този край, 
каза Първанов и добави, че за да стане това, 
първо трябва да бъдат отворени границите, 
т.е. да бъде подобрена максимално работа
та на съществуващите ГКПП-та и да бъдат

Сръбският президент Борис Тадич из-

митровград.отворени нови.
Ако искаме да възродим икономическиче като политик с 15-годишен стаж рядко е 

преживявал такива моменти. “Сигурно ис- този край, трябва да създадем стимули за 
гориците ще отбележат, че това посещение бизнеса от двете страни на границата, нап- 
на двамата президенти иа България и Сър- ример чрез данъчни облекчения. Затова А. Ташковте права на малцинствата и на хората, конто
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В първомайското огледало: „Лисца" - Бабушница Заседание на ОС в Димитровград

На кого да е 

премията за мляко?
Евросъюзна фирма в 

Югоизточна Сърбия
Преди няколко месеца де

мократичният блок в Общин
ската скупщина в Димитров
град предложи общината да 
дава по два динара за литър 
мляко на млекопроизводите
лите, независимо от премията, 
която им дава държавата.

Идеята бе общинската пре
мия да се дава само на мле
копроизводителите, 
млякото предават на изкупва
ни от общината. Така от една 
страна ще се стимулират мле
копроизводителите, от друга 
тези, които изкупуват млякото. 
Мнозинство от отборниците 
не се съгласи с идеята, понеже 
по този начин не всички са в 
равностойно положение.

След много разисквания се 
стигна до решение, с което се 
определя общинската премия 
да се дава на всички произво
дители, а откупвачите да се 
стимулират по друг начин да 
изкупват млякото от цялата те
ритория на общината.

Дали местно самооблагане 
за цялата община или само за

града, също бе дилема, пред 
която бяха изправени членове
те на Общинския съвет, тъй ка
то сегашното местно самооб
лагане изтича през юни месец. 
Членовете на съвета се съгла
сиха самооблагането да бъде 
на територията на цялата об
щина. Това е необходимо, за 
да “имат очи” местните об
щности да търсят от бюджета 
средства, предназначени за ко
мунална дейност.

Да се даде една заплата на 
преподавател по история, кой
то да подготви кандидат-сту
дентите, желаещи да се запи
шат във висшите училища в 
България, по българска исто
рия, това разреши ОС, въпреки 
някои разногласия.

Съветът също реши на ди
митровградския скулптор Ди
митър Илиев да бъдат одобре
ни 20 хил. динара за участие в 
представителна изложба в На
ционалния музей на българ
ското изобразително изкуство 
в София от 9 май до 4 юни.

Конфекция “Лисца” в Ба
бушница започна да работи 
преди 28 години и още тогава 
всички ние - и ръководството, и 
работниците, приехме девиза 
“Ред, работа и дисциплина" ка
то идея пътеводителка, под
черта в началото на разговора 
за “Братство” директорът Пе
тър Иончич и добави: До раз
пада на СФРЮ това беше 
шата формула за високи произ
водствени и финансови резул
тати, а в периода на острата 
криза и транзицнята - нашата 
рецепта за оцеляване. “Лисца” 
е единствената фирма в облас
тта на текстилната индустрия

които
не

производственото хале па "Лисца"

икономика. Знаехме и знаем, че 
пазарът признава само високо
качествената продукция и спаз
ването на сроковете и за нас то
ва е закон в отношенията с биз
нес партньорите.

След успешното преодоля
ване на кризисния период ра
ботещите в “Лисца” са уверени, 
че перспективата им е хубава. 
Съзнателни са обаче, че е необ
ходимо да вложат нови услия. 
Затова в плана за 2006 г. е набе
лязано модернизиране на про-

13,5 до 17 хиляди динара.
В “Лисца” сериозно обсъж

дат идеята да разширят произ
водствените си мощности и не- 
колкократно да увеличат про
изводството на бански костю
ми. Това е перспективна произ
водствена програма, изтъква 
директорът и споделя, че за 
целта вече водят преговори с 
“Лисца” от Севнице, която е 
собственик на 60% от капитала 
на бабушнишката конфекция. 
Доколкото резултатът бъде по-

А.Т.

В Димитровград отбелязан Денят 
на основното училище___________

Първа проява на 

духовия оркестърОсмократен мениджър на 
годината: Петър Иончич

Със стихотворения, песни, танци и награди основното учили
ще в Димитровград отбеляза патронния си празник - 22 април.

Хубавото време позволи мероприятието да се проведе в дво
ра на училището пред учениците, преподавателския колектив и 
членовете на Училищния съвет.

След няколкогодишна пауза по повод Деня на училището от
ново прозвуча духовият оркестър под ръководство на Аца Ран- 
чев. Оркестърът е възобновен благодарение ангажирането на 
Ранчев, на училищното настоятелство и на някои димитров
градски фирми, които спонсорираха поправката на инструмен
тите. Патронният празник, който падна ден преди Великден, бе 
използван и като повод за изложба на великденски яйца.

не само в Югоизточна Сърбия, 
но и в цяла Сърбия, която нико
га не е прекъсвала производ
ството си и най-редовно е из
плащала заплатите на своите 
работници. И всичко това пос
тигнахме със собствен труд и 
пари - никога не сме ползвали, 
а и днес нямаме нито динар 
кредит. Затова с гордост мо
жем да кажем, че самите ние 
бяхме ковачи на своя

Всъщност девизът “Ред, ра
бота и дисциплина” е бил ос
новната предпоставка “Лисца” 
да използва пълноценно своите 
предимства и по този начин да 
амортизира ударите на кризис
ното време. Преди всичко това 
е “словенската следа” - до 1991 
г. тя е била ООУР на “Лисца” 
от Севнице, с чиято помощ е 
усвоила съвременна производ
ствена програма и си е осигу
рила достъп до западноевро
пейския пазар. В тежкия период 
е запазила високото качество и 
хубавия дизайн на изделията си 
и така е спасила износната си 
ориентация: и днес “Лисца” из
нася 80% от продукцията си в 
Словения, Италия, Австрия и 
Германия, а от износа през 
2005 г. е инкасирала 900 000 ев
ро. Предимство е била и произ
водствената й специализира- 
ност - “Лисца” произвежда са
мо дамско бельо (към 90% от 
годишната продукция) и бан
ски костюми.

Така че, казва по-нататък 
Йончич, ние нямахме особени 
трудности да се приспособим 
към изискванията на пазарната

У°пех. Цял куп признания А.Т.

За високите си производствени постижения “Лисца” е 
удостоена с много признания. Само на Панаира на модата 
в Белград тя е спечелила 6 златни и 1 сребърна “кошута”! 
Всички нейни успехи са свързани с Петър Йончич, който е 
директор па фирмата от осповавнето й до днес! Неотдав
на мажоритарният собственик и работниците са му ока
зали пълно доверие, като са го избрали за ръководител с 
нов 4-годишен мандат. Естествен избор, защото Йончич 
чак 8 пъти е обявен за мениджър па годината в Сърбия в 
текстилната промишленост!

В село Верзар

Кой ще защити 

училищната сграда?
Един от малобройните жи

тели на димитровградското се
ло Верзар Стефчо Младенов 
тези дни

ка всички сгради на запустели
те основни училища в Сърбия 
са собственост на Дирекцията 
за имущество на Сърбия. Зако
нът, с който се урежда този 
върпос е влязал в сила преди 
години, така че никой няма 
правото да присвоява сгради
те, каза Сименова. Единствено 
решение е да се отправи иск до 
дирекцията. Директорката ка
за, че конфликтната ситуация 
не трябва да се задълбочава и 
добави, че не е съгласна с евен
туалното сваляне на едни и 
поставяне на други катинари от 
страна на други лица.

Решение за проблема Стеф 
и от

изводствените средства. Вече 
са набавени 25 съвременни ма
шини, а наскоро техният брой 
ще достигне 60. Така ще бъдат 
създадени условия за приемане 
(най-вероятно към края на май 
или през юни) на 40 нови ра
ботници и за повишаване про
изводителността на труда с 5 - 
10%. Петър Йончич казва, че 
една от основните цели на това 
начинание е тазгодишният из
нос да възлезне на 1,2 милиона 
евро, в резултат на което ще 
може да бъдат увеличени и зап
латите на 340-те работещи 
(94% женска работна ръка). Се
га средната заплата във фирма
та е 10 000, но се очаква до края 
на годината тя да нарасне на

ложителен, идеята ще бъде ре
ализирана през 2007 г. и след 
това ще бъдат приети още 100 - 
150 нови работници.

Накрая нека да обобщим: 
“Лисца” е евросъюзна фирма, а 
основание за това твърдение е 
преди всичко отличната орга
низация на работата, отговор
ното отношение на работещи
те към изискванията за високо 
качество на продукцията и у- 
ютната обстановка, която цари 
навсякъде във фирмата. Затова 
не е трудно да се повярва на ди
ректора, когато казва, че в това 
отношение “Лисца” може да 
послужи като хубав пример.

запозна директор 
на Основното училище “Моша 
Пияде” Катарина Сименова, че 
сегашните и някогашните жи
тели на селото не могат да вли
зат в сградата на тамошното 
основно училище, тъй като 
един верзарчанин, който живее 
в Димитровград, е сложил ка
тинари. Младенов сподели, че 
сградата е в окаяно състояние

ката

и че не е далече денят, когато 
ще падне. С група приятели той 
иска да извърши частичен ре
монт на сградата, за да я защи
ти от по-нататъшното пропа
дане. Една стая в сградата би се 
ползвала за нуждите на МО 
Верзар.

