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инвестиция

Пътят на Сърбия към ЕС У1ИУ6К

Драган Джилас: Надявам се, че ще стигнем
България, за да вървим заедно нататък.
* Петър Димитров: Докато всички страни от 
Балканския полуострв не станат членки на ЕС,
не може да се счита, че обединението на Евро
па е завършено.

В присъствието на министъра задължен за Националния 
ивестиционен план на Сърбия Драган Джилас, министъра на 
стопанството и енергетиката на Република България Петър 
Димитров, посланика на България в Белград Георги Димит
ров, собственика на фирмата У11Л1У СКОЦР О.О.О. от Бълга
рия Илиян Костов и директора на фирмата Петер Борашов 
бе направена първата копка на фабриката за производство на 
телевизори, климатици и други дребни домакински уреди. 
Първата копка направиха символично двамата министри, а 
директорът на УПХУ СКОЕ1Р Петер Борашев тръшна бутил-

в тежката машина, която ще работи върхука с шампанско
строежа. Стр. ©
Заседание на Националния съвет

Министър Калфин каза, че "Косово е НО бЪЛГСрИТе В Сърбия _____________Министрите на външните работи на
Сърбия и България, Вук Йеремич и чувствителен въпрос и България е за ди- д 
Ивайло Калфин, подписаха в Белград алог", като добави, че едностранното 
Меморандум за сътрудничество в евро- провъзгласяване на независимостта на 
интеграцията и в програмата "Пар- Косово, "не би било добро", 
тньорство за мир". Двамата министри се "България осъзнава интереса целия 
съгласиха, че присъединяването на Сър- регион да бъде в едно семейство, както и 
бия към Европейския съюз и бъдещия ползите, до които това ще доведе. Двус- 
статус на Косово и Метохия са съвсем трайните
отделни процеси. важни, радвам се, че българските иивес-

лг I/

отношения за пас са много
Досегашният изпълняващ длъжността директор на Иза- 

"Става дума за два процеса в един и тиции растат през последните години. телспю "Братство" Небойша Иванов, с решение на Нацио- 
същ контекст, но те ие са свързани, пито Работим много активно за допълиител- налния съвет па българите в Сърбия, е назначен за директор 

обусловени едии с друг", заяви на но облекчаване па визовия режим и ,.ш Издателството през следващите 4 години. От прнсьства- 
пресконференция минис тър траисграничиия трафик и за принцип- щИте ,ш заседанието - 16 се определиха "за", докато един се 

Йеремич след подписването на доку- по облекчаване в рамките па Европей- въздържа.

пък 
съвместна

Стр.^&мента.

Никола Ангелов

Живея
Стр. СШс акордеона
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УШ ШИР направи първата копка "I"“" ■2ТГ.Г-" ” 

но фабриката за домакински уреди
■ 1 --------------------- ----- ------------- " г)^ р^ .лиУ Ту, лгяпмя 1) Белград ше интензивнириповорир-ккоеоои-Република оьлюри у мелят на българската дипломация

по случай 70 годи»Iи от строе1 гс го кагЛ ,/е уа дъ/,гарим си
па сградата на улица Ъирчапино- много важни двустранните отно- 
„а 26 н която е посолспюто. меним, включително обсъдените ин~

Приветствайки гостите, вид- фриструктурни проекти. 
пи политически, обществени и 
културни дейци в Сърбия, пред
ставители на българското мал
цинство и па дипломатическия 
кор в Белград, българският 
цепремиср и министър Кал фии 
каза, че "легацията в Белград, от
крита през 1879 г. с указ па княз 
Александър Батенберг, е едно от 
пърлите дипломатически аген
тства на младата българска дър
жава".

"През

2

(От стр. 1)
Засега уредите ще се правят в 

помещения под наем, по още в | [•'
началото собствениците на ком
панията изразиха желанието си 
да изградят и собствена фабри
ка. От няколко месеца се про
вежда обучение за определен 
брой работници, които ще сгло
бяват телевизори в Димитров-

Р
пие и декоративно изкуство 
прехвърля мост и свързва офи
циалния характер на една дип
ломатическа инст итуция с наци
оналния дух и култура на Бълга
рия. Тук се намират творби на 
блестящи български живописци 

Дечко Узунов, Васил Стои- 
Константин Щъркелов, на

ви-

град.
Иначе двамата министри се 

срещнаха с отборниците и ръко
водещите в общината, където бе

като
лов,

представена инвестицията, коя
то е включена в Националния 
инвестиционен план на Сърбия.
Министър Джилас приветства 
гостите от България и им благо
дари, че активно участват в уве
личаването на инвестициите в 
Сърбия, а по този начин и в раз-
БИТ1ШТО на Сърбпя тези две магистрали да бъде го- телио добра връзка,
ща ^бяхамнсГго далеч оТис- това", подчерта" сръбският ми- Втория
тинския Запал но сега гоажла- нистьр. не само за България и Сърбия, а
ните на Пирот и Димитровград Министърът па стопанството и за ЕС, е газоироводът които за- 
ггмат щастието да се намират са- и енергетиката на България Пе- сега се нарича Южен г о ок ^ 
мо на половин час от една евро- тьр Димитров благодари за но- Това е от важно стратега гееко 
пейска столица - София. Това се каната да дойде в Димитровград значение, тъй като и Б влгария, и 
осъществи благодарение на и каза: "Сърбия винаги е била ва- Сърбия ще станат транзит ьори 
блестящото развитие на Бълга- жен икономически и полнтгг- па газ, а и поради бъдещото раз
рия през последнггте годнни, по- чески партньор на България. За питие на икономикггте в двете 
радгг което тя се намери в рамки- съжаление дълга години инеоо- страни, 
те на Евросьюза. Но да не мисли- щувахме по-лесно с Русия, от- Много важно за двете страни е 
те г-н министър, че това го каз- колкото с републиките от бивша развитието па туризма, а наясно 
вам заради Вашето присъствие, Югославия, а вие по-лесно с сме, че най-доброто място за
това го казвах и преди една годи- Америка, отколкото с България, планински туризъм па БалКсН-
на и преди шест месеца тук, за и тази граница беше тежка и ския полуостров е точно на гра- 
което имам свидетели сред при- трудно преодолима. Нещата ко- ницата между двете страни, на 
светващите. Надяваме се, че в ренно се промениха след влиза- билото на Стара планина. Да се

нето на България в ЕС, както и надяваме в кратки срокове да
да тръгнем заедно по-нататък, след подписването на споразу- развием съвместно един моде-
Националната инвестиционна мението между Сърбия и ЕС за рей курорт, който, ако действи- 
програма е онова, което дава ос- предстояща стабилизация и телио е модерен, би могъл да ста- 
нование за моите думи. Аз осо- асоцииране. България има всич- не и домакин на някоя зимна 
бено съм щастлив, когато виж- ки основания да се радва, тъй ка- олимпиада, защо не. Мисля, че 
дам все повече български фирми то позицията й е категорична: районът ма Димитровград, пора- 
в Сърбия, защото това са все пак докато всички страни от Балкан- ди стратегическото си положе- 
европейски инвестиции, които и ския полуострв не станат членки ние, е обречен на едно бързо и

добро развитие и до голяма сте-
Шайй пен това ,це ^ьде РезУлтат отЦЩ добрите отношения между Бъл-

гария и Сърбия.
Във връзка с всичко това е и 

поводът ми защо съм тук - тази 
инвестиция, която по размери 
сигурно не е много голяма, но е 
на много важно място и се създа
ва център, в който да се концен
трира индустрията. Това е про
ект, който е ориентиран към бъ
дещето, и е много важен и за Ди
митровград. и за България. Ние 
сме много доволни от това, че 
България, която допреди 
шесг-седем години беше в много 
тежко икономическо състояние, 
в мбмента е в ТОП десет на ин
веститорите в Сърбия и непре
къснато се придвижва напред: 
бяхме на около 35 милиона евро 
български инвестиции, сега 
сме на около 70 милиона евро и 
искреио се надявам в кратки сро
кове и тази сума да се удвои. Има 
вече и важни сръбски инвести
ции в България, така че препли
тането на капитали е много ин-

1937 
цар 
рис 
одобря
ва с указ 
и з р а з- 
ходнапе- 
то на пет 
милиона 
зла ти и 
бъл гар- 
ски лева 
за преус- 
т р о й- 
ството на

Министрите Лжиляс и Аимитров (в сред сина), българският 
Георги Аимитров (вдясно) и кметът Величковпосланик

11осланикът Аимитров и съпругата му посрещат гоститесградата 
на рези
денция- именития стьклописец Иван 
та, която през настоящата годи- Пенков, както и на майстори от 
на навърши 70 години. Подреде- тревненската дърворезбарска 
пата в нея колекция от върховни школа", каза Калфин. 
образци на българската живо- М. Т.

Обсъдени документи на 

Издателство^Братство"
един момент ще ви настигнем, за

(От стр. 1) ставиха своите отчети, които бяха 
приети едногласно. За образование- 

леновете на НС обсъдиха и то на майчин език, изучаването на 
предложените документи на Изда- български като майчин и броя на 
телството: Правилника за организа- часовете по български в училищата 
ция и систематизация на работните НС прие решение да се организира 
места и Програмата за работа през 
2008.

среща на директорите на училищата 
в Димитровград и Босилеград и на 

Бяха обсъдени и приети и отдел- представители на общините, поради 
ните програми за вестник "Брат- приемане на единно становище, за 
егво , за детското списание "Другар- да може пред министерството да се 
че , списанието "Мост" и за книгоиз- търси оптимално решение, 
дателската дейност. Членовете на НС приеха и реше-

Избрани са и Управителен съвет ние за председател на комисията за 
ма Издателството, в чиито състав са сътрудничество с Република Бълга- 
Воислав Божилов - председател, Пе- рия да бъде избран Иван Григоров 
не Димитров, Зоран Петров, Славчо от Босилеград на мястото на кмета на 
Велинов и Мила Басов, както и Над- Босилеградска община Владимир

Ша 4*
гу

'ШлЯт'

щШтт
уА шт

ш зорен съвет в 
състав: Милисав 
Николов, Йови- 
ца Костов и 
Алекса Ташков.

Н а ц и о н а л- 
иият съвет обсъ
ди и бюджета си 
за тази година. 
Бе изтъкнато, че

Ш Щ

0П'3 Г1-1
#4*

; V;

средства за ра
бота не само на 
НС на българи
те, но и на оста
налите са обез
печени

печеАиректорът на У1ГГУ СЯОЦР Петер Б орат е в 
тръшна бутилка шампанско

за нас, и за инвеститорите се по- на ЕС, не може да се счита, че 
казаха като много добри. Аз се обединението на Европа е завър- 
надявам, че положителния опит, шено. Затова за нас особено ва-
който като инвеститори имате жен е напредъка на Сърбия и то те„зишю и това е в интерес и на 
от Сърбия, ще споделите и с дру- напредъка по посока на интегра- двете държави. Мисля си, че ние? вята:
седем-осем месеца на 'една среда ние ве?е сГговорихме^ггаДжщ бърз"“^рТо^аге^ромени'"Г° 
на премиера Кощуница с минис- лае, че до края на тази година ще ветата в зплзтт т
трите е прието стратегическо ре- бъде подписан договор с порту- общинската скупщина, а след 
щение за Сърбия, в което прио- галска фирма, която трябва да тов^и по в 'а пЪпВаТа копка 
ритетни по важност са две авто- строи магистралата "Тракия", а копка
магистрали-едната от Ниш през пътят от София до Димитров- б7,ртмо . Д преход в зоната на 
Димитровград до София и дру- град на практика е част от тази център п- .ф-ьегвахг^и начал” 

към границата с Македо- |^1и?о™ кръг Горан

"Проектите са готови, подгот- изграден. Най-добър резултат ламентаТсърб^ГоГдими?- 
вя се документацията за търгове- ще се постигне, ако след три го-, ровград Зоран Петров Гостите 
те и надявам се, че по време на дини се срещнем с двете магис- Ьяха приветствани и от кмета на

че София и Димитровград Веселин Велич- 
елград са свързани с изключи- ^ов. У ^

през
втората полови
на на годината, 
благодарение 
настъплението на всичките НС 
правителството. За следващата годи
на би трябвало средствата за нацио
налните съвети да залегнат в бюдже
та на Сърбия.

Разисквайки по средствата за тази 
година, някои от членовете възрази
ха защо няма отчет на комисията по 
финанси при НС, за да може по-об- 
стоино да се обсъди и да се види 
по-конкретно как те са изразходвани. 
Останалите средства от тази година - 

динара, ще бъдат 
прехвърлени за разноски за следва
щата година. Комисията по финан
си ще проведе заседание, за да нап
рави отчет и план за следващата го
дина.

Председателите на комисиите по 
образование и информиране пред-

Захариев, който остава член на коми
сията. На заседанието не бяха посо
чени причините за тази смяна.

НС още веднъж констатира необ
ходимостта от Министерството за 
местна самоуправа да се търси отго
вор на иска за връщане на стар 
име на Димитровград - Цариброд- 
Както е известно още от времето на 
ДОС има изпратено решение на 
Общинската скупщина, на което все 
още няма отговор.

Известно е също, че НС прие ре
шения за изгледа на герба и знамето 
на малцинството. Досега няма никак
ви възражения, но няма ни решение 
от Съвета на Националните съвети, 
чийто председател е Воислав Кощу
ница.

към

ОТО

около милионгата
МИЯ.

мандата на това правителство, тр 
ако не всичко, то голяма част от Бе

али и си кажем,
АТ.АТ.
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Служебната (не)употреба на майчиния ни български език (4)
След катастрофалните 
Югоизточна Сърбия наводнения в

Министър Джилас В полицията и в съдилищата ■ на сръбски
П0С6ТИ ЬаОуШНИЦа Пише: Васк° Божилов
*ттт^т»пг.„ Полицаите и съдиите казват, че спазват зако-
Щ прехвърлят 900 милиона динара *Бед- нопР^Дписаиията по въпроса за езика и писмо- 

ственото положение заради питейната вода то^ш българите, но те едва ли искали да упот-

1а^Гж-Р^ТЪ.яЪТ бе3 портФейл' скот° стопанство, около 270 ми- пп™^™ показва, че бъл- мнозинство, живеят и българи? 
Кпшл,3 реализацията на лиона на инфраструктурите гаР.^ки “ик не “ ползва и в орга- От ПУ Пирот не отговориха 

илнвестиЧионна обекти и4милиона динарав ин- ~ ° са лосгове на влас- на въпроса, а вранянци казват: -ткжт тшш
от наводненията към края на но- главния водопровод х™ Бела ™ кои™ всичкте съобщения са * Въз основа на (досегашната 
ември. Придружен от ръководи- паланка и Ниш както и на ма на сръбски, е поместено и едно практика, която показва, че всич- 
тели на общината и функционе- гистралния път Пирот-Леско- г, СрЪ~СКИ и Иа български език. 
ри в Пиротски окръг министър вац, които според груба препей- ° гражданите се осведомя-
Джилас обиколи фабриката за ка надминава/500 Р^лн динара " ФС Пр" ось1«ествЯ11ане «а 
вода и моста в Любераджа, на може да се предположи че правата с" при административ- 
които са нанесени най-големи крайната цифра ще надхвърли 
повреди и няколко домакинства 900 млн. което с около 100 млн.

формуляри са на сръбски и че 
преписките с гражданите се во
дят на сръбски, се стига до изво- 

ПУ във Враня, съответно 
но производство имат възмож- Пирот, и техните полицейски 
ност освен на сръбски да комуни- станции технически не са обзаве- 
цират и на езика на национално-

ки

да, че

3. Колев
дени за комуницираие с бълга-

въпроса и изясним нещата третият ни въпрос до двете ПУ. законопредписанията за езика и 
по-добре, ще посочим отговори- От Враня отговарят, че "с по- писмото - Не водим регистър за 
те на въпросите ни, които полу- добряването на техническите това колко дела са водени на бъл- 

в чи?ме от иачалниците на поли- възможности Полицейското уп- гарски език, но през последните 
пеИСКИТе УпРавления в Пирот и равление занапред ще създава седем години едва ли има някол- 

-*-■ условия числящите се към бъл- ко, казва той и подчертава, че
Ма въпроса ни как тези две по- гарската народност да употребя- всички съдии са българи, които с 

лицеиски управления прилагат ват своя език и писмо, съгласно помощта на преводачи могат да 
Закона за служебната употреба Закона за служебната употреба водят дела на оъ
на езика и писмата на територи- на езика и писмото". Пиротчани той.,
ята на Босилеградска, т.е. Ди- казват, че "с подобряването на
митровградска община, в които техническите възможности ПУ д
българите са мнозинство и в чии- Пирот ще настоява да създава ус- писания нрокуратурите°не'кон-' 
то статути българският език е в ловия и за доставка на формуля- тактуват по пряк начин със за- 
равноправна употреба, техните ри и на дописки на езика на на- подозрените, така че не са ги за- 
началници в писмена форма от- родностга, съгласно закона". сягалиразпоредбите за езика и
товарят почти по един и същ, Българският език едва ли се писмото. Общинският прокурор 
униформен начин. ползва и в общинските съдили- в Сурдулица Даниела Трайкович

- Полицейското управление ща и в съдилищата за на- обаче пояснява, че според новия
във Враня, компетентно и за те- рушения в Босилеград и Димит- Наказателен закон прокурорите
риторията иа Босилеградска об- ровград. Наистина съдиите щс превземат ролята на досе-
щииа, в унисон счл. 12 и 13 от За- предварително се допитват със ушните съдии-следователи, в
кона за служебна употреба на страните в спора на кой език да ^шдгТтвят закому7ицира^е с
езиците и писмата, дава възмож- се води дедото, но хората не ис- българите и на майчишт им 
ност управителната процедура, с кат". Названията на общинските език, разбира се, доколкото това 

в село I орчинци. Най-големи динара е повече от първоначал- която се решава за пргвата и за- съдилища в двете места са напи- те поискат.
щети в това село е претърпяло ните ни преценки, каза Янкович. дълженията на числящите се сами на сръбски и на български,
семейството на Югослав Бранко- Той добави, че досега Бабуш- към българското малцинство, да съдебните зали и имената на съ-
вич. нишка община е получила зна- се води иа български, доколкото диите и на останалия персонал в Трябва да се подчертае, че над

В изявление пред журналис- чителна помощ от братските и това поиска лицето, за което се Босилеград са на сръбски, а в Ди- шест десетилетия в общинските 
тите министър Джилас каза, че 
на място се е уверил в огромните 
размери на щетите, предизвика
ни от наводненията и че прави
телството на Сърбия вече пред- получихме значително количес- 
приема конкретни мерки за тях- тво храна за добитъка. Помощ 
ното премахване. Той добави, че ни оказаха и общините Сурчии, 
от НИП ще бъдат отпуснати 473 Звездара и Печинци", каза Райко 
милиона динара за премахване Янкович. 
на щетите в тази община.

