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Презграничното сътрудничество панталей - Перник След наводненията в Бабушнишко

Председателят на 

МС ш Звонски жрий
»

Председателят на Националния съвет на българите в Сър
бия д-р Ангел Йосифов посети на 6 декември Звонски край с 
цел да се запознае със щетите от последното наводнение в Ба- 
бушнишко.

* Росица Янакиева: 
Интегрирането в Европа 
и повишаването на жиз
нените стандарти са об
щи интереси, които ни 
свързват * Братислав 
Благоевич: Пе 
лиден партньор
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купи още 3 сръбски компанииерник е со-
Общата стойност на сделакта е 49,42 млн. ди
нара (което прави около 600 хиляди евро), а 
покупките са напавени по време на привати
зационна процедура.
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Заседание на Комисията по 
образование към НС.

шт
2 14 декември 200/

_ колкото се наложи, би трябпало да
Председателят ип Скупщина л0 проведен иа 3 февруари, 

та на Сърбил Олиоер Дулич в б -Д ^.гскитс избори са разпи-
сряда вечерта разписа избори за Ддаидепи* па Закона за прези-

Президенски 
избори на 
20 януари
Споразумение за сътрудничество
.лгягйтВобщина Панталон п оощмпа а другият през Скопие и 1 ирана па и 111 ' ' ят пашите
Перник - Братислав Благоевци п за 1 им, което създава засилен ип- ние, р '<носгитс за Пт,-
Росица Янакиева, подписаха терес към общината и нейното тражд. • ■■ а |а са п1.
споразумение за сьтрудничес- развитие. Тя изрази надеждата деща1 ' „ ‘ В т(..)и
тво. На събитието присъстваха си, че контактите, установени ранния за Д ‘ като
генералният консул на бьлгар- между Ниш и бизнеса на Пер- стандарти, д< бп и о ц. ■ я като 
ското консулство в Ниш Георги пик, щедадатдопълнителни въз- декларир. '* А...
Юрукон, консулт,т Георги Ваден можпостн за икономически нар- бъдещи котак!и и шаимио 
и пернишкият заместник-кмет тпьорски взаимоотношения. тдно сьтрудничес "',|-
проф. д-р Боян Боянов. - Споразумението ще дефи- I |олнисваие10 па сптратум^

- Връзките между община пира бъдещите културни връзки име то е първата кра 1ка към раз 
Перник п Ниш са традиционни, между двете общини, но аз се на- шмрявапе и укрепване па на| 
а първите мостове бяха култур- дявам най-вече го да отпори тш.орекитс пръжки ........
ните, свързващи нашите деца и но-широко вратите за контакти Община 11.ш1а/к*и и м * 
нашите младежи. Надяваме се с между хората от община 11ерппк 11ср1шк, една твърде важна о >-

и ГО 'Панталон, защого общи те щипа в Централна Ьълтрия, ка
за мапталейският кмет Ьратис- 

Спо годната е 
за изго твяне го ма

Създават условия за 

обучение на майчин език
» Искат отговорност от директора на босилек- 
радската гимназия

между

подписването на това споразу
мение да сьздадем повече въз

дай Ьлагоевич.можноеги за връзки между хора- - //« държавно пиво Българин и С ър- 
та, които живеят ОТ две те страни бия имат динамично сътрудпичес- 
на границата, заяви кметът на тво. Неговите основи се укрепват 
община Перник Росица Янакне- ™“ссш<;ои.о»оз|“ГГтш 
ва след тържествената церемо- бих искал да ичрачн своето удовлево- 
ИИЯ ПО подписването. репие от днешното събитие, чаен

Като посочи, че обичта Пор- българският строят капсул о Ниш 
нпк е Областен център на само
тридесетина километра 01 Со съдействие, ча да може да се реали-
фия С над 106 000 население, Яна- чира това сътрудничество и проек

тите, които ще последват.

предпоставка 
съвместим проекти, с които да
кон ку ри ра м е п ред е вр<) 11 е иск и ге
фондове. Сега ние имаме добри 
референции, създали сме добър 
екип от специалисти и са ни не
обходими солидни партньори, 
какъвто именно е община I Гер-

сътруд- 
о. Затов

Комисията по образование радска община. Като се има 
към Националния сьвет на бъл- предвид обаче, че шестокласни-

в останалите училища, 
впрочем както и учениците в

пик, подчерта Ьлагоевич.
В. Гюгоевкиева подчерта, че там се преси- гарите дава инициатива за от- ците 

крива»«е на пови паралелки за 
обучение па майчин език и за из- другите класове, имат по-малко 

по часове - в Звоици например дваСлед наводненията в Бабушнишко равняваме броя на часовете 
български език в училищата. На часа, колкото и в Димитровград- 
състоялото се миналата седмица ско, но факултативно, беше при- 
н Ниш заседание членовете й зае- ето предложението на председа- 
тапаха на становище догодина теля на комисията Пене ,4 и мит- 
учениците в трети клас в основ- ров - НС през януари да органи- 
н ото учил и ще в Босилеград, кон- зира заседание с учителите по 
то се учат на майчин български български език и с директор 
език, да ползват учебниците за на основните училища в Ьс

Председателят на НС в Звонски край
Председателят на Национал

ния сьвет на българите в Сърбия 
д-р Ангел Йосифов посети на 6 
декември Звонски край с цел да 
се запознае със щетите от пос
ледното наводнение в Бабуш
нишко.

За съжаление Йосифов ме ус
пя да реализира намерението си 
да обиколи пострадалите сели
ща, понеже липсваше адекватно 
возило, което да може да се 
придвижи до тях. Все пак той се 
срещна с почти всички кметове 
на селата в района на с. Звоици.
Те посочиха множество пробле
ми, свързани с последните про
ливни дъждове, които заляха то
зи край и предизвикаха навод
нение и на самия център на об- товата структура на населението, 
щипата - Бабушпица.

Те недоволстват и от начина представлява такова пъгешес- 
как са установени щетите па те- твие. Споменато бе и това, че 
риторията на Звонски край. На- Звонска баня, която се намира па 
истина определени представи- територията иа две общини, в 
тели на общината и на предпри- една част няма улично осветле- 
ятието по водно стопанство по- ние и никой не се заема с това. 
сетили някои села и засегнати от Кметовете изразиха съмнение 
най-новите наводнения места, пред председателя па НС, че 
но, както казаха повечето от при- средствата, получени от държа- 
състващите кметове, това стана- вата за саниране иа щетите, едва 
ло почти тичешком и без пред- ли ще пристигнат до пострада- 
ставители иа местното иаселе- лите селища в Звонски край. 
ние. Кметовете иа Бучи дел, Ясе- Мнозинство от присъстващи- 
иов дел, Пресека, Ракита, На- те се изказаха, че може би ще ис- 
шушковица, Берин извор...по- кат Звонски край да бъде част от 
сочиха, че има много активира- Димитровградска община. Те 
ли се свлачища, отнесени пеше- изразиха и недоволство поради 
ходни мостове, ощетени селски това, че бабушнишкияг кмет 
пътища. И тъй като отношение- Миролюб Йованович ме дойде 
то на Община Бабушница не ги 
удовлетворява, те искат да им се 
изпрати машина от Димитров
градска община, която поне да 
разчисти свлачищата.

Освен проблемите,предизви
кани от наводненията, кметовете

ите 
оси-

третн клас на Издателство леград, Димитровград, Божица, 
"Просвета" от София и препоръ- Клисура и Звонци, както и с бъл- 
чаха иа съвета да ги набави на .
време. Учителят Милан Мила- ДкО 6 М0ЙЧИН ДО б 6ъЛГСфСКИ 
нов, които сега учи децата във 
втори клас в българската пара
лелка и който е член на комисия
та, подчерта, че освен учебници
те "Човекьт и природата" п "Чо
векът и обществото", конто го- 
ре-долу съответстват иа сръбско
то "Природознание", всички 
други са в унисон с учебната 
програма на просветното минис
терство на Сърбия. Комисията, 
която смята, че една от възмож-

Членовете на Комисията по об
разование смятат, че просвет
ното министерство на Сърбия 
трябва да създаде условия, преди 
всичко да изготви тестове, уче
ниците от български произход 
при кандидатстване за първи 
клас на средните училища да 
могат да се явяват на изпит по 
майчин български език. Те и до
сега полагаха два изпита: май- 
чип език и математика, но

постите за решаване на въпроса е “майчин им беше — сръбски ".
този учебник да бъде преведен 
па български, прие и предложе- _

Милпсав Николов - гаР,,ст11те и директорите на пи- 
учебниците п работните тетра назШ1те в Димитровград и в Бо- 

български език за първи, силегРад' “а което да бъде взето 
втори п трети клас, конто се пол- Решенпе български да се учи с 
зват в българските паралелки, да ед1”111 СЬ1Д °Р°и часове, 
ползват и връстниците им от . Емисията смята, — 
сръбските паралелки. зиите в Босилеград и Димитров-

Членовете на комисията обсь- 1РаА съществуват условия за от
диха и приеха новата програма сриване на паралелки в първи 
по български език за шести клас КЛ®С/ в които обучението да е на 
която е част от реформите в маичин език и че трябва да се 
учебната програма за шесток- пРедпРиемат мерки в тази насо- 
ласниците и която ще се прилага ка‘ В това отношение се очакват 
от следващата учебна година Разговори с директорите на две- 
Става дума за програма с четири те ^илища' за да се Узнае какво 
часа редовно обучение, колкото ТЕ5бва да напРавят те' а какв0 
седмично имат часове по бьлгар- ЦЬ* 33 °РганизиРане на такова 
ски шестокласниците в Босилег- обУ'1ение Въпросът заслужава

внимание поне по две основи. 
Едната е, че в двете училища има 
заинтересовани ученици, което е 
съвсем нормално, а втората е съз
даденият проблем в босилеград- 

гимназия. Според данни и 
мнения на членовете на комиси-

па среща та, въпреки че прие по
каната от Йосифов. Председате
лят ма НС д-р Ангел Йосифов из
тъкна, че от кмета иа Бабушница 
няма никакво обяснение защо ме 
е дошъл и че от Димитровград не 
може да се очаква да предприе
ма някакви мерки без договор с 
Община Бабушница.

Що се отнася до това, че в Об
щинския съвет няма мито един 
представител от малцинството, 
макар че около 12% от населени
ето ма община Бабушница са от 
български произход, бе посоче
но, че трябва да се предприемат 
политически стъпки, които да 
поправят положението. Би било 
най-добре това да стане на пред
стоящите избори.

ясно е какво изпитание за тях

името на

ки по

че в гимна-

А.Т.

След наводненията в Югоизточна Сърбия

300 милиона за пострадалите
Министерството на инфраструктурата и На- Бела паланка, Власотиице и Лесковац, каза ми- 

ционалният инвестиционен план ще подешурят нистър Илич и уточни, че в срок от 60 дни трябва 
допълнителни 300 милиона динара за премахва- да бъдат възстановени' ощетените мостове- 
не на последиците, предизвикани от наводнени- най-важен от които е мостът в-Любераджа на ре-
ЙАХ“ Си пбиГт "аЧалОТОнатози месец 0 ™оналния пътБабушница-Лесковац. На сдедва- Ююизточна Сърбия. Това заяви министърът па щия етап трябва да се помогне на собствениците 
инфраструктурата Велимир Илич ма срещата си на семейните жилищни сгради, засегнати от во д- 
в Ниш с кметовете иа общините, пострадали от пата стихия. Най-много пострадали къщи има в 
катастрофалните наводнения. Лесковац - почти 700, в ъв Власотиице - 4(Ю й в Пи-

Като първа помощ правителството иа Сърбия рот -170, посочи министър Илич. 
е отпуснало 80 милиона па Бабушница, Пирот,

ска I а
ята директорът на това училище 
Стоян Величков по време на за
писването на сегашните ученици 
в първи клас "убедил десетина 
желаещи да се учат на български 
ученици, че не съществуват усло
вия и осуетил откриването на та
кава паралелка". По този начин 
са нарушени правата на учени
ците и НС трябва да поиска отго
ворност'от директора, бяха кате
горичните. В.В.

на звонските села посочиха и ре
дица други проблеми - не идват 
лекари-специалисти, в Звонци 
няма аптека, така че, за да се сдо
бие с лекарства, човек от Ракита 

в Звои-трябва да ходи при лекар 
ци, а оттам при специалист в Ба
бушница, след което да се върне 
в Звонци тамошният лекар да му 
напише рецепта и обратно в Ба
бушница да си вземе лекар
ството. Имайки предвид възрас-
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Стратегия за "Стара 

планина"
Служебната (не)употреба на майчиния ни български език_(3]

Нямали условия за родния си езикЕксперти от общините в 
състава на Еврорегиона "Стара 
планина" неотдавна проведоха 
сьбрание в Княжевац.

Както ни осведоми Никола 
Алексов, представител на об
щина Димитровград, експер
тните работни групи, сфор 
рани от представители на об
щините-членки, са 
започнали работа 
по отделни облас
ти: околна среда, 
туризъм, инфрас
труктура, селско 
стопанство, култу
ра II спорт.

Експертната 
група в туризма 
приела правилник 
за работа, в който 
се предлага пред
седателското да 
бъде на ротационен принцип 
на една година. Тази, както и 
останалите експертни групи, 
настоя ват да деф и н и рат це л I пе 
на Еврорегиона, да се разрабо
тят специфичните проекти и 
програми, по които ще работи 
Еврорегионът. Така ще се стиг
не до стратегия та на Еврорегп- 
она "Стара планина", която ще 
бъде приета към края на годи
ната, когаго ще се срещнат 
представителите на всичките 
единадесет общини от двете 
страни на границата.

Еврорегион "Стара плани
на" представлява обединение 
от седем български общини: 
Годеч, Берковица, Вършец, Ге
орги Дамяново, Чупрене, Бе
лоградчик и Чипровци, и 4 
сръбски общини: Димитров
град, Пирот, Княжевац и Зан-

ставлява Регионалното сдру
жение за развитие на туризма 
"Северозападен Балкан", а от 
Сърбия - Сдружението за раз
витие на региона Стара плани
на. Покрива територия на об
ща площ от 4000 кв.м. и населе
ние от около 200 000 души.

Еврорегионът работи

Пише: Впско Божилов

Без оглед на законопредписанията и 
статутите на Димитровградска и Боси- 
леградска общини, в които се казва, че 
български език е в равноправна служебна 
употреба, в органите на общинските уп
равления в двете места всички докумен
ти и преписки се водят на сръбски.

Началниците па общинските 
управления в Босилеград и в Ди
митровград Стапиша Змновиев и 
Велин Николов потвърждава т, че 
всички преписки са на сръбски и 
че всеки с всекого официално ко- 
мунмцира па сръбски. На забе
лежката пи, че местното самоуп
равление е длъжно да създаде 
възможност за равноправна слу
жебна употреба па българския 
език, понеже процентьтпа бълга
рите в двете общини е далеч пад 
15 на сто от общия брой па жите
лите, колкото е минимумът спо
ред законопредписанията, те от
говарят: - Вярно е, по пе са сьздадепи технически 
условия за това.

- Всички формуляри, които ползват органите 
па местното самоуправление са па сръбски, щем
пелите на общинските органи, служби, инспек
ции, явни предприятия и самият общински печат 
са на сръбски, а в общинските служби едва ли има
ме хора, които мотат да си служат с български, 
по-точно казано, да издават удостоверения, реше-

води на български език. На този въпрос начални
ците отговарят, че второстепенният орган обеза
телно ще анулира решението, т.е. документа.

- Ако общинският орган не е приел иска на ли
цето процедурата да се води на майчиния му език 
и ако е взел даже и окончателно решение, срещу 
което не съществуват никакви други правни нор
ми, то ще бъде анулирано и процедурата ще тръг
не отначало. Досега обаче такъв случай не сме има
ли, поясняват двамата.

м и-
за ус

тановяване и под
държане на доб
росъседски отно
шения и

В двете общини с българ
ско население и най-тьр- 
жествените моменти, как- 
виго са венчавките, се про
веждат на сръбски. Абсур
дът е по-голям когато всич
ки са българи - младожен- 
ките и младоженците, слу
жебните лица, свидетели
те...

сътруд
ничество, за сьв- 
местно устойчиво 
развитие на реги
она Стара плани
на, чрез развитие 
на инфраструкту
рата, туризма, зе
меделието, опаз-

Л

г

- Не ни представлява 
проблем венча в ката да се 
проведе на български. Има
ме преведен текст от закона, 
аз зная езика, но хората не 
го искат от нас, казва завеж

дащият гражданския регистър в Босилеград Ди
митър Василов и подчертава, че последна венчавка 
на български била преди седем-осем години.

В Сърбия от десетилетия не се прилагат ни нор
мите на българския език за фамилните имена на 
жените, така че фамилните имена на много наши 
майки, сестри и дъщери вместо с "а" завършаватс 
"ов" или "ев". В общинските администрации и в 
това отношение имат "оправдание", като поясня

ват, че жените още при венчавката 
взимат фамилното име на мъжа си, 
което завършава с "ов" или "ев". След 
раждането на женското дете неестес
твената верига само продължава. На
истина, според Семейния закон фа
милното име му определят родители
те, като го съобразят с фамилното име 
на единия от тях, но на практика едва 
ли някой ги пита за това, а чиновни
ците записват децата по месторожде
ние въз основа на фамилното име на 
гаткото - без "а".