- От юридическа гледна точ-

чо Младенов потърсил 
компетентните в местното са 
моуправление, където му Д 
щали да помогнат. Ь.Ц-

Кирил Георгиев
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С изпълнителния мениджър на „Кпаи^ 1п5и1айоп" Слаболюб Стайкович

Берекетна година
* Пример 3а успешна приватизация * Удвоено производство и нови пазари с почти полови
ната работници * Ударение върху опазването на околната среда

На първи май миналата го
дина “КпаиГ 1п$и1а1тп” стана 
мажоритарен собственик на 
“Вунизол” от Сурдулица. Пре
ди това, в съзвучие със Закона 
за пазара на ценните книжа, 
КпаиГ изкупи акциите на около 
1100-те

нат рекордът от 1992 година.
За илюстрация трябва да кажа, 
че една година преди това про
дукцията беше 6500 тона, което 
говори, че през 2005 година 
продукцията е увеличена с око
ло 55% в сравнение с предиш
ната, когато е имало 259 работ
ници. Фактът, че през същия 
период 9700 тона са реализи
рани на пазара красноречиво 
говори за правилната делова 
политика на новото ръковод
ство. С други думи казано, съв
купната ни продукция е реали
зирана на пазара.
* Плановете за 2006.г?

- За тази година сме запла
нували удвояване на продук- Тук се произвеждат бетонните брикети 
цията - около 20 000 тона ка
менна вълна. Миналогодишна- ви изделия. Много важно е да рата. Стойността на обекта и щото Кпаи/означава 180 
та реализация е показател и за се подчертае, че ние посвеща- съоръженията е над 2,5 млн. фабрики в целия свят. Цел- 
отварянето ни към световния ваме изключително голямо евро. С Министерството на на- та ни е работниците и ^ 
пазар и за нашата конкурен- внимание на екологията, т.е. на уката, технологията и екологи- ^есмаште^общественос- 
тноспособност. Освен в Сър- опазването на околната среда, ята в Сърбия и лично с минис- тта е нашия град да полу- 
бия и Черна гора, Република С акта за приватизация е пред- тър Александър Попович е до- чат реална представа за 
Сръбска, България, Македо- видено фабриката за каменна говорено, обектът да бъде го- това, какво представлява 
ния и Гърция, ние вече се нало- вълна да спазва най-строгите тов до март следващата годи- фирмата, в която рабо- 
жихме и на пазарите в Хърват- екологични критерии, валидни на. тят. След промоцията ще
ско, Словения, Италия и в за Европа. Какво на практика * Заплатите? празнуваме, оповести ди-
Унгария. Напоследък имаме означава това? Най-напред _ Доходите надминават 'РектоРът Стайкович. 
поръчки и от Турция, а очаква- тръгнахме от депонията и без средните не сам0 в окръга н0 и 
ме в наи-скоро време да изле- допълнителни инвестиции ус- в Сърбия. Това ще ви каже пър. 
зем на пазарите и на други пяхме с около 7-8 метара да на- вият работник, който срещне- 
страни в Европейския съюз. малим нивото на отпадъчните те. Разбира се, че тези заплати 
Надеждите ни не са без основа- материали, които са натрупани

акционери на “Вуни
зол”, които разполагаха с око
ло 70% от капитала на фирма
та. Една седмица след това бя-

На 2 май - 
РатПу Рау

ха изкупени и останалите ак
ции, така че КпаиГ стана соб
ственик на 98% от акциите на 
“Вунизол”. Въпреки това до 

работихме 
под името “Вунизол”. В нача
лото на тази година официално 
бяхме регистрирани като част 
на КпаиГ и сега вече работим 
под името “КпаиГ 1п$и1а1юп”, 
каза изпълнителният директор 
Славолюб Стайкович, назна
чен от новия Управителен съ
вет на фирмата.
* В каква степен е реализи
рана социалната програма 
и какви са ефектите'?

- С приватизацията на “Ву
низол” беше задействана соци
алната програма, според коя
то, за напускането на фирмата, 
всеки работник можеше да по
лучи по една брутна заплата 
срещу една година трудов 
стаж. При тези условия 103 
бивши работници напуснаха 
фирмата срещу възмездие от 
2000 до над 25 000 евро, в зави
симост от годините, прекарани 
във фабриката. За разлика от 
другите приватизации, при нас 
не се спазваше принципът на 
доброволността. Фирмата не 
допусна да остане без най-доб
рите си работници и специа
листи.

Това, разбира се, даде жела
ните резултати. Макар че оста
нахме със 156 работници (60% 
от предишния брой), през ми
налата година нашата продук
ция превиши 10 000 тона ка
менна вълна, с което бе надми-

По случай Първи май - 
Международния празник на 
труда, който съвпада с пър
вата годишнина от идване
то на Кпаи/ в Сурдулица на 
2 май ще организираме 
т.иар. РатИу Ису. 
Най-напред в киносалона в 
Сурдулица ще направим 
промоция на фирмата, за-

края на 2005 г. ние

преди приватизацията. Най-ва
жното е, че те са доволни от 
заплатите си, а ние от резулта
тите.се получават срещу много 

ние, защото вече притежаваме през последните три десетиле- п0.сери03на работа, отколкото 
знака за качество Ц , което оз- тия. Чрез просяване получава- 
начава, че в целия свят няма ме суровина за бетонни брике- 
бариери за нашата продукция, ти, които се връщат отново в 
Освен това нашата фабрика ве- производството. През минала- 
че има сетрификат за качество та година сме произвели около 

продукцията
9001/2002, а сега очакваме и сме запланували тройно пове- 
по-новите -150 14 000 и 180 18 че.
000.

Ванче Богоев

Фонд за предпрмемачеството
Неправителствените организации “Житейска помощ” от Враня и 

“Енец” от Ниш представиха в Сурдулица проекта “Чрез предприема- 
чество до нови работни места”, който се финансира от Европейската 
агенция за реконструкция.

Проектът предвижда подпомагане на 55 безработни лица в общи
ната, които имат идеи за собствен бизнес в селското стопанство и в 
услугите като самостоятелна доходна дейност. Избраните кандидати 
ще получат по 104 000 динара, съответно 1200 евро. Кредитите няма

130 4000 тона брикети, а за тазисина

Втората част от този проект 
е строеж на съоръжение за пре
чистване на газовете. То ще 
позволи в околната среда да не 
се изпускат нагорещени и 
вредни газове. Те ще се хващат 
и ще се връщат отново в печки
те, а след промиване и охлаж
дане ще се изпускат в атмосфе-

* А инвестициите?
- За тази година са заплану

вани между 7 и 10 млн. евро за 
инвестиции. Ще направим ре
конструкция и модернизация 
на производствената линия за 
каменна вълна и склад за гото-

да са парични, а в съоръжения или възпроизводствен материал като 
се връщат в 12 вноски след осеммесечен гратисен период.

Документите се приемат до 5 май в общинската администрация.
От върнатите средства ще се сформира общински Фонд за пред- 

приемачество и селско стопанство, който ще продължи да подпома
га семейния бизнес. Д.М.

Оказвам подкрепа на иници- 
в=жай. ативата за възобновяване 

на обучението на майчин 
български език, при което 
да се създадат и съответни 
условия за солидно изучава-

лиотеката, беше повод да се Има и две внучки - Емилия, дъ- “бялата чума” си взеха данъка и не на сръбския език. Майчи-
соещнем с него. щеря на Вуиика, и Наташа, дъ- училището беше закрито. пият език никак не е пречка
Р Въпреки че вече десетина го- щеря на Иван. Стоилков изтъкна" изключи- учшшците^т

дини е пенсионер, 76-годишни- След като се дипломирал в телно важната роля на учите- български произход в сред-
ят учител и днес не се разделя средното учителско училище в лите в босилеградските села пише, полувисшите и вис-
от книгата, за която казва, че му Цариброд и отбил военната си през 60-те и 70-те години на шите учебни заведения
е верен спътник в живота. повинност, Стоилков цели 40 миналия век. По това време те ; Сърбия, изтъкна Стоилков.

- Учителят никога не трябва години учителствувал в Боси- били и главни организатори и
да се разделя от книгата, казва леградско. Най-напред през носители на обществения и ку- учител в началните класове в

основното училище в Босилег- 
- Заедно с местното населе- рад. За изключителната му

Борис Стоилков, учител в пенсия

Носихме тежкото селско бреме

Стоилков. Аз още откакто нау- 1953 година бил учител в Божи- лутурен живот в селата, 
чих буквите, постоянно чета. И ца, където по това време се 
днес просто не мога да заспя, учили около 700 деца. В бо- ние активно участвах в елек- професионална ангажираност 
ако нямам нещо за четене. В жишкото училище работил ед- трификацията, организирахме и всеотдайност в работата е 
момента чета книгата на акаде- на година, а след това 25 годи- изграждането на махленски награден с Осмосептемврий- 
мика Михайло Маркович “Пре- ни - в Милевци. пътища, културни програми, ска награда от страна на ОС в
диспитвания”, която ми подари - Когато ме назначиха за вечеринки, игранки и други ме- Босилеград, която по това вре- 
библиотеката, а предишните учител в Милевци, в училището роприятия. ме беше най-престижното
месеци за пореден път изчетох имаше 38 ученици. За съжале- През 1978 година в Босилег- признание в общината, 
творбите на Иван Вазов и на ние техния брой намаляваше рад била открита паралелка за Въпреки че отдавна вече не 
Добрица Чосич. всяка следваща година и кога- обучение на деца от предучи- се занимава активно с учител-

Стоилков е роден през 1930 то напуснах Милевци през 1978 лищна възраст, а Борис Стоил- ска професия, този човек и днес 
година в Долно Тлъмино. Же- година, в училището останаха ков бе първият учител-вазпита- редовно следи всички събития, 
нен е с Добринка, с която имат само 13 деца. Няколко години тел. След известно време той свързани с просветното дело. 
син Иван и дъщеря Вуинка. по-късно, рязката миграция и отново взе дневника и стана П.Л.Р.