лгарски, изтъква

Ш
Министър Джилас пред къщата па Югослав Бранкович

други общини в сграиата. води процедурата, се казва в от- 
"Община Плевля, с която сме говора на ПУ във Враня и под- 
побрагимени ни е отпуснала чертава, че "на територията иа 
5000 евро, а от Бачки Петровац

митровград са и иа двата езика. съдилища в Босилеград и Ди- 
- Докрай спазваме и прилага- митровград не е имало съдебно 

ме законопредписанията за производство, което да е напъл-

,,-д п.уЪнЛтпя п;. 1-пптп яи II 1С/1С1 иусск-т II у|и?.Ьспи чпоПсЬи ($ю ке и|угс1и|с ьиИиют орЗПпсо^почпо 
иокга]»пс).’па/с/.1С1тп таппппо^тьпо(К'о[слСчо(па~$гр$ко1)Гуа1$кот I тацрп.чкот) то^и4азо:

ргуоМсрсп! иргаут, кпЧчСи!, |>агп№и Н« с1п1й< роЯирак и коте ас гс&мш о рг.пмтв I (юЯло&ита уаДапа. ^ 
\г Мф И1|П5Шк \ (К11икс и ткуот рояирки » и усй уй Ит ромиркоп!;---------------------------------------- ”Министър - спасител

Бедственото
положение
продължава

Кортежът на министър Джи
лас пристигнал минутка-две 
сдед като на един запой колата на
пиротския журналист Непал Па- , _
уиович се хлъзнала но заледено- Ьосилеградска община не е има- употребата на езика и писмото, и но на български език. Пръв опит
то платно и се строполясала и ре- ло искове от числящи се към случая па българския език, а в сь- направи съдията Драган Янев
ка Лужмица. Колоната била малцинството за издаване па дебпите производства предвари- през 2003 година, когато беше в
спряна и всички се притекли па двуезични явни документи в тел по търсим от участниците да Общинския съд в Босилеград, а
помощ включително и минис- компетенция па МВР". Същия кажат на кой език да се води де- сетавСурдулица.Внаказателно-

дъджава да е в сила. Председате- тьоът Те поизправили колата отговор дава и полицейският сь- лото. Досегашната практика то производство по частна тъжба
лят на Временния орган в КОято се била обърнала па пок- ветпик Славолюб Мадич от ПУ в обаче показва, че хората не проя- на Васил Такев срещу обвиняе-
Бабушница Ранко Янкович под- . си и ГЮМОп1али иа Паупо- Пирот, по не посочва дали хора вяват жедаиие съдебната проце- мите Димитър Димитров и Иван 
черта, че то няма да бъде отмене- вич да излезе от нея Издигайки от Димитровградско са искали дура да се води па български, Николов за клевета в печата, той
но Iвсе докато не се обезпечи ка- ^.Ятя министч п Лжилас ктсо полицейските органи стях да ко- казва председателят на Общип- беше създал условия то да се во-
чествена вода за пиене и за готве- ™ 1 ,„асе1, муницират иа български. ския съд в Димитровград Зоран ди изключително на български,
не на храна, тъй като водите от живот ” Макар и * Как полицейските унравле- Колев и подчертава, че от четир- Но, когато се очакваше така да
осемте кладенци и извори в Ба- ‘ тепродължили "ия въа вРамя “ ПиНот “Рила,ат ната с,'дии трима са бългаР1> и стане Такев се отказа от тъжбата
бушница съдържат недопусги- си- водоема в Любе- посочения закон в Сурдулишка, че са готови посредством сьдеб- си и иа съдията не остана нищо
МО количество бактерии, а в глав- 1 водоема съответно в Бабушнишка общи- пи преводачи да водят дела и иа
ното водохранилище в Люберад- Р Новииарът Ненад Пауновия, на, в които освен сърби, които са български.
като0»есесаииоаволоемъг“вЛю- ко‘1™ е с0,^ГГГ|е,1ИК "аСъдията е Общинския съд е Сурдулица Драган Писа казва, че не е все 
бетлжя ПяГл/шниияни ' ше се '° ади0, Спорт плюс , бил за „ „и(о, когато едно дело изцяло се води па български, каквато

раджа, оаоуипги 1ани ще карай в бабушнишкия Здравен оъзможност имат общинските съдилища в Босилеград и Димитров-
снаодяват с вода от цистерни дОМ/ където му била оказана град, в които общини български език е в равноправна служебна у п
или ще купуват бутилирана. първа медицинска помощ, а от- раба, и когато то се разглежда в някоя друга среда, в която той не е

- Когато става дума за щетите, там с ЛИцейка бил прехвърлен в в служебна употреба. - В първия случай, разбира се, ако страните в
предизвикани от водната сти- Пиротския медицински център, спора поискат, с помощта иа преводачи цялата ппоцеду/. 
хия, те най-вероятно ще падми- еднодневно наблюдение телпо и протоколите и съдебните решения, се води над
пат първоначалните ни прецен- той $ИЛ пуснат иа домащпо ле- Протоколите и решенията се пишат и на сръбски, понеже могат 
ки, които възлизаха на около 800 КуВапе, 1 да притрябват за второстепенните инстанции. Във втория случай
млн. динара. Комисии те за тях- у изявленията на свидетели, вещи лица и други, които участват в
ната преценка вече са изчислили г процедурата, както и протоколите и решенията, са на сръбски. Но
над 65 млн динара щети в сел- Часлсш Ьлагоевич иск на българин те му се превеждат па български?.поясняватой.

Законопредписанията даваш възможност, но нс налагаш

Провъзгласеното след катас
трофалните наводнения в края 
на ноември бедствено положе
ние в Бабушнишка община 
ради липса на питейна вода про-

по-

друго освен да прекрати делото.
Български език едва ли се чу

ва и в съдилищата за нарушения 
в Босилеград и Димитровград. 
Съдията в Димитровград Милко 
Станков, който казва, че не сь- 
ществуват никакви затруднения 
делата срещу заподозрените да 
се водя т на български, подчерта
на: - В двадесетгодишната ми ра
бота само един човек поиска де
лото му да се води на български!

ош-

)а, вклтчи- 
ългарски.

-Продължава-
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"Екуест" ще развива 

бизнеса на 

"Техномаркет" 

на Балканите

Днес

Г
Премахването на гранични- подпечатани в четвъртък пре- посочи австрийският канцлердаждас даг-гггг -в

точна Европа и западните им своите излишни митнически кия и Авсгрия паметното съ- тскБо/1Канс", чаСт от ин- зина в Белград,
съседи па 21 декември носи пунктове. битие ще бъде отбелязано с псстициошшя фонд "Екуест", След финала на сделката,
убедителен символизъм за те- Преди по-малко от 20 годи- концерти и заря. финализира тези дни сделка- 'Екуест' вече има 73/о т
зи които в продължение на ни отиването в чужбина бе все Ще станем първа класа ев- ^ с която придобива част от Техник и Ком в Сърбия и
дълго време са живели зад още контролирано в бившия ропейски граждани, вече няма веригата за бяла и черна тех- 50/° от КиК електропикс в
"желязната завеса" и са били комунистически блок, а пъту- да има проверки, чакане или ,|ика "Техномаркет" в Сър- Черна гора, които управляват

Запад бяха рядка унизителни процедури па гра- бия и Черна гора и обяви на- Техномаркет' в двете стра- 
цицата", подчерта Роберт Фи- мереиието си да стане соб- ни. Общата цена на сделката 

скорошна ствеиик на дял от бизнеса на е 5.7 млн. евро, като 1.7 млн от
от тях са собствени средства на 

част е

т.г. ве-

ваиията напринудени да се чувстват като 
"втора класа граждани" в еди- привилегия.
нна Евоопа За гражданите па балтии- цо по време

степенно. Първият етап бе вън бившия Съветски съюз д р Р Косово. Информацията стана заем.
през 1989 г„ а вторият ще бъде "братска страна като Унга- присъедиплха към СС през яспа аг сьобщение на фонда
през декември", обяви чешки- рия, Полша или България, 2004 I., техни р Д до алтернативния сегмент на стратегия да разрастваме
ят премиер Мнрек Тополапек изискваше специално разре- още бяха принудени да се ре- а0Ид0нската борса, където са присъствието си в региона и
по време на скорошната си ви- шепне. дя г на дълги опашки и да ча- лиегвани книжата му, и беше възможност за значителен
зита в германския град Дрез- "Това, което се случва, е не- кат тромавите процедури, с ПОТ1Гьрдеиа от мениджъра на растеж на "Техномаркет", ко- 
ден, която имаше за цел под- що, което нашето поколение което страните от Западна софийския "Техномаркет" .ментира Петер Каралайнен,
готовка на страната му в Шен- или нашите родители никога Европа предизвикваха тяхно- г.н Николай Китов. който е управляващ пар-
генската зона. не са можели да си представят, то огорчение. Очаква се след През следващите години тньор в "Екуест'.

премахването на граничните инвестиционният фонд има През миналата година
готовност да увеличи дяла си фондът стана мажоритарен 
в бизнеса на "Техномаркет" в собственик и във веригата в 
Сърбия и Черна гора до 100%, България. Освен това "Еку- 
става ясно от съобщението, ест" придоби и друга верига 
След като разви мрежата си в за техника в региона - румън- 
България, търговската верига ската "Домо", като обяви, че 
през последните години планира да слее бизнеса на 
следва стратегията за активно двете марки. 
навлизане на пазара в съсед
ните на България държави.

па

"Сделката е част от нашата

Чехия, заедно със своите съ- когато границите паднат, св- 
седи Полша, Словакия и Унга- ропейската идея се превръща контролно-пропускателни 
рия, трите балтийски репуб- във 
лики, Словения, както и Мал- подчерта унгарският премиер палите страни от Шенгенската 
та, ще се присъединят днес Ференц Дюрчани.

"Там, където през 1989 г.

всекидневна реалносг", пунктове на границите с оста-

зона (очаква се контролът на 
летищата да отпадне на 31към 15-те страни, които вече са 

част от зоната, в която бяха бодливата тел бе все още сим- март 2008 г) източноевропей- 
премахнати паспортните про- вол на изолация, бариерите ците да станат пълноправни

ще паднат. Това е символ на членове на Европейския съюз. 
Последните паспорти бяха свободна и отворена Европа",

Т. Петровверки.

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

'ш Страх ни е, защото сме страхливи, а не защото сме патили
Както вече посочих, създаването на ДСБЮ за

почна към края на август 1990 г. Инициативата ста
на една от най-честите теми сред нашенци много 
преди "официалното" й публикуване (Демокра
тичен съюз на българите в Югославия, "Братство", 
21 септември 1990, стр. 1).

КАК РЕАГИРАХА. НАШЕНЦИ. Под нашенци 
тук подразбирам българите в нашите краища, как
то и българите, които бяха мигрирали в сръбските 
градове, но не и тези, които заемаха постове във 
властта. Те са "специална" категория и реакциите 
им ще бъдат разгледани по-късно.

Ние, инициаторите, знаехме, че българското 
малцинство в Югославия живее в атмосфера ма 
страх, която беше поддържана с десетилетия. На
дявахме се обаче, че крахът на тоталитарната сис
тема и напирането на демокрацията ще помогнат 
на ДСБЮ да разчупи леда на страха и да инициира 
кретивна дискусия по проблемите на малцинство
то, за да бъдат намерени най-добрите начини за 

преодоляване. Но размерите на страха, с 
които се сблъскахме още при събирането на необ
ходимите за регистрацията 100 подписа, направо 
ни стряскаха!? По телефона или в непосредствени 
срещи бяхме обект на истерични изливи на омра
за, най-мръсни псувни и заплашване с физическа 
ликвидация: "Издайници, как смеете да създавате 
българска партия в Сърбия? Заради вас сърбите 
ще ни запалят къщите и ще ни изколят, по-добре 
ние да изкодем вас!" Напразни бяха нашите уси
лия да им обядним, че не работим нищо извън кон
ституцията и законите. Техният "генетичен" страх 
ги правеше глухи за нашите аргументи, въпреки че 
те бяха неопровержими. Срещу този примитиви- 
зъм имахме само една отбрана: "Кой има по-лошо 
мнение за сърбите - ние, предателите, или вие, 
патриотите?" В същия миг агресията спираше!?

За съжаление невероятните размери на "на
шия" страх забелязвахме и при нашите хора, кои
то ни подкрепяха. Затова събирането на подписи
те беше трудна задача. Изпълнихме я благодаре

ние на нашенците, които веднага подкрепиха ини
циативата и без 
реализиране.
белградската група, Зоран Димитров от Цариб
род и босилеградската група Радко Стоянчов,
Иван Григоров, Велин Стоичков, Асен Михайлов,
Иван Николов... В какво беше проблемът? В лич
ната карта! Освен подписана декларация, законът 
искаше от основателите и фотокопие на личната 
карта. От мнозина нашенци получавахме пълна 
подкрепа, даже и добри предложения за дейнос- ' 
тта и вътрешната организация на ДСБЮ, но щом 
споменехме фотокопие на личната карта, те се от
дръпваха и на пребледнелите им лица ясно се че
теше големият страх: "Само това не! Не искам да 
имам досие в полицията!" Немалко нашенци ни 
охрабряваха да регистрираме ДСБЮ, а след това 
да ни помогнат "и що могат, и що не могат".
По-искрени бяха нашенците, които се усмихваха концлагер на остров Голи оток в Адриатика! Гово- 
тъжно и свиваха рамене: "Хубава работа сте започ- Рим така, понеже това е "гениалното" ни оправда- 
нали, но не знаете каква мечка чъчкате!" ние да си наведем главата, за да ни е по-лека смър-

МЕЧКАТА Е ЕДНАКВО СТРАШНА ЗА ВСИЧ- Тга' И да не пРеДприемем нищо за собственото си 
КИ, НО НЕ ВСИЧКИ ЕДНАКВО СЕ БОЯТ ОТ спасение- А к°и трябва да се бори за решаването 
МЕЧКАТА. И тогава, и през изтеклите 17 години, На нашите проблеми, освен самите ние? Кой тряб- 
и днес често мисля за страха, който парализира ®а Аа иа?°РИ 33 спазването на нашите неотчуж- 
българското малцинство в Сърбия. И винаги сти- д т и малЧинствени права, ако не ние? 
гам до един и същ извод: нашият страх е много го- „ох,!1Р~ОЗЪТ и.непРавдата навсякъде срещат 
лям, защото сме много страхливи, а не защото сме 3 ^Р0™83'но не и при нас!? Да сте чували, че 
много патили!! Сега ще гракне цял хор: "Знаеш ли °Рганизирано се е съпротивя-
какви ужаси сме преживели край границата от тп„Ряя ° дба ПР|^И появата на ДСБЮ.
1920 до 1941, как сме тормозени от кралските ТРябвашеДа изминат цеди 70 години от откъсване- 
жандарми и граничари, колко души са убити? Заб- Т°' 33 Д3 се ПОЯВИ Легадна организация която с ле- 
равяш ли злото информбюровско време от 1948 до гитимни Демократични средства се бори срещу 
1955 г. и страданията на много нашенци на Голи асимилацията! Това е първият от тежките аргу- 
оток? Забравяш ли убийствата и ужасния тормоз, мен™ 33 твърдението, че създаването на ДСБЮ е 
който претърпяхме от Удба и Кос!" Знам и не заб- ВеЛИКО сьб”т“е в историята на българското мал- 

г цинство в Сърбия. А ето и втория: самото същес
твуване на ДСБЮ е онзи пример, който ни беше 
необходим за преодоляването на нашия голям 
страх!