- Доколкого родителите пожелаят 
фамилното име на дъщерята им да се 
завършава с "а", ще трябва да поискат 
от общинската администрация да се 
проведе процедура за това. Същото 
може да попска п възрастна жена, каз

ването на околна та среда, култура- &та и спорта.
До 2013 г. "Стара планина" 

трябва да бъде институционал
но укрепена, с имидж на регио
нално, национално и междуна
родно равнище. Преките ползи 
от създаването на Еврорегиона 
ще бъдат свързани с възмож
ностите за обмен на опит и ин
формации, разработка на съв
местни проекти, привличане 
на инвестиции. С обединяване
то на общините в Еврорегиона 
се създават възможности за

С. Зиновиев В. Николов

ЯЕЯЖянп*-*дългосрочно сътрудничество 
между България и Сърбия, а 
фактът, че "Стара планина" е 
пълноправен член на Асоциа
цията на Европейските погра
нични региони (АЕПР) дава 
възможности за достъп до оп
ределени еврофондове, което е 
добра възможност' за предста
вяне интересите на двете стра
ни и популяризиране на райо
на на международно равнище.

Л.Т.

Щ
й: К'.

чар. Сдружението е учредено 
на 20 юни 2006 г. въз основа на 
рамково споразумение и е мре
жа от юридически лица от две
те страни. От България го пред-

Българският" Интертръст" 

купи още 3 сръбски компании
/3 Апмчшров град /3 Босилеград С изключение на общинските скуищини, основни- ; 

те училища и на общинските съдилища в Босилег
рад и Димитровград, чичто названия са написани 
и на двата езика, названията на държавните ор
гани и служби са на сръбски. Названията на фир
мите и на улиците в Босилеград са на сръбски, до- 
като човечето такива в Димитровград са изписа
ни и на двата езика.

пия и други документи па български, казва начал
никът па босплеградското общинско управление 
Стапиша Зиновиев.

Същото тона подчертава и колега та му от Ди
митровград Велин Николов, но пояснява, че от ок
томври насам дневният ред за заседанията па 
Общинската скупщина се пише и па сръбски, п па 
български език.

Доколкото и по-нататък наблягате, че българи
те и двете общини имат правото да подава т молби 
и искове до органи те па местното самоуправление 
па майчиния си език и че общинските органи са 
длъжни да им издават документ па български, два
мата началници твърдят, че "българите пе ползват 
това свое законно право". 11а въпроса пп какво ще 
стане ако човек поиска да му се издаде пякакав си 
документ па български език, те отговаря т, че тога
ва ще бъда т спазени законопредписанията и пра

на българите па служебна употреба па май
чиния им език.

- В този случай ще поискам от Министерството 
самоуправление да пи предостави фор

муляри па български, а пие ще намерим преводач, 
който да преведе въпросния документ па българ
ски, казва Зимовиев и пояснява, че "доколкого хо
рата започнат масово да търсят от общинските ор
гани да комуникират стях па български, тогава ще 
се организираме и ще приемем па работа прево
дачи за български".

В това отношение Николов като че ли е крачка 
напред. - Вече обмисляме да извършим измене
ния в документа за работните места н органи те па 
общинското управление и да приемем лице, което 
да подготвя и па български материалите за заседа- 

Общипската скупщина, Общинския съ- 
за останалите общински органи и комисии.

Българският "Интертьрсг хо
лдинг" придоби тези дни още 
три ко.мапнии в Сърбия. Това са 
м аш и I юстро тел пата "Модел а - 
ра" и леярните "Ливмип" и "Об- 
рожени метали" в Ниш. Обща та 
стойност па сделакта е 49,42 млн. 
динара (което прави около 600 
хиляди евро), а покупките са на
правени по време на приватиза
ционна процедура. Поетите ан
гажименти нред сръбска та Аген
ция за приватизация са холдин
гът да инвестира общо 268 хиля
ди евро в трите дружества с цел 
да ти развие.

С най-новата сделка компани
ята разширява присъствието си 
в Сърбия. Тя е собственик и па

мании юст ро ител I ю го «I ред мри- 
ятие "Алат и машипе" в "Заста
ва" и завода за сандвич-панели и 
поцинкована ламарина "Иптер- 
леминд" вЛесковац.

"Правим придобивания, кога
то те могат да допълнят техноло
гичния пи цикъл. Всичките па
ши инвестиции имат своя логи
ка”, заяви изпълнителният ди

на "Интсртръсг" Роберто

на Васплов и пояснява, че тази процедура е опрос
тена п че всичко може да се завърши”до няколко 
дни.

Българският правопис пе се спазва и при изда
ването па останалите лични документи, по са опо
вестени възможност някои неща да се променят. 
Според правилника за новите лични карти, който 
в началото на тази година подписа министърът на 
вътрешните работи па Сърбия, образците па ЛК 
са па сръбски и па английски език, а е "оставено 
място п за записване па данни на езика и писмото 
па националното малцинство". В новия Закон за 
задграничния паспорт (от септември 2007 г.) меж
ду другото се казва, че "компетентният орган за из
даване на задгранични паспорти и визи е дължеп 
да обезпечи технически възможности данните за 
името п фамилното име на числящите се към на
ционалните малцинства да се пишат на езика и 
правописа па националното малцинство".

Без оглед, че според законите държавата е 
длъжна да издаде официален документ па езика 
на малцинството, в случая па български, бъркотия 
често правят и служебните напътствия от различ
ни министерства и органи, които са в противовес 
със законите, по кои то на практика са по-силни от 
тях. Ето един пример: Община Димитровград 
превела някои формуляри па български, сред кон
то и акта за раждане, по според мнението па Ми
нистерството па правосъдието от декември 2001 
година "юридически не е възможно па територия
та па една община да се прилагат пови формуляри 
за доказване на факти за личен идептитет и граж
дански статус". Нима в този случаи може да се то- 
ворн за един от основните принципи на цивили
зовано общество: "пека се подчиняваме па закони
те, за да бъдем свободни". -/ 1ро0ъ.\жава-

ректор 
Младенов.

"Йптертръст" е собственост 
на Валентин Захариев, ^ 
преди контролираше "Креми
ковци" от София чрез "Фииме
га лс холдинг, продаден впос
ледствие на индийската фами
лия "Мигал". /■ Петров

които

лото

за место

Народната канцелария и ОУ "Моша Пияде

Ток за бедно семейство
На-Благодаремие на хуманитарната акция, която проведоха 

родната канцелария в Димитровград и ОУ "Моша 11ияде , къща
та на бедното семейство Стойкович от с. Желюша тези дни ое 
привързана на електрическата мрежа. Това представляваше ю- 
ляма радост за безработната майка Божана Тодорова и двете и 
невръстни деца Перица и Влада Стойкович. Семейството живее 
със скромни финансови средства, които получава от Центъра за 
социални грижи, както и от детските добавки.

След успешно проведенат а акция за събиране па средспъ . с 
въвеждане на ток в къщата им, сега предстои па семейство то да сс 
обезлечи покъщнина. Хуманните граждани, кои то искат и мога I 
Да помогнат па семейството в материално от ношение, мош! да се 
обадят в Народната канцелария в Димит ровград.

пията па 
вет и
За тази двуезичност обаче ще са им необходими и
допълнителни средства и затова планираме да ис
каме пари от Министерството па финансите,
оповестява димитровградския т началник.

За да бъдат нещата по-ясни, интересуваме се 
какво ще стане, ако орган па мест ното самоуправ
ление не приеме иска па лицето процедурата да сеБ./1
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Политическо споразумение между ДСБ и ПБСС Радмила Герова, кметица 
на Община Неготин___

Членството на 

България в ЕС е 

предимство и за нас

За решаване проблемите 

на малцинството Драголюб Иванчов особено 
подчерта, че политическото 
споразумение в никакъв слу
чаи не представлява коали
ционен договор за съвместно 
участие на предстоящите 
избори и призова останалите

та си за сьздаиаие ма нормални

.........
Хщштдтт Йу-«М!В?ГР ВЯвКг ................Г— «—•

Квг«яЬ вшяЬяяях якмжто сътрудничество о; Р™'™.1,!!™^|0 г,„л,арското на Сърбия. Даете партии са се ровградско, да подкрепят 
засили, 1ака че чаши Л ' Гъобия договорили съвместно да деи- споразумението.
.чудожничи гостуваха п м<,^'"Х!,а(к]лоли проблеми стватобластта па правата па по
българил и оьлIарски посочени: голямата бетрабо- нека и правата на малцинствата, ,|а СГОки, идеи и капитали, да 
в Неготин, каки) и кул- т а Ич0дпцията и низовият ре- образованието иа българското лвзсганови бьлгарското граж- 
турно-художествен и жим'сис1ематичното нарушава- малцинство па майчин език без дансгяо на всички българи от Бо- 

Радмила Герова дружества. Български- мс ,|а човешките и малципсгвени деклариране на родителите, слу- сидеГрадско и Димитровград- 
Европенскпя съюз, те си приятели каним мра„а и свободи, отнемането на жебнага употреба на майчиния ско които имат желание за това
което е от особено значение и по повод честването па Деня на майчимия език от образование- език, заши та та на кул гурно-ис- и др.

ртнъорите им в Сърбия, общината и за известното ме- го и администрацията, от мели- торическото наследство, да се В сиоразу»
Сътрудничеството ни не е роприятие "Мокраичеви дии", ите и от обществения живот, до- върнат на Босилеградско оп1ети- и какво ДСБ

формално, а съвсем конкрет- а при тях гостуваме, котато те ШОто здравеопазване, лошата те му и присъединени към Сур- Европейския съюз - преразглеж-
но, в стопанската и културната отбелязват празника па общи- кадрова политика, масовото и дулишка община села Клисура, даце ма политическото положе-
сферп. Заедно с български и пата, или па 15 септември, ко- незаконно унищожаване па во- Ьожица, Топли дол, както и вър- ,|Ие на българското малцинство в
румънски общини сме членки гато те честват началото па дите и горските ресурси в Боси- щането иа селища на Димитров- процеса на решаването
на Еврорегпои "Дунав 21", така учебната година. Ние имаме леградска и Димитровградска градско. лавската криза, активно евро-
че съвместно готвим различни възможност да следим видни- общини, неспособността Нацио- Двете партии очакват ог ьъл- пейско присъствие
проекти Един от по-мащабни- ската телевизия и сме доволни надпият съвет на бьлгарското гария, като държава-майка, да се рш„. ^рху цялостното положе
те е стратегическото развитие от факта, че често дават ип- малцинство да създаде обща на- запъни ‘Ф^ ЧР^^ото прави- „ие „а оългарското малцинство,
НЯ пегионз ппез нлвипите пет (Ьормашш п за пас своите сь- ционадна платформа и да я за- телство за оезусловно спазване ВКЛючване на Босилеградска и
години, за който очакваме фи- седи, изтъква Герова. »'и™ "ред ср-ь^кото нравшед- "Р““” Димитровградска общини в

нансови средства от ЕС. Твърде Кметицата „а Неготин „и- “Хи-бки ог тези факти уРсдГ„я зГГГ "ГоЦти фа" ^рш.ично ^р^ичество «X 
важно за нас и съседите ни в тахме п за контактите па ооик д^Б и ПБС ще обединят усилия- нициге си за свободно движение Р
България е и свръзваието на повените хора от двете страни ^ ■’
жп линията между Мокраня и на границата. Според пея до- 
Брегово. Също така един от го- като не били въведени визи,

Неготин сътруд
ничи с повече бъл
гарски градове, а 
най-много с общи
ните Брегово и Ново 
село и с гр. Видин. 
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тин Радмила Герова 
подчертава факта, че 
от началото па годи
ната България и Ру
мъния са членки иа

мението е посочено 
и ПБС очакват от

за па
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лемите инфраструктури и про- неготинци ежедневно пътува- Дкцця НО ФОРУМО НО Ж6НИТ0
екти, които готвим, е рекои- ли в България, което сега ме е - --------------------------------------------------------------------------------------------------

Срещу насилието в семействотострукцията на пътя Видин - 
Зайчар - Парачин. Вече е одоб
рен проектът за "чиста река границата (ние сме само на 10
Тимок", който изготви българ- км и от българската, и от ру- Насилието в семейството и преди всичко наем- сподели пред вестника, че насилието в семейство- 
ската страна, а ние бяхме пар- мънската територия) визовият лието срещу жените е най-разширеният вид нару- то напоследък е станало често явление в нашето 
тньор, каза Герова, като доба- режим да се отмени иди об- шаване на човешките права. Форумът иа жените общество и затова е важно по тази тема да се гово- 
ви, че в ресорните министер- лекчи. Но най-важното все пак към ОО на ДС в Димитровград се включи в мащаб- ри и да се предприемат конкретни мерки, 
ства трябва да лобират трасето е, че с българите сме добри съ- ната кампания "16 дена дейност срещу насилието В Сърбия насилието в семейството е углавно де
на газопровода към Неготин седи. и приятели, добре се раз- над жените", която ре проведе от 25 ноември до 10 ло от 5 години. През настоящата година в Димит- 
да не идва от Ниш, но откъм бираме и добре се справяме с декември т.г. ‘в цялата република. Акцията прик- ровградско са регистрирани 17 случая на такова 
гр. Видин, понеже е много езика, преводач не ни е нужен, лючи на Междунарония ден на човешките права, насилие. От тази година и общинският Център за 
по-близо. каза Радмила Герова. Към края на акцията членките на Форума раз- социални грижи започна по-сериозно да се зани-

деляха на граждани пропаганден материал. Пред- мава с този проблем, 
седателката на Форума Даниела Пейчева Косгова

възможно.
- Надяваме се за нас край

Културните връзки на Него
тин с Видин, Брегово и Ново

М. Т.
Б-Д-

От ДСБЮ до ДСБ, ДПБ и ПБС: Какъв край ще има драмата на българите в Сърбия?

|||) Голямо събитие в историята на българското малцинство
В началото на 90-те години на XX век, след рухването на комунизма, историята поднесе на "братските" 
югославски народи възможността да изберат демокрацията за нова съдба. Но при едно невероятно 
сгъстяване на историческото време западните балканци, както сега се наричат някогашните югобратя, 
сами или подпомогнати отстрани, предпочетоха традиционния балкански избор: делбите и войните!?
Тогава започна поредното действие в драмата на българите в Сърбия. Драма, която се играе в 
балканския политически театър още от откъсването на Западните покрайнини от България през 1920 г. 
и присъединяването им към новосъздаденото Кралство СХС (по-късно Югославия). Това действие още 
не е написано докрай и докато се пише, имаме шанс драмата ни да не получи трагичен край - пълна 
асимилация и изчезване на малцинството, а все пак да завърши с някакъв хепиенд във вид на 
постепенно оцеляване и развитие.

следващите две събрания ни придружи Ванче Богоев, 
редкатор на българското предаване на Радио Ниш, кой
то се застъпи за Дружество на българите в Югославия, 
което да се занимава само с културни въпроси. Тъй като 
не се съгласихме с идеята му, той се оттегли от ини
циативата. Към нас обаче се приобщиха Богдан Ни
колов и Ванче Бойков. По договор аз подготвих проект 
на бъдещата програма на ДСБЮ, а останалите набираха 
привърженици.^ След обсъждането написах проекто
програмата на "матрици", за да можем да я умножим 

СЕГА ИЛИ НИКОГА. Ние непременно трябва да спе- валето" в рамките ма малцинството ще засили малцин- можрхм00™ 1сьде да я умножим? В "Братство" не 
челим битката за малцинството, понеже ако не я сне- стаената кауза. Именно затова е нужно да се върнем по и~ поне*^ директорът Венко Димитров беше
челим сега, после няма защо и да я водим. Затова е извървяния път, за да вземем поуките от постигнатите а рана. Помогна ни директорът на основното
необходимо да пламне с нова сила малцинствената кау- успехи и направените грешки. И да се "въоръжим" с нов **1ЛИ11'е в Босилеград Владимир Стоименов. Докато 
за, която още през 1990 г. артикулира Демократичният кураж и вдъхновение. Защото създаването иа ДСБЮ е , говаРяхме за инициативата, работата завърши учи- 
съюз на българите в Югославия, борейки се оггогава за голямо събитие в историята на българското малцин- у ищният педагог Тоше Александров, 
нея с непроменено желание и с променлив успех. На ство. .. рЛед 11ЯКОЛКО Дни в Ниш дойде Александър Спасков
пръв поглед това не би трябвало да бъде неосъществима ХРОНОЛОГИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО. ДСБЮ бе съз- Босилеград, студент в Белград, и донесе инициатива
цел: в Сърбия не владее диктатура както през послед- даден през бурната есен на 1990 г. чрез сливане на две (1)0РмиРар‘е на Съюз на българите в Югославия, по
лото десетилетие на XX век, ние имаме не една, а три инициативи: ' нишка" и "белградска . Не знам подроб- С,.та °Т АР МаРин Младенов и Прокопи Попов. Така се 
национални партии (ДСБ, ДПБ И ПБС), имаме и пости за началната дейност на белгардската група и това игна АО сливане на двете инициативи, в резултат на 
"Нашинец", Матица на българите, Хелзинкски комитет е единствената причина, че за нея тук няма да стане ето проиедохме основателско събрание на 19 окто- 
и Национален съвет. Обаче положението е розово само дума. Нишката инициатива се "роди" към края на август т_гВРИ п Г’ В малката зала иа Общинската скупщина в 
наглед. Асимилацията продължава, понеже има голяма 1990 г. в редакцията на в. "Братство". Револтираи от пиш* 1т‘Риехме Програма на ДСБЮ и избрахме вре- 
инерция и реална опора в обществените структури в факта, че тогава само нашето малцинство нямаше своя ренен 1 лавен съвет от 15 члена с председател Кир”-1 
нашите краища, преди всичко в образованието, култу- организация, казах на колегите: "Хвалят ми, че сме най- п°Ргиев ^ подпредседатели д-р Марин Младенов и 
рага и локалните власти. Политиката, която "прослави" образовани в цялата СФРЮ, а ние излезохме най-тъпи. иРокопи Попов. До средата ма ноември събрахме необ-
Милошевич, не е с малко влияние в Сърбия, а "неп- Всички си формираха национални организации, само х°лимите Ю0 подписа и изпратихме в Белград ком°'
ресъхващият" крсметски източник я храни с нова сила. при нас владее мъртвило. Предлагам да формираме Де- лектиа Документация за регистрация. ДСБЮ бе регист- 
И накрая, колкото по-близо е развръзката на голямата мократичен съюз на българите в Югославия като поли- РиЕап на Декември 1990 г.
крамола около сгатута на южната сръбска покрайнина, тическа и културна организация на малцинството" . 1 ака бе увенчана с успех голямата работа на основа- 
над държавата, в която живеем увисва все по-тежка Инициатива получи безрезервна подкрепа само от гелите* Но с това не стихна политическата буря, която о? 
неизвестност. Така че в някои аспекти сегашното Здеика Тодорова и Тодор Петров, но този ден тя беше развихРи окодо ДСБЮ. Напротив,
положение започва да прилича на онова отпреди 17 топ-тема в издателството, което беше добър знак. След - Следва -
години. От друга страна, все още не е ясно дали "роя- работа ние тримата се сьбрахме да направим плам. На Кирил ГЩМ*
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Накратко
Председателката на ДАБЧ подаде оставка

На 29 ноември т.г. българското правителство освободи Дени
ца Христова от поста председател на Държавната агенция за 
българите в чужбина, съобщиха от пресцентъра на Минисер- 
ския съвет.