Книгата, която Народната 
библиотека “Христо Ботев” не
отдавна присъди на Борис Сто
илков, начален учител в пенсия 
от Босилеград, за дългогодиш
ното му сътрудничество с биб-
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Кротко история но едно Свето свонгдлид_____вшш 
__

Егдг^музейната сбирка към Дома но десетилетие се редували групи спонирано с цел хората да видят с 10 златни наполеони те го купили 
I “адна културата в Бабушница на иманяри, които настоявали да ви- каква ценност разполагаме. За него от Йованча Р. Станоевич родом от 

и ©/почетно място е изложено дят евангелието под изговор, че то осведомихме и нитгткия владика Трън в Княжество България, който 
Е?—у!Светото евангелие, което, за съдържа данни за златни съкро- Ириней, който трябва да решава за по това време живял в Пирот в 
да бъде съхранено, и. д. директо- вшцници в Бабушнишко. За да го съдбата му”, каза Николич. Сръбското кралство. Преди това
рът на заведението Властимир Ни- запази от евентуална кражба, тога- На вътрешната страна от предна- Станоевич купил евангелието, за 
колич е получил от Църковния съ- вашният председател на Църков- та корица с кирилични букви е на- да го подари на черквата “Св. Нико- 
вет на черквата “Св. Цар Констан- ния съвет Мирко Анджелкович пре- писана част от “историята” на еван- ла” в Трън. Понеже наскоро след 
тин и Царица Елена” в с. Цървена дал ценната книга на своя приятел гелието: “Това Св. Евангелие дари- това бил арестуван, той се отказал 
ябука. Николич, а той я отстъпил на му- ха на църквата в Цървена ябука от намерението си и светата книга

Николич си спомня, че преди ед- зейния архив към Културния дом. свещеникът г-н Милан Ристич и продал на хората от Бабушнишко,
“През тази търговецът г-н Давид Петкович, които го подарили на църквата в 

година еван- двамата от Цървена ябука.” Посоч- Цървена ябука. 
гелието е ек- ва се също, че през 1889 година за ДС.
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жр1*, п ш шя,'* укж*, | 
**.***** ,#№®»*** «якчадю твиетмя* <Д, ^

„ й?|йя, й» «ияя* 5
'йшн , тавдпям-.»

«й* <съмс>

ЕЩИтйк чтОфут 
« ■««» И т у|»ш« «аш, т1»
«* ттЦ, и »ц»м твп» текю. Имм<гк ш 
яя&ь, «** «р» чр» * тт адчпщ, 
«мря «?<»■: ч«* Й уЧфт, ад
П&ГИИЯ, Дф '«'I» !мя|мМ'. Й уйЗишт

*тт ©те„ шият* тптцт. 
|«йр, и шием ©те «ю «([&*, ""

ад км»»! м пршя кж пщ 
др©дт «|ш < Мцм ш лмгдмип, т жр 
мш, !|М гд4 ©те тнящ$1*

ют^т , та ад 
«Лиля*, ик

т

И«А&
• N

Огик й , |гмр гг|ТгГ|, и! литдм,

ф, *яи ©ми п»мш4, г

вяадя „ пажлулрж*, шия® * 
О*» Й»« «р «ж тип, падмй^.Т 

; Щ* уж »
■ ад /я® 'чрчшад дм: дм« «ж» •рттмад.ж'

СЙш и , ету пугш, ш 1шд(«и,
Злио /(К.

Шъцрмь пате, лмк мийм тифк юк 
М1» ^мид Ь» ш ут* тежи, чтхш 

цкр «дам», д» ищшп м4те
М *'3^Г

лСфл",

ш
‘ПЧ«ЯЮ
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^ Ц вапса ипеза0

V

честити

[1

които през 2005 г. озна- 
:нуваха юбилей - 50 годи-

на всички свои клиенти
шшщ

I Ийстп |\Н&к:а Вапка а.аМз
■щг, ям

И®
8РК “ЛМТЕХ”, 
В081ЬЕСКЛБ 
Те1.: 017/878-064, 
Гах: 017/877-557 
ЬЕ 016/256-235,
Ч 017/410-941 

■асип:
05-79797-93 
[ошегсиаШа Ьапка 
ТВ: 100610042

ЧЕСТИТИ
I нс\ спес1*141иелцше, 

клметитие см, 
делобиже пяритьорм 

И нс\ гр«жд«нмже

/ _;■> ; ^
|кф

; - . ^1'
,;Г

'Гърений 

и Гсрмден
г-;.:

■1
Г.ЛХ.1СШ Л

»* шш
честити

\уигх‘-ип -аА,Я !И ^ ; #
■ вея*  ̂

ш
Vщ\<-

Ж на гражданите в Боси
леград ска община, на 
потребителите и на дело
вите си партньори в стра 
иата и в чужбина и им 
пожелава лично щастие 
и успехи
“Анитекс” произвежда 
различни видове бебеш
ки, детски, дамски и 
мъжки чорапи, чийто 
бренд е - качеството.

■ РиЬсдЗкМ* ш
-

ДОК
01пиСпг4т ; ш

I‘‘Ч-.К ;а т -1 ь • тI т вд«1-йДД|1V]

V.

!|
ШЕ5ТЕКП1 ШПОМЕУ 

иПИОП|| |Т1! Д1Ч5РЕК

Р.О.О.
81т01ллсл
1Ш. ^8Е1ЛЕ 
ВЕЬО РОЬЛЕ вв 
ТЕЬ: +381(0)17 
815-106; 815-772; 
815-773; РАХ:

на своите
клиенти
честити

^5Т1Ш-.=>
РКООАУМСА 1: Вео{;га<Ь ТС Мейакоу^ 
I 5ЕКУ15: III. Вга^е 5гп1<5а 23а

Те!: 4890-499 I 3470-543 
РКООАУМ1СА 2: 0!т!1гоУ8гас1

0|г11а! МсЮаЦа 1 
Те1: 064/2085-192 

010 360-802

+381(0)17 815-774
е-таН: оШсс.зиг<1иМса®кпаийп8и1аИоп.сот 
РКОРАМ, МАККЕТШС I РША^НЕ ВЕОСКАР 

11070 NОVI ВЕОСКАР. III ВШ.ЕУАК 25Ь 
ЕЬ/РАХ: +381(0)11 311-4052; 311-3369; 213-1004 

|е-шаИ: оШсс.Ье1егас1е®кпаиПп5и1а1юп.сот__________
^тшШцпшцйлта^сом

0

тайЧЕСТИТИ
Великденските празници 

и
1 май -

Международния ден на труда

■итят.
ОЕЮУ1

-1АНС!
- ТШРЦЕ

■ млСеу]
ицЕКАРАТЕ
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Общинската 

скупщина в 

Босилеград

Общинската 

скупщина в 

Димитровград
!

ЧЕСТИТИ ЧЕСТИТИи-.
.

5>Ь|)1{11 лнш ^|)||и тщ

■

:

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОЩИНАТА НА ГРАЖДАНИТЕ В 

ОЩИНАТА'
и

Общинската скупщина ■
В ЪаВущнмиа ■ , Йт'у

с.р.томСеу сваоша ао.о.
17530 5игс1иПса, и1.5.5ер1етЬга Ьг. 5 

1е1.017/813 000,813 001. 7ах 017/813 002 
рохюупка МкТОМСЕУ- В0211Щ 1е1.018/716 208 

е-таП Юпсеудгас1^а@рй.уи

ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ 
В ОБЩИНАТА

' |щя. ;

таи ■на работниците си, гражданите в ,
Сурдулишка и Босилеградска общини, на ■ 
деловите си партньори и на клиентите

I

ЧЕСТИТИ ■
■

Първи мой
и Гергьовден

I
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВОДРГОВША И УСЛУГИ

■
■
■

! ИНТЕР ТРЕчЩ I

ЕШ ИНЖЕНЕРИНГ
.О.О.Е.Л ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОШЕ

99389 - 70 - 242 -285; 99389 - 2 - 287 - 652
Борис Стоичков - директор и им пожелава здраве, 

щастие и успех
Собственик: БОРИС СТОИЧКОВ, 
роден в село Горна Ръжана.
Фирмата се занимава:
- със строителни и строително-занаятчийски работи
- с внос на керамика, паркет и мокети (теписони)
Тел. 389 2 3171-499, 389 75 242-285_____________

В състава иа Холдинга са:
-Строителство 
-Инженеринг 

■1 -Консалтинг услуги
-Фабрика за паркет и палети и \
-Рибарник за отглеждане на калифорнийска, 
пъстърва *

УТу' -Кабелна телевизия 
-Радио Г0ЛД

I
0
0
0
0ЧЕСТИТИ

ВИ МОЙ И Гергьовден
0
0НА ВСИЧКИ СВОИ КЛИЕНТИ И 1- 

сътрудници |:
0
0
0

0
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Иавно предузеЬе - Димитровград

Наипоналнпят съвет иа 

българите в Сърбия 

и Черна гора
алац

Тел.: 010/362 764 (централа) и 
362 682 (база) ___

на работниците и гражданите 

честити
на всички граждани

честити

Първи мри и ГсргьрвдвнV"

ш
У штЩк,и пожелава 

щастие и 
късмет иа 
всичкидим шшВК.