гзусловно се ангажираха за нейното 
Нека да спомена Раде Стойнев от

Богдан Никиоиов Бяга от сянката си

тяхното

сьот-

равям, но изводът остава същият!
За "нашия" страх ние говорим така, като че ли 

всички сме живели в периода на насилствената 
асимилация между двете световни войни! И като 
че ли всички сме били в ужасния комунистически - Продължава -

Кирил Георгиев
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Ер горя о Европейския съюзКоледен концерт
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През 2007 г. Европейският 

I съюз очакваше от България 
■ борба с корупциятар^|§1Йч,

1,1,11 ™ ^-шр*
рящите се врати на Европей- ските граници и отмяната на 
ския съюз", заявява журна- визите за страните от ЕС, с 

морга- листът. точност да се каже, че населе-
р мата престъпност, а По прогноза на икономисти нието на България е все съ- 

лгарите от ЬС - по-добър най-сложно от всичко ще бъ- щите тези осем милиона, е 
де със земеделието. сложно. Абитуриентите се

В с. Опицвет, което се на- подготвят да учат в Париж и 
ди една година към ЕС, Бъл- мира недалеч от границата Лондон, 
гария не само направи кири- със Сърбия, към изисквания- В София все по-често може 
лицата негова официална аз- та на ЕС за съвременно фер- да се видят чужденци, които 
оука, добави към население- мерско оборудване се отна- доскоро бяха рядкост. Жур- 
то на блока 8 млн. души, но и сят като към нереалистични, налистьт Албена Шкодрова 

апа наи-бедната стра- "Просто нямам пари да из- заявява, че не всичко се е слу- 
на-членка. пълня тези искания, заявява чило на 1 януари 2007 г.

атова на въпроса, какво се фермерът Владислав. - За да "Количеството на туристи- 
е променило в страната за ед- оправдая разходите си, ми се те от Западна Европа има 
на година, българите отгова- налага сам да продавам зеле, стабилен ръст през послед- 
рят. Цените . вместо да го дам на прекупва- ните няколко години, откак-

Ако се събере всичко чуто, чи". то бе взето решение за наше-
ще се получи, че цените са В продължение на година то членство е ЕС. Така че, тук 
се повишили, заплатите са от Опицвет са си заминали бе важен целият процес, а не 
останали предишните, а па- над 40% от неговите жители, формалният акт на присъе- 
рите от ЕС никой не е видял". Някои към София, а други диняване към ЕС.

към Италия и Гърция. Една от причините за пъ-
Но в Опицвет продължа- тувания в България е закупу

ват да се надяват на строител- ване на недвижимост. С при
щевки българин дълбоко в ството на няколко преработ- съединяването към ЕС цени- 

на Душата си винаги е бил евро- ващи предприятия с пари от те на българската недвижи- 
:1М пеец, смята бизнесменътРад- български и западни инвес- мост, естествено се повиши- 

ко Влайков. - Но голяма част титори. Кметът на селището ха, но не толкова, колкото се 
от населението се е оказа аб- заявява, че "за момента не е очакваше. Пробвайте да си

Т

Присъединявайки се пре-'ШлШш■т. < ■

V] <

Концерт по повод настъпването на 
Монтана фолклорни

коледните празници 
от Монтана и ре

гиона, които са спечелили през годината награди от наци
онални и международни фестивали.

изнесоха в състави

Диференцирани 

заплати за депутатите
Бяха ли готови 
българите за ЕС?

Депутатите ще получават 
диференцирани заплати. То-

Депутатите-членове 
постоянни п а р л а м ента рн и

ва реши парламентът при комисии ще взимат 15% по-
приемането на промените в вече, а парламентарните сек-
Правилника за организация- ретари - с 10%. Депутатите солютн° неподготвена за ли- видял нито стотинка от евро- намерите къща или апарта-
та и дейността на Народното приеха, че за участие в подко- берализацията на цените, пейските пари". мент на стойност над 200 хил.
събрание, предаде Агенция мисии, временни комисии и последвала след присъединя- На първо място всичко се долара - едва ли ще успеете.
"Фокус". Надя Антонова от работни групи, техните зап- ването към ЕС. Много хора и оплакват от сложността на Първи в списъка на клиен-
"Коалиция за България" зая- лати също ще се увеличават Д°сега не вярват, че искания- оформянето на документи за ти за български квадратни
ви от парламентарната три- пропорционално на времето та на Европейския съюз ще получаване на финансиране метри са британците, след
буна, че депутатските запла- за работа и в рамките на бъДат задължителни и мис- и липса на информация за тях руснаците, които изпит-
ти ще отговарят на действи- не-голямо увеличение от 5%. лят/че може да успеем да ги възможностите за получава- ват носталгия по златните
телно положен труд, вместо Депутатите ще получават и заобиколим". не на пари за определени пясъци от времената на съ-
на всеки да се раздава по рав- бонуси към заплатите си - за Независимият американ- проекти. ветския Интурисг .
но. Това според нея ще стиму- трудов стаж и професиона- ски журналист Матю Брунва- България ПРвЗ 0ЧИТ6 А междувременно страна-
лира активността на народ- лен опит (1%), докторска сте- сер, които живее и работи в птаРЗ ЕвРОПЗ та попадна в международни-
ните представители. пен (10%), както и за реализи- Бъ',гаРия вече осем години, НсI 01 ара Европа те новини, когато 70 хил. учи-

Парламентът реши, че ме- ране на национални приори- смята' че българите подкре- Опасявайки се от наплив тели започнаха стачка, която
сечното възнаграждение на тети. От депутатските запла- пят иДеята 33 Европейския на имигранти, някои страни започна почти два месеца,
председетеля на НС ще бъде с ти ще се удържат вноски за е*ва ли не повече °т ста- от ЕС' например Великобри- Преподавателите,
55% по-високо от основната данъци, социални и здравни Рите страни-членки. Но те тапия, ограничиха броя на лата средно е около 160 евро
депутатска заплата, замес- осигуровки. При неоправда- възприемат своето членство българите и румънците, на на месещ излязоха на улици-
тник-председателите ще по- по отсъствие от заседание на ,1е като собствено постиже- които е разрешено да рабо- те с искане тя да бъде увели-
лучават с 45% по-високи зап- комисия, работна група или ние' а като решение на ня- тят на тяхна територия. чена двойно,
лати, а шефовете на парла- подкомисия, добавката на какви началници в Брюксел .
ментарни групи и парламен- народните избраници ще се „См М1ЮЗИНСТВ0Т0 АшциадаятГз^Тънш.™ по- РЗЗВИТИе
тарни комисии-с 25/опове- удържа. от българите мислят, че сгра- литика, а до 2006 г. посланик

пата е "скочила" към затва- ма България в Москва, в отно- та много се говори за тези се-
шението си към София Запа- дем милиа 
дът има немалко стереотипи. Милена

чиято зап-

По мнението на Илиян Ва- Мияиарди за

"Вие знаете, по телевизия-че.
арда евро, разказва 
Червенкова, худо

жествен ръководител на чае- 
"Разделепието на Изток и тен театър. - Но сред тези 

Западвсеощепеедоизживя- програми, в които се раз
но до край, смята той. - То простира финансирането на 
има дълбоки корени, още от ЕС, аз не съм чувала думата 
времето, когато Западът на- "култура", 
рече целия Изток "хаос". "Има пари за проекти за 

2007-а е най-успешната година за политика- тта с подкрепа па бизнеса ")оЬз" са били вклю- "Сега ние, за да не сме строителство на пътища, за 
та на заетостта на Република България с рекор- чеии 4640 лица," заяви Масларова. Тя посочи, цросго част от този хаос, развитие на селското стопан- 
дното повишаване на икономическата актив- че по Гаранционния фонд за микрокредитира- трябва да бъдем активни. Да ство и градската инфраструк- 
мост на населението. През деветмесечието и не са били отпуснати близо 950 кредита и 21,7 си спомним скорошната ис- тура, а за култура - няма. 
ние вече надхвърлихме 67% ниво на икономи- млн. лв., което по думите й говори за засилен тория с изписването на дума- Въпреки че, ако си говорим 
ческа активност на населението, тоест това са интерес от страна на гражданите в страната да та "еПр0" иа кирилица. Като откровено, аз не вярвам осо- 
показатели, които са с изключително голям развиват частен бизнес. В политиката па пазара че ли дреболия, но всъщност бено във възможността за по- 
ръст в сравнение с 2006 година. Това заяви ми- па труда добри успехи е поегишал‘ ,, ТОзи въпрос има огромно лучаваие на тези пари
нистьрьтнатрудаисоциалнатаполитикаЕми- ратът на пазара ,,а^РУл‘>' д значение: от това зависеше, ва не се интересувам", добавя

Масларова при представянето _ь,а ^и^рше- кирилицата ще бъде тя.
ботпиците в тях. "Делът па работниците, ра&о- официална азбука за Евро- Да се разпорежда с парите 

„ неблагоприятни условия от 28%, тази пейската централна банка, е възложено на българското 
година са малко пад 19%. Дадени са над 373 000 заявява Василев. - В Европа правителство. В Брюксел по 

който няма сезшнш^аетостГбез- задължителни предписания на работодатели- разбраха, че това не е егои- този поводи и досега не са
те< от които 99 % са изпълнени в срок. Също та- зъм, а въпрос на уважение, и спокойни. По данни на Цен- 

оаботено отлично "Броят иа регис- каделът па предприятията, извършили оценка започнаха да се отнасят сува- търа за изучаване на демок- 
безработии е намалял с 31,5 %. През па риска, приели и реализирали програми за жеИие кт.м нас. Защото за рацията - за 2006 г. в Бълга- 
■ветмесечие на 2007 година имаме намаляване на риска от 51,5% през тази година Европа е ценна не еднород- рия за подкупи са били даде- 

регистрирани безработ- нарасна на 71%," заяви Емилия Масларова. ността, а многообразието". ни около 1 млн. евро. Данни
...мният министър. Министър Масларова заяви, че ще продъл- за 2007 г. - първата година от

Масларова каза още, че през тази година са жат да настояват и ще отстояват твърдото и ЬЪЛГарИЯ Нв е ЗЗД членството в ЬС
се провели 19 трудови борси, па които са били прозрачното и ефективното разходване па гранИЦа 
обявени 4200 места, от които 3500 месга са били средствата от социално подпомагане, 
заети веднага. "С проект за създаване па заетос-

Емилия Масларова

2007-а е най-успешната година 

за политиката на заетостта

и зато-

ли я
ното за годината в сферата на социалната поли
тика на брифинг в Министерство на труда и со
циалната политика. Емилия Масларова посо- тещи в 
'ги и рекордно ниската безработицата през но
ември, месец в
работицата е 6,6%, което й дава основание да 
счита, че е 
трираните
първото деветмесечие иа 
със 112 804 по-малко 
ни", посочи още социалният мипистър.

- псе още ня
ма.

С отварянето па европей-
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Реагиранепо повод възобновяванетоВранската епархия 
на храмове в Босилеградско и Сурдудишко За "Бор" няма социална 

програмаСърбия отпусна 250 000 евро тшт щ=т
дакцията да публикува следното периш фонд е регистриран
мое реагирам/ То,/го правя ка- "Инак". ТЬва означава че в мо-
то бивш работник, акционер на мента на купуването АД Бор

% "Бор" и член на комисията за из- вече не е съществувал, а според
работка на програмата за техно- закона държавата не изплаща
логически излишък на работни- социлани програми на части

Ь > ци и на програмата за финансова предприятия, каквото всъщност
| ■ , И икономическа консолидация е "Инак", Всъщност Костадинов

1 на предприятието през 2004 г. (или неговите юридически сь- 
• • Обяснявайки защо 23-мата вегници) са тряовали да знаят, че

НИШ ~ работници на "Бор" не са поду- държавата не изплаща социални
Бзуй А*®', . !,или социалната си програма, програми на частни гтредприя-

■и&аяея „а статията между дру- тия. Вместо да обвинява държа-
гото пише: "Костадинов изтъква, вата, че прилагала двоини арши

ни и да пише сърцераздирател

но случай статията в "Братство" брой 2167 от 16 _
ноември 2007 година, в която става дума за загюч- ЙЙЖ, Черквата в Извор » 
надого изграждане па черквата "Свети Иван Рпл- вд!$Ч‘,: ^—
ски" в с. Паралово, Босилеградска община, заради 
по-подробно информиране на читателите умоля- " 
ваме ви да публикувате следното:

Освен Министерството на вероизповеданията 
на Република България, което за изграждане па 
новата черква в Паралово е дало парична помощ Ява» 
от 10 000 евро, в изграждането па този храм участ Г е 
тват и вярващи от Босилеградско, Министерство
то на вероизповеданията па Сърбия, което посред- 
ством Вранската епархия, даде пари за покриване ^ 
на черквата, както и Общинската скупщина в Бо- руУВ 
сплеград, която издаде необходимите разреши-

даде машини, с които безплатно бяха из- “ 
вършени всички подготвителни работи.

Също така искаме да осведомим читателите, че
през последните 10 години правителството на Ре- „ изграждането на черква и Долно Тлъмипо. Освен че съкращаването на броя на ра- -
публика Сърбия посредством Министерството на за черкви в Босилеградско правителството па Сър- ботпиците чрез социална прог- ни писма ма Кощуиица, Джелич 
културата и Министерството на вероизповедания- ри1м посредством Министерството за култура и рама е повлияло върху решение- или Тадич, Костадинов (или пе
та отпусна значителни финансови средства за въ- Института за защита па паметниците от Ниш до- то Му да купи "Бор". Няколко ме- говите юридически съветници) 
зобновяване на черкви и манастири в Босилеград- сега ОТпуСца 4 000 000 динара и за възобновлепето Сеца^той иска помощ от минис- просто трябва да каже истината 
ска и Сурдулишка общини, в които живеят числя- ,,а черквата "Света Богородица" в манастира Па- терствата, обаче всичките му ма рабон гиците. 
щи се към българското национално малцинство. ля, Сурдудишко. опити досега са безрезултатни." Опасявам се, че 23-мата работ-
По този начин беше ремонтиран покривът (с над 'тоиа ,,е правителството на Сърбия постоянно По-нататък пише, че Костадинов ници на АД "Бор" няма да полу-
1000 метра квадратни) и южната стена на черквата полага ГрИЖИ за черквите в Босилеградска общи- се оплаква, че от Трезора на фи- чат средства от социална програ- 
"Света Троица" в Извор, Босилеградско, които бя- ,|а< потвърждава и фактът, че неотдавна е отпусна- „ансите му отговорили, че не би- ма, защото предприятието е 
ха пропаднали. Освен това бяха ремонтирани и ло 2 000 000 динара, които ще бъдат изразходвани ли компетентни, от Министер- приватизирано преди Минис- 
храмовете "Свети апостол Филип" в с. Бистър, за цабавка на керемиди за иай-засепгатите храмо- с,вото на икономиката и регио- терството на икономиката и ре- 
Пресвета Богородица в Босилеград, беше подме- ве с цеЛ те по-късно да бъдат ремонтирани. Като се цалпото развитие му отговори- тоналното развитие да вземе 
нен покривът на старата черква в с. Божица, а зна- има предвид всичко това, стига се до извода, че за ли> Че трезорът не искал да из- окончателно решение за изпла- 
чителнп средства -5700 000 динара, бяха пзразход- защита „ възобповление на храмове в тази част на плаща частна фирма. щането на социална програма,
вани за цялостно ремонтиране на храма Възнесе- Вранската епархия Република Сърбия досега е от- Вез да дочака окончателното Костадинов е трябвало да знае, 
ние Господнье в с. Раичиловци. Всички тези чер- ПуС11ала 250 000 еиро. решение за провеждане на соци- че е купил предприятието с не-
кви се намират в Босилеградска оощина, която Изказваме благодарност към в-к "Братство", ална програма на 9.08.2007 г. говите задължения и че държа- 
въпреки скромния си бюджет отделя значителни кш~1ТО редовно осведомява читателите си за актив- л О.О. ''Инак", чийто собственик вата няма повече ангажименти 
средства за защита на храмовете и с чието местно ностихе на Вранската епархия на териториите на е Иван Костдинов, по метода на към работниците, които сега 
самоуправление, начело с кмета Владимир Заха- БосилеградаГа „ Сурдулишка общини. минималната цена, е купил от трябва да си уреждат трудовите
подчертаем^ч/освегггези^беьгг^беше възобнове- Канцелария па Епархийския управителен съвет Акционерния фонд 70% от акци- отношения с новия работодател,
на и черквата в с. Ярешник, а тази година започна ня Вранската православна епархия ите иа капитала на Ьор . мо-

Предизборна дейност на ОО на ДС
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Жаклина Иванчова

Работниците в КОБОС завеждат дела срещу ЮМКО
Подкрепа на Тадич Искат си заплатите Десетина бивши работници в 

КОБОС, които завели дела сре- 
щу ЮМКО за изплащане на ос- 

Бившите работници на де издължено в 24 месечни внос- таналите гарантирани мини- 
КОБОС, на които ЮМКО дъл- ки. Компанията обаче не спази- мални заплати, са спечелили 
жи по около 1000 евро за неиз- ла договора и през 2005 и 2006 присъдите и чакат те да бъдат

реализирани.