Христова е подала молба за напускане, в която е посочила, че 
не може да изпълнява своите задължения поради лични причи-да работи без пР°блеми в България

Заместник-председателят ^на Българската назначаването му в България. Стига да дока- По-НИСКИ ТаКСИ За бвДНИ И ОТЛИЧНИ СТуДвНТИ
птпялтлн пг11-л! Дикран Тебеян заяви, че са българския си произход. Говоря, че е не- "Добрите студенти в относително лошо материално положе- 

‘ / с 11 ограничения за работа в ооходима активна работа сред българските ние трябва да плащат по-ниски такси, трябва да съобразим так-
Ьългария за лица от български произход, общности в чужбина. Можем да привлечем сиге с възможностите на студентите и техните прояви", заяви 
Между другото той каза: "Ако работодателят нашенци от споменатите държави и да им пР°ФесоР Иван Илчев, новия ректор на Софийския универси- 
намери специалист от друга страна, където ДЗДем срок - примерно, ако работят тук 5 го- ТЕТ "Свс™ Цимент Охридски", по време на честването на уни- 
има български общности, като например дини, да могат да си доведат семействата и да веРситетския правник преди няколко дни.
Украйна, Молдова, Македония, Сърбия и кандидатстват за българско гражданство", 
т.н., няма да има никакви ограничения за Т. Петров

ни.

стопанска

Български храм в Одрин ще бъде спасен
Българската църква "Свети свети Константин и Елена" в 

Одрин (Турция) ще бъде реставрирана. В момента църквата е в 
трагично състояние. С дарения на българи са сьбрани средсгва, 
необходими за поставянето на метално скеле отвън и отвътре, 
което я укрепва и поне временно предпазва от срутване. Този 
български храм е построен през 1869 с дарения на родолюбиви 
българи.

Открит младежки център 

в Кюстендил Текстилната индустрия в България 
се развива най-бързо

15 000 лева са вложени в ремонтните дей- ции. На откриването присъстваха 
ности на новия младежки център в ромския кът на отдел “Култура” Димитрина Укалска, стилна 
квартал Изток . Центърът бе открит от кме- на ОП “Чистота” Валентин Смоков 
та Петър Паунов, предаде репортер на Радио директорите на Хуманитарната гимназия сРедни предприятия, които са много по-лесно приспособими 
“Фокус” Кюстендил. Реконструкцията про- “Неофит Рилски” Ганка Манева и на Четвър- *“* изискванията на клиентите, 
дължи повече от година и половина, съобщи то основно училище Огнян Михалков . Освен БъЛГЗрИН 6 биЗНбСбМбН N51 
председателят на читалище “Васил Левски” тях се включиха и учениците по проекта ВЪВ ВбЛИКОбрИТЗНИЯ 
Сашо Кръстев. Тон благодари за оказаната “Втори шанс” с класен ръководител Анета 
му помощ от страна на кюстендилския кмет, Салмова. Гостите бяха поздравени 
както и на бизнесмена Антон Боянов. В ог-

България е най-бързоразвиващият се производител на тек- 
продукция и облекла в Европа, сочи доклад, цитиран от 

агенция Фокус. Успехът се дължи пред всичко на малките и

и началии-

, както и

Българин е на първо място в класацията на английското спи
сание "ЗГагЧУоиг Визтезз Ма§агте" за най-успели млади пред
приемачи за месец ноември, съобщи топеу.Ь^.

Той се казва Боян Бенев, на 23 години е и е генерален дирек
тор на собствена брокерска компания.
Българската армия се професионализира

от квин
тет музиканти, наследници на популярния 

ромната зала освен места за забавления и иг- оркестър “Три звезди”, 
ри има и кът с 14 компютърни конфигура-

Паметник на Пенчо Славейков
в Италия

Срочната военна служба, въведена в България с царски указ 
през далечната 1880 година, се отменя от 1 декември т.г. и така 
Българската армия става професионална. Последният набор 
войници, родени през 1988 година, вече официално сложиха 
оръжие и получиха грамота с комплект камуфлажно облекло 
за спомен. Т.П.Бюст-паметник на Пенчо Славейков бил и е дело па проф. Валентина Старчев. Въз ос- 

открит в края на ноември т.г. в Брунате (Ита- нова па снимков материал от фондовете на 
лия), край езерото Комо, съобщиха присъс- Националния литературен музей, скулпто- 
твали на събитието. Бруиата е мястото, къде- рът е пресъздал поета в момент па размисъл, 
то българският поет умира на 28 май 1912 го- По-късно във вила "Джулиапи" била от- 
дина. крита художествено-документална изложба

На откриването приет,ствали български "Културният подвиг па Пенчо Славейков". В 
дейци на културата, политици и обществе- нея са представени повече от 300 експоната от 
цици. Кратки слова пред събралите се произ- фондовете па Националния литературен му- 
иесли зам.-председателят на Народното съб- зей в София - ръкописи, снимки, кореспоп- 
ралие Камелия Касабова, зам.-мипиегьрът депция, произведения, 
на културата Надежда Захариева и българ- Отбелязването па 
ският посланик в Италия Атанас Младенов.

Мемориалът 

на Димитров става 

дом на изкуството
Мемориалът на Георги Димитров на централния 

пернишки площад “Кракра" ще бъде превърнат в дом на 
изкуството,
Мемориалът е от 1982 г. - за 100-годишнината на 
Димитров. Но след 1989 г. той се превърна в тоалетна и 
свърталище па наркомани. Облицовката му от скъп черен 
камък беше разграбена. До януари 2008 г. мемориалът ще 
бъде възстановен изцяло и ще се превърне в място, където 
художниците ще могат да излагат произведенията си.

95-годишнииата от
кметицата Росица Янакиева.смъртта на твореца завършило стържествена 

сесия, па която един от пай-изтькиатите ита-
каза

Поставянето на монумента станало по 
предложение на генералния консул на Бълга- лиапски българисти проф. Джузепе Дел А] а- 
рия в Милано Иво Иванов. Бюст-паметникът та от Университета в Пиза изнесъл основната 
е пред библиотеката в Брупте, близо до къща- лекция, посветена па живота и творчеството 
та, където е починал Пенчо Славейков. Той е па бележития български поен 
издигнат върху полиран гранитен пиедестал Т. Петров

Благой Рагин, председател на Българската хотелиерска асоциация

В туризма Сърбия лобира за България
Обща туристическа реклама на Балканите, посечена към Китай, Виетнам, между двете страни не са били по-добри от 50 години 

Индия Япония и САЩ, ще бъде обсъдена по време па конгреса па Балкан- насам. В същото време обаче България е загубила отвъ- 
ския алианс па хотелиерските асоциации (ВАНА) па 20 декември в Сараево, веждането па визовия режим от 1 януари тази година 
Тогава ще Ггьле сменено и председателството па Черна гора, като асоциация- пад 50 хиляди туристи и 250 милиона евро приходи са
га ше се поеме от Босна и Херцеговина. Това съобщи специално за "Братство" мо ог Сърбия и Македония. Това представлява близо 
председателят па Българската хотелиерска и рестораптьорска асоциация 72% спад иа тези пазари в сравнение с миналата година.
(ВХРАТБлагой Рагин който е един от учредителите па алианса. Да припом- Заедно с българското външно министерство се търсят 
„им ,,е организацията беше основана преди две години в Охрид. възможности за мултиплицираме на гръцкия модел за

"Готови сме да започнем общо туристическо представяме ма региона. Има- издаване па колективни визи за туристите от тези страни, посочи председате
ме и подкрепата на Държавната агенция по туризъм", заяви Рагин. По думи- лят па БХРА.
те му Балканите ще Ггьдат рекламирани първо с Тракия, историческите и ар- Според него посолствата и консулствата в Белград, Скопие, Ниш и Битоля 
хитектурпите обекти па страните от римско-византийския период. Подгот- трябва да се подсилят с кадри. Ако бяхме решили визовия проблем, през та- 
вят се обши турове - "По пътя па виното", "По пътя па траките’', "По пътя па зи година България можеше да отчете 16% общ ръст па туристите и 20% па 
римското присъствие" Специален акцент ще бъде поставен върху балпсоло- приходите, смята Рагин. "Европейският съюз е против облекчаването на вп- 
гията и СПА туризма I (ад 160 милиона души сме па пазара па Балканите и зовия режим стези страни, защото България е нова страна-членка. Надяваме 
ГОЙ тепърва ше се развива, смята един от основните учредители па междупа- се през 2008 година да има пробив па позицията ми и положителен отговор 
родната организация. °т Брюксел", заяви председателят ма БХРА.

"Много активни при предпиемаиетона общите действия в туризма са сър
бите, които лобират за България", каза още Рагин. Според пего отношенията

Т. Петров
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Догодина мце строят 

камбанарии
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Реализира се решението за подпомагане на деца без родители

Сираците получават помощ
В ход е изплащането ма об- определено изплащането да 2Ш ,т)и1Ш ,шЛ ,ш.

щнпеката паричната помощ се иьршп недп ьж на три месе- р„чна помощ са получавали об- . , ТП1И 
аа септември, октомври и но- па, следващото ще се реали- 75ученици и студенти без Атгг иплха
емврп па 89 ученици в оенов- лира в края па февруари и на- един или двамата родители. Р° ,, ,_Квата
ното училшце, на деца до 15 чадото па март 2008 година. ~ .................... „ «чимоат догодина да година не само да изпълня,
годишна възраст, конто не се За разлика от новото реше- па Общинския съвет, казва, к ли, , < < Р (ЮС1Та „а тези задачи, но и да построя,
учат, на редовни и задочни пие, което съветниците па за изплащането па този вид уртД*1 ' Роят камбана- камбанария и да уредят щ.р-
ученнци в средните училища Общинската скупщина ирис- парична помощ в тазголиш- храма, л^ Р служби ковпия двор. 
н на студенти до 26-годишна ха през септември тази годи- пия бюджет са предвидени им «леки служби ковт.и Д^ Р,^ ш ^
възраст без един или двамата па, предишното решение 1,5 милиона динара и добави, вць| к > 4■ Р | тупаното ще поискам помощ
родители, или останали без предвиждаше този вид па- че за същата цел в бюджета за ограда около мего. а
родителска грижа. Тези без ричма помощ да получават 2008 година сумата ще бьде 
един родител получават по само ученици в основното и увеличена. Гя изтъкна, че ис~
2000 динара на месец (по 6000 средни те училища и ст уден- ковете с необходимите доку-
за трите месеца), докато кръг- тите до 26-годишпа възраст, мет и за осъществяване ма
лиге сираци получават по конто са без едни или двама- паричната помощ мога т да се

подават' през цялата година.
II./1.1'.

есен белутапи храма и да сложат подова 
настилка вътре. Той подчер. 

си "Снети Фи- тава, че ще положат услиядо-
външната част

4000 динара на месец. Тъп ка- та родители, 
то според решението па ОС е Лиляна Лпакиева, серетар

В_‘‘Бор" още чакат реализацията на социалната програма

Недоволството нараства, 

а държавата мълчи
Новият собственик няколко месеци иска помощ от компетентните 
министерства, обаче всичките му опити досега са безрезултатни

Докато Акционерният фонд
на Сърбия беше мажоритарен ството на финансите ни отгова- чен и Акционерният фонд на 
собственик на предприятието за рят, че те не са компетентни за Сърбия, а преди гях фирмата бе- Председателят 
обработка на дърво "Бор" Ми- нашия случай, а от Мнпнстер- ше давана йод наем на "Коцич местната общност Йордан 
иистерството на икономиката и ството на икономиката казват, че корпорация". Въпреки че през г‘ *
регионалното развитие разреши директорът па трезора не иска да този период държавата отпусна Григоров казва, че изцяло е 
на 23-ма работници да оъдат из- изплати социална програма на няколко субсидии на "Бор" и ре- ремонтирана фасадата, поп- 
платени суми от втория тур па частна фирма, казва Костадинов, ализира първия тур от социал- равена е и боядисана догра- 
социалната програма. До днес Безрезултатни останаха и мол- ната програма, която тогава при- мата, а временно е поставена 
обаче решението не е реализи- бите ми, които отправих и към еха 43-ма работници, производ- ц камбана на храма,
рамо. Междувременно па 9 ав- най-високопоставените държав- ственият процес не беше възста- _ р^а доброволни начала в
»уст тази година частната фирма ни функционери в републиката, повеи. Сега обаче новият соб- „

ственик положи усилия и задви- акцпята сс включиха почти 
жи производството. "Бор" пое- всички жители на селото, до- 
тоянно изкупва дървесина от каго строителния материал от общината, а очакваме под- 
чаегни лица, за която редовно получихме от общината и от крепа и от донори Надявам 
им плаща. донори. Общината ни отпус- се, че ше успеем догодина из-

Новият собственик е на мие- ,,а 22 хиляди динара, а една цяло да уредим храма и да то
% ние, че с иереализираието на со- част от маТеоиа ла ни пп тги ' -храма идиш
' нн^лната програма държавата ^^Чвап Ефтпмов от Бос - ос^т«м- посочи той.

прилага двойни аршини и по- ■>^ ТХ сершмов от оосп И тази година иа Свети Фн- 
казва, че няма намерение да сти- легРал- игромна помощ им Лип (27 ноември) в църков- 
мулира развитието на стопан- °каза и Сашо манасиев от нпя ДВор беше организирана 
ството И па частния бизнес в Бо- 1 ложие, сооственнк на фир- сеЛска служба, на която при- 
силеградска община. мата Стапдард традня", кой- светваха бколо стотина души
реализира гоТГиадмага^шотрама -° 33841,0 ° ПвТИМа СВ°И Ра‘ Покрай местните жш! и 
в ^Ъор" ^есггда в па тги м атп пад' 5 ТГбел>™н11' конто живеят в
милиона динара по същата ос- ^ Д Д°°Роволнн Босилеград, на службата бяха
нова на 12 заети в общинските на 1ала' казва Григоров п из- дошли и хора от съседното се- 
инегитуции, на които са остана- Т?ква' че по-миналата година до Извор и от Босилеград 
ли по няколко месеца до излиза- Съветът на МО продал свои След пауза от половин век на 
не в пенсия, констатира Костади- тополи п от тезн пари купи- 
нов.

От Трезора към Мпппстер- я гпе бяха Гойко Раиконпч от Бе

ла Съвета Камбаната за белутската 
черква е подарък от д-р Ва
лентин Янев и Лозап Митев, 
преставители па Национал
ното движение “Западни 
покрайнини”от София, и 
Георги Гичев, ръководител 

църковния хор при цър 
“Свети Николай Соф\ 

ски ” в София.

на ква-
ий-та

МВ

ш
ц-ц-

Ш
ш и п х . ' ден в църквата бяха ор-

"Инак", собственост па Иван Освен от Мирко Цветкович, ми- Той сочи, че недоволството иа на храма серемидпте тонизирани и две венчавкн.
Костадинов от Босилеград, купи мистъра па финансите, и Млад- работниците, приели социална- Въпреки че йе .щу-пт стевен кмета Йордан и съпру-
70% от общата стойностна капи- жан Диикич, министъра па ико- та програма, нараства. "В пика- ' ' - скага гата му Ирена Григорови, в
тала на "Бор” чрез акции па Бел- поилката и регионалното разви- къв случай не искам да си създа- ц Ркава е построена още в на- църквата се венчаха и Игор и
градската борса и стана мажори- тие, помощ за решаване на проб- вам неприятели сред хората, с чадото на миналия век, до Виолета Василови Гоигопо-
тарен собственик на предприя- лема исках и от Божидар Дже- които всекидневно се срещам. Днес тя все още ие е осветена. вн са сключиш гпя-жстяпг-
тието. В началото па октомври лич, подпредседател на репуб- Вече 15 години се занимавам със Кметът на селото казва, че ве- бтк-ппелм18 ” ЖАаисКИ 
Костадинов възстанови произ- ликапското правителство, от собствен бизнес и досега винаги че е провел разтовари с Вран- к ” д то години, докато 
водството в цеха и ангажира премиера Воислав Кощупица и честно и професионално съм ра- ския владика Пахоммй койтп василови са женени от една
всичките 10 раоотници, които не от президента Борис Тадич. ботил. Намерението ми е и за- Му казал че зз пштт'....». година. Венчавките извърши
кандидатствали за социална Няколко години преди Косга- напред да продължа по този на- ‘ (аването босилеградският
програма. Но котата всичко динов да купи "Бор", собствени- чип1'. па църквата е задължително отец Михайло
тръгна според плама, възникнаха ци па това обществено предпри- П/1 Р Д3 постРоят еД|1а купола на
нови проблеми, понеже Мимнс- г 11/1.1.
т ерството на финансите все още

този

свещеник

П/1.Р.