1

ДОО “Ибер” - Босилеград ■1
Цр,0, "АПОТРАНСПОРТ ТУРС" БОСИЛЕГРАД

честити :ТЕКУМ1РА ЧУП КОИ КОМЕРЦШАЛНЕ ЕАПКЕ БР.205-Ш720-83 
ФАКС / ТЕЛ. ДИРЕКТОР 0171877-271, 877-261 

УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 13А 17540 БОСИЛЕГРАД

!
!Шрщ цшй ША-

ЧЕСТИТИ

на всички граждани 
в общината и им пожелава 

крепко здраве, късмет и успех

и пожелава "Приятен път!" на 
всички свои клиенти !'ИИ

0о1юр1ат)№ ™1 иш ■
I!! 1Г1РА\А\НЬА\

Димитровград, Балканска 86 
Тел.: 010/363 166 (цеитрала) 

и 362 231 (директор)

на работниците, клиентите и на 
всички граждани

на работниците, деловите 
партньори и гражданите

ЧЕСТИТИ
■ ?

II-аиаиюийвавая

Р-Ш I ЧЕСТИТИщ ЩЙ-А- \ ■'

Ш цмш, , тяУ.„

т
Ш
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диядвйя на своите 
партньори 
и клиенти 
и на всички 
граждани 
на Димит
ровградска 
община

ЧЕСТИТИ 
на всички 
свои 
клиентиI*/

АКСКЖ АК$КО 0К05ТУЮ 2А ОБИКВАМЕ

К0РА01Ч1К Първи мой 

и Гергьовден
ЧЕСТИТИ

шийШш IIIа
ш

\

Директор*. Телефон Ч©СТИТИ 
010/361-566ВОСИЛЕГРАВ Първи мой и 

Гергьовден

•факс.

ЧЕСТИТИ Теслина ББ 
18320 Димитровград

| 5Д).Р-кМепа’М

на деловите си партньори и наТ 'у "<Първи мой и Гергьовден всички граждани с пожелания 
за щастие и пови успехи

на членовете си и на всички 
граждани Старчески дом - Димитровград

честити
Т)е\+\скс\\+\п грпдинп
В Вммчжробгрйд Първи мой и Гергьовде

на децата и техните родители 
честити

на клиентите си и на всички 
гражданишии ловно

ВРУШБСТВО' 4г П

В
ВОШЛЕГРАВ

циш

"8око1"
Детската градина в Босилеград
на децата и техните родители

честити
честитиV

на всички свои членове и на гражданите в 
общината, като им пожелава много радост 

и успехи
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Радослав Търкуля: "Орел рибар", 1993 г., масло

"Изтичането на времето", 1970 г., темпера

Р“| ървият изобразителен пленер на Балканите е с ед- 
I новековна традиция. По почин на Надежда Петро- 

1 1 вич през далечната 1905 година, в скътаното като 
орлово гнездо в скалите село Сичево се бяха събрали 
живописци от почти всички краища на полуострова - от 
Словения до България и Гърция.
Пленерът в Сичево е възстановен през 1964. Прелестите 
на Сичевската клисура са пресъздавали около 400 май
стори на четката, 40 от които от чужбина. На домакини
те те са завещали общо 656 платна, 88 от които се па
зят в Народния музей в Ниш, а останалите 658 са съхра
нени в Галерията на съвременното изкуство в Ниш, коя
то ни предостави поместените репродукции.

|

л*.

К -•4
аг. ч.

Йован Кратохвил: 
Скулптура 1/81, 1984 г., 
стъкло

мг* п 3|
«4,, <5

7-1

фШ
•/А & •
«*

■з г «ь -т-Ценко Величков:
Пейзаж от Звонско, масло Миодраг Джорджевич: "Материя прима", 

1974 г., снимкачV.

»' 1 /учЗ
Павле Наскович: Пейзаж, масло

зобразителният пленер “Погановски 
манастир" заживя през 1993 по ини
циатива на група художници от Ди

митровград с подкрепата на местния 
Център за култура. Пред живописната и 
девствена природа, естествената хубост 
и неголемият манастирски комплекс с из
вестната черква “Св. Йоан Богослов”, па
метник на моравската архитектура, както 
и въздействащият стенопис от XV век ед
ва ли някой може да остане безразличен. 
Това намира своеобразно отражение в 
собствения художествен почерк у всеки 
един от живописците, имали щастието да 
творят там.
През изминалите почти 15 години такова 
щастие сполетя няколко десетки майсто
ри на четката, сред които и от далечна 
Япония, Великобритания, Русия, САЩ...

И

Драган Момиров, масло
V ъШл
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„Балкански коне" пет години по-късно Премиера на димитровградския 
театърВторото издание през юли Хамлет в село 

Долна Пъскашиясторията на Балкански сионист Хакаи Бсшир, румъие- радиостанция предизвиква ог- 
коне започна преди пет годи- цът Емил Букур, сръбската лс- ромеи интерес, но липсата на 
нн. Ьто как: събираш една ка- гснда Саия Илич, гъркът Кос- категория, в която да бъде 
руца музиканти от почти всич- тас Тсодору и българинът Тсо- 
ки краища на Балканския полу- досий Спасов, 
остров (България, Сърбия, Ма-

вместен този интернационален 
състав, се оказа пречка за 
по-нататъшното им участие в 
него.

На фиша пишеше “Балкан- 
кедония, Гърция, Турция, Ру- ски коне”. Последваха концер-
мъния, Хърватска), изсипваш ти в Ниш, Белград, Скопие, Причината да занимаваме 
ги в Националния дворец на Пловдив, Варна... Още на пър- читателите на “Братство” с то- 
културата в София и ги оста- вия концерт, на който авторът ва 5 години по-късно е фактът, 
вяш да обменят музикален, ет- на тези редове имаше щастие- че в България се готви второто 
нически и културен опит в про- то да присъства, “Балканските издание на прсдизвикатслство- 
дължение на седем дни. През коне" дадоха ясно да се разбе- то “Балкански коне II”, така че 
това време продаваш 3 хиляди ре, че Горан Бреговнч не е те отново ще "преспускат" то- 
оилета за зала №1 (наи-голяма- единственият балкански музи- 
та в България) и ги изкарваш кант, който има какво да пред
на сцената. стави на света. Народната рит- тис. Премиерата е предвидена

*/

I&
/А

\
г.па лято. Вече са избрани музи- шШкаити гс, които ще вземат учас-

Пред запълнената голяма театралните дейци със следни- 
димитровградския те думи обосноваха решението 

Център за култура ансамбълът си представлението да изнесат 
на местния театър “Христо Бо- на шопски диалект: “Заради на- 
тев” миналата сряда изнесе шите майки и татковци, баби и 
първата си премиера за тази деди, техните майки и бащи и 
година - пиесата “Хамлет в се- заради всички нас. Всички те са 
ло Долна Пъскашия”. Адапти- приказвали така, така приказ- 
раната на шопски диалект пие- ваме и ние. Европа много да не 
са на хърватския

зала на

драматург тропа! Ние отдавна сме тук, къ- 
Иво Брешан на сцената поста- дето сме, тя е тук с нас!” Сце- 
ви димитровградският режис- нографията не бе комплексна - 
ьор Слободан Алексич, който на сцената имаше една масич- 
се погрижи и за сценографията, ка, няколко пейки, портрет на 
Действието се случва в местно- Тито, комунистически лозун- 
то село Пъскашия непосред- ги..., но в театралното изкуство 
ствено след Втората световна обикновено се казва, че не е 
война. Група селяни, бивши добра онази сценография, коя- 
партизани, решават да напра- то разсейва публиката, тя тряб
ват вечеринка, да подготвят те- ва да ги съсредотовачава на 
атрално представление и това действието и на играта на ар- 
не което и да е, а шедьовъра на тистите. Костюмите бяха на- 
английския класик У илям Шек-

и

Идеята е да се направи пър- мика и мелодика от всички като заключителен концерт на 
вият панбалкански проект в об- блакански територии те интер- юбилейното 80-о 
ластта на етно и уърлд-музика- претираха със съвременни зву- “Варненско лято”. Проявата 
та. Резултатът - прекрасен дву- ци и похвати от стиловете ще се състои на 7 юли тази го

дина в Летния театър на град 
Следват албум и ПУБ от за- Варна. Тъй като това е и сезо-

пълно съответни, което под
сказва, че са положени не мал-издание на спир - “Хамлет”.

Публиката видя стандартно ки усилия те да се подберат и 
добрата игра на опитните ар- обезпечат, 
тисти - Делча Гигов, Борис Ла
заров, Славча Антов... Видя коктейла във фоайето на Цен- 
може би и това, което не очак- търа за култура публиката поз

дравиха режисьорът Слободан 
Театърът “Христо Ботев” Алексич, директорът на Центъ- 
с “Хамлет в село Долна 
Пъскашия", в предстоящи
те няколко месеца ще се 
представи на фестивали 
българските градове Кавар
на и Тополовград и в сръб
ския град Сурдулица.

часов открит урок (не само) в джаз, рок, поп... 
споменатите жанрове и неве- ' 
роятно изживяване за публика- писките 
та и

След представлението, на
на концерта им в нът на отпуските, на всички на- 

за участниците в експери- Античния театър в Пловдив. С шенци, които по това време ще 
мента. А те са: очарователната тях музикантите се явяват на почиват по северното Черно- 
хърватка Тамара Обровац, ма- конкурса на ВВС в раздел морие, горещо препоръчваме 
кедонският китарист Влатко \Уог1<1 Мивю. Появата 
Стефановски, турският перку- ефир

ра за култура Трендафил Пет
ров и играещият главната роля 
в представлението Делча Ги
гов. Алексич заяви, че за евен
туалните успехи на предствале- 
нието заслугите трябва да по
несат артистите, докато за

им в да не го пропуснат.
на световноизвестната Тодор Петров

в

В босидеградската Гимназия

Уволненият преподавател 

върнат на работа
евентуалните грешки ще отго
варя сам. След гостите бяха те
атрални дейци от няколко гра
да в България - Трявна, Севли
ево, Костинброд и Годеч, сръб
ския град Прокупие, както и 
представители на посолството 
на СЧГ в София.