Общинската организа
ция на Демократичната 
партия в Босилеград уси
лено се подготвя за пре
дизборната кампания и 
подкрепата на президен
та Борис Тадич, който се 
кандидатира за предстоя
щите президентски избо
ри, насрочени за 20 януа
ри 2008

Шефът на босилеград-
ските демократи Глигор Г. Григоров гаранция за мирно ре 
Григоров казва, че вече са ние на проблема сК
сформирали предизбо- во и за присъединяване
рен щао, който ще координира на страната ни към Европейския
дейностите на партията в общи- съюз. - Очакваме след победата около 500 бивши и сегашни ра- Директорът на КОБОС Чеда 
ната. Определени са и активисти Тадич и сегашното правителство ботници в КОБОС сключили до- Миленкович казва, че Упрвител- 
за всички райони, а обсъдени са и да положат максимални усилия говори с ЮМКО, според които ният съвет на компанията е взел 
предложения за кандидати за за всестранно ускорено развитие компанията трябвало да им из- 
членове в разширения състав на на нашата община, заяви той. 
избирателните съвети за всички Григоров очаква в рамките на 
избирателни пунктове в община- предизборната кампания Боси

леград да посетят и вископоставе-
- Ще водим позитивна и реална ни функционери на ДС. 

кампания, без да опетияваме и об-

В преки контакти с изби
рателите ще се стараем 
да им представим прог
рамата на нашия канди
дат, а същевремено ще
обсъждаме и възможнос- платени гарантирани мини- година на работниците изпла
тите за решаване на мални заплати за 2002 и 2003 тила само по 7 вноски, така че в 
проблемите им, които ги година, тези дни масово завеж- момента ЮМКО на всеки работ- 
измъчват, изтъкна Григо- дат дела срещу компанията в ник дължи по още 17 вноски или на за 22 Декември. Директорът 
ров и почерта, че начело Общинския съд в Босилеград. В по около 1000 евро. обаче подчертава, че "доколкото
с Тадич Сърбия има пер- съдилището не ни потвърдиха Бившите работници масово бъДат осигурени предвидените 
спектива, понеже тон е точната бройка, но неофициал- подават тъжби, понеже се опа- паРи' на работниците, завели

дела, няма да бъдат изплатени

дажбата на "Би вода" е насроче-

година.

еше-
осо- но узнаваме, че досега около 300 сяват да не минат три години и

работници са заведи дела. те да не могат по съдебен път да 9™^/ докато не прекратят де-
През декември 2003 година си искат дълга. лата"!

До момента нито един от се
гашните 123 работници в 
КОБОС не е завел дело за изпла
щане на останалата част от су
мите

решение с една част от парите, 
плати средно по около 1450 евро които бъдат получени от про
за неизплатените им минимал- дажбата на "Би вода" в Буяно- 2002/2003 година. Мнозина от 
ни заплати за 2002 и 2003 година, вац, да бъдат изплатени дългове- тях изтъкват, че доколкото до 22 
Според договорите изплащане- те на работниците в КОБОС. Декември не се продаде "Би во- 
то на дълга трябвало да започне Според информациите, с които да'• пРез следващата седмица и 
от 1 януари 2005 година и да бъ- той в момента разполага поо- те ще заДвижат дела срещу

р ЮМКО. П./1.Р.

за заплатите им за

та.

ПА.Р.виняваме останалите кандидати.

Писма

Приказките на босилеградския кмет

е===1=
се увеличават. таваш без работа!!! Останала му е още Църквата която съшогр чЛи.-Ут1/™ е подсигУРил/ не пристигнаха. Просто някъде из-

Втората приказка му е, че в Босилеградско хората са наи-бо- опитва да подчини с всичките си сили и средства Но ™3наха! За новата черква "Св. Йван Рилски", която се ошггва-
гати и живеят разкошно и щастливо - което също не е вярно, кият не знае, че нейният единствен глава е самият Господ ИгК ГД построим в село Паралово, той разказва, че ще даде пари 
защото те стават все по-бедни и по-нещастни под негова власт. Хритос. самият оспод Исус и строителен материал, а същевременно се опитва с всички си-

Третата му приказка е, че хората навсякъде го обичат и же- Седмата му приказка е как той строи и ремонтния Божите тп!.?4™ Да Еазвали работата, а защо - само тон си знае! За
лаят той да им бъде кмет до края на живота си- което също не е черкви в Босилеградско, което също ме е истина Ще посоча п Рквата в село Доганица той излъга хората, че ще даде пари 
вярно. Къдего и да съм влизал по домовете на бедните хора, те мо няколко примера: за черквата в село Райчиловпи е™ ™ стРоител™я материал.... Селяните купиха материала на не- 
ме питат кога ще му дойде краят на този човек и кога ще са ственият заслужен и благочестив човек е г-н Мила“ Ралулмич г0“° довеРие' а “пг се чудят как да си вирнат дълговете! 
следващите избори - да го махнем завинаги. Но, слава на Гос- бивш министър на вероизповеданията, до когото се обърнаха на ч» ТаЗИ ГОА,Ь1на °беШа. че ще даде пари за реконструкцията 
пода, че са останали още няколко месеца до изборите. Църковното настоятелство на Босилегоад ишш.твлЕ черквите в Горна Любата и РикачевоГно и това си /стана са-

Четвъртата му приказка е за скъпоценния асфалт и милио- Пахомий. Той наггьлно ни разбра и ни отпусна ш ™ п™ ° обе1чание. 
ните, които са дадени за него... Дано да е така! на е и заслугата на г-н Григор /ригоров, на когото д/вепТхме

Петата му приказка е, че селата в Босидегадско стават все работата, а той отговорно и професионално я извърш/ост“ Отец Йоан - Занко Станойков
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Министърът на вероизповеданията 
посети Димитровград Компютърни съоръжения за Общинския съд в Димитровград

Обиколка на манастира 
в с. Смиловци

Донация от ЕК
Общинският съд в Димитровград е едно уред, който едновременно е скенер, прин- 

от те съдилища в Сърбия, получили до- тер и ксерокс. На представителите на съда 
нация от Европейската комисия* 700 00° динара за възстановяването 

Св. Кирик и Юлита" рамките съоръженията връчи шефът на кабинета на 
на реформата на правосъдната система в министъра на правосъдието Ивана Марко- 

ърбия. Дарението се реализира чрез Евро- вич. На събитието присъстваха и начални- 
пеиската комисия за

на храма

реконструкция и раз- кът на Пиротски окръг Горан Стаменович, 
витие и Министереството на правосъдието кметът на общината д-р Веселин Величков и 
и се състои от 6 компютъра, 4 принтера, 2 народният представител Зоран Петров, 
мултифункционални принтера и един Б.Д.

Коледно-новогодишни тържества
По повод предстоящите празници Култур- нична програма, която ше изнесат на 27 де- 
художественото дружество от Димитров- кември. 

град ще гостува на 22 декември в Годеч, а на 25 На площада "Зоран Джинджич" на 31 де-
декември в Драгоман, където ще участва в ко- кември Община Димитровград организира 
ледните концерти. Традиционният Колед- посрещане на Новата 2008 година. За хубаво- 
но-новогодишен концерт в Димитровград с то настроение на присъстващите ще се пот- 
участието на фолклорния ансамбъл от Драго- рижат естрадните звезди Александър Илич и 
ман ще бъде изнесен на 28 декември в голяма- Биляна Йевтич, както и духовият оркестър на 
та зала на Центъра за култура. Божидар Николич от Гърделица.

Малчуганите от детската градина ще се 
представят със специално подготвена праз-

по-

П. Виденов

Инцидент в Центъра за социални грижи в Димитровград
Министърът на вероизповеда- лия да се възстанови манастирът 

::: Сърбия Радомир Нау- "Св. Кирик и Юлита", изтъкна, 
мов в петък накратко пребивава че министърът Наумов разре- 
в Димитровградско, където оби- шил да се отпуснат 700 хиляди 
коли манастира "Св. Кирик и динара за тази цел. След извес- 
Юлита" в село Смиловци. Посе- тно време ще бъдат отпуснати 
щението бе реализирано по по- още 3 милиона динара, добави 
кана на Любодраг Летрович - свещеникът, 
отец Николай, старшина на ма

нията на Не искат да гледат майка си
В димитровградския Център за социални В Центъра този ден се разиграли и други 

грижи неотдавна се случи небивал инци- неприятни случки във връзка с баба Русан- 
дент. Митничарят Лацко Костич, който жи- да. Димитров казва, че на него бил вършен 
вее в Пирот, и сестра му Христина Станкова, груб натиск да разреши настаняването на 
която е пенсионер и също живее в Пирот, жената в Старческия дом. В един момент 
довели във ведомството майка си Русанда той бил принуден да изпъди най-близките 
Костова от димитровградското село Куса на бабата от ведомството, като ги предупре- 
врана и настоявали от директора на ведом- дил, че ще извика полицията, 
ството Славча Димитров да я настани в мес- От директора разбрахме и това че, стари- 
тния Старчески дом. Тъй като в дома нито цата получава 5 хиляди динара пенсия, а че 
имало свободни места, нито пък бабата мо- за евентуалното й настаняване в Дома за ста- 
жала да бъде настанена там, защото не из- ри ще са необходими около 22 хиляди дина- 
пълнява необходимите законови условия, ра.
синът и дъщерята оставили майка си в Цеи- - Децата на баба Русанда не могли да се 
търа и си отишли! След изтичане на работ- съгласят и по въпроса кой колко пари да 
мото време Димитр 
менно да настани оа

Освен манастира в Смиловско 
настира "Св. Димитър" край Ди- министърът посетил християн- 
митровград. ски храмове и в пиротските села

В изявление за вестника ни Суково и Извор, 
отец Николай, който полага уси- Б.Д.

Синиша Ранджелов 

преизбран за 

председател на ДСС ов бил принуден вре- доплаща за тази цел. Христина каза, че мо- 
абата в хотел "Балкан", же да отделя само 3-4 хиляди динара, с което 

За случилото се той информирал полиция- не е съгласен брат й Лацко, казва директо- 
та и във вечерните часове синът Лацко прие- рът. 
тигнал от Пирот и прибрал майка си.

На събрание на Ранджелов заяви,
Общинския отбор че отборът и по-ма
на Демократичес- татък ще работи в
ката партия на ■■еШШ иитеРес иа гражДа'
Сърбия в Димит- ните и добави: "Ние

Ранджелов бе пре- ШюяЯшА- бъдем част от коаии-
избран за предсе- цията на оби^инско
седател бе избран отбележим, че за ня-

лов, Дарко Димит- даните, а нашата цел
ров, д-р Татяна Петрова, Ивица е да се доближим до тях и да ра- 
Марков, Трендафил Петров и ботим предимно в техен иите- 
Ружица Свиленкова. рее".

На събранието присъства ли- Отговарайки на въпроса как- 
дерът на ДСС за Пиротски окръг ви са амбициите па ОО иа ДСС 
Даниела Тошич и представите- па предстоящите 
ли на общински отбори на нар- ри, Раигелов сподели: "Стремим 
тията от няколко града в Сърбия, се да бъдем една от управлява- 
Гост на събранието бе и водачът щите партии", 
па партията ДПБ д-р Ангел Йо
сифов.

Б.Д.

да

Въз основа на член 8 от Закона за избор на президент на Република Сърбия (“Сл. 
вестник на РС” № 111/07) член 5 от напътствието за ажуриране на избирателните 
списъци (“Сл.вестник на РС" № 42/00 и 118/03) и решението на председателя на 
народната скупщина на Република Сърбия бр. 013-4113/07 от 12.12.2007 година 
отделът за обща управа, дейности на Общинския съвет и скупщински дейности 
при общинското управление на община Диллитровград __________________

-
Съществува 

недо-т. Осведомява Отделно се осведомяват лицата, които до :
20 януари стават пълнолетни, че могат да | 
бъдат вписани в избирателния списък и се : , 
призовават да подадат иск до общинското ■гражданите па община Димитровград, че 

председателят па народната скупщина на управление

Избирателните списъци се намират в

местни избо-

|Рб1службата аа ар.жаа,™ р.г.ст.р а „^^3 -
ското упавление Димитровград стая ном 24, “
а извадки от списъка в местните канцеларии 
в селата Барне, Т. Одоровци и Смиловци.

могат да преведат избирателниТспист^и вземе Решение 32 «писваме, премахване, из- 
да^търсят ^вписване пр|_ по=

или негово допълване все д д републиканската избирателна комисия,
' "\5часа‘ взимайки предвид само решенията от съдо-От провъзгласяването на избирателната в които Р най.к^сно 48 часа преД„
листа право да прегледат и да поискат изме- из6иратедни5 
пения в избиратления списък имат и техни- г
те предложители, и то по същата процеду
ра както и гражданите.

Пълнолетните лица, временно разселени 
от пост оянното местожителство (разселени Отдел зя обща управа, дейности на общинския 
лица), могат да бъдат вписани в избирател- птн „ СКу„щ1ШСКи дейности при общинско- 
пия списък в мястото, в което са регистрира- т0 управление на община Димитровград

Б.Д. След закриването на избиратления спи
сък гражданите могат да поискат от общин
ския съд в извъппроцесуална процедура да

Двама младелси 

заподозрени в кражба
Служители от Полицийското управление в Пирот тези дни в 

предварителен аресг задържаха димитровгоадчаиите Марко и. 
(18) и Саша Дж. (18) заподозрени, че през 2007 г. са извършили 
няколко углавни дела - кражби и тежки кражби. Димитровград- 
чаните са заподозрени, че са обрани три магазина, бензиностан
цията край мотела букмейкърския пункт "Моцарт и кафето 
"В)аск епс! мЬНе". В семейните им къщи са намерени предмети, 
които подсказват, че именно те са извършителите.

С обвинителни актовете са разпитани от съдия-следовашл в 
Общинския съд » Димитровград, след което са пуснати да се за
щитават от свобода. Е. Д.

Димитровград 
13 декември 2007 г.

ни като такива.
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Приключи проектът "Първата крачка от последващите" Приватизацията в Сурдулица

Застава ПЕС" 

избегна фалита
и

Чака се следващата крачка
*Успешната реализация - зелена улица за нови проекти

успешно шата удовлетвореност от то- реализацията па проекта бя- 
сега изглеждат вашите ха изразходвани пад 55 хиля- 

по-хубави са, ди евро, 12% от които подси- 
-здравословпи. тури Община Сурдулица, а '«

Европейската .Ат

Във вторник 
приключи реализацията па 
проекта "Първата крачка от квартали -

по-чисти и по

ва как

последващите", който
-- защитиха общините Същевременно се надявам,

Сурдулица и Радомир от че успешната реализация па агенция за рекопсгрукция
проект открива добри ........

съв-
остаиалотоместно

Пернишка област. Обръщай
ки се към съгражданите си от

този
възможности да защитим и

ромска националност, за ко- нови, които, както сочи само- 
ито тъкмо беше предпазна- то му название, трябва да китс па акцията за почиства- 
чен проекта, менажерът Ду- последват", каза Стапкович не на ромските селища и 
шпца Стапкович изрази на- преди да раздаде 25 пови квартали работа получиха 25 
дежда, че са доволни от нап- пластмасови контейнера за роми от списъка па сурду- 
равеното през последните събиране на боклук, които лишкия филиал па Пацио- 
няколко месеца за повишава- ще бъдат сложени в ромски- палната трудова борса, 
не на жизнения им стандарт, те махали в Сурдулица.

Нека да припомним, че за
Д.М.