иистерството Й”Гката„' ОТН^Д^В Н О ВЗ ДР_дВНИЯДОМ__________________________________

Специалисти от Владичин хан
тази година ще ни отпуснат 
средства за оборудване на очен 
кабинет. Накев казва, че според 
законопредписанията за здравна

що около 7 милиона динара. Ра- запо-шГетдГ ^рЛи-от^ нямТ дГотивте''из'ТтмтстпГп "а 0С пРез авО'ст взеха решение летрад не може в състава си да 
ботниците, които и днес имат циадисти но вътрешни болести Столулинз илтг в ,т гп 1Т""'И* общински бюд- има лекари-специалисти
статус на заети в "Бор", недовол- офтадмодогия, невропсихиат- здравни центрове пт ттпеч. ла бъдат огпУс"а™ Г5 ми- ропсихпятрия и офталмо.ютпя.
стват заради забавянето на реа- рия и рентгенология от Здрав- иостта на Сър1ия ’ Р лиоиа динара за тази цел. В момента двама лекари от на-
лизадията иа социалната прог- пия дом във Владичин хан Въз Директорът тиЧтипт. г, - Ог общинското ръководство шето ведомството са на специа- 
рама. основа на сключения тт«т 4 Ректорът на Лдравиия дом получихме уверявания, че и в лизация но вътрешни болести и

Костадинов изтъква, че съкра- между двете ведомства, тези ле- сочи че Тпоред договорТбоси" оюджета за 2008 годи"а ще бъдат рентгенология. Бъдещият ле-
шаването па броя иа работници- кари ще вършат прегледи в ту- леградското°РелоМство ше ззплз" ДеШ сРедства за ангажи- кар-специалисг по вътрешни бо-
те чрез социалната програма е кашния Здравен дом всяка сряда щата Здания д^втТвяаяи' Йк" лекаР”™-специалисш лестп ще завърши специалнза-
„овлияло върху решението му от 9 до 14 часа, а доколкото има чин хай Йо17 5Хиляди динара зя Накеа » Цията си след около една година,
да купи "Бор" Няколко месеци нужда ще остават и след опреде- едно идване'иа този лекарски добавв;;>е Ще положат усилия да докато рентгенологът ще те за-
той Уиска помощ от миниегер- депото време По този пачи?, па- екип. Средставста за плщцГе™ 3 ‘ГЬР"е ^ °К°Л° ^ ГОЛ"НН-
ствата, обаче всичките му опити диетите от общината, които се на тези услуги ще подсигурява нужда. Същевременно от общи
досега са безрезултатни. нуждаят от лекарска помощ на общината, понеже отбор,шците „ата „и обещаха“ че до кр°я па

регионалното развитие, според 
което ма 23-мата работници 
трябва да бъдат изплатени по 
около 320 хиляди динара или об-

по пев-

ПЛР.



Димитровград-огга хрон.ика
Фалитна процедура в “Металлп”

714 декември 2007

Накратко със собственика на 
ресторанта "Кинг" Деян МаринковРаботниците прехв 

на трудовата борса Г ости л ничарската 

дейност в нашите 

краища има 

перспектива

В производственото пред
приятие "Металац" в Димит- 3°^/Ра е въведена навре- райето му нямало заинтере- 
ровград неотдавна бе въведе- запазено и^р^г'/1»^1'8070 6 СОБани- Фирмата най-вероят
на фалитна процедура. В големи дългове 110 ще се пР°дава като цяло и
изявление за мегтнятя РТК ™ дългове. На първата то по спешна процедура, изявление за местната РТВ среща на поверителите е взе- Преценената гтойппгт
Цариброд синдикът Милан то решение "Металац" да имуществото възлиза ™ око 
Дннич сподели, че фалитната банкрутира. За реорганизи- лоТмилиона динара.Т

•<А дълженията към поверители- 
чу те и работниците са значи- 

телно по-малки. 27-те работ-
ч , пици са прехвърлени на тру- има ЛИ бъдеще гостилничар- ниво. След влизането на Бъл-

А довата борса. ската дейност в Димитров- гария в ЕС и въвеждането на
ч --Л1 Да припомним, че "Мета- град. Деян Маринков се зани-
ч\ ааЦ бе приватизиран в края мава с гостилничарска дей- преминаващите граничния

™ 2002 г. от страна на димит- мост от 1992 г., когато в града преход намаля, което се отра-
Димитров'Тъй катГтойАне откР“ва каФето "В1аск епс1 зи и ВЪРХУ работата на гос-
изпълни финансовите си за- ,л,"1е ' 
дължения към определени 
фондове, договорът за прива
тизиране бе отменен две го
дини по-късно. 70 на 
акциите на фирмата 
собственост на Акцио 
фонд, който направи 
зуспешни опита да ги 
ва на борсата.

на

т\
След продажбата на "Бал- "Не мога да каже, че рабо- 

кан" много души се питат тата върви на задоволително

режим, броят навизовия

като тилничарския ми обект. Все 
"Блеки". Преди няколко ме- пак причината за купуването

по-известен

Изборно събрание 

в ОО на ДСС сеца той купи гостилничарки се крие във влагането ми в бъ- 
обект на ГТП "Балкан" в гра- дещето и визията, че Кори- 
ничната зона за 18,1 милиона дор 10 един ден ще стане 
динара и го превърна в ели- един от най-значителните

пътища в региона", каза Ма
ринков.

Като опитен гостилничар 
питахме го има ли тази дей
ност перспектива в Димит
ровградско: "Самото место
положение на Димитров
градска община разкрива го
леми възможности за разви
тието на тази дейност, пре
димно заради Коридора 10, а 
след това и заради близостта 

тен ресторант, на който даде па Стара планина и проекта 
име "Кинг". В ремонтираме- за изграждане на голям ту- 
то и оборудването на обекта ристически 
и уреждането на площите Димитровград пряко би бил 
около него Маринков вло- свързван с този комплекс", 
жил още много пари. В рес
торанта има 160, а в кафето 
100 места.

В Димитровград утре съвет на ДСС, както и симпа- 
Общинският отбор на Демок- тизанти на партията от Ди- 
ратическата партия на Сър- митровградско. 
бия ще проведе редовно из- Ще бъдат избрани 9 члена 
борно събрание. Както ни на Общинския отбор, а за 
информира водачът на отбо- разлика от предишните из- 
ра Синиша Ранджелов, на борни събрания, когато чле- 
събранието ще присъстват новете на ОО избираха пред- 
гости от всички общински ор- седателя и заместник-предсе- 
ганизации на партията в Пи- дателя на отбора, този път те 
ротски окръг, както и гости от ще бъдат избирани иепосред- 
партийната организация в ствено на събранието. 
Лесковац. Очакват се и пред
ставители на Изпълнителния

Синиша Ранджелов ни информира, не вместо Донка Банович 
отбориик в общинската скупщина ще бъде Асен Ангелов. Той 
живее в с. Лукавица, по професия е инженер по електротех
ника и работи в местния клон на електроразпределителното 
предприятие. Ангелов е бил отборник в един от предишните 
състави на скупщината.
По думите на Ранджелов, практиката показала, не Донка 
Банович все пак не може успешно да изпълнява двете си по
литически задължения - да бъде депутат в Народната скуп
щина на Сърбия и отборник в ОС в Димитровград.

На 13 декември в Димит
ровград започна втората 
тазгодишна дератизация. 
Акцията обхваща унищо
жаване на вредни гризачи 
(мишки, плъхове и други), 

представляват 
източници па инфекции и 
са вредители на селскосто
панското и друго имущес
тво. Дера гизацията се из
вършва с помощта па хи
мически средства и поради 
това гражданите трябва да 
бъдат предпазливи.

Акцията
предприятието за Здра 
защита и екология 
пит" от Ниш, с което об
щината сключи договор.

/7. Виденов

Деян Маринков е роден в 
Папчево преди 38 години, а 
потеклото на родителите 
му е от Димитровградския 
край. Той се завърнал в Ди
митровград, където сега има 
свое семейство. Каза, че не се 
разкайва заради това свое ре
шение: “Самият факт, че 
тук разгръщам 
ри много. ”

които

Б.Д. бизнеса гово-

провежда 
вна 
Са- ски-комплекс.

Б.Д.

В хазартната игра “Бинго”______________ ____________

Димитровградчанин спечели 200 000 евро и ВМ№!
В популярната хазарта „гра "Б„„го» "»X™™”» ^Мфада юЕЙ? тЗК??

Димитровград *"> “ —“ » — “ Д”'
ровград би похарчили парите, в случай да са късметилии в играта Ьишо .
ШШРШтШ?, . .. Щ Т Йелеиа Янкова:
ШШШ Аеян Ива,,ов- ЩШт. - 1М;шН т си купя
|1П - Педнага ще плат да- |а|' хубав апартамент и ще
К: ’ ^ пъчите си и вересиите. Сс почерпя с приятелите

. Майтапя се. Това са ми,
много пари, нямам идея.

"Бинго" е една од най-популярните хазартни игри
'I Стани

мир
Петров:
- I \аршне 
/у е изпол

звам за опазване 
здравето. Освен 
това част от тях 
ще дам на внуците

в Димитровград и през миналата седмица на 
"щастливия" пункт за продажба са купени око
ло хиляда билета. Димитровградчани бяха къс
метлии и предишните години, когато печелиха 
автомобили и други значителни награди.

Очакваме печелившият да се появи в преда
ването ТВ "Бинго", което се излъчва гю РТС I в съ
бота ог 20,45 часа.

Деян Цолсв:
- Н случай да спечеля пре
мията най-вероятно н/с 
остана в Димитровград 
и н(с ги вложа в някакъв 
бизнес.

! Мая Джурова Злат- 
| кова:
! - Ще купя апартамент, 
| понеже коли вече имам,
I а останалото ще изнол- 
I там за добра работа.

/7. Виденовси.



Щетите в пиротско 

120 милиона динара

14 декември 20078
Бабушница

Стихията отнесе 361 млн. динара Комисията за преценка на щетите от неотдавнашните иа- 
вод| гения в Пирот съобщи, че те възлитат на около 120 мили-

360 шю'%астрсщтелните 000, /1а селскостопан-
3 488 000 и на обектите за защита от наводнени-

липса па питейна вода^Обявено е бедствено положение поради
Общинският съвет в Баоуш- < 

ипца прие предварителни 
чет на комисиите за преценка 
па щетите предизвикани от на
водненията па 26 ноември^ 13 
документа се посочва, че са би
ли унищожени или повредени 
6 моста, един километър ма
гистрален път, 3 км регионал
ни и 46 км местни и некатего 
ризираии пътища* Водната 
стихия е засегнала 166 семенни 
жилищни сгради, 156 иконо
мически обекта и три помпени 
съоръжения на водохранили
щето в Любераджа. Освен това 
наводнението е захванало и 
1650 хекрата обработваеми Р“

ските площи - 
ята - около 3 милиона динара.’

от- 41 проекти за ср 

от НИГГ
едства1

,1

Органи, ведомства и организации в Пирот са кандидат- 
свади с 41 проекти за получаване па средства от НИП. Мина
лата година в общината бяха реализирани проекти съссред- 

„т 11ИГ1 на стойност от около 6 милиона динара.ш— ства в. Д.т
' ■ СурдудицаЯ5?.- ,

Щиш• II Етически кодекс за\А-Щ
Iплощи.

По преценка на комисиите 
предизвиканите щети от на
воднението надминават 360 капка вода за пиене от собствс- тир с 20 000 литра златиборска 1ООКУпа|УОата в Сурдулица беше домакин на срещата на Сдру-

пзточпнцп. Н/го причината, вода, а сьщото количесто бу- жеи^ег^\1а обществените прокурори и техните заместници в Сър-
поради която Временният об- тил и рапа вода подари па оа- бия иа която бе обсъдена окончателната версия на Етическия ко-

които се преценяват па 269 577 11и,иския орган в Бабушница бупишчани и компанията ^ ||а това САружеиие. Проектът на този важен документ беше 
000 динара, в селското стопаи- обяви бедствено положение. "Княз Милош" от Аранджело- 1ЮД10Тиеп още През 2005 година с помощта на американски юристи
ство - 65 млн. и на жилищните Водата вън водоема в Любе- нац. В акцията за солидарна ^ техното сдружение Бастия.
обекти - почти 26,5 милиона раджа все още е мътна и не е помощ па гражданите на Ба- - Днес сме изправени пред деградация па моралните правила, гю-

годпа за писне и готвене, а бушпица се включиха и други ради което се опитваме да издигнем своята професионалност на ед-
продължават ощетени са и помпените съо- производители па питейна во- ц0 по-високо етическо ниво. Кодексът уточнява отношението на

работа и призовават гражда- ръжения. Анализът па водите да, като "Палапачкп киселяк прокурорите към клиентите, съдебните органи, гражданите и меди-
ните да ги информират за от кладенците и изворите в и компанията "Вода вода". ите, каза общинският прокурор в Сурдулица Даниела Трайкович.
всички щети предизвикани от ,-рада, направен в лаборатори- Бутилираната вода се раз- Кодексът предвижда създаване на Етически съвет, чиято задача е 
наводнението

прокурорите•_

милиона динара. Най големи 
са щетите в инфраструктурата,

пи

динара.
Комисиите

Бутилираната вода се раз-
_________ ____ # пределя па домакинствата спо- да следи до каква степен работата на обществените прокурори и
що не са за пиене. Две седмици ред броя на членовете. Такъв техните заместници е в съзвучие с етическите норми, дефинирани в 
вече гражданите на Бабушпи- списък е напавеи от ръковод-

ята в Лескован, показва, че сь-
Вода, вода, вода ... вечс гражданите на Бабушпи- списък е напавеи от ръковод- документа. Тъй като не всички прокурори и техни заместници в 

Това е думата с нап-голямо ца се снабдявате питейна вода ството на Местната общност в страната са станали членове на професионалното им сдружение, 
обръщение в Бабушница. Кап- от цистерни. Освен това тук Бабушница, а председателят Даниела Граикович изрази надеждата си, че след приемането му I е- 
риз на природата: след прека- пристига и бутилирана вода. Милян Чирич се старае да не публикаиската прокуратура ще реши Кодекст>т да оъде задължите- 
леио много вода - без вода! Две Най-напред посредством Кан- бъде отминато пито едно се- лен за всички прокурори в страната. Д. -

юларияга на президента на 
градче няма пито една републиката пристигна един

мейство, пито един човек.седмици след наводненията 
това Дънди" помага 

малчугани и пенсионери
Ч. Благоевич //

Изборно събрание на ОО на ДСС в Сурдулица

Мая Митин е преизбрана Белградският клон на канадската компания "Дънди - благородни 
мегали , която почти две години провежда изследвания на полезни 
изкопаеми на територията на Сурдулишка община, е обезпечила 

даръцм за около 400 малчугани в общината. Колетчетата, в които 
Още един мандат Мая Митич ще ръ- преобладават ученически прибори и помагала, вече са раздадени на 
ководи Общинския отбор на ДСС в Децата в предучилищните ведомства, както и на учениците в начал- 
Сурдулица, а за заместник-председа- ш,я КУРС на основното училище в Сурдулица. Подаръци са обезпе- 
тел е избран Новина Станкович. Така чени 11 за учениците в основните училища в Клисурски край, в Бо- 
чрез тайно гласуване решиха участни- жиг1}а 11 Власина " Округлнца.
ните в Четвъртата скупщина на тази Посредством Оощинската организация на Червения кръст и 
партия в общината, състояла се мина- Сдружението на пенсионерите в Сурдулица тази фирма подсигури 
лия уикенд. и колети сьс средства за лггчна хигиена за най-възрастните жители.

През изминалия период тази канадската фирма оказа финансова 
помощ и за ремонтирането на няколко училищни сгради и за купу
ване на инвентар за тях.

по

След като изслушаха и приеха от
чета за досегашната работа на органи
зацията, чийто председател заема и 
поста председател на Общинската 
скупщина в Сурдулица, участниците 
в събранието чрез тайно гласуване из
браха 11 члена на Общинския отбор, 
от кандидатиралите се 17 души.

На изборното сьбранпе на ОО на 
ДСС в Сурдулица приставаха пред
седателят Окръжния отбор за Пчин- 
ски окрьг Владимир Захариев и коор
динаторът за окръга и член на Изпъл
нителния отбор на партията Мило- 
ван Милошевич.

Д.М.

Фотооко

Владимир Захариев и Мая Митич (в средата) следят 
видеопрезентация за досегашната дейност па ОО на /\СС 
в Сурдулица АМ.

В Галерията към центъра за култура в Бабушница

Първа тематична изложба
Галерията в Бабушница, която работи в Цепть- Запланувано е изложбата да бъде открита на 20 

ра за култура, подготвя първа изложба на фотог- декември. Сега се сьбират експонатите и им се 
рафии на тема "Православие". По думите на ръко- прави подбор ма. До откриването й, всеки, който 
водителката на Галерията Валентина Николич Ра- притежава фотографии на някоя от черквите в Ба- 
дивоева Лужнишки край изобилства сьс сакралии бушнишко, може да ти предложи. Необходимо е 
културно-исторически паметници, някои от кои- те да са с по-скорошна дата и да са цветни с разме- 
го съществуват няколко века. За съжаление, освен ри 20 х 30 цм. г
местните жители, малко друг и хора в общината Специално жури ще избере най-добрите и тех- 
знаят за тях, а още по-малко са имали възможност ните автори ще бъдат наградени, 
да ги видят. Оттук и идеята да се подготви издож- Изложбата ще бъде открита до средата ма януа- 
ба на фотографии и на едгго място да се покажат ри следващата година, а сс;ед това е запланувано 
символите па православието в нашия край, посо- да бъде експонирана и в Бела паланка.