ваше - отличната игра на мом
чето Милош Георгиев, който, 
изпълнявайки една от главните 
роли, разкри големия си талант 
и демонстрира знанията си, 
придобити от професионалис
тите, които работеха с младите 
театрални надежди в Димит
ровградско.

В афишката за премиерата

Преподавателят по сръбски свързал часове без негово съг- училището да му даде обезще- 
език и литература в босилег- ласие, насила отстранил от час тение от около 700 000 динара, 
радската Гимназия Димитър ученичка от четвърти клас, зло- д д
Димитров, когото на 6 април употребил с отпуск по болест,

Б.Д.

уволни директорът на учили- отказал да предложи теми по 
щето Антон Тончев, е върнат сръбски език за февруарския 
на работа. Анулирайки дирек- срок... 
торското решение членовете 
на Училищния съвет застанали на решението членовете на 
на становище, че то е “прекале- Училищния съвет са имали 
но строго” и го подменили с предвид, не само отричането 
друго-в срок от шест месеца на Димитров на “греховете си”, 
заплатата на учителя да бъде но и факта, че директорът Тон- 
намалявана с по 30 %

Както вече писахме, след ка- през 2002 година. С тогавашно
то раздвижил и провел дисцип- то негово решение не се съгла- 
линарна процедура, директо- сили съдилищата в Босилеград 
рът констатирал, че препода- и Враня, включително и Вър- 
вателят е направил няколко ховният съд на Сърбия. Сега в 
тежки нарушения на трудовите Общинския съд в Босилеград 
си задължения: веднъж скратил се води ново дело - Димитров, 
времето за класно упражнение който започна да работи през 
от два на един час, друг път март миналата година, иска

Ученически състезания 6 Пчински окръг

Бооилегродчани не се класираха
за републиканско ниво

Узнаваме, че при взимането

На окръжните състезания по математика, ти, Мартин Николов от шести, Радица Ста- 
химия и сърбски език за учениците от основни- нойкова от седми и Александра Стойнева от 
те училища в Пчински окръг, които се прове- осми клас. По химия се състезаваха седмок* 
доха през втората половина на априла пред- ласниците Иван Христов, Сандра Йорданова 
ставителите на Основното училище “Георги и Оля Стаменова, докато на състезанието по 
Димитров в Босилеград постигнаха солидни сръбски език участваха Магдалена Кирилова 
резултати, но нито един от тях не успя да се от пети, Владимир Петков от шести и Алек- 
класира за републиканско съревнование.

На състезанието по математика участваха клас.
Спаска Владимирова и Мая Глигорова

чев го незаконно уволнил и

сандра Стойнева и Нела Владимирова от осми

ПЛР-от пе-
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Трети общобъдгарски младежки народен събор 6 Каварна от Ценно издание на 
старобългаристиката

С България в сърцето
*Осно6наша цел на съ
бора е изява на най-доб
рите младежки пости
жения в областта 
българския фолклор и 
неговите разнообразни 
проявления - песни, 
танци, инструментал
ни изпълнения,заная
ти, театрални форми 
идр.

За трета поредна година в град 
Каварна ще бъде организиран 
Общобългарски младежки наро
ден събор под наслов “С Бълга
рия в сърцето”. Организатори на 
проявата, която ще бъде проведе
на от 12 до 14 май, са Община Ка
варна, Министерството на култу
рата, Министерството на образо
ванието и науката и Продуцентска 
къща “Пирина”, а съорганизатори 
- Фондация “Мостове” и Фолкло
рен център “Нестия”.

Основната цел на събора е изя
ва на най-добрите младежки пос
тижения в областта на българския фолклор 
разнообразни проявления - песни, танци, инструмен- България по света. По време на събора ще има и ревю 

занаяти, театрални форми и др. Мо- на народни носии, ще се избира Мис и Мистър фолклор 
тото на събора е “Българският фолклор - най-атрактив- " 2006 и ще се проведе надиграване “Кръшна ръченица” 
ната картичка на България”. Ще участват както българ- 0 участието на по двама танцьори от всеки състав. Те- 
ски детски и младежки колективи и индивидуални из- левизионни екипи ще заснемат всички изпълнения на 
пълнители на възраст до 25 години, така и гости от цял участниците, след което ще ги направят целегодишно

достояние на зрителите от България и света.
Като специални гости на събора ще бъдат поканени 

изпълнения през деня ще бъдат включени във вечерни- изтъкнати поети, художници, артисти, певци, спортис
те тържествени концерти, в които ще участват и изтък- ти и ДРУГИ видни български личности.

Германов
сборник

Институтът за български език при Българска
та академия на науките и Народната библиотека 
“Св. св. Кирил и Методий” представиха книгата 
на доц. Елка Мирчева ГЕРМАНОВ СБОРНИК от 
1358/59 г. Това е не само уникално издание на 
текста, но и задълбочено изследване на ориги
нални преписки, които дават ценни сведения за 
българската история.

Запазени ръкописи от рода на Гер 
сборник са изключителна рядкост (той се съхра
нява в библиотеката на Румънската патриар
шия). Създаден е в Търново по време на цар Иван 
Александър. Писан е върху пергамент в периода 
1358-1359 г. Германовият сборник е един от два
та оцелели сборника с т. нар. стар състав. Тек
стовете му са създадени в различно време и на 
различни места, като всеки един от тях има своя 
собствена история преди да бъде включен в едно 
цяло. В много отношения ръкописът попълва 
липсващи звена във връзката между българската, 
руската и славяно-румънската книжница. Специ
алистите определят Германовия сборник като 
един от ярките паметници на българската сред
новековна култура, защото съдържа ново неиз
вестно произведение на Йоан екзарх български; 
най-старите български преписи на Три слова на 
св. Климент Охридски; преводи и редакции на 
жития и похвални слова, датирани от период, 
по-стар от най-ранния старобългарски период 
IX - XI в.

Авторката Елка Мирчева е доктор на науките и 
зам. директор на Института за български език. 
Ръководи и Секцията за история на българския 
език. Автор е на десетки публикации в областта 
на текстологията, лексикологията и историята на 
българския език и на неанаксинови слова в ново
българските дамаскини от XVII в. Доц. Мирчева 
е съавтор на Старобългарски речник.

на

мановия

нати изпълнители и ансамбли, разнасящи славата наи неговите

тални изпълнения,

свят, занимаващи се с български фолклор.
Съборът няма конкурсен характер, но най-добрите

Т. П.

г От албума на наш читателI»

Българският език на прага “Тога беше живот”I 

на 2007 година ”™~“—
*Какво правим с езика ни; отваряме врата, 3а да нахлуе т. нар. ев
ропейски език, но кой - жаргонът ли или понятията? Или остава 
езикът от времето на Вазов и след това. Въпросът е къде да спрем 
с чистотата на родния ни език. V.- -да,-т

Филологическата, юридическата, преподава- нея Европа е родена от превода и в превода, 
телската и изследователската общност се съб- Езикът е нещо, без което всичко, което се случва 
раха на кръгла маса, за да обсъдят съдбата на в Европа не би било възможно. Успоредно с 
българския език на прага на 2007 година. С на- преговорите за присъединяването ни към ЕС по 
шия език в Европейския съюз влиза и първата същия начин и със същата интензивност тече и 
славянска азбука, навлиза славяногласието, кое- разговорът за български превод и език. Какво
то е непознато изживяване за цялата евросъюз- правим с езика ни: отваряме врата, за да нахлуе

т. нар. европейски език, но кой - жаргонът ли 
Идеята на тази среща бе да се формира едно или понятията? Или остава езикът от времето 

проблемно поле по темата преход-превод и на на Вазов и след това. Въпросът е къде да спрем с 
един следващ етап през есента на тази година да чистотата на българския език, обобщи мииис- 
се организира конференция, която да задълбочи тър Кунева. 
наблюденията и изследванията в тази област, 
коментира замисъла на организаторите проф. циалисти, защото езикът спасява държавата ни, 
Валери Стефанов, декан на Факултета славян- а на превода е възложена ролята да запази дос- 
ски филологии към Софийския университет. На тойнството на езика ни. Точно намерената дума 
участниците в дискусията предварително им бе може да спаси, може да уплътни цяла една по- 
предложено да поразсъждават върху преводи- литика - национална и европейска. Когато пре- 
мостта на понятията като: конвент, конклав

на общност. Независимо от това дали е Великден, Гергьовден, 
Първи май или някой друг християнски или държавен 
празник, царибродчани се събират в компании и 
празнуват.
Това потвърждава и тази снимка, заснета през 1943 
година, на която весела група царибродчани, 
"въоръжени'' с музикални инструменти и бутилки вино, 
според облеклото отбелязват най-вероятно някой от 
пролетните празници. А за весели сбирщини на 
царибродчани са били достатъчни освен празниците и 
съвсем незначителни поводи. Честите увеселения, 
съпътствани от обичаите, нравите и различните прояви, 
са били част от духовния живот на хората в 
Царибродско. Затова по-възрастните, гледайки тези 
стари снимки, с носталгия си спомнят и казват : “Е, те 
това беше живот!”