- Вярвам, че споделяте на-

Сурдулица
На петия пореден аукцион, то се провали и петият опит за 

състоял се миналия петък бе продажба на дадено^оществено 
продадено, сурдулишкото об- предприятие, то се ооявява за не- 
щесгвено предприятие за произ- състоятелно и започва фалитна 
водсгво и оборот на микромото- процедута.
ри за автомобилната промишле- Така с приватизацията за 
пост "Засгава ПЕС". Новият соб- 250-те работници се откриват но- 

К5 Упкес! РагШегз ви възможности, тъй като нови-

Славолюб Стайкович е мениджър 

на годината в Югоизточна Сърбия
На тържество в Регионал- в 

ната стопанска камара в Лес- | 
ковац по повод 120-годишнп- ; 
ната на деловото сдружаване ; 
в Сърбия и 45-годишния 
юбилей от създаването на 1'**$*®; 
Лесковашката камара бяха 

признания

ди приноса му в успешната
п^,Ш“зоЯл",,,амодерииз“: ^Гпр^еГашГе^е™и
цията па производствената пата цеиа _ §7 049 000 динара, ка- да инвестира минимум 3 милио- 
лимия, с което няколкократ- то по този начин я спаси от не- на и 233 хиляди динара, 
но е увеличено производство- минуемия фалит. Според Зако- 
то и вградените модерни съо- на за приватизацията, доколко-

ТТУЯД1Я

4с
т тл * д.м.ш]|

ръжения за пречистване на 
въздуха, за което Компанията
"Кнауф" е инвестирала над 17 РаЗГОВОр С ГОВОрИТвЛЯ НО ПОЛИЦвИСКОТО

управление в Пирот Милан Йованович

връчени 
най-успешните бизнесмени и 
предприятия в Ябланишки и I 
Пчински окръг и благодар- Щ 
ствени грамоти за приноса | 
им в развитието на камарата. | А 

Сред най-успешните сто- • ■ 
пански предприятия от Сур- 1'Щ 
дулишка община се наредиха 
Власинските водоцентрали, + 7 
Хотелиерско-туристическото — 
предприятие "Европа"
"Застава

на

милиона евро.
За значението на стопан

ските камари и приноса им в 
развитието на бизнеса на тър
жеството в Лесковац говори

Без инциденти на
«5^.- 11

г

^“,др”Грбс;,Т.г™ национална основа
Бугарин. Освен представите- В края на годината 

и Славолюб Стайкович, дирек- лите на стопанския и общес- се правят различни 
както и тор на фабриката на каменна твения живот в Пчински и равносметки. Правят 

Община Сурдулица като об- вълна "Кнауф Инсулейшън" Ябланишки окръг на тържес- ги и в полицията. На 
ществена служба. и депутат в Скупщината на твото присъстваха и предста

ва най-успешен мениджър Сърбия. Признанието на 
през 2007 година в тази част Стайкович е присъдено зара- 
на Сърбия бе провъзгласен

да бъде по-гол ям. Съ
ществува и мнение, че 
полицаите в този ра
йон трябва да патрули
рат и нощно време.

- Полицейското уп-

ПЕС",

Уняколко въпроса на 
"Братство" във връзка с 
работата на Полицей
ското

ивители на стопански пар
тньори от Гърция и Индоне
зия.

равление в Пирот е 
формирало полицей-управление в 

Пирот през 2007 г. тези 
дни получихме отгово
ри от говорителя на 
управлението Милан
Йованович. А/. Йованович гурността на жителите

то 30 да бъдат отпуснати 32 в Бабушница подготвя отчет- * Господин Йованович, в този край. Полицей-
стипендии. но-изборно заседание, на кое- как в Полицейското управление в ските служители де-
нат0аЧ1аГдеатпоГписНаа,шдо: ^ейиощи^бъде^ра'по но-

во ръководство. За лидер на - Обстановката по сигурност в тьчния брой на служителите, 
°Лй,ииската °РганизаЦИЯ на Пнротски окръг може да се оце- особено в полнцейскггте сган- 

са се кандидатирали като задоволителна. През ции в Бабушница, Димнтров- 
Драган Костич, лекар-специ- 2007 г- на територията, контро- град и Бела паланка, в момента 
алист в Здравния дом и Бог- лиРана от Полнцийското управ- не е възможно там да бъдат анга- 
дап Цветкович, директор на ле-ие в Пирот, са регистрирани жирани повече полицаи. 
Дирекцията на строителни |1а11 ма/1Д° ПЗВЪРШСНИ углавни * Регистриран е случаят коне от 
площи и комунално тави- ™ сравнение с останалите съседна България да Влизат в ме- 

У Р полицииски управления в ре- рита на село Ясенов дел в Звонски
публиката. край и причиняват щети на та

мошните жители. Известно ни е,

д.м. _ ски пункт в Звонска ба-
^ ня с цел по-го ля мо 

I присъствие на терена 
\Л-Л. 4 и подобряване на си-От Бабушница накратко

60 000 динара 
за училището 
в Нашушковица

говорите за стипендиране.Общинският съвет в Ба
бушница обсъди предложе
нията за допълнение на бюд
жета на общината за 2008 го
дина. Съветниците предло
жиха на Основното училище 
"Братство" в Звонци да бъдат 
отпуснати допълнителни 60 
000 динара за прокарване на 
водопровод до подведомстве
ното училище в Нашушкови-

Изложба дсс
Снощи в Галерията към 

Центъра за култура в Бабуш
ница беше открита първата 
изложба на фотографии на 
тема "Православие". Откри
вайки изложбата, ръководи
телката на Галерията Бален- КЪрВОДарЯВаНв сръбските полиции няколкок-
типа Николич Радивоева из- ^ - Процентът на' оазоем.е Рапшо са се намесвали, но пробле-
рази удовлетворението си от В рамките ма акцията си углавни дела с неизвестен «т не е резрешен докрай. Могат
отзива на фотографите-лю- "Твоите пет минути - нечии шител е75,36 %. Р тоокончателно да7ерешитюГ
бители и качеството на пред- цял живот", Институтът за * Кои углавни дела най-често са проблем? И
ложените снимки. Експони- кръвопреливане от Ниш ор- ВъРшсни на територията на ок- - Да, през 2007 г. три пъти ни 
рани са общо 40 фотографии ганизира кръводарителна ак- ръга- _ осведомяваха, че коне от Бълга-
на църковни обекти и култур- ция в Бабушница. Акцията к ’ Наи'чсстите углавни дела са рия влизат в мерата на село Ясе- 
но-исторически паметници, ще се проведе на 24 декември или от областта па имуществе- нов дел. И в трите случаи поли-

^р,^"ро1Идруг"”” Тип>р"-"г в д“ *
Р ‘ Рязането в Лужнишко има През тази година имало ли е ин- проблем. Очевидно е обаче, че

дълга традиция и във всяка ент“ на национална основа в усилията не са дали резултат, ко-
Пиротски окръг. ето означава, че и компетентните

"п^Де' такива инЦиденти не е органи в България трябва Ла
предприемат необходими мер-

тие.

ца.

Стипендии
След като разгледа заявки

те, Общинският фонд за сти
пендиране на млади таланти 
в Бабушница уточни, че от 
кандидатствалите 36 студен
ти, 32-ма изпълняват всички 
критерии. Тъй като според 
пропозициите на конкурса 
двама от кандидатите тяова- 
ше да отпаднат, кметът Ми- 
ролюб ЙЬванович предложи 
през тази учебна година да се 
направи изключение и вмес-

Избори в ОО
Дбс поотделна акция се явяват 

средно по около 40 хуманни 
хора.на имало.

* Много жители на Звонски край 
Ч. Ьлагоевич смятат, че броят на полицаите в 

полицейския пункт там трябва

ки.Общинският отбор на ЦСС
Разговора проведе: Б. Димитров
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Развитие на селата 

в Източна Сърбия
^Канцеларии на Регионалната мрежа ще бъ-
ГгДаТи^охЩИНИ' СР- ~»А«-

за формират в 
местните

Във височкото село Изатовци

Малко хора, много проблеми
Както и 

села и в
в повечето наши

Изатовци броят на 
жителите от година на годи
на намалява. Понастоящем в 
него живеят само 18Регионалната 

развитие на Източна Сърбия 
(РАРИС) и Министерството на 
селското стопанство неотдавна

агенция сътрудничество с 
самоуправления и 

неправителствените организа-
подписаха договор за форми- ^аТвитГта З^пиГт^ок “
ране на Регионална мрежа за това са "Натура ^ 
подкрепа на развитието на се- "Пиргос". 
лата в Източна Сърбия. По то-

души,
чиято средна възраст е около 
65 години.

В разговор за вестника ни 
кметът Васил Иванов се опла
ка от много комунални и дру
ги проблеми. Нужно е ре
монтиране на моста, който 
води към селското гробище. 
Когато
тната рекичка 
надойде, през 
моста не може 
да се минава.
Без финансова 
подкрепа 
органите 
местното 
моуправление 
невъзможно е 
да реализира
ме тази идея, 
смята кметът.
Селото е пре
доставило ня
когашната 
сграда на сел
ското учили
ще на Здравния дом в Димит
ровград и в пея веднъж сед
мично идва лекар. Тя обаче е 
стара и се нуждае от спешен 
ремонт.

Рейсовите връзки на село
то с Димитровград са лоши. 
От Изатовци до Димитров
град автобуси идват в петък и 
в неделя в 18 часа, което озна
чава, че изатовчани през дел
ничните дни не могат да слез- 
нат в града в случай да имат 
нужда да завършат някоя ра-

ръг
алканика*' и

зи повод на 17 януари в Зайчар да ^“вГвр^зГ Теж,щ

ГГсТлТепо-дХдГсеТпо^
социация. зват средствата от Министер-

на ^ИРект°- ството иа селското стопанство ра на 1 А1 ИС Владан Бетовпч, в десетте общини в Източна 
мрежата ще се състои от един Сърбия, предназначени за аг- 
1 егионален център за рурално роекологическо развитие и 
развитие със седалище в Зап- развитие на селкскпя туризъм, 
чар и 10 общински центъра в 4 Освен това, очакват се и сред- 
окръга: Димитровград и Пи- ства от т. нар. ИПАРД бюджет, 
рот (Пиротски окръг), Зайчар, т. е. от достъпните фондове на 
Княжевац, Сокооаня и Боле- Европейския съюз. 
вац (Заичарски окръг), Бор, Както е оповестено, Регио- 
Кладово и Неготин (Борски ок- налният център и общинските 
ръг) и Свърлиг (Нишавски ок- канцеларии ще започнат с ра- 
Ръг)- бота през януари 2008 година.

мес-

бота в общинското мени на общинско и държав-
съда, но ниво, от селото ни до 10-15управление,

Здравния дом... години ще останат само руи- 
И снабдяването с ни. На хоризонта не се забе- 

основни битови сто- лязва нищо, което би давало 
ки е голям проблем, надежда, че нещата ще се по- 
тъй като няма мага- добрят. Височани някога се 
зин. Сигналите на препитаваха от скотовъдство, 
двете програми на докато днес тази дейност не 
РТС са слаби, но жи- дава никаква перспектива. От 

телите на селото все пак ре- нас купуват млякото за 14 ди- 
довно си плащат таксата. В се- нара, а по градовете го прода
лата в Горни Висок, към кой- ват няколкократно по-скъпо, 
то се числи и Изатовци, няма Вълната вече няма кой да из- 
стационарни телефони. Сиг- купва, както и агнетата и ед- 
налите на мобилната телефо- рия добитък. Година-две 
ния 064 само понякога се хва- очакваме да дойде някой да 
щат. Единственото добро не- купи добитъка ни. И когато 
що в селото е, че има улично най-сетне дойде, той ни шан-

тажира, давайки ни мизерна 
За бъдещето на Изатовци цена, защото знае, че не мо- 

кметът Иванов казва: "Ако жем вече да го отглеждаме."

Общинските центрове ще се П. Виденов
Васил Иванов

Сурдулица

Литературна вечер 

на Борче Панов

осветление.

Б.Д.нещо значително не се про-

Сказка за пчеларите в ПиротШести по пча
* Фирмата "Примапет" от София 
представи лекарства за пчелите

Пчеларското сдружение "Пирот" миналата 
събота организира сказка на тема "Болестите 
по пчелите, профилактиката и зимуване ма 
пчелните семейства". Специалистите д-р Зо
ран Станимирович и м-р Драган Чиркопич от 
Ветеринарния факултет в Белград говориха за 
най-честите заболявалия при пчелите.

Те запознаха пчеларите с Вароатозата (па- 
разитпозаболяване по пилото п по възрастни- в* '■** 
те пчели), Американския шилен (опустоши
телна заразна болест на запечатаното пило), 
Нозематозата (диария) и Варовито пило (мп- 
котичпо заболяване). Тъй като тези болести 
нанасят големи щети в пчелина, специалисти
те препоръчаха на пчеларите да бъдат пред
пазливи през целия сезон.

Борче Панов с колегите си и приятелите в Сурдулица

Един от най-добрите сьв- срещали на "Карамановите 
ремеини македонски поети средои в Радовиш.
Борче Панов от Радовиш Организатори па това кул- 
предегави най-новата си еги- турпо мероприятие бяха На- 
хосбирка "Такт" пред почи- родната библиотека 1 адое 
тателите на литературното Доманович" и Цептьрът за 
изкуство в Сурдулица. Сти- култура в Сурдулица. 
хосбирката "Такт" спечели

■ :,«ГЕ. Дк.,
П челинът в зимния период

Д-М.
Представителят на фирмата 

Фармацевтичните 
«Прпмавет» от София д-р Филип 
Станчев говори за фармацевтич
ните препарати които се прила
гат при лечението на пчелите. 
Тази българска фирма произ
вежда предимно препарати за 
пчеларството, а между най-доб
рите е "Варостоп" за лечение п 
профилактика на вароатозата 
при пчелите. Според Станчев

първа награда на тазгодиш
ните "Струшки вечери на по
езията", а миналата година 
Панов беше номиниран за ~ * 
иай-престижната литер^атур- | 
на награда в Македония "Ацо 
Шопов".

- Много съм щастлив, че -ти-щм
имах възможност да госгувам квЖЯяйТрд»' 
в това прекрасно градче, къ- 
дето се срещнах с много хора, '
които истински обичат пое- 
зията, независимо от това па ЩЩ -Ит» 
кой език е сътворена тя, каза |1 
Борче Панов след литератур- .
пата вечер в Сурдулица.

Той благодари на директо- - ,
ра на Сурдулишкия център ^ 
за култура Найдаи Стояно- 
вич, с когото заедно участва
ли в "Мелиишките вечери на Рс- 
поезията" в България и се |

препарати
1 Фотооко•..л ц-/4

Г. €н$жш
радв&ети

ЧИП*Щ. .IV
VI9! I: )■й средството е ефикасно йовече от 

90 %. Освен това той представи иЩР§1
други препарати срещу вароато- 
за, иозематоза и варовито пило, 
както и стимулиращи средства 
за пчелната майка и пчелите.

На сказката, която иредизви-

:. 51
Су ••■ЩГ. Стръмните босилеградски улици

■;'Х. Щ дни са превърнати в пързалки и са из- 
• Ц ключителпо оживени от детската

глъчка и радост. П.Л.Р.

тези
ка голям интерес V пчеларите, 
присъстваха над 100 души от 11и- 
ротски окръг, между които и 
пчелари от Димитровградско., VГ77Г- /

ч .
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Марко Видойкович 

ДимитровградОт 1 януари 2008 г. в България
ВУчилищата ще прилагат 

делегирани бюджети
Сръбският писател Марко Видойкович тези дни .ос ува на ди- 

митоов.радската гимназия "Св. св. Кирил и Методий . Инициати- 
Га тата оауваието дошла от учениците. I имназиалният преподава-

„ р,-
* ^г-звча:
предложението на Йордан ™ , видойкович дал интервю за младежката предаване
Бакалов и трупа пародии ,,„м дц" което се излъчва по Радио Цариброд. Ь. Д.
представители директорите ■>
на училищата да са длъжни . _ _
да информират настоятел- СрвЩИ! МуЗИКОНТЪТ НвНОД ДИМИТРОВ___
стпата за направените и пла- - —с--------------1

ЗГвЕГиХГ Музиката е моят живот

От 1 януари 2008 т. всички 
училища в системата на на
родната просвета ще прила
гат системата на делегира
ните бюджети. Това запнеа- 

в Закона заха депутатите 
държавния бюджет па Р 
България за 2008 г

Делегираният бюджет е 
бюджет, които дава право 
на директора на училището 
на второстепенен разпоре
дител с бюджетни кредити, 
а в общините с районно де
ление — второстепенен нлн 
третостепенен разпорел. .- 
тел с бюджетни кредити по 
решение на кмета на общината, при условие, за информиране па училищните 
че второстепенен разпоредител с бюджетни- етил.

хД^топТспоредг^стъпка НепадДимитровепопотекло сам&ьа свиря и днес.

™ «сзк гякгкариерата продължава в Бел пр0фесията си. Защо?
Фал- - Музиката е моят живот. Дип-

Г-н Димитров, откога се ломирах се по време на голямата
занимавате с музика? криза през 90-те години и факул-

- Още като петгодишно мом- тетската диплома не ми гаранти- 
че, слушайки вуйчо ми, който раше достатъчно пари за из-

на семейството ми. Не

рампи процедури 
призоваха депутатите да 
подкрепят предложението 

настоятел
ят

свиреше кларнет в тогавашната дръжка 
димитровградска група "При- съжалявам, че избрах музиката 
ватници", обикнах музиката, като професия.
Един ден като подарък получих * р ансамбъла си обиколих- 
малък акордеон. Спомням си, че 
майка ми, от която наследих му
зикалния талант, започна да пла-

В основното училище в Димитровград

Школа по 

пиано
те всичките страни в бив
шата Югославия. Госту
вахте и в Америка. Каквиче, когато за пръв път ме видя с

акордеона. Вуйчо ми свиреше на са Ви Впечатленията?
В две специално оборудепи кларнет, дядо ми и татко ми на - Хубаво е когато се пътува ка- 

помещемия па основното учи- дудуК/ баба ми и особено майка то музикант. Обиколихме цяла 
лшце в Димитровград от и°- ми хубаво пееха. Можахме да бивша Югославия, ходихме в 
веешо време работи школа направим семеен оркестър.

По думите на Зоран * Как започна музикална- 
Мамутович, преподавател от та Ви кариера?

- Когато бях в трети клас роди-

Словакия, а миналата година 
бяхме в Сан Франциско.