В акцията по кръводаряване организирана от Общинската ор
ганизация на Червения кръст в Сурдулица се отзоваха 12 служи- 
гели в мест ното полицейско управление. Цялото количество сьо- 
рама жизненоважна течност в тази акция е преотстъпено ня : 
Службата за кръвопреливане в Сурдулица. Д.М.чи тя. Ч.Б.
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Агроксшендар
за месец 

декември
За земеделците няма почивни дни. Спо- ч

ред агрокалендара през този месец има рабо- а-» ....
та и в растениевъдството, и в градинарството, 1р*рУ! 
тъй като повечето площи не са засети с пше- н§\.' Ли 

поради неблагоприятните метеороло- 
условия. Овощарите и лозарите 

използват месец декември за растител- ^ ■ 
по-предпазни раооти. Трябва да се знае, че _ л 
спазването на агротехническите изисквания 
донася добри добиви.

Зимните курорти в България откриха 
сезона с нови писти и съоръжения

Пампорово, Боровец 

■ Банско?мица
гични

Трите големи български 
зимни курорта откриха но
вия сезон в началото на този

граждането на нова система 
за изкуствен сняг. Преди ня
колко месеца компанията по
лучи сертификат за инвести
тор първи клас за плановете 
си да инвестира 70 млн. лв. в 
нова инфраструктура и пис
ти. Планът предвижда до 
2010 г. да бъдат подменени 
всички съоръжения на Боро
вец.

Внимание при съхраняването ни царевицата месец и първите чартъри ве
че започнаха да пристигат, 
съобщиха представителите 

когато поч- на Банско, Боровец и Пампо-

Растениевъдство
за разсаждане.

В топло и сухо за сезона време,
замръзнала, може да се засади лук. рово. Курортите посрещнаха 

През декември се засяват моркови в оранже- новата зима с обновени съо- 
рпи и се препоръчва посевът да се покрие с ръжения, 
тънък слой прегорял оборски тор.

Голяма е опасността от измръзване на не
добре вкоренилите се есенни посеви. Затова 
се предприемат мерки за снегозадържане и 
отвеждане на застояли води от есенните дъж
дове. Имайки предвид, че сеитбата закъснява, 
на земеделците се препоръчва да сеят пшени
ца и през този месец.

През декември започва и ремонтът на сел
скостопанската техника и се извършват ос
новните мелиоративни работи. Особено вни
мание се обръща на съхраняването на пшени
цата в складовете. Вредителите - гъгрици, 
молци и други нападатели на зърното могат 
да нанесат големи щети. При нужда се пол
зват препарати за обеззаразяване.

Особено внимание се обръща на съхраня
ването на царевицата в складовете, както и на 
други зърнено-житни и зърнено-бобови кул
тури.

вата не е

рекултивирани 
писти и голям брой нови ту
ристически обекти.

В подготовката на новия се- 
През втората половина на декември сред- 3011 най-големият зимен ку

пите денонощни температури отбелязват от- Р°РТ в България - Банско, е 
рицателни стойности и трайните насажде- вложил 3 млн. лева в рекулти- 
ния преминават в състояние па относителен вацията на пистите, съобщи 
зимен покой. Въпреки това добрите овощари маркетинг мениджърът 
използват месеца за някои неотложни расти- концесионера "Юлен" Иван 
телно-защитни работи. Обрейков. Компанията е из-

Зимните пръскания срещу болестите и градила нов четириседалков 
неприятелите на овошките не биха дали осо- лифт на Чалин валог и нов 
бен ефект, ако не се отстранят механично 
гнездата на листоядните гъсеници, яйцата на заменили старите съоръже- 
пръсгенотворката и др. В слънчевите дни ния- Капацитетът на новия 
трябва да се продължи пръскането с 2 % бор- лифт е 2 хиляди души на час, 
долезов разтвор (бордовска чорба) срещу гьб- а влекът е с около 600 на час. 
ните болести. Това особено се отнася до С новите съоръжения се 
ябълките и крушите. отркиват повече възможнос-

През този сезон тряба да се предпазят и ™ 33 каране на ски, каза Иван 
младите овощни дръвчета, особено от зайци. Обрейков. Общата дължина

на пистите тази година ще е 
70 км. "Юлен" е инвестирал и

Картата за пистите Ястре- 
бац 1, 2 и 3 в курорта през та
зи зима ще е 22 лева. През по
чивните дни картата за целия 
курорт ще е 33 лв., а през сед
мицата - 55 лв.

Третият зимен курорт - 
Пампорово, инвестира в из
граждането на нов шестсе- 
далков лифт от близо 3 хиля
ди метра между Стойките и 
връх Снежанка. Капацитетът 
на съоръжението ще е 2 хиля
ди души на час. Лифтът обаче 
няма да е готов за началото на 
сезона, каза изпълнителният 
директор на "Пампорово" 
АД Николай Илиев. Очаква 
се съоръжението да заработи 
от края на януари или нача
лото на февруари 2008 г.

Общата дължна на пистата 
в курорта е 25 км, като за тази 
година няма нови трасета. За 
сметка на това легловата база 
се очаква да е с 50 на сто пове
че от миналата година. Офи
циално леглата в Пампорово 
миналата година бяха около 4 
хиляди, а за този сезон ще за
работят нови хотели и апар
таментни комплекси с още 2 
хиляди легла, съобщиха 
преставители на курорта.

На планината Витоша, на
мираща се в непосредствена 
близост до София, зимните 
съоръжения също така вече 
са пуснати в експлоатация.

Т. Петров

Овощарство

на

влек за начинаещи, които са

Зеленчуково производство
За градинарите няма "мъртво време", осо

бено за тези, конто произвеждат разсади за 
ранно производство (пипер и домати). За
почва торенето на парниците и покритите 
култивациомни съоръжения с оборски тор. В 
благоприятните за работа дни е добре да се 
приготви почвената смес, която ще се ползва

Лозарство
И лозовите растения са в състояние па 

относителен покой, но когато времето е под
ходящо, могат да се вършат основните обра
ботки. При това е необходимо да се пазят ко
рените на лозите. Ако отделни площи са пре- 
овлажени от късните есенни дъждове, те за
дължително се отводняват.

В някои райони, където има опасност от 
измръзвания при ниски температури, лоза
рите палят слама или димни купчини. Де
кември е подходящ месец за ремонтиране па 
конструкциите и за подравняване па терени
те за младо лозе.

За младите лозари дните са подходящи да 
се запознаят с принципите за резитбата 
лозата, както и с агротехническите изисква
ния па растението през вегетацията.

Подготвил II. Виденов

в нови машини за изкуствен 
сняг и от 80 миналата година 
техният брой сега е 160. Цена
та на картата за един ден ка
ране в Банско е на нивото на 
миналогодишната - 50 лв. Ку
рортът прави отстъпка на 
т.иар. редовни клиенти.

Концесионерът на съоръ
женията в Боровец "Борос- 
порт" наблегна през тази го
дина ма рекултивацията, под
държането и разширяването 
па ски-зоната около Ястре
ба ц, съобщи изпълиитлепият 
директор ма "Балкантурист", 
част от който е и "Боро- 
спорт", Недялка Саидалска. 
Компанията започна и из-

па

Добър градинар - доора реколта
ЩЯШЩШШЩтък у

Книгопис

Две нови книги ио опазване на природата
Тези дни излязоха о г печат две пови книги, отнасящи се до геми, свър
зани с опазването на природата. Смятаме, че е оправдано, ако насочим 
вниманието па читателите към тях.
държа пълен инвентар па всич
ки категории досега, според за- 
конните клаузули - защитени 
природни обекти в Сърбия, в
__  и два от Царибродско. Кпи-

Щ га га-преглед е дело па 53-ма из- 
тьклати специалисги, които 
върху 260 луксозно обработени 
сграници голям формат освен 
за названието на обекта, осведо
мяват читателите и за най-необ
ходимите сведения за него и не
говото значение. 13 Сърбия са за
щитени 6 национални парка, 7 
природни парка, 13 предели с 
изключителни стойности, 30 
природни резервата и 44 при
родни паметника. Книгата е бо
гато илюстрирана и допълнена 
с обемен литературен списък.
От територията па Црибродско

МШО АМ» ВШ.Ч1СА ООКШ 
ЬЧШОХМЬМ^ТАШ М0М70К1ХС щита на Сичевската и Йелаш-в категорията "Природни нар-

кове" в книгата е включена Ста- нишката клисури ) и е сьвмес- 
ра планина, в категорията тпо издание па филиала ма 
^Природни резервати" - Ерма, а Института за защита на приро- 
от 1 Босилеградско няма мито дата в Ниш и Строптелно-архи- 
един обект. Уникалната борова тектурпня факултет също ог 
гора в Ярешник и Потьралаш- Ниш. Докато първата книга мо- 
кият пещерен комплекс за ст,- же да се смята като вид справоч- 
жадопие още не са включени в вик, втората представлява сбор- 
Гпистжа па знаменити ресурси, ГпасТлепие-
въпреки че заслужават този ста- ^РИР°4 ‘ |1а пр0чутт.е почти двеста страници двоен
ТУС- нишки клисури. Обработени са формат в твърди привлекателни

Издатели па кишата са ре 15 заглавия на теми по флорис- корици, 
публиканското министерство :„к ‘ (к^1ИСГИка колегия, геог- Интересна е за всеки любител 
па жизнената среда и бедград- 01.кЛяЦадеонт0логия, биоспе- на шопските ландшафти, краеве- 
ският институт за защита на Й^^ГидртраП, битова

П ^Втората кн и га - печатана на "Г ш,уиГещ.а веч^ за двете знаменити дефиле-
английски - носи замавието ^ йка висококачествени цветни та 
"51се«> апс1Мавшса Ног8ев етч- (]^ .)ИИ „сдържаизчерпа- 
гоптеп! я1а1ия тот1огте ( За- •

зова

тел на библиография. Общо има

Едната е озаглавена "Заш- 
тиГ|еиа природна добра 
Србще" ("Защитените природ
ни ресурси на Сърбия") и сь-

п състава ма Понишапието.
С.К.
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ЖОткривот се нови възможности
■1^Ь-р Христо Ъоиджолов

Първият семестър па учеб
ната 2007/8 година е към края 
си и за студентите, които изу- да им 
чават бългрски език във Фи
лософския факултет в Ниш.
Поставено е началото, за пър
ви път в програмите на сту
дентите от Групата за руски 
език, българският език е сьс
статут на задължителен, и то- съди за всичко, а пък при пас, 
ва може само да ни радва. Не- па Балканите, и се обобщава - 
ка да припомня, че във Вели- такива са българите, сърбите, 
котърновскня университет гърците и т.п. Искам 
"Св. Св. Кирил и Методий", в най-напред да им покажа, че 
катедра "Славистика", пове- съм отговорен човек. Поема- 
че от десет години има редо- пето па ангажименти задт.л- 
вен прием на студенти от спе- жптелпо е свързано с изт.л- 
цналност Славянска фплоло- няването им, иначе не ти вяр- 
гия - сръбски и хърватски. И ват п то с основание. Затова 
това не почива па двустранно- първото нещо, с което започ- 
то сътрудничество, а е задъл- пах, беше точността в отио- 
жителна част от обучението тенията, часовете, обещани- 
на студентите слависти. ята. После коректността, а ни-

Б Университета в Ниш не- как не е без значение, че изу- 
щата стоят различно, но мис- чаването па български език 
ля, че постепенно, с нзграж- песе поставя в обиден за оста- 
дането на мостовете помежду палите езици контекст, както 
ни, преди всичко на доверие, отново е за съжаление прак- 
ще се стпше и до тази прак- тиката на Балканите, да се из
тика. Нека проявим и разби- тъкваме без оглед па това да- 
ране, едва от тази година се ли ще засегнем другия до нас. 
прилагат програмите и изнс- Има го като че ли заложен то- 
кванията на Болонската кон- зи стремеж да се налагаме, да 
венция. Тепърва започва ра- се хвалим, да доминираме, да 
ботата по европейските прог- си доставяме удоволствие с 
рами, за сега само Темпос, но това, че комшията е по-зле, 
скоро ще се заработят и оста- без да си даваме сметка, че 
палите, и ще имаме много както казва народа ни: "Щом 
повече възможности за сът- мечката играе при комшия- 
рудничество и обмяна на та, няма начин да не дойде и у 
опит. нас!" Разбира се, на полето на

Факт е, че българският език науката - с научни аргументи, 
от 1.01.2007 година е един от но по човешки, колегиално и 
официалните езици на Евро- толерантно, в духа на една по
па. Правя възможното да ва Европа, към която всички 
доближа моите студенти до сме се запътили, 
нашата страна, до нашия Тази учебна година българ- 
език, литература и култура, ски език като задължителен 
да им покажа нещата откъм се изучава от студентите от 
хубавата им страна, лошата втори курс на Групата за рус-

Представитедите на двата синдиката в образованието в 
Сърбия - Синдикатите на образованието и Отрасловият ; 
синдикат "Независност", и министрите на просветата и 
финансите подписаха протокол за прекратяване на стач
ката па работниците в основните и средни училища в ре
публиката и за повишаване па заплатите на работещите в 
тях през следващата година.

Според подписания документ заплатите на просветни
те работници през април идващата година ще бъдат уве
личени с пет па сго, с колкото процента ще бъдат покаче- 

през септември, а съществува възможност за допъл- ;
още 5% от средствата, които ще бъ-

те ще разберат и без мен. На
дявам се да е така и работя, за 

изградя една добра 
представа за България и бъл
гарите. Не се заблуждавам, 
нещата започват оттам, откъ- 
дето всеки един човек се чув
ства или не представител па 
своето Отечество. По пето се

ки език, по изучаването му 
продължава и като избираем 
- със студентите о г п ърви курс 
в Групата за сръбски език. 
Европейският статут па езика 
пи пеесамо предимство,това 
означава и копкурептоспо- 
собпост. Студентите избират 
български език наравно с ан
глийски, немски, руски, гръц
ки, македонски, а това озна
чава наистина конкурентна 

Третата група, която 
изучава български език, са те
зи студенти, които са напред
нали във владеенето му или 
така нареченото продължава
що обучение. Те се подготвят 
по отделна програма в зави
симост' от пивото, до което са

пи и
пителпо покачване с 
дат спестени от оповестената рационализация.

Представителите на третия представителен синдикат - | 
Уния па просветните работници в Сърбия, още не са под- 

протокола. Те бяха поискали да бъдат уволнени и 
излишните работници в образованието, понеже според 
данни па този синдикат от септември досега са приети на 
работа над 3000 работници, въпреки факта, че лани са би
ли излишни 1000 души.

среда.
писали

стигнали, полагат изпит и 
получават сертификат за пи-

ЧК и училищата в Босилеград
университет. Откриват се по- ОрГОНИЗИрОХО 
ви възможност не само за 
обучение, по и за работа. Вяр
вам па преценката, че все по
вече на пазара на труда ще се 
търсят млади хора, 
добре владеят сръбски и бъл
гарски език. Предполага се, 
че знаят или са учили англий
ски и поне още един европей
ски език, плюс компютър - 
това са вече калифицирани ... 
кадри, които ще могат да на- 2Ц 
мират работа без проблеми, Щ 
а по-вярио е, че работата сама И 
ще ги потърси. Освен чисто [Н 
теоретичната страна, изуча- Л 
ването на езика има и своята И 
практична насоченост. Очак- Я 
вам в бъдеще във Философ- Ц 
ския факултет да се разрабо
тят и интересни магистърски 
програми, което да повиши 
интереса към изучаването на 
славянските езици.

Лекции за борбата 

със СПИНкоито

.1 ш
**} 1*. :1 Гз.I

■ ‘«*1~■ >1. •

В организация на боснлеградския Червен кръст на 10 де
кември д-р Драган Ангелов, специалист 
Здравния дом в Босилеград, изнесе лекции в ученическия 
стол в ОУ пред гимназисти и ученици от 7 и 8 клас в основно- 

- то училище по теми, свързани с борбата със СПИН. Той ги за
позна с опасностите от тази коварна болест на съвременното 
ит\^ЧеСТВ°' както 11 с възможностите за разпространяване на 
Н1У-внруса п с превантивните мерки за защита от него. По 
този повод активистите от ЧК раздадоха на учениците афи- 
шн и други пропагандни материали за борбата със СПИН. 

участ,ип1,ит,Т,'" л1ИТе “ ЧК °РгаН1«“Ра лекциите в рамките на кампанията "Прев-
ПГрГ Г'гГнТЮСТ ' която ПО повод Световния ден за борбата
Италия, Б^йца^я Ка: 27 ноември до 10 декемврг,0 здРавеопазванет° проведе от

по гинекология в

На ллеждународния фестивал в Банско

Участва и секция 

на димитровградската гимназия
От 29 ноември до 2 де- I 

кември в известния бъл
гарски зимен курортен I 
шад Банско се проведе 
Седмият международен ] 
фестивал на планинар- | 
ския филм. Честта да се | 
намерят сред участници- I 
те от цял свят имаха и пе- 
тима ученици от секцията I 
по биология към Гимна- I 
зията "Св. св. Кирил и Ме- I 
тодий" в Димитровтад с | 
ръководител Слобс
Цветков, преподавател по ^лш участници прелестите „а
°ИСекцията по биология ]| тир и ,п°ГпебМа"аС"

1 г ,, ^ тир и ма 1 реоем планинана фестивала участва бла- Членове па секцията отляво надясно: Мая Гюрова, Специален госг на сЬег-
годарение на поканата на Бранислав Аимитров, Саня Петрова, Катя Герова, ти вала бил световноизпрг-
ИЗвеСТНИЯ оългарски ал- алпинистът Петър Атанасов, Слободан Цветков, тният Райнхолд Месиеп пт
пимист Пегьр Атанасов, ръководител на секцията, Иван Бишанин, учител по Германия човектт пп
който преди известно вре- дърворезба от България, и Таня Станоева ществил всички възможни
ме беше гост на гимнази- постижения в
ята.