Думата имат учените, университетските спе-

веждаме, заменяме не просто думи, а се стре- 
консензус, конкуренция, кохезия, мониторинг, мим да предадем и да опазим достойнството на 
общност, солидарност, преговори и т.н. Някои езика. Безспорно тези думи на Цицерон ще 
от тях предложиха да се изгради стратегия, коя- трябва да бъдат водещи за стотиците превода- 
то ще запази идентичността ни. Други аларми- чи, на които стои нелеката и изключително важ- 
раха за опасността да се говори с еднакви поня- на задача - славянската реч да заеме достойното 
тия, но да се разбират различни неща. А Йоан място в общия европейски езиков хор.
Екзарх е казал, че не е важна еднаквостта на ду- Над 200 000 страници актове на ЕС трябва да 
мите, а еднаквостта на мисълта. бъдат преведени на български език. За този труд

Въпросът е за езика и то за език, който е евро- се подготвят не само преводачи, но и високок- 
пейски, каза министър Маглена Кунева. Според валифицирани редактори. Тодор Петров

Снимката е взета от публикацията на 
документационния център на българите в Сърбия 
“Цариброд през обектива на Жорж Гайдаров”.

Сретен Игов



април 2Щ)

НИПАЛ 6 Ниш

Първото официално 

състезание на 

лекоатлети от 

Босилеград

66Балкански” 

взе купата_
В момента а ЛК “Младост” 
членуват около 160 деца па 
възраст от 10 до 16 години, 
конто под ръководството 
на Стефан Стойков про
веждат тренировки по три 
пъти седмично.
От клуба оповестиха, че 
през май в Босилеград

Пет момчета и 4 момичета, колова, Югослава Александро- организират улични надбяг- 
членове на босилеградскня ат- ва и Бояна Владимирова сс със- кош"° освен със-
летичен отбор “Младост” ми- тезаваха в бягането па 100 ме- ", е участват ^осилеград’
налата седмица участваха в тара за състезатели, родени ЛК “Балкан” от Лимит-
Нишката летна пионерска лига 1991 и 1992 година. Михайлов и ровгрш) и па АК “Вожд” 
по лека атлетика на стадион Йорданова бяха и сред състеза- Ягооппа.
“Чаир”. Това беше първото телите по дълъг скок. “Мла-
°фвди<шно участие на членове дост" имаше представители и в голяма благодарност към 

АК Младост , които офи- мъжката и женската щафета 4 тпешопа дк “Бити” от
циално започна да работи от X 100 метара. треньора на АК Балкан от
началото на този месец. Освсп А1< “Младост” на ДимитРовгРад Александърг» г\.1\ шлидци , на Марков, които им е оказал съ-

В бягането на 60 метара за състезанието в Ниш участваха лсйстпир п учзгтш» п п гтезя- 
лекоатлети, родени 1993 годи- и отборите на “Балкан” от Ди- 4 ^
на, участваха Александър Сто- мнтровград, “Железничар” от 
шич> Далибор Николов,^Бобан Ниш, “Вожд” от Ягодииа и 
Александров и Сандра Йорда- “Напредък” от Крушевац. 
нова. Александър Гергинов,
Бобан Михайлов, Силвия Ни- дост” Стефан Стойков изрази

ФК „Лужница“ - фК „Балкански“ 0 : 5 (0 : 2)
“Балкански” взе Купата, но майстори: Иванов в 17, 29 и 64, 

само на хартия. Когато трябва- Ценич в 58 и Нацков в 73 мину- 
ше играчите да я вземат в ръце- та. Жълти картони: Николич, 
те си, оказа сс, че я няма. Голя- М. Милойкович и Селимович 
ма грешка на Управителния от “Лужница”. 
съвет на УФС, която ще бъде 
поправена на една от следва- 5, Станоевич 6 (Джорджевич 5), 
щите срещи на Димитровград- Филипов 6, Николич 6, Милу- 
ския футболен отбор. Що се от- тинович 6, Ракич 5, Илич 6, Йе- 
нася до мача, “Балкански” през ремиев 6 (Димитриевич 6), М. 
цялото време беше по-добрият Милойкович 6 (Б. Милойкович 
съперник, макар че рано остана 6), Селимович 5 и Йованович 5. 
без вратаря Величков, който се 
контузи. Неговото място зае (Зекович 7), Пешев 7, Басов 7, 
защитникът Пешев. На “Бал- Милан Георгиев 7 (Потич 7), 
кански” предстои среща с ня- Марков 8, М. Пейчев 8, Глиго- 
кой окръжен победител от риевич 7.5, Гюров 7.5 (Миодраг 
Източна Сърбия.

Бабушница, 19 април 2006 г., и Ценич 7.5. 
зрители - около 200, рефер Ми
лан Димич от Пирот (8). Гол- от “Балкански”.

ще

ФК “Лужница”: Цветкович
и членове на

от

ФК “Балкански”: Величков -

нието, както и към частното 
предприятие АТП от Босилег
рад, което е осигурило безпла
тен превоз за състезателите.

П.Л.Р.

Г еоргиев 7), Иванов 9, Нацков 8
Играч на мача: Бане Иванов

Ръководителят на АК “Мла- Д.С.

Спортна стрелбаНовини Пионерките седми в 

Сърбия
* ТЕЗИ дни във Върнячка ба

ня се проведе 14-ят фестивал на 
младите шахматисти в СЧГ, 
който съвместно организираха 
Шахматният съюз на СЧГ и 
Центърът за развитие на шахма
та от Белград. Играейки партии 
по ускорен шахмат, димитров- 
градчанката Анита Накова в 
конкуренцията на 182-ма шахма
тисти до 16-годишна възраст 
раздели трето място с 4,5 точки.

Женският пионерски състав рите по-рано осъществиха 
норма за това състезание. Ина димитровградския стрел- 

чески клуб “Граничар” зае сед- женският, и мъжкият пионер- 
мо място на републиканското ски състав след това ще учас- 
първенство по спортна стрел- тват в Училищното републи- 
ба с въздушна пушка, което се канско първенство на 27 юни 
проведе неотдавна в град Мла- т.г. също в Панчево. Преди по- 
деновац. Димитровградчанки сочените състезания Дияна 
пристигнаха на състезанието Соколова ще участва във фина- 
със закъснение поради авария ла на състезанието за Купата 
на автомобила, с който пътува- на Сърбия в Белград на 6 май. 
ли. Според правилата всеки Ружица Алексова благодари 
състезател има на разположе- на работниците на димитров- 
ние 45 минути, но треньорът градския “Комуналац”, помог- 
Ружица Алексова се съгласи нали на нея и на младите със- 
възпитаничките й да стрелят за тезателки да стигнат до Мла- 
15 минути. Пионерите не учас- деновац на републиканското

първенство. Димитровград- 
Димитровградските пио- ските комунални работници на 

нерки регистрираха резултат, същия ден пътуваха в Кюприя 
който ги води на държавното на спортни срещи с колегите 
първенство, което ще се прове- си от тамошното комунално 
де на 21 май в Панчево. Пионе- предприятие. Д. С.

* ПИОНЕРКИТЕ на АК
“Балкан” спечелиха второ място 
и купа с 9898 точки на финала на 
НИПАЛ, който тези дни се про- 

Ниш. Най-успешна състе-

БК "Димитровград" (Снимка от фотодокументацията 
на "Братство")

веде в
зателка бе Андреа Тодорова, ко
ято победи във висок скок със 
145 см и хвърляне на гюле с 9,11 
м. Александра Андонова спече- 

дълъг скок и

Баскетбол

"Димитровград" 

оцеля във Втора 

сръбска лига?

ли трето място 
бягане на 100 м. В щафетата _4 х 
100 м димитровградчанките Йо
ванович, Тодорова, Петрова и 
Андонова бяха втори с резултат 
57,0 сек. Пионерите на “Балкан” 
се класираха на 5 място. Най-до
бър резултат осъществи Андрей 
Еленков, който в дисциплината 
висок скок бе втори със 150 см. 
Към края на май в Ниш ще се

тваха в състезанието.

В последния кръг от първенството БК “Димитровград” побе
ди след продължение отбора на БК “Морава” (Владичин хан) 
със 104 : 97. След изтичането на редовното време резултатът бе 
87 : 87. Димитровградчани не успяха да запазят точковия аванс в 
последните три секунди на редовното време. В продължението 
останаха без Андреевич и Аранджелович, които регистрираха 
по пет лични нарушения. В този период от играта най-съобрази- 
телен бе Радованович, който отбеляза общо 35 точки. По 19 точ
ки записаха Станимирович и Андреев, Андреевич вкара 13, кол- 
кото и Аранджелович, Петров 6, а Д. Алексов 1 точка. “Димит
ровград” приключи първенството на 11 място и най-вероятно 
ще оцелее във Втора сръбска лига.

* БК “Димитровград” загуби от “Пирот” със 78 : 96 в 25 кръг 
от първенството на Втора сръбска лига - група изток. Пиротча- 
ните направиха аванса в края на втората и четвъртата част на 
мача. Най-резултатен в състава на димитровградчани бе Андре
ев с 27 точки.

НФЗ -12 кръгпроведе и състезание за млади 
пионери.

* ФК “Желюша” загуби като 
гост от “Владимир Дуркович” от 
с. Бериловац с 1 : 3 (0 : 1). Желю- 
шани отпътуваха с 10 игр 
Домакините поведоха, но “Же
люша” успя да изравни чрез Ве
личков, въпреки че на терена ос
тана с 9 фуболисти след конту
зия на Рангелов. До края на сре
щата домакините забиха още

Наравно в Бела паланка
ачи. В 12-я кръг от първенството на Нишка футболна зона “Балкански" 

игра наравно 3:3 в Бела паланка с тамошния отбор “Йединство”. Ди
митровградчани не отстъпиха точките на съперника, който се бори 
да оцелее в лигата. Въпреки че белопаланчани поведоха с 3 :1, “Бал
кански” успя да изравни. В самия край на мача димитровградчани 
можаха да вкарат и победния гол, но последната свирка на рефера 
спаси домакините. За “Балкански” играха: Андонов, Бошкович (Пе
шев), Басов, Димитров, Марков, М. Пейчев, Глигориевич, Гюров, 
Иванов, Нацков (Миодраг Георгиев) и Ценич. Д. С.