Това беше чудесно - друг свят, 
хубави впечатления. Може би и 
най-хубавото приключение в му
зикалната ми кариера.

по пиано.

Ниш, интересът е над очаква-
Формираии са два телите ми купиха по-голямакор- 

г г деон.. Бях много щастлив. След
нията.
класа, един с 18 и още един с 
10 желаещи да се учат да 
боравят с черно-белите кла
виши.

* Какви мелоси свирите? 
Репертоарът ни е раз

нообразен. Свирим раз
лични музикални жанро-

народна музика, 
стари градски песни, 
евъргрийн, джаз, поп, 
рок и латино музика, как- 
то и популярни песни от 
Гърция, Русия, Италия, 
Франция и др.
* В репертоара Ви е 
застъпена и музика 
от нашите краища. 
Как приемат бъл
гарския мелос в Бел
град?

- Хората обичат тази 
музика. Българските пес

ни и хора са атрактивни и инте
ресни за аудиторията.
* Имате и наследници. Де
цата Ви са талантливи за 
музика.

- Дъщеря ми Тилна (9 години) 
свири цигулка и сега се учи в 5 
клас в

това започнах да ходя на часове

Школата е подведомствена 
на музикалната школа "Д-р 
Драгутин Гостушки" от Пи
рот. С единия клас работи 
Мамутович, а с другия колеж- 

Преподавателят Мамутович и малкият Горан Милошев, който ката му Ивана Машич. 
идва на уроци

ве

Млади таланти: Никола Ангелов от Босилеград

1Кивел е акордеона Ненад Димитров (в средата) 
с колегите си в Сан Франциско

Поради липса на квалифици- образованието си в сьседния талантливият младеж и изтъква, 
рани преподаватели по музика в Кюстендил. Разказа ни, че отна- че постоянно "другарува" с този 
училищата в Босилеградско, ре- чало, когато се разделил от се- инструмент и се старае да изучи 
дица таланти от общината осга- мейството си, му било 
ват незабелязани. Сред тях обаче тежко. По-силна о г всичко обаче 
има и такива, които със своята и се оказала

при музикалния преподавател 
Мишо Киров и станах член на 

много всичките му тънкости. Хоровия оркестър в основното
Младият акордеонист казва, училище. Свирех и в Култур-

огромиата му любов че освен в редовните си учебни но_художественото дружество, а
с упоритостта на родителите си към акордеона и той набързо занятия, по време на които ре- ос°бено изтъквам групата "Ти-
продължават образованието си свикнал с новия начин ма живот довно упражнява по 2 часа, той с която за пръв път пред ди-
вън от Босилеград и се готвят в новата среда. всекидневно свири още по Зчаса митровградската публика се
професионално да се занимават - Акордеонът за мен е нещо самостоятелно. Постоянните уп- представихме през 1983 година
с музика. Това потвърждава и възвишено, много повече от ражнения в никакъв случай не на мероприятието "Прокисло
примерът на Никола Ангелов, обикновен инструмент, разказва му пречат редовно да си учи уро- лято"- Започнахме да свирим на
ученик във втори клас в кюстен- ците и по другите предмети С к°ицерти и на различни тържес-
дилската музикална гимназия гордост изтъква, че като отлич- Тва- СлеД групата "Тигър" осно-
Неофит Рилски , профил акор- пик от тази учебна година полу- вахме нов ансамбъл под назва-

Деон- чава месечна стипендия от учи- иие # Нощна магия", с която
лището. имахме успехи в Димитровград

- Старая се винаги добре да и °к°лията. 
планирам времето си и след като Т/Т През 1990 година се записах в
науча уроците по останалите Икономическия факултет в Бел-
предмети, взимам акордеона. гРад- Запознах се с колегите от

Ж ; Особен интерес проявявам към ансамбъла "Спомени", които се
Щ ", класическата музика, а не нуждаеха °т акордеонист. И така
Щ| по-малко обичам да изпълнявам мУзикаината ми кариера про-

> и български народни хора, сочи дъд*?*в Белград. В продукцията
«&&&1 той. на 1 ТС. записахме пръв авторски

Никола планира пълноценно ал^Ум с народни и стари градски 
песни. След това ансамбълът бе

музикалното училище 
Мокраняц" в Белград. Много е 

талантлива. Преди две години 
първа награда на 

републиканско състезание. Тези 
дни

спечели

оркестърът на музикалното 
училище, чийто член е и дъщеря 
ми, ще изнесе

Узнаваме, че още като малък 
Ангелов проявил особена склон
ност към музиката, а когато бил 
на 5-годишна възраст родители
те му Слободан и Лалка му купи
ли малко електрично пиано. Ни
кола просто не се разделял от ин
струмента. Родителите му забе
лязали, че детето им притежава 
особен талант за музика и когато 
станало на 12 години те му купи
ли и акордеон.

- В семейството ми казват, че 
талантът и любовта към музика
та съм наследил от дядо ми 
Алекса от Горна Лисина, бащата 
ма моя татко. Той изключително 
добре свири на гъдулка и не ряд
ко заедно свирим български на
родни хора, споделя Никола.

Поради огромното си жела
ние да се занимаза с музика, Ни
кола след седми клас продължил

новогодишен 
концерт в Белградската филхар
мония. Синът ми Огнен (6 годи
ни) обича пианото. И той е та
лантлив и най-вероятно ще го за
пиша в музикално училище.

Гордея се с децата си и особе
но със съпруга ми Габриела, коя
то ми е голяма подкрепа.
* Кога ще изнесете концерт 
в родния град?

- Преди няколко години бях
ме гости на Радио Цариброд, къ- 
дето свирихме и пеехме на живо. 
Очакваме покана и с удовол
ствие ще дойда с колегите си да 
изнесем концерт в родното ми 
място. Надявам се, че това ще 
стане час по-скоро.

да използва таланта си и да про
дължи музикалното си образо- преименуван в "Бели пчели" и 
вание в Благоевградския или в тогава издадохме втори албум, 
Пловдивския университети. к°йто аранжирах аз. С 
Подчертава, че особено го впе
чатляват изпълненията на све
товноизвестния български акор
деонист Петър Ралчев 
един ден и той да стане известен 
акордеонист.

този ан-

Ненад Димитров е родей вД\ 
ровград през 1971 година, кьд 
завършил основно и средно училище.

;• Дипломирал се е в Икономическия 
факултет в Белград. Като акордео- 
нист, клавиатурист и солист е пос
тигнал големи успехи. В момента 
със семейството си живее в Белград.

имит- 
ето е

и мечтае

Разговора проведе 
Петър ВиденовПЛР.
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П2МС1двляме_ви художника м-р Иван Мицев
Кристин Димитрова

Синево - една 

колония от думи 

и ад шида експони 

в София "Кристин, остави англий
ския, чети на български", ми 
казваха сръбските колеги пре
ди рециталите. "Добре, ама 
кой ще ме разбере", питах 
пък аз, подготвила преводи 
като за международна среща. 
Езиците ни са действително 
близки, но някои думи са уж 
същите, пък не са. Например 
"почетник" на сръбски озна
чава "начинаещ", а не поче
тен, както си мислех. Нищо, 
нищо, ние ще те разберем, 
уверяваха домакините. Нак
рая четох ту на български, ту 
на английски и различни сек
ции от публиката реагираха. 

1 По-възрастните държаха на 
'Т * Я корените. По-младите пред- 

■ почитаха да знаят за какво
4« точно става дума. Във всеки 

Йаи случай това е единственото 
I място извън България, където 
I са настоявали да ме слушат на 

роден език.
Всъщност тринадесет писа

тели се събрахме в началото

Посетителите на изложба- 
димитровградските ху

дожници, организирана не
отдавна по случай 10 години 
съществуване на КИЦ "Ца
риброд" в Градската галерия 
в Димитровград, имаха въз
можност да разгледат и кар
тини на м-р Иван Мицев. 
Присъствието му на открива
нето на проявата използвах
ме за разговор с цел да го 
представим на читателите.
* Г-н Мицев, усещате ли 
носталгия по родния край
на родителите Ви - село 
Славиня във Висок?

- Да, мога да кажа, че много 
често в душата ми се появява 
носталгия по родния край на 
родителите ми.
* Идвате ли често там?

- Когато нямам задълже
ния и когато ми позволи вре
мето, винаги се отбивам в то
зи край.
* В Ниш, където живеете и 
работите, има много хора 
от Димитровградски край. 
Общувате ли с тях?

- С много души от Димит
ровградско се срещам и под
държам контакти.
* Уважават ли ги в тази 
среда?

- Определено. Това са об
разовани и добри хора. Бих 
добавил - и добри домакини.
* В художествените Ви 
творби може ли да се съзи
ра духът на народа, към 
който принадлежите?

- За себе си казвам, че съм 
живописец на Стара плани
на, така че в пейзажите ми 
може да се разпознае народ
ният дух. Преобладават топ-

ж„Vта на

т»,

к
■■ Нишава, която се вие на дъно

то. Че сте навлезли в каньона 
на Сичево, ще разберете по 
това, че тунелите по пътя ста
ват все по-дълги, а завоите - 
все по-остри. Естествено, и по 
табелата на селото. В горната 
му част има бяла сграда, по
добна на манастир, с вътре
шен двор и дървена веранда. 
Там се провеждат писател
ските срещи и оттам се тръгва 
за литературните четения в 
градовете наоколо. Във вечер
та на откриването, водена от 
поета и преводача Велимир 
Костов, дворът беше изпъл
нен с публика в официални 
дрехи и българският консул 
Георги Юруков беше дошъл 
сьс съпругата си, за да под
крепи събитието. В Сичево 
има още футболен стадион, 
трактори, които кръстосват 
из лозята, и гледки, които би
ха били непоносими за хора 
сьс страх от височините.

Има и много вино, а вече е 
традиция на тези срещи да 
присъства писател от Бълга
рия и той/тя да се посреща с 
дружелюбен интерес. Досега 
са били там Божана Апосто
лова, Николай Стоянов, Алек 
Попов, Кирил Кадийски, Вла
димир Янев, Емил Андреев.

борили досега? 
- Около 150.Иван Мицев е роден през 1977 

г. в град Ниш. Завършил е 
средното училище за изобра
зителни техници “Джордже 
Кръстич” в Ниш и Художес-

* Освен Стара планина кои на есента на традиционната 
са най-честите мотиви в 
творбите Ви?

- Това са Видлич и Ерма, ра, Бранко Кукич, Симеон 
както и селата Славиня, Ръ- 
совци, Росомач и др.
* Кои техники и стилове 
предпочитате?

- Предпочитам техниката 
масло. Що се отнася до стила

литературна среща в Сичево. 
Сред тях бяха Светислав Баса-

твената академия в Белград. 
Понастоящем работи в Еко- Костов, Ирина Антанасиевич 

от Сърбия,- Радомир Уляре- 
вич от Черна гора, Миленко 
Йергович от Хърватия. С лека

логическия институт “Еко- 
ман”като преподавател по 
рисуване и история на изкус
твото.

паспортна отдалеченост, но в
ли багри, което отразява сил
ния темперамент на хората 
от този край. Вижда се и та
мошната автентична архи
тектура.
* Колко изложби досега сте 
записали в актива си?

- Три самостоятелни и че
тири колективни.
* Експонирали ли сте в 
чузкбина ?

- Засега не, но имам жела
ние. Бих искал да експони
рам в София.
* Колко картини сте сът-

рамките на славянската лин- 
- той варира между двете зпа- ГВИСТИчна общност 
чителпи европейски направ- та участваха Густав Мурин от 
ления в художественото из- Словакия и пишещата тези 
куство - импресионизма и ек- рСд0ве от България. Силвано

Галон ог Италия просто се

в четенпя-

спресиопизма.
* Получавали ли сте награ
ди за худозкественото си 
творчество?

стараеше да отговаря на ези
ка, на който му задаваха въп
росите.

Сичево е село на пътя меж
ду София и Ниш. Местността 
е комбинация от отвесни ска
ли, лозя, широколистни гори, 
средиземноморски климат, 
планински върхове и река

- През 2000 г. получих сти
пендия па Посолството па 
Норвегия за постигнатите 
високи академични резулта
ти.

Б. Димитров
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Левски и Раковски 

в Белград ^
ЩйЩя

Детко 

Петров 

- класик от 

Забърдието
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ГУРадмила Хрустанович, по- 
мощник-кметьт на Белград и 
зам.-кметицата па София Йор
данка Фандъкова откриха в пар
ка Ташмайдаи в сръбската сто
лица паметник на българските

ти,1Г . А

*Избраните произведения 
Щ на Детко Петров можете 

• ип* да купите в Издателство
“Братство" в Ниш, в

№л. .у•'"ШшЛ кореспондентския пункт в
|' 'й&ЯЗшШЯ Димитровград или да си по- 

Ц»? Шръчате по телефон 
‘Л ' -И. Ш Ш 018/513 861.

\о1
у

г ™ V№

■ *

{ .....» .. ек щм „

■революционери Васил Левски и 
Георги Сава Раковски. На откри
ването присъства и българският 
вицепремиер и министър па 
външните работи Ивайло Кал- 
фип, който бе на работно посе
щение в Белград.

Съгласно договора днес в Со
фия ще бъде открит паметник па 
княз Михаило Обренович.

И I
I.

.ш
„ Цената за трите киши е

ИЗБРАНИ ТВОРБИ! 1000 динара. > ■*

Г-• ✓
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Отново запя комбина в българската че|ква в Одрин
■ —пг/»иштмн и от гости на града, от студен

ти от Тракийския университет 
в Одрин - бесарабски българи, 
гърци, арменци, а ето сега и от 
един българин от Западните 
покрайнини., разказва отец 
Александър. Цялото му се
мейство е ангажирано със съд- 

Жена му Ма
рт коно-

Богдавес българския народен НПШЯ|Р|^;. иТиев в Бт лга^ия^ледтова
певец Илия Луков поемаме към “аГха старата и на нейно
Одрин в Турция. На 2 км от гра- КДО място поставиха новата. С

ГвЙЯХЖ ШМ —«к- 'У'
вв?я^г«г й»«1н1 ~ а*-». *•»» «а*МНЙ| 1"гЕ=Ь::“ц“ Агггг 1иданЯ29|и“'/,у” г—•тната в цяла България певица Ш|г' • ■^-ШВВшВЛ ска Р3*0^ л.,.„
Любка Роидова, танцьорите от ЕЗр "™"Уа <* отец Александър, тина.
фолклорната формация "Пи- Ирт '■НВВИН1 аоч^,1?мУ ’ ’ то е иа 6 години, носи каиди-
рина" и няколко журналисти от М .ЯННБЯ зи: 1,ази ч.ср*1“ лото и свещите. Докато разго-
различни медии. г|й. ' л”~Ч[ЩЙ ?*Рцата ГР ' варяме, към нас се приближа-

От репетициите в автобуса се #»жНН !?аща “и „ ва Мария и от дума на дума
уверявам, че ни очаква истин- ИЙЬ» българин, останал да жи с 1 " ~ разбирам, че на втория етаж
ски празник за душата. Докато Отец Георги (вдясно) и отец Одрин, в продължение Камбаната е дарена от Илия иа черквата е обособен етног-
изминаваме последната отсеч- Александър Чъкърък осветиха години безкористно се гр - Ауков рабски кът с идеята да се пре-
ка, мобилният телефон на Илия новата камбана п^мо гп пп ^ пстпяпа г 'шлалп п- върне в музей на българщ
Луков звъни. Съобщава ни, че ших Духов ата академия в София с на- та. "Предложението дойде от Мария Кудинева отг-ц Ангел Анге- дим™. ,еГ „ «г-\ Дя хр.н

Го™^™“™ГХ™^да,?.ог- с0,фИг.с.„о„цл..с,=™^си».олии.6цл-

моння би,н. и пристигна,н.те с коли и автобуси чето е възкръсването па "Свети Георги" след много гарската родова памет. Храмът се превърна не са- 
“ш. на траРк/,йскпте бълсари от ОдршУ и ходене по Ггькпте. "Хората идват тук и са щастли- мо в духовно, нс, и в кул^рнс.средище за оългари- 
околностите ви. От това имам нужда, а не от друго. При нас се те в Одрий, гордее се попадията.

"Днес е „ай-българският празник в Одрин. Нека черкуват българите християни, които за жалост До нас до^гат песните на ^ Луков и Люока 
Бог благослови българския дух", изрича прочув- останаха съвсем малко в Одрин. Много фамилии Ронодва. В двора на храма се вие дъл р , 
ствено Илия и влизаме в черквата, бълнувам се се преселиха в Истанбул. Но черквата се посещава ето са сехванали младии стари,^оългарии мюсюл
двойно, защото родолюбиви хора от България С1>- , мами. Един от турците изпя н „„„Р.яп
м,гг ТЯ1-Я ПГ.МЯГЯТЧЛ възстановяване на чецкви и в Основите на ниагарската православна черква език Македонско девойче и получи като дар
нашите коаша^вСъобщя! Спом^м си че когато “Свети Георги ” в Одри и са полов,сени па 23 април фла„елка в цветовете на българския флаг.