\ *'
,.сТ

Н!*- пада, пориегия 
ландия, Холандия, Слова
кия...

С участието си

$
ПА.Р.

Димит
ров градч а и и ось I цестви л и 
двете си основни цели: 
учениците да се запознаят 
с това какво представляват 
екстремните спортове и 
да покажат па останалите

М* 1 Продължава надстройката на 
основното училище в АиллитровградШ

I Дт__одаи

Още 5 нови учебни 

стаи
вихаРдощГмритя И Н3 °У 1У°ша Пияде" тези дни предоста-

строената щг * аЛК° повече от 6 милиона динара. В над- 
з1връщване :,ЛЩе ИМа още 5 ^1ебии стаи. Предстои 
подова пасти Г Фасадата и вътрешно уреждане - сдагане на 

Втората Ля,?' ВГрсфАане на преградни стени и др. 
равдани технпл 'И Раоотите малко закъснява поради 

огически застои в строителната дейност.

екстремни-
Иначе, петчленната секция по биология на фес- преди всичко. В рамките и™ екцията ГтоТпГ 

гивала в Банско се представи с изложбата под наз- сор и този път присъства Даниела Михалкпи-Г 
вание "Погаповскиманастир, ждрелото на Ерма и потекло царибродчанка, живуща в Канада тЩ 
Гребен планина . Показани са фотографии, засне- дари определен брой картички направени от 
ти от членовете на секцията, граждани и фотогра- с мотиви на ждрелото на Ерма К ея
фа-дюбител Мирослав Антов, инженер по горско Участието „а фестивала димитровградчами 
стопанство. От събраните над 1000 фотографии в осъществили благодарение ма спонсори и с 
периода от шест години, на изложбата са предста- средства на гимназията. Р сьс
вени 60. Събитието предизвикало голям интерес

!
по

оп-

Б.4- !А.Т.
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Н_а_С офийски я_ между н аноден панаир на книгата Поезията - 

свързващо звено1 МП, ММ II мм книги
Миналата седмица в Ниш добро сътрудничество със 

се състоя петият пореден По- Студентския културен цен- 
По повод откриването на етичен фестивал, в който тър в Ниш. 

панаира разговаряхме със участваха най-известните Кметът на Нишката град- 
Владислав Симеонов, дирек- сръбски детски поети. В пе- ска община Медиана Драгос- 
тор на 26-ия панаир на книга- тък вечерта в голямата зала лав Чиркович прие гостите от 
та, човекът, който всъщност на Нишкия университет се България. Първият контакт с 
покани нашето Издателство 
за участие в проявата. "При-

състоя литературна вечер, в колежката си Румяна Дойчи- 
която се представиха Добри- нова, избрана на неотдавнаш- 

съствието на премиера на от- ца Ерич, ТодеНиколич, Раша ните местни избори за кмет 
криването е ог голямо значе- Попов, Пера Солар..., а водещ на районна община "Илин- 
ниеза самия панаир, тъй като програмата бе Миня Субота ден", той използва за обсъж- 
подобно нещо не се е случва- от Нови Сад. В събота учас- дане на възможностите и 
ло до сега. Тази година обаче тниците във фестивала посе- перспективите за бъдещото 
в рамките на няколко месеца тиха Основното училище сътрудничество, а бяха обме- 
премиерът откри два панаи
ра: пролетния, който е бъл
гарски панаир, и сега Софий- Р 
ския международен панаир 
на книгата, което е оценка за ' 
пас и естествено веднага на
мери отражение и в медиите.
На панаира участваха над 150 
издателства. Щандовете бяха 
разположени ма 1000 квм, от 
което само 200 м бяха опре
делени за чуждестраните 
представители. От чужбина 
участваха Турция, Австрия,
Германия, Швейцария, Фран
ция, Китай, Иран, Русия,
Испания и Гърция. От Сър
бия и Молдова участваха 
"Братство" от Нпш и "Родно 
Слово" от Кишинев. Офици-

бе Йопас Модинг, "Цар Константин" 
председател на асоциацията питаници четоха свои първи 
па европейските книгоизда- поетични опити.
тели. "За пръв път входните По този повод в Ниш пре- правят местните 
билети за панаира бяха про- биваваха и представители на по-големите градски средгъ 
дадени изцяло Допечатахме софийската районна оощина В делегацията от София ое- 
още пет хиляди но и те свър- "Илинден" и па тамошното ше и ръководителката на Ни
щиха. Затова в неделя входът читалище "Роден край", кое- талище "Роден край" Троян- 
бе свободен. Ние нямаме па- то поддържа традиционно ка Благоева. В.С.Б.
мерение да печелиме от би
летите, но и те са мярка за ин
тереса на публиката към па
наира", изтъкна Владислав 
Симеонов.

Текст и снимки: Мила Басов

Премиерът Сергей Стапи/псв пртма ;;г,оа!>ък 
от директора па ''Братство" Неоой/па / Б-.п/ов

Софийския панаир на кни
гата, който от тази година ста
на международен, откри пре
миерът па България Сергей чиито въз- неми и опитите в решаването 

на най-важните проблеми и
ален гостСтанишев. Той разгледа всич

ки щандове, а се спря и до то- трудности, пред които се из- 
власти вИздателство "Брат-зи на

ство", което тази година за
пръв път представяше всич
ките си издания през цялото
време на панаира. Станишев 
обяви официално, че през
2007 година правителството е 
отделило 2 млн. лв. за обновя
ване на книжния фонд в бил- В Димитровград 

се представиха 

17 самодейци

блиотеките, а следващата го
дина ще бъдат отпуснати 
много повече пари за тази 
цел.

Владислав Симеонов

Проектът “Куфар за бъдещето - мой, твой, наш”

И царибродчани събуждаха Белград
Проектът “Куфар за бъдещето - мой, твой, наш” на Неправителствената организация I РУПА вареЛ( масло върху платно, мас- 

484 приключи на 7 декември в Белград. В него бяха включени 75 ученици от Крагуевац, Враня, су- ло върХу стъкло, графики и др. .
Йптипя Бяла Църква и Димитровград, които седем месеца изследваха миналото на краищата си, Изкуствоведката Злата Киро- изложба на самодейците при
готвяха програми пиеси работилници и изложби с цел да представят духа па хората и иптер- „а „а откриването между друго- светваха голям брои посетители, 
кчл^палмиялиалог в градовете си Младежите от петте града с помощта ма менторите си подгот- то каза, че Димитровград като Те видяха творбите на Новица 
културалиилдиало! в градове п. ' представяха себе си и средите, от които идват, пъ- град в който културната гради- Алексов, Таня Джорджевич, Давиха и малки програми-перформанси.с кои 10 представяха си < Р ф Всичко ция съществува повече от едни яи Димитров, Мая Джерджшю-
тувайки в кервана, и многобройпите журналисти век, може да се гордее с 50-ипа «а, Деян Мито* ИванКоцев Кп-ггккчяггк капата® 

............... ....... ....
[Гв^Белград^зСщто^аедпо'Ги-^И1рахаСперформанса (събуждане 1га^ града”. И младите Цариб-
ролчанисъбуждаха столицата! Минувачите по“Кнез Михайлова’ улица и па Калемегдан с шля

Значението ма един такън проею по)- 
нърдиха и гоегите па издожбата Браиислав 
Аимитриевич, заместпик-министьр 
кудтурата, и Александра Мишрович Ми
нистерството за младежта и спорта. I е из- 
гькпаха, че проекти, които па едно място 
сьбират етнически различни млади хора, 
са много полезни и значителни за едно 
мултикултурално и мултиетпическо об- 
щество и че правителството па Република 
Сърбия винаги ще подпомага и подкрепя 
подобни проекти.

Проектът "Куфар за бъдещето в Ди
митровград бе релаизирам със сътрудни
чество па Гимназията "Св. сп. Кирил и Ме
тодий" и Народната библиотека "Дегко 
Петров" и с подкрепата на Европейската 
комисия. Елизабет Георгиева

Местното сдружение па ху- света, природата и хората по 
дожииците-дюбители експопп- особен начин и това го правят с
ра няколко десетки творби, нзра- много успех, талант и креатпв- 
ботепи в различни техники - ак- пост", добави тя.

Както па всички останали и на 
откриването на 12-та годишна

художници/ по може да рил цветков, 1 штьр I игов, оесна 
и с творчеството, което Николова, Томислав Митов, Бо- 

худож- яп Глигоров, Весна Владимиро-

> с\...... кллялии я която е пред пас, е резултат от го
лям труд, ентусиазъм, удовлет
ворение и любов. Димитров-

линов и Видойко Петров.
За изложбата бе печатан и ка

талог.мо

11.1
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ИШЖ'41 Произходът на 

термина "шопи"
130 години от освобождението на Плевен

V0

С въпроса за произхода на етническата група 
са се занимавали много български (включително 
кои нашенци) и чуждестранни учени. 13 резу 
сова са се оформили различни становища. Ч 
изследовател II. Шафарик
проф. Марин Дринов твърдят, че името шопи по 
хожда о т тракийското племе санеи, населявало Дс 
Струма. Това се оспорва от две мнения. Едното е, че са- 
пейте не са населявали долината на Долна С/рума, а 
долното течение па река Места. Според друго/о мне
ние, изразено в България, на картата на траките саие- 

еделеии като заселници на Родопите - райо- 
)лян и Кърджали. В тракийското поле са

ШОПИ
И ня- 

лтат на 
ешкият 

и българският историк 
оиз- 

олна

,Л 11ленен е обкръжен. В тези боеве се 
Я отличават и стрелците от Фиплап- 
,3 див, тогава част от Руската импе- 
уД рия.

За блокираната в I (ленен турска 
армия настават тежки дни. Продо
волствието и боеприпасите са на 

войски те се топят от

На 10 декември се навършиха Й 
130 годиш 1 от края па би тката за 
град Плевен - пап-голямата и 
важна военна операция през Рус
ко-турската освободителна за 
България война от 1877-78 г. 11ле- 
вепската епопея отдавна е в све
товния списък па големите битки 
от миналото. Сведения за нея се 
срешат в много енциклопедии, 
конто включват исторически те
мп. Тя остава п до днес незабра
вим п драматичен спомен в па
шата история.

През юни 1877 г. руската ар- 
Ьорсира Дунава при Сви- 

щов. По план тя трябва да развие . 
настъпление на юг, в посока 
Одрин - Истанбул, като прикрива д 
надеждно фланговете си па изток 
и на запад. Но па западния фланг 
скоро настъпва обрат. На 20 юли 
армията на турския маршал 
Осмаи паша, прехвърлена от 
сръбската граница, отбива първата 
атака на руските войски при 11левеп, 
след 10 дена - и втората. Осман паша 
успява да изгради около града мо
дерна за времето си укрепена линия 
във форма на подкова. Тя прикрива 
Плевен и стратегически важния път 
към София.

Повечето сражения до средата на

У

изчерпване, 
болест и от масира! 
руската артилерия. Т 
живяна и цивилното население на 
I (ленен и околностите му. Изтоще
ни от принудителния труд 
манежите укрепления, 
жи тели също умира т от глад и бо
лести. Осман паша сам решава да 
сложи край па тази трагедия. 13 
нощта срещу 10 декември негови те 
войски излизат от

ите са оп 
пите на
живели траки от племето серди.

Спорел Ст. А. Костов, наименованието шопи про
излиза от славянското име шопка, което означава ко
либка, хамбар, сушина. С аналогично 
термин се среща в малоруски, полски, чешки и сло
вашки език. Хората, които са населявали тези селища 
от колиби (шопки), се наричали колибари или шопи. 
Тук е необходимо да се отбележи и един друг факт, че 
само шопите наричат шопки чучурите на чешмите, 
стомните и па бъклите, от които се пие вода.

Константин Иречек, 13. Добровски и Д. Е. Такела 
печенегското племе цопоп. Го е

гред
Смгчия огьп на 

Гежки дни из-

по ос- 
месгпитс

значение този

мия (

плен и ятаукре
си в отчаян опит.за пробив към Со
фия. След кървава би тка, обкърже- 
пите па открито поле турски вой
ски - около 40 хиляди души, капи
тулира!. Раненият в боя османски 

вола па башибозука п част от редов- маршал се предава в плен. ((послед
ната султанска армия. Високата пор- ствие руския т имепратор му връща 
та ликува н дава па Осман паша тит- сабя та в знак па уважение. Стези ри
лата "гаазп" - победител. Османско- царски жестове па високо равнище 
то правителето втвърдява позиция- завършва Плевенска та би тка, скъпо 
та си да запази ста тукво то и да не до- пла тена о т обикновените хора. 
пуска свободна българска държава. Победата при Плевен е рашава- 

13 септември - денят след кърпа- ща за по-нататъшния ход на война- 
вия неуспех па третата руска атака - та. На 3 март 1878 г. е подписан Сан- 
е най-драматпчппят в цялата война, стефаиският мирен договор и Бълга- 
На военен съвет при император рпяесвободпа.ДнеснадЮОпамет- 
Александър Втори се обсъжда пред- пика в Плевенска област напомнят 
ложеиие

()/// панихидата за загиналите свързват шопите с 
дошло в Софийско поле през XI и XII век по време на 
византийското робство.

Българският учен Йордан Трифонов е на иротиво- 
положио мнение. Той доказва, че печенегите не са ус- 
пели да се заселят в Софийско поле, тъй като съпроти- 

I иата на визатнийците и на местното население е била
; твърде голяма.

Има свидетелства, че още през IV век, по време на 
! Византийската империя, тукашното население е при

ело християнството. Доказателство за това е предпо
ложението, че малката църква "Света Петка" в района 
па село /Келява, Софийско, е била построена върху ос- 

| новите на рановизантийски параклис.
През VI-VII век в Софийско поле се настаняват сла- 

; вянски племена, които на практика претопяват мес
тното тракийско население, като му налагат своя сла- 

| вянски език.
През 809 година начело на прабългарите идва хан 

I Крум и завладява София и Софийско поле. Оттогава 
; до днес те остават български.

И така в продължение на няколко века от потомци- 
! те на траките, смесени със славяните и асимилирани 
| от тях, се формира българската етническа група шо- 
• пи.

септември са неуспешни за руската 
армия. Героични, но безнадеждни
са фронталните атаки срещу добре 
укрепените турски позиции. Някои 
укрепления са превзети с огромни 
човешки жертви, но османската а 
мия си ги връща с контраатаки, 

пред
турска позиция "Зелени хълмове" 
се нарича "Долина на смъртта".

Плевен бързо става център на га
зи война, стратегически и полити
чески определя нейния ход. Руската 
армия е принудена да мине в отбра
на по целия фронт в България и по
нася тежки загуби. Големи жертви 
дава и населението в Южна Бълга
рия - то остава още месеци наред 
под османска власт и търпи произ-

за някогашните бойни полета. Бъл-руската армия да изостави
Северна България п да се оттегли от- гарскпят народ тачи паметта па рус- 
въд Дунава. Това е могло да означава ките и румънските войници, на ук- 
само едно - загуба па войната. Все рапици, поляци, финландци, литов- 
пак се стига до друго решение-да се ци, сражавали се за нашето Осво- 
продължи борбата, но с по-ефектив- божденпе. 
на тактика. От Русия е извикан гене
рал Тотлебеи. Той съставя плам за

I

К
днес долината някогашната

Несъмнен интерес за посетители
те на Плевен представлява прочута- 

блокада на Плевен. Главен изпълни- та Панорама "Плевенска епопея 
тел на плана е генерал Гурко, прочул 1877" - уникален за европейския 
се със смелите си действия в начало- югоизток паметник. Тук посетите- 
то на войната, когато налвиза в лят може да види редица епизоди от 
Южна България. На 24-28 октомври великата битка, главно третия щурм 
войските на Гурко превземат след на Плевен и последния бой на 10 де- 
жестоки боеве турските опорни кември 1877. 
пунктове по пътя към София. Така

Т. Петров
(Бележка: Материалът е подготвен с помощта на д-р 

! Богомил Колев. Използвани са литературни, историчес
ки и архивни източници и проучвания 

в някои софийски се.\а.)Венета Павлова

Нашите села: Бресница (2)

Предания,писмени сведения и старини
По-обширни писмени сведе

ния за Бресница намираме в 
прочутата книга "Кюстендилско 
Краище" на известния босилег- 
радски етнолог, учител, географ, 
фолклорист и диалектолог Йор
дан Захариев. От селяните той 
узнал и записал, че основател на 
селото бил дядо Никола, когото 
турците наричали Узун, понеже 
бил голям на ръст и много силен. 
Знае се, че още до като Никола 
бил малък, неговото семейство 
се преселило от Влашко в кюс
тендилското село Соволяно. Ко
гато пораснал, той бил много го
лям и силен, затова турците ис
кали да го вземат за войник. Ни
кола обаче не искал да постъпи в 
аскера, понеже не искал да слу-

Има обаче основания и за 
твърдението, че Бресиички дол 
бил населен още в далечното ми
нало, защото на няколко места са 
намерени останки от старини от 
времето преди заселването па 
Никола. В местността Градище 
са намерени останки от тухли и 
каменни зидове. Смя та се, че тук 
е имало голяма крепост, а това се 
вижда по зидовете, от които и 
днес се крътят камъни, както пи
ше Захариев. В крепостта е 

няколко сгради, а се забеляз
ват и следи от малки ями. В из
точната част на крепостта, по 
мнението на селяните, е имало 
църква и затова там побили 
кръст, като нарекли мястото об
рочище св. Георги и на Гергьов
ден се събирали па селска служ
ба и събор. Предполага се, че от 
крепостта е пазен пътят за селата 
Зли дол и Църнощица. Преда
нието казва, че тази крепост е би
ла построена по времето на рим
ляните.