два гола и стигнаха до трите 
точки. За “Желюша” играха: 
Стоицев, Величков, Младенов, 
Денков, Крумов, Стефанов, Ги- 
гов, Гогов, Николов и Рангелов.

* В Кюприя се проведоха 
спортни срещи на работниците 
от кюприйското и димитров
градското комунално предприя
тие. Димитровградачни спече
лиха състезанието по малък фут
бол и шахмат, докато домакини
те бяха по-успешни в пикадо и 
спортна стрелба. Състезанието 
по спортен риболов не се прове- 
де поради високото ниво на Мо
рава Договорено бе спортните 
У между работниците на

комунални предприятия 
да станат традиционни.

ЮФД - 22 кръг
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Гостите не дойдоха
4 Насрочената за 23 април среща от 22 кръг на тазгодишното първен 

ство на Южноморавска футболна дивизия между “Младост” и МСК н 
се изигра, понеже играчите от Манастирище не пристигнаха в Босиле 
рад. Гостите предварително не са осведомили босилеградскня отбор 
официалните представители на ЮФД за намерението си да пропусн^ 
този мач, така че на стадион “Пескара” бяха дошли съдиите и офиш*3- 
ният делегат.

Неизиграната среща най-вероятно ще бъде регистрирана със 
жебните 3:0 за босилеградскня отбор. , н„*

На 30 април от 16 часа “Младост” ще гостува на първокласира 
“Топличанин” в Прокупие. П"' •

— 7л

слУсрещи
двете

Д• С. ОУО
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Поръчайте си новата книга на Александър Младенов

'.--Л ' яЗ
Гнездото за лястовиците е
както къщата за хората. Ня- В тази интересна книга е съхранена голяма част 

от богатото етнокултурно наследство на Босилег- 
радско: народни обичаи, свързани с женитбата, вер
ските празници, земеделието и добитъка; подробно 
описание на женската народна носия; много поверия, 
баянки, легенди, предания, приказки, мъдрости и шего
вити историйки; над 1000 пословици и поговорки и към 
300 гатанки.

Цената на книгата е 300 динара.
Телефони за поръчки: 017/815-339 и 018/577-467.

кои хора, под чиито стрехи
лястовиците свиват гнездата
си, често ги разрушават. 
Други едвам чакат те отново
да се настанят в тях.
Дали поради необичайното
място, на което това гнездо

V;. .* ’ • -е направено — до електричес
ката крушка в стаята със счу
пен прозорец или затова, че 
собствениците на къщата 
обичат лястовиците, гнездото Босилеград
не е разрушено. А.Т. Удавил се младежГйрутрто ЛШштйгпОТО) № И На 21 април в Драговищица, под комплекса на дървообра- 

ботвателното предприятие “Бор”, е намерено безжизненото 
тяло на 28-годишния Сенко Методиев от Босилеград.

Славчо Генов, съдия следовател в Общинския съд в Боси
леград, който заедно с медицински екип е извършил оглед, за
яви, че младежът за последен път е видян през нощта между 19 
и 20 април, когато е излезнал от хотел “Дукат”, където е бил с 
компания.

Следствието е в ход.

О

На една от стените в 
кръчмата на Драган Гос
подинов - Вуко в Горна 
Любата централно място 
заемат снимките на бив
шия президент на 
СфРЮ Йосип Броз Тито 
и на собственика на за
ведението.
Допреди няколко години 

Л на стените на тази кръч- 
й ма бяха закачени и 
щ снимките на Владимир 
Ц Илич Ленин и на Слобо- 

дан Милошевич.

П.Л.Р.

На 12 май 2006 г. се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от ран
ната смърт на нашия скъп и непрежалим

шгМИНКО ДИМИТРОВ 
(1965 - 2005) 
от с. Долно Тлъмино

Съобщаваме на роднини, съседи и приятели, 
че панихидата ще бъде отслужена в четвъртък на 
11 май от 11 часа на долнотлъминските гробища.

Нямахме сили да те отървем от смъртта, но 
винаги ще имаме сили да те помним и обичаме. Спи спокойно

IIМВ&1
1Ш

вечния си сън, защото времето никога няма да те изтръгне от 
нашите скърбящи сърца.П.Л.Р.

От семейството с много обич и тъга

Ж Ж
е 7 8 9 Тъжен помен

Осведомяваме роднини, близки и познати, че 
на 7 май 2006 г. от 11 часа на димитровградските 
гробища ще отслужим панихида по случай 40 
ДНИ от смъртта на нашата мила майка и свекър-ж 13 14

ВОДОРАВНО: 1. Дума, ед
наква по форма с друга, но с ~ 
различно значение. 6. Мярка 
за електрическа мощност. —
10. Основателят на Рим 
(мит.). 11. Надебеляване на 
роговия слой на кожата по 
ръцете. 13. Крепост, твърди
на. 15. Модел руски самоле
ти. 16. Мярка за петрол. 17.
Мюсюлманско име. 18. Бел
градска издателска къща.
19. Село в Босилеградско.
20. Тънко парче хляб. 21.
Сръбски крал в средновеко
вието. 23. Столицата на Ки
тай. 24. Село в Босилеград
ско. 25. Дума за отричане.
26. Положителен полюс на 
батерия. 27. Стихотворение
от 14 стиха. 28. фабрика от „ _
Враня. 29. Задна част на сестра или дъщеря. 13. Град ности. 20. Митична птица, 
главата. 30. Село в Босилег- в Гърция. 14. Латинско пие- възкръснала от пепелта. 21. 
радско 32 Ехо екот 33 мо. 16. Автомобил за състе- Калугери, иноци. 22. Щат в 
Балкон 34 Град’в Румъния! зание във “Формула Г. 17. САЩ. 23. Малкото на патица
35. Италианско женско име. Животни, родени от кръс- 24. Името на тенисиста Ива
36. Дълъг исторически пери- тоока между магарица и нишевич. 27. Женско име
од, епоха. кон. 18. Името на актрисата 28. Следи. 30. Голямо удо
пт’ ’ Кидман. 19. Правене на из- волствие. 31. Южен плод
„/Том житно Расте" бор между повече възмож- 33. Лично местоимение. ние. 2. Името на актьора
Гибсон. 3. Мярка за електри
ческо съпротивление. 4. Боя 
за обувки, 5. Женско име. 6. 1 ■ Тас. 3. Бунт. 6. Каки. 10. Вот. 11. Ден. 12. Еколог. 13. Ин. 
Домашно животно. 7. Името 14. Манган. 16. Маса. 17. Верзар. 18. Дедал. 19. Омер. 21. 
на актьора Пачино. 8. Зла- Иравади. 23. Канцони. 25. Ирина. 27. Стек. 28. Ястия. 30. Тя. 
тарска мярка. 9. Част от игра 33- Идол. 35. Ток. 36. Рас. 37. Лале. 39. Омиш. 41. Леке. 42. 
на тенис. 12. Съпругът на Орис. 43. Вила. 44. Амин.

I
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КАТЕРИНА ЕЛЕНКОВА 
от Димитровград 

С дълбока обич и признателност се прекланяме пред свет
лата й памет!

ЖI *
18 19

I* 2120 22

Синът Иван, дъщерята Златица 
и снахата Леонкаъ 24 25

?!* 27 28 Тъжен помен
На 11 май 2006 г. се навършват 4 ГОДИНИ от 

смъртта на1 3130

БРАНКО ПЕЙЧЕВ 
,4 (1931-2002)жж 3433

и 6 ГОДИНИ от смъртта на брат му

ж *35 36

СОКОЛ ПЕЙЧЕВ 
(1923-2000)

$3Винаги ще живеете в сърцата ни. 
Почивайте в мир!

От семейството

На 10 май 2006 г. се навършват 10 ГОДИНИ от смъртта на 
непрежалимия ни съпруг, баща и дядо
СТЕВАН БОЙКОВ 
(1936-1996) 
от с. Долна Любата 

С обич и почит пазим спомените за теб.
Поклон пред светлата ти памет!

Семейство Бойкови

Решение на кръстословица 282 ■ Водоравно:
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Манчин рабуш

12 28 април 2006

Проблеяло ми жьоУго ющ>! шш*т п (Г
7АМ И. // у ледам иде Ставрия от Чаршиюту 

1г5'ъУ‘Я ~ стионул заклано ягне под мшлку, а 
{ ногьете му само що се не влаче поземи.

- Ти Ставрийо, баш ко вълкатога, граб. 
нул си ядното ягне и влачиш ли, вла
чиш...

- Море мани ме, Манчо...
___  - Ещо? Истина ягнето повече личи на

дзвиску, ама барем че има да къркаш неколко 
дъна, а може и неделю да искараш, ако не ти дойду прия- 
телье...

- Знайеш ли, Манчо, беоше написали: кой сака ягне да 
се запише и горе-доле да каже кво му ягне требе! И я се 
записа. Реко да буде пешеснаее кьила. Е, ама очеш: кита 
отидо да узнем, а оно тия по-итрите дошли рано и разгра- 
бали убавата, демек по-младата, а за теквия кико мене 
остала по-големата. И ако очеш или узни или остави! А 
на бабуту без ягне не смейем да се явим на очи!