Р Япшиш ппрлм 1880 година. Тя е завършена с дарения иа българи Патриотичната мисия на Илия Луков вече е към
родолюбивият певец посети село Звоици преди пщата годин(и Застроената й площ е 320 кв. м. _ ‘ 7' “ ГлеТнашите коаиша (Голун Атина 
5-6 години, наи-напред пожела да види именно д0 1940 година черквата е имала свещеник от Братислава Поага той успя да разпалижараватацърквата там, чиито фасади тогава ояха в окаяно България, а след това богослуежпията се извър- Братислава, Прага... той > спя да разпали жарав 
състояние, мазилката падаше и само катинарът швали от български свещеници от Истанбул. на българщината и в Одрин. Мощният звън
напомняше, че тя все пак има стопанин. Тогава се Поддържана е на доборволни начета от Филип камоаната ни сплоти в името на доорото и толе- 
запознах с Илия Луков, който по-късно постоянно Чъкърък - един от малкото потомствени българи рантността! Независимо от вярата, когато двете 
се интересуваше за църквата в Звонци, която, как- в Одрин. Неговият син Александър от 2003-а има знамена - българското и турското, се развяха под 
то знаем от две-три години е най-красивото зда- официално разрешение от Вселенския патриарх - ритъма на правото българско хоро, на мен ми нас- 
ние в пелия Лерекул Негово Светейшество Вартолеомсй, да служи е тръхна кожата!", сподели, удовлетворен на път за

Но да се "върнем" в Одрин и тамошната българ- «СвХБългария, Шия Луков. Той обяви, че продължава 
ска църква. Най-напред запалихме по свещника за България „ Тур1% “Програма за акцията за съо,,Ране на средства от родолюбиви
възкръсването на порутената светиня. В тълпата от опазване па културното наследство”. Възстано- българи за реконсту ркцията на другата оългарска 
поклонници едва успявам да си отвоювам място вявансто започва на 1 октомври 2003 година и черква в Одрин - Свети Константин и Елена , чие- 
по-близо до отец Александър. С водосвет за благо- приключва на 30 април 2004 година. Храмът е от- то възстановяване започва в най-скоро време, 
денствие и здраве отецът освети камбаната, изра- крит официално на 9 май 2004 година. Тодор Петров

бата па хра 
рия, по образование 
мист, е дясната му ръка. Освен 
че му помага в църковните де
ла, пее и псалми. Приглася й 
15-годишната им щерка Хрис- 

А синът им Георги, кой-

ма.

истип- 
цял Одрин",

ина-

на ко-

Нашите села: Бресница (3) Едно време в Бресница е произ
веждана и коприна! Това пот
върждават следните думи на 
Верка Раденкова-Миленковска 
от Козарска падина, 65-годииша 
пощенска служителка в Кума- 
ново: “Когато бяхме деца, аз и 
сестра ми се грижехме за копри
нените буби, от които получа
вахме копринен конец за украся
ване на народната носия. ”

Село на трудолюбиви и заможни хора
С площ от около 1700 ха Бресница е едно от по-големите села в Босилеградска община. Тя е топло село, понеже е защитено от 
студените северни ветрове. Надморската височина на селския център е 830 м. В миналото бресничагш максимално ползвали 
селското землище: орали всички ниви, косили всички ливади, садили всички градини край реката, навсякъде засаждали овощ
ни дървета, използвали горите за огрев и за строителен материал, а по просторните пасища пасли многобройни стада овце и 
говеда. Тогава имало голям брой заможни селяни.

най-хубава къща в цялото горски пазач и качар, а след 1941 ----- -----------------------------------
‘с големи и двойни прозор- г. работил в градината на цар Бо- Павле Савичевич. Бресничани

производители на яоълки, кру- учени хора, включително и ия- ци, с олуци, а стаите имали дъш- рис в София. По-възрастните казват че днес тяхната къща е
ши и ракия. Продавали ги дори колко свещеници. Георги Батов чеии подове, които били застла- бресничани казват, че той се же- най-градската къща в Бресница
и в Трънско и София, или пък в бил добър домакин и дребен ни с килими. пил три пъти (жените му умира- Чорбаджия бил и Кирил Янев от
Бресница идвали търговци от търговец, а неговите синове Ва- Чорбаджия бил и Симеон ли), а децата от трите му брака се махала Придол Неговата снаха
близки и далечни места. След I сил, Ангел и Симеон завършили Стоянчов, който дълги години обичали като че ли всичките са (съпруга на неговия син Томнс-
световна война, когато Босилег- висши училища и се изявили в службувал в общината (бил "де- от една майка и живели в сговор- лав гшосЬесоо'! Зошша Янева
радско било откъснато от Бълга- своите професии. Тане Тошев се ловодя") и всякога бил облечен така живеят и техните наследим- учителка в пенсия си спомня че
рия и дадено на Югославия, занимавал и с търговия и под- елегантно. Освен че бил добър ци когато Е '
бресничани продавали продук- държал кафене. По-възрастните земеделец Раденко Стоименов След I световна война Тодор ДалапъХ“ам^рРисжито,пъл- 
цията си в Божица, Власина и в бресничани си спомнят, че той бил и познат калаиджия. Чинов- Бреснички се изселил в кюстен- ни зимнини сьс? зеленчуци и 
по-близките места отвъд старата никът Борис Иванов също бил дилското село Соволяно, където плодов“ ябълки круши? буре-
българо-сръбска граница, но - Нашето село от най-стари сред заможните бресничани. За- станал още по-заможен човек, та пълни с ракия много мляко и
приходите им били много времена е познато и по хубави- можният селянин Любен Тошев Той много подпомогнал изграж- сирене свинско овчо телешко и
по-малки. . те, работливи и честни моми. изучил четирите си деца - всич- дането на училище в родното му заешко месо лвоо пълен с ко-

В Бресница имало немалко Хубостта им особено изпъкваше ките станали учители. Ставре село. Неговият син чтпшил •*/ ™ месо, двор, пъл
хора, които притежавали голе- па празниците, когато се обли- Кръстев бил виден земеделец, меделски факултет бил на гпГ ^ дРУги домашни птиц ,

обработваеми площи и от- чаха в пашата хубава народна ветеринарен техник и дребен циализац^ ^щколкГевппп^ много лица... В тази къща нема
ли6^^ожГиГзатовбаИшнаТреича: ски страни и станал голяРм спе- ^авя^зТтов^ мо^та сварва каз-г гяяагзайгкг гжкяггяггажкгяз?’да, тепави!да и гребеиец. Той и ()а изучат тези занаяти и така горега бил земеделец и ковач. Ха- ство били и Господинови от Ко- ' р
синьт му Евстра ги построили ,ш създаваха възможност да се ралампи Иванов бил горски па- вачка махала Оттази бами тя р
малка хидроцентрала и с елек- омъжат за чорбаджийски си но- зач, а съпругата му била шивач- Дафинка която сле1 пенгтт -ПросПъ\жава-
-грическия ток от нея осветлява- ве или за чиновници. ка. По времето на Кралство райето се върнала па баш мит о
ли къщата и останалите си пое- ------------------------------- ---------- Югославия Яхим Качарски бил си огнище заедно със своя съпруг

Още от старо време бреснича- тройки. От чорбаджийското се
ни били известни като добри мейство Попови излезли много

имал
село

ми

Бо:осмв Я>{С6
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Решение на журито 
по конкурса 

за журналистическа 
статия на Издателство 

“Братство" и НС

Резултатите от Литературния 
конкурс на списание “Мост” Вие гласувате 

- ^Братство” 

ви награждава!
Нг литературния конкурс, който обявиха на

шето Издателство и НС на българите в Сърбия, 
пристигнаха много стихотворения, разкази и дра-

Журито за драма в състав Слободан Алексич и 
Момир Тодоров взе следното решение: Пър 
рада не се присъжда. Две равноправни втори 
ради получават авторите на следните драматичес- 
ки текстове:

"Празното гнездо", шифър "Атина", автор Ли
ляна Петрова от Димитровград и "Барчето шме
керия", шифър 22059975, автор Елизаое 
еча от Димитровград.

тт . Журито за разказ, в чийто състав бяха Христо
интервюто Заедно сме по силни на : Бонджолов - председател, Властимир Вацев и Ми- 

пазара , обозначен с шифър "Витлигце", ■ аа Басов взе следното решение: Първа награда се 
автор на които е Тодор Петров от Звонци, : присъжда на разказа "Въздушен коридор", ши- 
ое обявена за най-добрата сред журналис- | фър "От извора се пие на колене", автор Н 
тическите статии, кандидатствали в кон- ; Иванов от Белград. Втора награда не се присъжда, 
курса, обявен от Издателство "Братство" : Две трети награди се присъдени на разказите 
и Националния съвет на българите в Сър- ■ "Рейс номер 54'1, шифър ' Сони", автор Елизабета 
бия. Според решението на журито в със- ■ Георгиева от Смиловци, и "Биса", шифър "Три 
тав м-р Ванче Бойков, преподавател във : тирета", автор Наташа Панич от Пирот. 
Философския факултет в Ниш и редактор | Журито за поезия в състав Велимир Костов, 
на радиопредаването на български език в : председател и Радко Стоянчов и Елизабета Геор- 
Радио Ниш, Слободан Кръсгич, журна- I гнева присъди наградите на следните творби: 
листов нишкия ежедневник "Народне но- ■ Първа - за стихотворението "Не си спомняй", ши- 
вине", и Васко Божилов, редактор в на- : фъР "Кантон сити", автор Милан Ставров от с. 
шия вестник, статията спечели трета наг- ■ Желюша, втора на стихотворението Ща бъде 
рада, докато първа и втора не се присъж- : Ден", шифър "Траектории", автор Милорад Геров 
дат. ; от Белград.

За поощрение са определени две ста-1 Три трети награди бяха присъдени на стихотво-
тии: "Да практикуваш миналото" (ши-: ренията "Съдба , шифър "Бреза", автор Даринка 
фър "Фалимс") от Деян Милев от Димит- | Евтимова Кръсгич от Лесковац, "Ноември" и "Да- 
ровград и "Среднощен разговор във вла
ка" ( шифър л3вънец") от Т. Петров.

За конкурса - пръв от този вид досега, 
пристигнаха осем статии. Според пропо- 
зициите, в него можаха да участват авто
ри от български произход в Сърбия - без 
работещите в Издателството.

Наградата от 3000 динара, колкото спо
ред конкурса се полагат за спечелено тре
то място, на Петров ще бъде връчена на 
тържеството в "Братство" по повод пред
стоящите коледни празници. Р.Б.

Трета 

награда 

за Петров

ва наг- 
наг-

Вестник "Братство" кани вас, своите верни читатели, да 
гласувате за по един журналист и сътрудник, които по ва
ше мнение заслужават да бъдат провъзгласени за "Най-до
бър журналист'' и "Най-добър сътрудник" за 2007 година. 
Гласуването трябва да стане въз основа на статия(и), които 
най-много са ви харесали, или въз основа на това кого от 
новинарите и сътрудниците на вестника предпочитате да 
четете, или пък му имате най-много доверие.

Припомняме ви, че можете да гласувате за журналисти
те: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Ванче Богоев, Васко 
Божилов, Кирил Георгиев, Петър Рангелов и Момир Тодо
ров.

ета Георги-

овица

От постоянните сътрудници можете да гласувате за: Де
ян Мирчев, Димитър Ставров, Сретен Игов, Стефан Нико
лов, Тодор Петров, Богослав Янев и Часлав Благоевич.

От читателите, които до 8 февруари 2008 г. н» адреса на 
нашето Издателство ("Кей 29 декември" 8,18 000 Ниш) из
пратят купончета с имената на кандидатите за найжурна- 
лист и найсьтрудник, ще бъдат изтеглени петима, които 
ще получат награди - мобилни телефони.

Напомняме, че за наградите ще конкурират само онези 
читатели, които съберат и изпратят всичките 5 купон- 
чета (две ще поместим в "Братство" до края на 2007 г. и три 
в януарските броеве на вестника). Купончетата изпращай
те в плик, на който трябва да напишете и вашето име и ад
рес.

РедакциятаЕдна част от финансовите средства за награ
дите осигурихме от донорството на фирмата 
“Тончев Градня ” от Сурдулица.

Журналист 2007 г.ли" и двете обозначени с шифър "Азра", автор 
Ивана Миланова от Босилеград. За поощрение 
журито предлага стихотворението "Весна" и:: 
фър "Монца", автор Лиляна Петрова от Димит
ровград и стихотворението "Любовно"/ шифър 
"Траектории", автор Милорад Геров от Белград.

Гласувам за:ши- о.I т^ журналиста 

С сътрудника
1
Ф

Щат в САЩ. 44. Храните
лен продукт. 45. Пратеник 
в чужда държава.
ОТВЕСНО: 2. Герой на 
Шекспир. 3. Преследване 
на дивеч. 4. Средство за
Речен^ибар.™ Строител- ДвНИС ТОД<фОВ ЩИМ*
ни елементи. 8. Площадки ___ __ _
за пътници на гара. 9. Река в ШЖЯ.ГрЯДЯ.ТГЯ. СМ 
Македония. 10. Помеще
ние в къща. 14. Жените на 
мюсюлманин. 15. Взривате- 
ли на снаряди, бомби и др.
18. Мореплавател. 20. Жит
но растение. 21. Страна в 
Африка. 22. Иглолистно 
дърво. 23. Времето, когато 
завършва един и започва 
следващият ден. 25. Името 
на футболиста Кантона. 26. Е 
Популярна песен. 27. Висо- Е* 
ко обществно звание. 29. I

★ 5 642 3355 >. Ф
^ Сътрудник 2007 г. ^★★ 87

109

Ж 12★1 1

16Съставил:
Драган
Петров

151413

1817★
★20

който спечели цифровия фо
тоапарат от наградната игра на "Братство",
Щастливецът,

2625★ 242321 22 Денис Тодоров прие
29 наградата си тези дни в★ 28

кореспондентството ни
в Димитровград. Тодо-32★31

*35★34★
★ 4039 техник в сухопътния37

Ж 36
транспорт и е много до
бър ученик. В "Брат
ство" чете предимно 
спортните страници. За

4342

45★4Т★ наградата каза, че е су
пер! И по-нататък ще че------ — Специалист по анатомия.

вища. 30. Разлагане на час- 31. Название. 35. Град в Бос- ЦГ 
32. Украса. 33. Дума за на и Херцеговина. 37. Крат-

те вестника ни и щеВОДОРАВНО: 1. Петата но
та. 4. Запушалка ог к°Р^ 7. 34 Памет, разсъ- ко литературно произведе-
Вид високо дърво. 9. Дъ- ^“озиция в шахмат- ние. 38 Руска федерация
уваженисГп Две букви. 12. ната игра. 36. Машина за (съкр.). 39. Горски хищник. 
Част от ита на тенис. 13. производство на ток. 41. 40. Строителен материал. - 
Материални блага, пари, Облекло на свещеник. 42. 43. Дума за потвърждаване, 
получени от някаква дей- 
ност. 16. Шестата нота. 17. |ЯД|
Малокървие (мед.). 19. Ле-

учасгва в наградни игри.ти.
Б.Д.

вЪаппраг1]а

А * А
2щГ5ТиПР»1 ЧАЯ а.

_ Водоравно: 1. Оморика. 7. Арак. 8. Нит. 9. Лир. 10. Тал. 11.
говище на река. 21. Отделе- 14 цИМР 15. Ми. 16. Апел. 18. Лев. 19. Тор. 20.
но място в ресторант. 24. 21 Оборот. 25. Пакъл. 26. Кофар. 27. Лазур. 28.
Вид плодородно дърво. 27. • 2д Кт%м 31 Рис. 32. Песен. 33. Ра. 34. ИВ. 35. Ко-
Малко населено мясго. 2». ' „ „ 38 Наденица. 40. Ока. 41. Ар. 42. Ширина.
Хора, коиго търсят ськро- ’

а X5■чУПОН I с* 1, йе» ■Ч
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От албума на наш читател __ __
Приключи тазгодишното първенство на 
Сдружената шахматна дивизия на 
Пчински и Ябланишки окръг_________65 години баскетбол 

в Цариброд Босилеградчани 

втори ■

Тази година се навършват точно 65 години 
от поставянето на първите дъсчени табли с ; 
железни обръчи на дървени стълбове в Ца- | 
риброд, с което се слагат основите на баскет- Г 
болната игра тук. Игра, която под ръковод- | .
ството на професор Найден Гетов започва да | 
се упражнява и е радушно приета

През този сезон за “Младос- 
т ” играха общо 11 шахма
тисти: Иовица Божилов, 
Марио Ливая, Никола Осто- 
ич, Митко Александров, Пене 
Стоянов, Зоран Костов, Дра- 

Само една мач-точка раз- голюб Величков, Драган Но-

ската тигла “тазгодишното Най-резултатни бяха
първенство па Сдружената н* 0сп\оич Митко 

Пчински и Яола-

т
*В ШК "Младост" се 
съмняват в редовнос
тта на първенството.№НШ №к

от мла
дежта в града. Безспорно е, че това е и датата, 
когато в града заживява този динамичен 41 /

Александров и Иовица Божи- 
окръг. Въпреки че дов с по 7,5 спечелели точки 

А' "Радан" и "Младост накрая от по 9 партии, докато Ма- 
ст.браха по 16 точки (по 7 по- риоЛивая отбеляза 7 точки, 
беди и две равенства), със също от 9 партии. Изключи- 
шампионската титла се заки- телно добре се представиха 
чиха лебапчапи, понеже заво- и юношите Драган Божилов

и Душко Величков, които за
воюваха по няколко изключи
телно важни победи.