В местността Бела Рашка

почнали да правят със стадата си 
на Узун. Тъй ка

то не могъл да се разбере сам с 
юруците, той се обърнал към 
турската власт и тя му дала стра
жа. Веднъж юруците нахлули 
със стадата си откъм с. Църно
щица, но стражата ги нападнала 
и убила един ю 
се разбягали, 
бил погребан убитият юрук, и 
днес се нарича Юручки гроб. 
След битката с турската стража 
юруците избягали от този край, 
а семейството на Узун (Никола) 
продължило да си живее спо
койно и да напредва. Той имал 
много деца и затова неговият род 
е най-голям в Бресница. Селото 
получило това име по многоб
рони ите големи бресгове в мес
тността, където се заселил Нико
ла, а това било от лявата страна 
па реката. На това място по-къс
но са образувани гробища.

В регистъра от 1576 г. това село 
е записано като Бресннче. През 
1866 г. е било включено 
Краище, Кюстендилска каза,

Горна Бресница с 29 къщи и 
226 жители - българи, 
плащали общо 1668 гроша вое
нен данък. За Бресница пише и 
Славка Драганова в книгата си 
“Качествен анализ на овцевъд
ството в българските земи ” 
(1993). Тя посочва, че през 1871 г. 
в селото имало 2063 
1874 г.- 2076.

пакост по имота

рук, а останалите 
М я стото, където

има
ло

жи на турците, а освен това бил 
. Затова избягал със семей-женет

ството си ог Соволяно и се засе
лил в мерата на днешното село 
Бресница. Захариев пресметнал, 
че това се случило около 1650 го
дина. Турците откр 
където се заселил Никола, хвана
ли го и го отвели в Цариград. Це
ли 20 години той се грижил за 
конете на султана. Когато бил 
пуснат от Цариград, дошъл в 
Бресница със султански ферман, 
в който писало, че може да се

Църквата Св. Илия в Бресница (снимката е ом книгата 
родни просветители от Босилеградско Крачи,е" па Александър 

ишденов, г-и Младенов е заснел църквата през 1998 г.)

“На-

ИЛИ мястото,
бил обложен с дебели тухлмЛкг.6 46 °Ще В т>'рско време Т7К има?° ито били I,™/ели тухли, ко- манастир с килийно училише,
ственикът пш»10 3Драви. Соб- но турците го запалили. През 
мерена сгт пт. Га' В коя1° е иа" 1864 г. върху основите на пзгоре- 
тухли „а и,™' пР°Давал тези ния манастир била построена се- 
тухлп на заинтересованите съсе- гашната църква. Още от старо

За стяг.„„ време, а и днес тук се провежда

ЖЖ Ю*" “сьбор ,,а
баджийска махалт° гКисое' ЧоР" Старините в Бресница досей’ Старина еТЙГВД' Иеса “следвани.

и™"01 "Т““““ • Прод,'л”в„,,„

пи ята.
меж

ду махалите Чорбаджийска и 
Жеровииска, от лявата страна ма 

училището, през 1911 г. 
са открити 2-3 сгради, построени 
от камък и вар. В ъглите им били 
иззидани продълговати връч- 
вички (кюпове) с височина 45 см 

продълговати дупки в долни- 
краища. Селяните предпо

лагали, че тези отвори са служи
ли за проветряване на помеще-

внахия
ка

то пътя за
конто

възползва от правата па турски 
човек и затова бил осво-воеиен

боден от плащане на данък за це
лия си имот.

ГТо едно време юруци-овчари

и с
те им

овци, а през
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Резултати от наградния конкурс за детскитворби

Награди за 

лите
На "Градина" иззети 

11 килограма хероинното съчинение "Нощта към морето" под 
шифър "9913816”.

Сръбските митничари на граничния преход "Градина" 
тези дни осуетиха опит на двама граждани на България да 
внесат в страната 11,1 килограма хероин. Те пътували в ав
тобус с български регистрационни номера, а наркотиците 
били намерени в куфар с двойни страници.

Награди за 

рисунки:
творои

След като прегледа творбите на 60 учас 
тници, пристигнали през месец ноември 
конкурса за литературни творби, организи-

Б. Д.
на

След като прегледа 65-те рисунки на об- 
ран от редакцията на списание "Другарче", що 20 участници, пристигнали през месец 
журито в състав: Вдастимир Вацев, предсе- ноември на конкурса по изобразително из
дател, Елизабета Георгиева и Миланка За- куство, журито в състав Никола Цветков и 
рева, членове, направи следното класиране: Димитър Илиев, направи следното 
Първа възрастова група - деца от 
пРеДучилищпа възраст до чет
върти клас:

класи
ране:
Първа възрастова група - деца от 
предучилищна възраст до чет
върти клас:

Тези дни в Димитровград бе обран магазинът "Буки", на
миращ се на улица "Бора Станкович". Крадецът влязъл в ма
газина от северната му част през малък прозорец, на който

Първа награда за поезия се присъжда на 
Йелена Стоянчова, ученичка във втори клас 
в четирикласното училище в Райчиловци, Андонов, ученик в четирикласпото учили- 
за стихотворението "Деца" под шифър ще в село Райчиловци, за рисунка под ши

фър "13031999".
Първа награда за проза се приет,жда на Втора възрастова група - деца от 

Кристина Джорджевич, ученичка в четвър- пети ДО ОСМИ клас: 
ти клас в Основното училище "Моша Пия- 
де" в Димитровград, за свободното и съчи
нение "Вълшебната гора" под шифър "Есен

счупил стъклото.
Собственикът на магазина Саша Андонов информира по

лицията, че от касата са откраднати 25 хиляди динара.
Това е третото нощно нахлуване в димитровградски дело

ви обекти през изминалите няколко седмици. Предишните 
две бяха - опитът за обир на бензиностанцията на "Югопет- 
рол" край мотела и обирът на букмейкерския пункт "Мо
царт" в самия център на града.

Първа награда се присъжда па Християн

2701;

Първа награда се присъжда на Марияна 
Джорджевич, ученичка в седми клас в 
Основното училище "Моша Пияде" в Ди
митровград, за рисунка под шифър "Лъв 
23".

В.Д.

К". ^Братство”
награждава!

Втора възрастова група - деца от 
пети до осми клас: Наградените ученици ще получат награ-

Първа награда за поезия се присъжда на дите в училищата си. 
Даниел Асков, шести клас в Основното учи
лище "Георги Димитров" в Босилеград, за 
стихотворението "Книгите" под шифър 
"180595".

В присъствието на всичките журналисти от р 
на вестник "Братство" в Ниш шестокласникът Сп 
лич изтегли пет плика с купончетата за награди на изда
телството за ноември месец. Късметлии са следните чита-

едакцията 
теван Дже-Финансовите средства за наградите за ме

сец ноември в размер на 60 000 динара осигу
ри спонсорът на наградния конкурс Д.О.О. 
“ИБЕР” от Босилеград. Редакцията и учас
тниците изразяват голяма благодарност 
към донора за тази благородна подкрепа.

тели:: Първа награда за проза се присъжда на
; Ана Генова, седми клас в Основното учили- 
; ще "Г. Димитров" в Босилеград, за свобод-

65 делие от месо. 40. Стара 
мярка за тегло. 41. Мярка за 
площ. 42. Напречно разсто
яние. 43. Първенец.

4з21354 Той
изтегли
наградите

★ 87о

Ж 109
со ОТВЕСНО: 1. Житно расте

ние. 2. Измамник. 3. Част от 
каруца. 4. Безсмислено упо
рство. 5. Мярка за дължина. 
6. Кон (поет.). 7. Американ
ски крокодил. 10. Марка ка
миони от Словения. 12. 
Град във Франция. 13. Съ
перник. 17. Течност, която 
се отделя оттялото Iт човек. 
18. Орис: 1талско с; шдкарско 
изделие. 20. Заведение за ха
зартни игри. 21. Глинен ду
хов музикален инструмент. 
22. Латиноамерикански ре
волюционер Симоп. 23. По
мещение 
Обикновеното население в

О 13125о 1* 15I7 14

Ь Съставил:
Драган
Петров

★ 1817гйо.
I. Цепне Тодоров от Димитровград - цифров фотоапа-★ 20

рат
2. Глигорча Велинов от Враня - МРЗ пленер
3. Драган Трайков от Ниш - преносима памет
4. Павле Георгиев от Зренянии - комплект от 10 0\Ю
5. Ана Михайлова от Клисура - комплект от 10 СО
Тези паши читатели могат да вземат наградите в изда

телството в Ниш или по договор (тел. 018/513 862).
Изданията "Братство", "Мост" и "Другарче" през 2008 г. 

безплатно ще получават Душан Михайлов и Панталей 
Доиков и двамата от Ниш, конто имаха иай-миого късмет 
сред новите абонати ма вестника.

Доволни сме от вашия отзив в първия тур!
Събирайте купончетата за декември (общо четири), ко

ито трябва да пристигнат в редакцията най-късно до 9 яну
ари 2008 г. Имената па наградените читатели за декем
врийските купопчета ще публикуваме във вестника от 11 
януари.

ж 2521 [22 [23 24

*2726

* 30★ 2928

1* 3332★
36 3735★ фирМс!. 24.па

40★39

25.Османската империя.
Град в Република Сръбска.

ВОДОРАВНО:!. Виддърво. нар, кокошки (мн.“!». Млечно
7. Азиатско спиртно питие, синина. . изделие. 30. Най-известната
8. Метална свръзка. 9. Герой мъжко име^ 29 Подна по цка оперна „евица. 32.
на Шекспир. 10. Естонски тилка. 31. Горски хищни . ПРС дреб„и коие. 33. Го-
шахматист. 11. Пластмасова 32. ^™^"!°ре';'П]„цето 34 лям воден поток. 35. Пари в 
или гумена обвивка па елек- ггегски бог г Д брой. 37. Река в Италия. 39.
•грически проводник. 14. Иван Вазов. . ьд р Модел руски самолети.
Пушек. 15. Третата нота. 16. да и др. 36^Марка . :рмш- Моди РУ
Призив за помощ. 18. Бъл- ски^втомобил^^Д^ 
гарска парична единица.
19. Средство за подсилване Египет. 11. ТАМ. 12. Балет. 14. Легга. 15. Оран.
на почвата. 20. Стратегичес- • У ' ^ Кол 20 Пазач. 22. Никол. 24. Си. 25. Домат, 
ка точка. 21. Движение па • ия> 3{) Никел. 32. Тире. 33. Ек. 35. Варак. 37. «Ри
цари, стоки идр- 25. ПОД*- ■ 4() Лом. 42. Лапад.44. Сяра. 45. Емил.47. "Самара .39. 
мегг свят, ад (мит). 26. Кати-

*4341★

Редакцията

Решение па кръстословица 353 - Водо >авпо:

Ар. 50. Фасада. 51. Ара. 52. Юни.



июрт

Ръководителите на ФС РИС посе1иха 
Пиротски окръг

14 14 декември 2007

Пчинска футболна дивизияЕсенният полусезон в

“Младост” ■ шанлмонекм ......
«мг началото дф мря на акцията "Да окръг е най-източният и гра

ничи с България, която е член-
В рамките

посетим всеки окръг" 
лото па седмицата в Пирот ка на ЕС, досегашните контак- 
пребивава делегация на Фут- ти трябва да бъдат засилени, 
болния съюз па региона ФК "Раднички" е в криза и 

; Източна Сърбия начело с трябва да му се помогне, какзо 
I председателя Драган Джор- и на "Иединство" от Бела па- 

Предраг лаика, който е най-старият от-

в нача-

джевич и секретаря 
Прогич. Срещата в Клуба на бор.
Войската па Сърбия откри 
Драган Денчич, председател 
па ФС на Пиротски окръг,

УС на ФС РИС и ди- рии, защото не е хуманно де- 
из- ца да играят през декември.

Да се сформира окръжна 
ФУТСАЛ лига.

Констатирано бе, че ФС на 
е осъществил добро 

с ФС РИС.

Необходимо е да се прераз
гледат съставът и календартл 
на лигата на младите катего-

члеп па
ректор на Сръбска 
ток. 11а срещата присъстваха 
и представители на всички от
бори ог Пиротски окръг, съ- 

1 дии и делегати. През послед- окръга
двадесетина години по- сътрудничество

Оценено бе, че е необходимо

лига

пите
добпа среща не е провеждана.
Стана дума за всичко направе- участие на повече представи

тели на ФС РИС в работата нано или пропуснато и какво да
ФСС.

Драган Денчич изтъкна, че 
са нз- 

благосклонни

се прави по-нататък.
Футболният съюз на Пирот

ски окръг е доста специфичен, местните самоуправи

.Г—112 53=3= ==~ ==Шв В=~-:
максималните36точки. През рп ояха нападателите Владп- дължи и па доорага органи- г Бабушшша и Бела
цялото първенство шамппо- ца Тасич с 15 и Мирослав Ге- зация. __ паланка’ В общинската лига Драган Джуджавич подчерта
нпте играха отлично и срещу оргиев с 12 гола. Нека да по- - Всичк» футоолпеш зае- ^ п се със[е.,аваТ 10 от_ близостта на България и ней- 
вепчки съперници постигна- сочим и куриозния факт, че лужават похвали, понеже от- а в жната 12. "Луж- ното членство в ЕС като бла-
ха убедителни победи. Тази две попадения за "зелените говорно изпълняваха задачи- ница„ се в Нишка гоприятно условие за още
констатация се потвърждава отбеляза и вратарят Горан те си, сочат треньорите Геор- 30на< "Балкански" в Сръбска по-добро сътрудничество с 
и от факта, че нападателите Величкович, и двете от дузпи, ги Георгиев и Владица Мана- лта а -Таднички» в Първа футболните отбори от Бълга- 
вкараха 52 гола, докато защи- Покрай опитните футбо- сиев. - Ще положим усилия 
тата отстъпи само 5 пъти. листи, които вече няколко се- по същия начин да продъл- 

Най-убедителни победи зона играят заедно, през тази жим и през пролетната част, 
босилеградският отбор отбе- есен особено се изтъкна 18- понеже единствената цел, ко- 
ляза срещу "Напредък" (8:0), годишният вранянец Милош ято си поставихме преди на- 
"Пчиня" (7:1), "Кондива" Алексич, който преди пача- чалото на първенството, бе- 
(6:1), "Полет" (5:0) и "Треш- лото на първенството подси- ше спечеляието на шампи- 
певка" (5:0). И най-сериозни- ли редовете на "Младост", опеката титла и класираране- 
ят конкурент на босилеград- Освен че изигра всички мачо- то в дивизия от по-горен 
чани за шампионската титла ве през сезона, младият по- ранг. Наясно сме, че това ня- 
през този сезон - "Челик" от лузащитник успя да вкара и ма да бъде лесно, обаче на- 
Бело поле, който изостава зад няколко важни гола. Игор шите момчета притежават 
лидера с 5 точки, на 7 октом- Зарков, Горан Йорданов и максимален потенциал за 
ври се издъни на "Пескара" - други млади футболисти ви- постигането па този цел.
"зелените" спечелиха с 5:2. маги, когато получаваха Узнаваме, че през зимната

ключително

стана есенен шампион

Председателят на ФС РИС

рия, още повече, че ФСС е оп-Телеком лига.
На срещата бяха приети ня- ределил Пирот като важен

колко заключения:
Тъй като ФС на Пиротски

подцентър.
ДС.

Пионерска лига на ФС РИС - група юг: 
Железничар” (Ниш) - “Балкански” 0 : 0

Вятър защити мрежите
В отложената среща от вто- лнч 7, Магич 7 (Тасич 7), Н. 

рия кръг на пионерската лига Младенович 7.5, И. Цветкович 
па ФС РИС отборите на "Же- 7.5 (Вучковпч 7), С. Цветкович 

„ , лезннчар" и "Балкански" не 7 (М. Младенович 7), Рандже-
През тази есен зелената шанс, с добрите си изяви оп- пауза ръководството на клу- успяха да отбележат гол. Може ловпч 7 (Вуковнч 7), Тошнч 7.5 

фланелка обличаха общо 20 равдаваха доверието па треп- ба ще се опита да привлече би силният вятър бе причина- и Станковнч 7.
още няколко млади футбо- та/че двата отбора не успяха да "Балкански": Манов 7, Гогог.

реализират по няколко голови 6.5, Мптов 7, Милев 7.5, Цвет- 
възможпости. ков 7, Илиев 7.5, Кочев 7.5, Ж.

Ниш. 5 декември 2007 г„ СЦ Димитров 6.5 (Ангелов 7), Пет- 
Вулкан , зрители - около 50, ров 7, Иванов 7.5 и М. Димпт- 

рефер - Мпкнца Стоилкович ров 8.
от Ниш (8). Жълт картон полу- Играч на срещата: Марко 
чиДимитров от "Балкански'. Димитров от "Балкански". 

Железничар": Джокич 7, Ве- 
_ личкович 7, Здравкович 7, /1а-

футболисти, а във всички ма- ьорите. 
чове през сезона играха Игор В ръководството на "Мла- листи от Враня, за да засили 
Василев, Йордан Григоров, дост" казват, че са изключи- конкуренцията за местата в 
Любомир Димов, Горан Ве- телпо доволни от постигна- титулярния състав, 
личкович, Владица Тасич, тия резултат и изтъкват, че ПЛР.