- Па що не сте га разделили на две с некога?
ко, напрано си гладу- | " Дека смейем ка йе рекла - туя годин очу цело ягне, и

нам. Л едно нреме каква трева кока с брич отсекла!
....... ™
нндтумиртм от гл-ш "л С1 ари ! ■ Ни йедното, ни другото! Лани с бабуту некико успеямо

3 1 да се оребримо, ама туя годин от йесенъска съм затьнул- I рева, трева, само та една у дългове!
т рева говориш, бабесе. Сега - И-и-и кво мислиш, тека ли бре Първи май да дочекаш? 
молте и да няма трева ча ядене, знайеш ли йедно време кико смо чекали Първи май, а? 
ама трева за смъркане - колко- Не йедно, а по две-три ягнища, па и друго месище, а за 
то щеш. пийенье и да не ти говорим: гайбе с вино и пиво, дамад-

- Само за такива треви не ми 
говори, палавниче! Не си по
мисляй и един път да смрък- 
ваш!

Палаво агънце при
пка ту около младата 
си мамнчка, ту кран 
старата си бабичка.
Много любопитно -е 
палавннчето и все бър
за да научи повече за 
живота стаден.

- Майчице добрич
ка, стига с таз храннч- 
ка, я ми, мамо, ти ис
торията разправи.

- Нямам време, ми
ло. много трябва да 
паса, за да има млекце 
и за тебе. Иди при ба
ба стара, дето там от- 
маря.

- Бабо бсее. я ми кажи какво 
е ставало по ливадите родни.

- Беее. бебчо, преди много 
лета и аз бях малко агънце ка
то теб...

- Била си агънце! Наистина 
ли, бабче?

- Даа, бяях. Бсее. какви вре
мена бяха! Ходихме първо със 
сини връзчицн на шийките, а 
после с червени...

- Ама и сега е така. бабче. 
Виж овчарите - едни с червен 
ямурлук, други със син...

- Не говоря за овчарите. 
Ние, агънцата, всичките си хо
дехме с връзчицн и под строй. 
И все гледахме на изток...

- Бабеее, а добри ли бяха ов
чарите?

- Ама какви ти овчари! Само 
един беше, всички го слушах
ме и под строй в единно стадо 
ходехме след него.

- Беее, бабо, големи овце сте 
били!

- Беее, овце не овце, ама си 
беше хубаво време. Сигурно, 
спокойно, кьорав вълк не може 
да видиш!

- Нямало вълци! Беее, как 
сега са почти колкото овцете?

казно нреме жинесм! 
Хем си блеем до наси
та, хем ни е позволено 
да си гледаме във всич
ки посоки!

- Да, скоклинко, във 
всички посоки. Напра
но разногледи ни нап
равиха!

- Бсее, бабссе, хайде 
още нещо ми кажи, пък 
после ти треница си 
хапни...

- Хапни си, хапни! 
Виж колко е пожълтяла 
тревата и колко е мал-
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- Нямаше вълци, помни аз! 
Даже нощем кошарите бяха с 
отворени врати!

- Бабо беее, да не си пила от 
ферментиралата пода? И ми 
дъхнн! Бсее, ис си! Ами като е 
нямало вълци, сигурно и куче
та е нямало?

- А, имаше! Какви кучета бя
ха само! Направо се страхувах
ме от тях.

- Виждаш ли, сега е по-хуба
во! Нас, овцете, ни е страх от 
вълци, а не от кучета.

- Вярно, мъниче, ама и ня
кои от кучетата работят нощем 
като вълци. Какво да правят, и 
те кученца хранят!

- Беее, бабке дърта, супер 
кеф е, че вълците са станали 
много. Сега си се зъбят един на 
друг, дори се и самоизяждат!

- Зъбят се, бебчо, ама когато 
са край трупа на някоя злощас
тна овчица или палаво агън
це...

- Защо беее, бабеее, виж съ
седното агънце как се е излег- 
нало и потрепва от кеф. Блазе
му!

- Потрепва, потрепва,ама на 
друсан кебап ще стане!

- Ти, бабо, ми изблея, че ед
но време овчарят бил един. А 
виж сега колко овчари има. И 
около всеки стадо - едно по-го- 
лямо, друго по-малко...

- Има, бабино, има. Даже са 
ги и боядисали, да си ги позна
ват. От време на време си издо- 
яват стадата, пийват си по ов
чарски от млекцето и си пре- 
мерват сили.

- Беее, бабеее, каквото и да

- Беее, бабо миличка, ама 
виж сега как силно си блеем!

- Да, вярно, сега си блеем, 
колкото си искаме. Ама едно 
време - а си блейнал фалшиво, 
а си погледнал на запад, ведна
га те окошарват!

- Виж, бабеее, в какво при-

жане ь/рекьию! Спойимо празници и суботе и неделье, не- 
що одработимо ужкьим и си напрайимо половин годиш- 

ми блееш, сега си е по-добре. ньи одмор. Йедемо-пийемо, пийемо-йедемо, та после кита 
Арт Хуморан мине празникат идемо на болованъе да се одморимо!

- Е-е-е, Ставрийо, това време липца! Тека йе ко що ора- 
тиш, при некойи чък беше йоще по-добре: вате у стран
ство, па не се върчаю по половин месец и повече...

- А и беомо по-млади, па можеше све да нетърпимо, да 
понесемо, а съга за нищо не ни бива! Ама ти не ми рече с

Не важи вече н оная: Кучетата ла- к®0 че дочекаш Първи май, че открека ли барем некоя ко- 
ят, керванът си върви. Ще спре и кошка или граорест петьл?

- А и кокошкьете затримо! Бабата каже не се исплати

Курс по професионално лаене
записано завинаги. Днес лаенето 
се възприема сериозно, а не като 
някакво джавкане през оградата. 
Пък и оградите се махват, днеш
ният свят е свят на свободните ко
муникации.

Днес не важи народната: Куче, 
което лае - не хапе! С лаене се 
ухапва много по-опасно и по-бо- 
лезнено, отколкото със зъби. 
Ухапваш направо за сърцето. Но 
трябва да си експерт за това. Да 
избереш точния момент, да лаеш 
без задръжка, без емоции и без 
скрупули. Да лаеш професионал
но, с блага усмивка, но така, че да 
ти се видят зъбите. За всеки слу

чай. Разбира се, и 
шумно, за да те чуят 
всички. Да лаеш сре
щу себе си - това е от
лика на слабаците и 
поетите. Те се затва
рят в себе си и скум- 
личат.
експерт лае да го чуе 
цялата улица. И цели
ят квартал. След като 
привлече внимание, 
лае с целия си потен
циал, та ечи цялата 
околност. А народът 
обича да слуша. Съ
бира се и ръкопляска.

Драги курсисти, лаенето е жи
тейска философия! И печеливша 
професия. Затова слушайте вни
мателно.

Преди всичко трябва да знаеш 
кога, за кого, пред кого и как да 
лаеш. Лаенето е изкуство, за което 
е необходим талант. Освен талан
та трябва и много работа. Вече не 
е като преди: качваш се на трибу
ната, лаеш до насита и слизаш. 
Днес се лае със стил. Обмислено. 
Няма вече: Куче лае - вятър носи. 
Сега се ползват разни технически 
средства - магнитофони, камери, 
медии - и каквото излаеш, веднага 
отива на всеослушание и остава

керванът, понеже пътищата са 
задръстени. Добрият лай се чува да се чуваю, млого разносиле, а малко носиле... 
далече! - И-и, са кво?

Понякога трябва да се лае и - Па че гледам да се очапонячим, че купим чапоняк, па 
умилно. Врътнеш опашка, мръд- нека му бабата мисли кико че га готви! 
неш със задника си ту наляво, ту 
надясно, лайнеш глупаво и весело,

- Па записал ли си се?
- Да се запишем за чапоняк? Айде Ставрийо, не се заву- 

туй куде се чуло и видело за чапоняк да се записуйе!...
- И без чапоняк че си останеш! Немаш паре да си ку-п-стт 

ял ягне, ял яре, не си записал навреме у касапницуту кво 
ти требе, колко видим спукана ти йе работата!

- Де бре Ставрийо, не йе дошъл край на светът, че се 
спраим некико...

- А дълговете?
- Нема проблем: че улезнем, че узнем и - готово!
-Точно, готов си! Ама стари смо набурлийе и приятелье,

дойди довечера кита свивам ягнето или кико ти кажеш 
дзвискуту у тенекьето, и без това ногьете нема да може 
да улезну вътре. Че гьи резнем, па се ти справльай с ньи 
кико знаеш!..

- Те това значи другар!
- Видиш ли, Манчо, заборавимо много бърже кво значе 

другарйе. А йедно време за другара живот че си дадеш. А 
да видиш^дека съм ти истинскьи другар, ти гледай на 
Първи май с бабуту да наминеш къмто мене, ужкьим сн 
попгьл на Манастирчето, я знам кико требе после да га 
уредим... А съга, че ме прощаваш ама требе да мъкнем 
това ягне-дзвиску, оти млого натежа!

Гледам Ставрию кико се нагърбил и попревил, па тикье 
нещо ме стегну у гърлото, с муку га прегълтну и си реко: 
”Айде-де, иде Празник!” Манча

допълзнш до краката на господа
ря, ако трябва - близнеш му стъпа
лото. Струва сн. Господарите оби
чат послушните и учтивите. Сре
щу комшията смееш да ръмжиш, 
дори и да лаеш гръмогласно, кога
то пазиш своя господар или нещо 
негово, но пред домакина се вла
дей само покорно. А когато пълна
та паница дръпне на кухненските 
плочки, умилно и учтиво лавнеш 
и с наслада я опразниш. След като 
я олижеш, изскимтиш милозвучно 
и се свиеш на кълбо край нозете 
на господаря. Чат-пат лавнеш и в 
сън, за да покажеш, че си бдите
лен и когато спиш!

Доволен от вниманието, с 
което бе изслушан, лекторът 
Шаро отвори прозорец, за да 
проветри стаята. От улицата 
нахлу общ лай. Тренират хора
та. Ще им трябва.
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