Баскетбол: Втора сръбска _лига_- изток, 10 кръг Л с.

Най-после победа! Лигата на петлетата на ФС РИС - група юг: 
Железничар” (Ниш) - “Балкански” 8 : 1 (3 : 1)

Пирот, 8.12.2007 г.,спортната зала "Кей", добро попълнение. СИЛИ СЗМО 33 еДИН
зрители 100, съдии А. Игнятович и К. Коста- БК "Димитровград" игра агресивна защи- Още едно поражение на най-младия състав на “Балкански”. ! 
динович от Ниш. та, пресече много атаки и резултат от такава Всичко, което младите димитровградчани успяха, бе - от-

След шест поредни загуби отборът на БК игра е победата с 15 точки разлика. криването на резултата. След това домакините превзеха иг-
" Димитровград' успя да стигне до третата си БК "Димитровград": Апостолов 3, Еденков, Р^та в свои ръце.
победа в първенството. Този път Димитров- Алексов, Петров, Станимирович 12, Мишев 3 л иш’?/*екел,ии ^007г., СЦ “Вулкан”, зрители - около 50, ре- 
градчани надиграха "опашкаря" на лигата Чирич 8, Иванов 20, Андреевич 13, Драгути: )вР, "?о/ Поп.ов,и‘‘ °т Ниш. Голмайстори: Радонич в 25, 
отбора на "Власотинце". Домакините бяха нович 21, Радованович 19 и Кръстим ^ 'отШпа)> 56, 37 и 44^ Николич в 41 и Живкович е 54
по-добри през целия мач и имаха резултатно В следващия кръг на програмата е окръж- "Жмезничап^Мпп'27,” “ И?сиФ°“ ? 23 ™ “Балкански”. 
преимущество. Всички състезатели взеха ното дерби между БК "Младост - Весна" от Бпанкович ЧппУмд ’ /^е?са"дъРС'"оя"ое,'Г.4’ " ] ,
участие в мача, а покрай стандартните Ива- Бела паланка Лк "ДимитровТрад". Мачът Лноя.твич и ЦветкХГ'

Андреевич, Драгутинович и Радовано- щесе играе в ст,бота в пиротската зала "Кей". “Балкански”: Митов, Йосифов Йепемиев Вгкчсвич Л Ива- 
добра игра показа и новакът в отбора нов, Ташков, Ранджелов, ТодороТ^таноТв^ковиСтано-

младият Чирич, които потвърди, че ще бъде ’ се. И

БК "Димитровград" - БК "Власотинце" 99 : 84 (17:15,25:21, 30:22 и 27:26)
ГОЛ

пов,
вич
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Ивица^Марков отговаря на Ружица Алексова
Тъжен помен

40 ДНИ без моя баща

Истината е във фактите, 

а не в клеветите
ДРАГАН МИНЕВ 
от Димитровград

Трябва да се примиря с истината, че няма да 
си край мен и да ме гледаш как се преобразя
вам от момиче в голям човек.

Ще се постарая да изпълня обещанието си 
към теб и винаги ще те нося в сърцето си.

Твоята единствена дъщеря Мария
Заради истината изпращам 14 асистенти

възражение срещу текста момчета. През 2008 
"Някои хора се опитват

и 200 момичета и 
г. школата

да ще бъде организирана за чет- 
Унишожат СК "Граничар" върти път. Единствената въз- 
("Братство" бр. 2170), в който 
г-жа Алексова е изказала

1. Димитровград - Парачин 
- Димитровград, 500 км - 50 л 
бензин - 4500 динара, плюс 500 
ДИН. пътна такса, общо 5000

това

можност да се загуби правото динара, 
ре- на тази школа е лошата орга- 

дица гнусни лъжи и пебулози низация, 
по мой адрес.

Тъй като съм

Тъжен помен
На 21 декември 2007 година се навършват 40 ДНИ от 

смъртта на
2. Храна (по сандвич - така 

но за щастие това не каза, нали?) 4 х 100 = 400 дим. 
преценява г-жа Алексова. 3. Котизация - 1600 дин.

‘Млад олимпиеи, Етрополе Общо: 7000 динара, 
ност и в спорта съм постигнал (България) - 3 участия. Това е сметката, а рестото да
скромни резултати, съразмер- ‘Турнир па петлетата "Ф. върнеш на Спортния съюз!

нашето градче, не съм Филипович", Ниш - 4 пъти. Г-жа Алексова, спортът не
Мига по малък футбол, Ди- 

рей, за да одумвам някого, митровград - 3 пъти. 
който в спорта е постигнал

скромна лич- ПАВЛИНА СТАНЧЕВА 
от с. Градинье

На този ден от 10 часа на гробището в с. Гра- 
дииье ще отслужим панихида. Каним родни
ни, близки и приятели да ни придружат.

Благодарим й за всичко, което направи за 
нас. Поклон пред паметта й!

ни с
компетентен и не съм некулту- призиава политиката, въпре

ки че не може да живее без 
^Международен турнир по нея. Наистина не мие ясно за- 

всичко, но като човек се е залу- малък футбол, Желюша - 2 пъ- що закачаш ДСС - партията, в 
тал. Г-жа Алексова ме етикети- ти.

ш
Съпругът Димитър, синът Иван, дъщерята Райна, снахата 

Снсжа, зетът Миодраг, епиците, правнуците и роднините
която членувам и която ти 

*Ден на предизвикателство- оешури егзистенцията, гласу-ра като човек, който мрази де
цата, въпреки че съм профе- то - 5 пъти: 5 индивидуални вайки за правилен закон. Г-жа 
сор по физическа култура, признания, а благодарение на Алексова, ти промени много 
който и като професионалист, личния ми ангажимент, тол- партии - ЮЛ, СПС, ДСБЮ, 
и като човек обича спорта с кова признания получиха и ПУПС, нека да мс извинят 
цялото му разнообразие. Про- клубовете, в които работя (ФК партиите, които евентуално не 
фесиоиалната мII ориентация "Балкански" и ШК "Цариб- съм споменал, така че е време 
е работа с децата и децата в род"); единственият клуб, да се попиташ защо не ти вър- 
спорта, а госпожа Непогре- член на Спортния съюз, който ви с партийността, да наме- 
шимата беше забранила на де- не участва е СК "Граничар"!? риш партия, която ти отгова-

*Крос на РТС в Димитров- ря и да ме оставиш на спокой-

Тъжен помен

40 ДНИ без
ПАВЛИНА СТАНЧЕВА 
от с. Градинье

Ще я помним по добрината и грижите за 
всички около нея.цата да заминат на училищно 

състезание, за което се бяха град - 2 пъти. 
квалифицирали, изнудвайки 
и тях, и техните родители!?

Тя твърди, че аз не знам да

ствие.
Г-жа Алексова, аз сьм само 

един обикновен човек, който 
*Водач на група скиори - 1 се бори за егзистенцията на се

мейството си. Нищо не ти пре-

Семсйствата Тодорови, Станкови, Николови и 
Младенови от с. Аукавица и Ставрови 

от Димитровград
*ЕОФ олимпийски ден - 1

път.

организирам нищо, въпреки път.
*Водач на група летовници - ча и тъй като сьм джентълмен 

и спортист, не искам от теб до- 
*Шахматен турнир - 2 пъти. ри и извинение, няма да те съ- 
*Училищио състезание по дя заради изказаните лъжи и 

клевети, по много те моля, ко-

Тъжен помен
На 18 декември 2007 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 

смъртта ма нашия мил съпруг, баща, свекър и дядо

че самата тя не е организирала 
нищо и освен за стрелбата не 2 пъти.
знае нищо за нито един друг 
спорт. Спор тът е за хора с го
лям

НИКОЛА РАНЧЕВ- ЖОЛЯ 
от Димитровграддух, широки разбирания футбол - 7, и по шах - 2 пъти. 

и феър-плей, коего госпожата По-пататьк г-жа Алексова гато друг път решиш да ме 
с олимпийски медал е забра- опетпява "експертите", които споменеш публично, направи

го това само въз основа на фак-
На този ден от 9 часа и 30 минути ще отслу

жим панихида на гробището в Димитровград. 
Каним роднини, близки и приятели да ни 
придружат.

Никога няма да те забравим!

вила. И е заместила олимгшй- само през тази година огпус- 
ския дух със злоба и суета. Его наха на (нейния) СК "Грани- гите, защото 
няколко факта, които показ- чар" 400 000 динара! Много ми на фактите може да се съди и 
ват, че аз все пак знам да орга- се иска истински експерти по за моята, и за твоята работа.

икономика и финанси да про- Обаче, доколкото продължиш 
верят как СК "Граничар" успя- да

оцелее с гази милистиия ще бъда принуден да потърся 
сатисфакцията си по съдебен

само въз основа

Съпругата Нина, синът Горан, снахата Гордана и внуците
Борис и Димитрие

низирам нещо - периодът е от 
2000 година насам:

*През 2000 г., когаго започ
нах да работя във ФК "Балкан- от даиъкоплагцитс! 
ски", клубът имаше 30-има Г-жа Алексова, ти безочли- пъп 
малки момчета, които трепи- во лъжеш. Его как бих аз, та- 
раха футбол и играеха спора- къв неспособен, отвел децата 
лично по 10-ипа мача годиш- на състезание в Парачин с 30 
но. Днес имаме 5 селекции с ОООлииара:

онемяваш личността ми,
ва ла

Тъжен помен
На 4 януари 2007 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта наСпортен поздрав
Ивица Марков

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ - КОЛЧА 
от с. Пъртопопинци&над 100 момчета, които трепи- ...... ........

рат всекидневно и играят пад Грр|/[]уЩ ХГЧИТ 33. рвСрбрИ 
100 мача годишно. Г 0 1 *■ А

*ОФФС - лидер на школата, Футболният съюз на Пирот- във футболната
ечаспГат 14 треньори, ски окръг и Общинският фут- "Балкански" и продължават да участва. 14 треньор , с „а п „ иачало. се занимавате този спорт.

то на този месец организираха След обучението .ези мла- 
школа по футболно сьдий- ди хора ще получат звание го 
ство, която посещават и мла- фуболеп рефер. 1ова ще бъде 
лите димитровградчаии Непал много положително, тьи като 
Милчев, Бобап Гогов и Бранис- в Димитровградско е малък 
лав Басов. Всичките са родени броят на футболните рефери, 
през 1990 година, изникнали са Д. С.

Панихидата ще се състои на 22 декември 
2007 година па гробището в село Пъртопопин
ци от 11 часа.

Поклон пред паметта му!
школа па

в коя то

Опечалени: съпругата Венетка 
и синовете Микап иДетко със семействата сиПоследно сбогом па 

скъпия колега и приятел

Тъжен помен
Па 26 декември 2007 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта па нашия мил съпруг, баща, свекър, дядо и прадя
доМа 10 декември 2007 г. се навършиха ДЕВЕТ ГОДИНИ от

смъртта па пашата пепрежалима съпруга, майка, свекърва, 
тъща и баба СТОЯН СТОЯНОВ - ТАЦА 

преподавател от Димитровград
3 Г*’МИРОСЛАВ

ИОВАНОВИЧ
По този повод на 22 декември (събота) от 11 

часа ще отслужим панихида ма димитровград
ските гробища. Каним роднини, близки и 
приятели да пи придружат.

Нека всички, които го познаваха, си спом
нят за него! Поклон пред паметта му!

СТАНКА МИТОВА 
от Долна Любата

11икога няма да те забравим, защото 
мепа за теб пазим в сърцата си. I ючиваи в мир 
и светлина!

спо-

Ссмсйатю СтояновиОт най-близките с много обич и тъгаОт Велимир, 
Момир, Вииче
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Новица Младенов е лауреат на първия конкурс 
“Братство" за карикатура

16
Манчин рабушжна в.

Приз за V

- Просто да не веруйеш, Манчо, 
да найдеш янджък! -нигде ни за лек немож

жали мисе време°живейеш! Одавна мольците 
изедоше янджъците, а и народат йе маяул Да
гьи прайи...

- Ма не мислим я на тия. 
време...

- Не съм чул дека у новото време
- Има гьи - има! Само съга не се окаю янджъ

ци, а чанте, актовкье, торбе...
- Вщо ти пада. напамет съга. за торбете и чанте- 

те, оно и децата на училище вечимка. не гьи но- 
се, а иду с ранил,е...

- За децата ми йе ясно! Иедно време идеомо с 
п1арена кьеслетия, а у ньи по две-лри кньигье и 
по толкова тетраткье. А съга кньигье, кньигье 
цел куп, куде може да ста.ну у йедно кьесле. 
Гледам гьи кико се свиваю под раницете, че ис- 
криве гърбине, а ужкьим сваку годин гьи расто- 
варую...

- Не ми рече защо су ти чантете и янджъци-

н Втора награда за По
рица Илиев, а трета 
за Горан Челичанин 
"Солидно качество 
на изпратените ка
рикатури.
циплпадиплома Горда)ю Ве
личкова от Димитровград за 
карикатурена и "Крачки".

"Тъй като стана дума за 
кърпи карикатурен конкурс 
на н. 'Братство', журито оце
нява, че качеството па изпра
тените творби е солидно как
ао от аспект па актуалността 
па темите, така и от медна 
точка на художествения 
раз. Затова вярваме, 
конкурс ще заживее и ще 
прерастне в международна 
манифестация", се казва в 
решението па конкурсното 
жури.

Журито препоръчва на 
организатора на конкурса да 
публикува във в. "Братство" 
не само наградените, но и се
лекционираните карикату-

що су били у старо

гьи има!

ИЗ"
че то:ш те.

- Кико защо? Па нали иду изборйе!_
- Кво общо имаю янджъци и изборйе?
- Бреей Манчо, одърте, а акъл не ти дойде! Па 

тъпкаю големците лъжете, обещания-у кво че
та и другьете изборне залъгалкье, а? А народ 

стока, щом види янджък, иде по ньега! И 
блайи... и веруйе...

- Не ми йе ясно на кво веруйе?
- Па еве, например веруйе дека че зърну името 

на Цариброд.
- Па що га не върну?
- Ако га съга върну, кво че обещавам за друт- 

ьите изборйе!?
- Да нейе тека и с регулациюту на Нишаву, с 

путат за Висок, с забрикьете?
- Бъш тека! Еве три-четри године кико ни вода 

носи, засипе и кладенците на "Изкове водени- 
це”, доодише чак от Белград и рекоше дека тия 
проблем требе одма да се реши. После свако на
воднение се чуйе - одма. А това одма никико да 
дойде!

- Значи предизборне лъже, а?
- Па не видиш ли кво стая с путат за Висок? 

Наближе избори, искараю нашине, ужкьим 
най-после йе дошъл ред и на тия пут. Позама- 
жу около кьилометар с асвалт и щом прегърми 
изборната тарапана, натоваре си машинете и 
дим да гьи нема - све до нови изборйе. Я не знам 
ако тека бърже га прайе нема ли да минемо и 
друтьият век, йедън вечимка минумо...

- Значи, кико се каже модерно, йедън вид сти
мулация за изборйе!

- Не знам дали йе стимулация или симулация, 
щом очеш да оратимо модерно!

- Са ми йе ясно защо нема янджъци и защо 
прос народ не може да дойде до ньи...

- Ее Манчо, млого лъже смо се наслушали, на 
млого обещания се надайомо и ко що видиш ос- 
тадомо с пърс у уста и га сисамо ко мънечко де
те...

- Я да ти признайем Властолюбов, много се на- 
дайо дека до Совию че идемо с личне карте, на
ли тека обещаваоше.

- Че има да почекаш! Не видиш ли дека Евро- 
пата ни удара катанац и ключ на свака врата. 
Ама айде границуту да не пипамо, това йе дру
га приказка...

- Па ко що видим нийе изгледа живеемо у при- 
казкьете, а?

- Ама требе да си признайеш, дека у приказ- 
кьете се живейе най-убаво!

кико

рп.„ УуГчьд '■ Калй-Н- К. Г.

//арпкатурата "Хуба 
СУ 1/бе обявена за най-,

ва си, моя горо" 
добра на първия 

карикатурен конкурс на в. "Братство". 
Призовата карикатура е творба на худож
ника от Белград Новица Младенов, който 
е роден в царибродското село Сливница. 
Като победител на конкурса Младенов ще 
получи първата парична награда от 5000 
динара.

Втората награда от 3000 динара бе при
съдена на Перица Илиев от Димитров
град за карикатурата му "Без думи", а тре
тата награда от 2000 динара получи Горан 
Челичанин от Варварин, който е "кръс
тил" карикатурата си също "Без думи".

Журито в състав Саша Димитриевич 
(председател), Бранислав Милтоевич и 
Кирил Георгиев реши да награди сьс спе-

ХЕ ЪЕРДАПНаградите за най-добрите карикатури обезпе
чихме благодарение на донорството на Вла- 

синскитеводоцентрали (ХЕ Гердап).

^ппвваппспяаопаппапппвввапааоивввпвппнпоиваи
; КотапВИпо скияГуо ъа ргокуойпщ рготеГ 1 ив1и§;е Моля, без докачение

На среща с председателя на 
Националния съвет на българите 
в Сърбия кметовете на селата в 
Звоиския край се оплакаха от бе
зучастното отношение па общи
ната към проблемите на бълга
рите в Бабушиишко.

Не е вярно! При общината е 
формиран Съвет за национални 
малцинства, на чието чело е - 
сърбин, бивш полицай!?

"НЕОЕКА” Дуопсе

- Рекага

- Рго12УОс!п]а атЬакга га ргеЬгапи 
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Вестник на българите в Сърбия
Издава: Издателство "Братство" 

Кей 29 декември, 8. 
Е-поща: пшЬ@тешатз.пе* ::о.