\ дивизия па 
нишки

спорт.
В Цариброд баскетболът идва ог Бълга

рия по време, когато в бивша Югославия 
още не е упражняван. Затова нашето 
градче е между първите места, в които се 
развива тази популярна спортна игра. Ня
колко години след Втората световна война 
тук гостуват най-известните баскетболни от- ят ме дпата обръча. По това време
бори на Югославия, между които и наи-сил- г
ният - Цървена звезда.

Царибродските баскетболисти са сред 
първите, които популяризират този спорт д11МИТЬрПарииов-Парча, Никола Лндо-
из страната. Снимката, която ви представя- 
ме, е от далечната 1949 г. На нея са втората ге
нерация баскетболисти - бригадири на съ
юзната младежка акция за изграждането на 
Нови Белград. Ведно с бригадирските задъл
жения те са били и учители по баскетбол, по
неже са подучавали останалите бригадири

' I
1~1все |\4

малко

рядко са се срещали с противници, които да 
им окажат сериозна съпротива.

На снимката отляво надясно са: Лца Ча- домакинските си мачове, каз
ва Новица Божилов, треньор 
на ШК "Младост". - Затова е 
последните два кръга нашият 
отбор беше свободен, а ле- 
банчани се възползваха от 
добронамереното ни предло
жение, спечелиха високи по
беди
Съмняваме се дали в послед
ните мачове на "Радан" всич
ко е било регулярно, тъй като 
срещу сравнително добри от
бори, каквито са "Единство" 
и "Подгора", са успели да за
воюват толкова високи побе-

нов-Федя, Илия Петров-Дика и Стойча от Ра- 
дейна. В отбора са играели и Сашко Ипгье- 
лес, Баса Горчим и Васил Николов-Васето.

Снимката е от албума на Оливера Петро
ва, чийто починал съпруг Илия е бил в съста
ва на отбора по това време. и станаха шампиони.

Сретен Игов

Баскетбол: Втора сръбска лига - юг, 11 кръг Новица Божилов

Втора поредна победа юваха 46.5, а босилеградчани 
45.5 мач-точки.

Шампионът беше решен в
ди.

Божилов изтъква, че в от
бора са разочаровани от раз

на състезани-

БК "Младост-Весна" (Бела паланка) - БК "Димитровград" 88 :102 (10:32, 
22:20, 5:18, 31:32) последните два кръга, в които връзката в

Пирот, 16.12.2007 г., зала "Кей", зрители Радан спеДели високи по- ето и вече обсъждат възмож-

нит*---#?!Ф11й4 5®®* гггсгаяйгясПотя?--------~|тТ+ 8т | г1Шна неутрален терен в Пирот (белопаланчани Ра в Боиник (6,5:1,5). Боси- ^„„«дцодаитршипЙо-
5 ■ еко ВА5КЕТ №$ . ; 1Г(-~7 Е 4 962:883 18 официално бяха домакини) Димитровград- ------------------------------------------
6 кшДеуас кп]а!еуас__ ; И ' 6 5 882:827 17 ският отбор бе значително по-добър и заслу- Таблицата след края на първенството :
7_|Кташ Ей|«вс_.— Ч 5 621619 | 17 жено стигна до висока победа. Мачът бе ре- , „ победи равенства загуби точки мач-точки

Т'Н|-Ц I -5! шеноще през първото полувреме, когато Ьк ? 5 о
'Ух|йАаоикуадйо'№ай6Г"~тЗТГГТу -ДйЖГГй Димитровград стигаа до 20 точки предни- д 1Ь 45’5
ТПШтШбйАбмЖдаптГГГ; > 814:988 ’ 15 на. 4 ГЯблани а

Най-добър в отбора на победителите бе 5' д‘ 5а1Ш 
Андреевич, подпомогнат от Иванов, Драгу- б!д.Яйна 

н тинович и Станимирович. 7’ Единство
В следващия кръг "Димитровград" ще е е! Подгора 

домакин на БК "Еко баскет" от Ниш. 9. Прешево
10. Брест

1 | МОКАУД V. Нап

6 1 2 13 44
4 1 4 9 40I ..

1212 "МЬАООЗТ МЕЗМА В. Ра1апка 11..... 1 ‘ 10 794:997!
Н 1 10 711:942
11 ] 1 10 739:942 \ 11

4 1 4 9 38
3 1 5 7 36

13 ГкшбОМША К1Л$ит1уа
14 |УЬА50ТШСЕ уйоВпсв

3 1 5 7 33
2 2 5 6 31
2 1 б 5 31,5
0 2 7 2 14,5

леградчани предварително верка на редовността на пос- 
бяха изиграли мачовете си от ледните 
последните два кръга, с което изиграл "Радан", 
оставиха възможност на кон-

Пионерска лига ни ФС РИС, 
17 кръг__________________ Петлетата 

се върнаха 

без перушина

два мача, които е

Без оглед на крайното кла
да "крои" сиране може да се констати

ра, че "Младост" игра добре 
За да избегнат евентуал- през цялото първенство. В 9 

ните затруднения по пътя мача босилеградските шах- 
през Власина през зимните матисти завоюваха 7 победи 
месеци, ние предложихме на и две равенства, а не допусна- 
колегите от другите отбори ха нито една загуба, 
предварително да изиграем

Напълниха 

мрежата на 

домакините

курента си сам 
крайното класиране.

ФК "Филип Филипович" (Ниш) - 
"Балкански" 9 : 0 (4:0)ФК" Филип Филипович" (Ниш) - 

ФК "Балкански" 1:10 (0:5) ПЛР.
Нишка баня, зрители 100, съдия Милош 

Нишка баня, 10.12.2007 г„ зрители 100, съдия Н°сВ°„СеЛ?, ^' 2' Г°™айстори:
Милан Дьокич (Ниш) 8. Голмайстори: М. Ди- Т ао и 63 ' Ба4ан“н в 6 “18/
митров в 5,31 и 67, Маркулев в 26, Ботев в 28 33 чя' СТ°ИЦеВ В 21' Шич “ 22 и
и 59 и Илиев в 34, 44 и 48 минута за "Балкан- ЪУ"Бшкан™/'- ч в ч
ски;;, Страхиня Илич в 52 за "Хлип Филипо- Петров5, д. Иванов 6/ Йертмшв 5 Н. Ива

нов 5, Йосифов 5, Златанов 5 и Станоев 6. 
"Балкански" игра с десет футболисти. 
Играч на срещата: Ранджелович.

В отложения мач от 17 кръг на първен
ството на ФС РИС петлетата на "Балкански" 
катастрофално загубиха от школата по 
футбол "Филип Филипович" от Ниш. До
макините през цялото време доминираха и 
заслужено стигааха до убедителна победа.

Ветераните 

правят секциявич .
"БалканскиМанов 6.5 (Пейчев-), Гогов 7, 

Митов 7, Милев 7.5, Ботев 8, Коцев 8, 3. Димит
ров 7.5, Илиев 7.5, Велков 7.5, М. Димитров 8, 

7.5. Играч на мача: Денис Ботев.

Неотдавна се проведе инициативно събрание на димит
ровградските футболни ветерани с цел наскоро да бъде 
формирана секция на ветераните при ФК "Балкански". На 
учредителното събрание ще бъдат избрани органи на сек
цията, а всеки ветеран ще внася всеки месец определена 
сума на отделна "подсметка" на ФК "Балкански". Сред
ствата ще бъдат ползвани от самите ветерани за многоб- 
ройните им активности, които те планират да разгръщат 
през идващите години. Д.С.

Мааркудев /.о. кзграч на мача: денис ьс 
Футболистите от пионерския отбор на "Бзл- 

кански" влезоха във форма в края на първен
ството и постигааха няколко значими победи. 
Този път напълниха мрежата на сгфомния от
бор от Ниш на игрището в Нишка бганя.

Д-С.АС.
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По повод възражението на Ивица Марков Старт в 

неделя
Бачево

Малките остават малки Почина 

100-годишната 

Ваека 

Велкова

С възражението си срещу ин
тервюто ми в "Братство" Ивица 
Марков ясно показа кой му пре- 

спорта. Той има сериозни 
проблеми заради мен и затова е 
избегнал да отговори на зададе
ния

да си губя времето с неважни не
ща - оставям ги на "скромните". 
Един човек е постигнал успех, ко- 
гато се реализира пълноценно и 
остави дела, които ще живеят и 
след него. Спортът признава са
мо успешните, защото смисълът 
на спорта е да бъдеш най-добри-

На 23 декември в 
Ягодина стартира 
лигата на Централна 
Сърбия по стрелба с 
въздушна пушка.

Отборът на "Гра
ничар" от Димитров
град ще бъде пред
ставен от Дияна Со
колова, Снежана Ни
колова, Йелена То- 
пич и Стефан Марко- 
вич, и двама начинае
щи, които все още не 
са определени.

Треньорът Ружи
ца Алексова очаква 
добри резултати.

чи в

въпрос, като си служи с поз
натата тактика "нападението е 
най-добрата отбрана".

Сега е ясно, че той
В село Бачево неотдавна почина 

100-годишната Баска Велкова. Целия 
си живот тя прекарала в селото и едва 
ли някога е отивала при лекар. В един 
разговор за вестника ни преди някол
ко години бабата разказа, че си спом
ня единствено да са я водили при зъ
болекар. През последните години тя 
почти напълно загубила зрението си.

Преди 100 години, когато Велкова дошла на този свят, 
Бачево имало около 900 жители. Сега, когато тя го напус
на, в селото останаха само десетина души, повечето от кои
то са на преклонна възраст.

ят.
С уважение към Ивица Мар

ков ще завърша своя коментар с 
думите: "Малките винаги 
ват малки, а великите са вечно ве
лики!"

е злоупот
ребил доверието на своята пар
тия и на общината, за да се раз- 
плаща с мен, вместо да се зани- оста-

мава с развитието на спорта. 
Дично аз съм доволна от това, ко
ето е казала въпросната персона, 
понеже по този начин е показала 
своите афинитета.

Пред себе си имам ясно дефи
нирана цел и нямам намерение

Ружица Алексова 
олимпийска шампионка 

национално признат спортист 
старши треньор и специалист по 

спортна стрелба 
автор на експертна 

литература по спортна стрелба д.с. Б. Д.

На 22 декември се на
вършват 6 
ТЪЖНИ 
МЕСЕЦА от 
смъртта на на
шия непрежа- 
лим съпруг, 
баща, син и 
брат

На 22 декември 2007 г. от 11 часа на Нишки
те гробища ще отслужим панихида по случай 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на

На 1 януари 2008 г. ще се навършат ДВЕ ГОДИНИ, откак- 
то останахме без нашата скъпа и непрежалима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба

1
Г

ЧрЩ. СТАНКА ТОШИЧ
по баща Тодорова, 
родена в с. Смиловци

Дълбок поклон на обич и признателност към нашата 
непрежалима съпруга, майка, свекърва, баба, сестра и ле
ля. Нека да е вечна светлата й памет!

Съпругът Петър, децата Милан и Мария, снахата Драгана, 
внуците Петър и Иован, сестратаДобрила и братята То- 

мислав и Стефан със семействата си

ЦВЕТАНКА МИТОВА 
(1929 - 2006)
от Божица, живяла в Белград

Винаги ще помним твоето благородство, 
добрина и грижа за нас. Нека нищо не наруши 
вечния ти покой!
С много обич и тъга: съпругът Стайко и децата 

Драган, Снежана и Нада със семействата си

ЦВЕТАН ПЕТРОВ - 
ЦАНКО
от Димитровград

Панихидата ще отслу
жим на 22 декември от 11 
часа на димитровградските 
гробища.

Носим те с обич и болка 
в сърцата си. Нека те пазят 
ангелите. Почивай в мир! 
Опечалени: съпругата Пиля

на, синът Иван, дъщерята 
Александра, бащата Стоян, 
сестрата Олгица, роднини и 

приятели

ЕДНА ГОДИНА без нашия скъп приятел Тъжен помен
На 27 декември 2007 г. се навършват ТРИ ДЪЛГИ И 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на милия ни съпруг, баща, 
тъст и дядо

НЕБОЙША ГОЛУБОВ - НЕШО
(1973-2006)
от Димитровград

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
педиатър от Цариброд

Панихидата ще бъде отслужена на 22 декем
ври 2007 г. на гробищата в Горни Милановац. 

Чакахме те дълго, цяла година, толкова ни 
трябаше да разберем, че наистина си ни напуснал завина
ги. Само най-добрите си отиват рано от този свят, а ти без 
съмнение беше един от тях.

Покой на душата ти!
Вечно ще живееш в спомените на твоите приятели: Гага, 

Дешка, Сика, Душко, Саша, Суза и Даниела

Времето минава, а болката не стихва, става 
все по-голяма. Много ни липсваш! Грижеше се 
за всичко и на всички ни беше голяма подкре
па. Обичаме те много, помним те по доброто, 
никога няма да те забравим и вечно ще те но-

На 1 януари 
2008. г. се на
вършват 
6 ГОДИНИ, 
откакто 
завинаги 
ни напусна

. ■ '•) .
сим в сърцата си.

Нека да бъде спокоен вечният ти сън! Дълбок поклон 
пред светлата ти памет!

Завинаги твои: съпруга Кая, дъщеря Албена, син Сергей, зет 
Милан и внуци Борис и Георги

ч
в&'Л

Възпоменание
На 29 декември 2007 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашата съпруга, майка и бабаДРАГАН НИКОЛОВ
от Димитровград

Спомените за теб и след 
толкова години не изчез
ват. В мислите и днес си с 
нас.
Съпругата Райна, дъщерята 

Весна, синът Дюбомир, зе- 
тът Мирослав, снахата Пи
лия и внуците Роберт, Бра- 

нимир и Александър

Тъжен помен
Изминаха ТРИ ГОДИНИ от смъртта на мояПЕТРАНКА СТОИЛКОВА 

(1928-2004Г 
от с. Долно Тлъмино

Вечно ще живееш в пашите сърца. Голяма 
благодарност за всичко, което стори за пас.

Почивай в мир!

брат*»г I
Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ

: 1 Поклон пред паметта му и Бог да го прости!
Семейство ТашковиТ 1

От семействата Георгисви и Андонови

Възпоменание
На 24 декември се навършват 19 ГОДИНИ от смъртта на 

скъпия ни бащаНа 17 декември се навършиха 5 
ГОДИНИ от смъртга на нашата иепрежа- 

съпруга, майка, свекърва, тъща и ба-
Тъжен помен
На 25 декември 2007 г. се на

вършват 20 ГОДИНИ от кончи- 
77? пата на
1 ФЕРДИНАНД 
/Ш АНДОНОВ 
Ш (1921-1987)

ЛЮБЕН АРСОВ РАНГЕЛОВ 
(1931 -1988)

лима■■у,'

гимназиален учител и общественик от Боси
леград по потекло от Горна Лисина

Времето минава, но спомените остават да ни 
припомнят за твоята любов към нас и за доб
рините ти, които безмерно ни раздаваше. Бе
ше ни голяма подкрепа във всеки миг. Затова 
са малко думите, които могат да отразят наша

та обич и благодарност за всичко, което сгори за нас. Горде
ем се, че имахме такъв баща!

С много обич и признателност се прекланяме пред свет
лата ти памет. Почивай в мир!

ДецатаИюбинка и Петър със семействата си

РАДОЙКА АРСОВА 
от Долно Тлъмино

1л

Твоето агненце и твоето овпепце те забра
виха. Не те е забравил твоят Ика. 11очивай в 
мир!

Моля всички роднини и приятели, които 
още го помият да запалят по една свещичка.

Зстът Илия

Никога няма да те забравим, защото те 
носим в сърцата си с много обич и тъга. 

Дълбок поклон пред светлата ти памет! 
Съпругът Стоичко и децата Роза, Милс и 

Нада със семействата си
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Манчин рабуш
МНК'

21 декември 2007

Рибаренье
У/ Сречам бай Колю Шарана 

варкал та че ме стъпче...
- По-полъка, бай Кольо, чаршията нема 

да побегне!
- Гори ми под ногье, Манчо! Иде ми празник, па съм по-

шъл да рибарим... __
- Не видим да носиш въдицу, а и съркме немаш.
- Ооо Манчо, одавна по нашете рекье не^ се рибари. 

Откико навърнуше у Нишаву канализации© и другье 
мърсотийе, вечимка у ню риба ни за лек...

- Бреей, я кига минуйем по моетевете у Строшену чеш- 
му гледам дол е пливаю некиква рибчетия...

- С тая рибчетия Манчо, не може ни зуби да си исчъч- 
каш! Ла не ти распраям на кво све смърду... А сечаш ли 
се йедно време кво беше!? Отидемо у Лукавачку реку, 
лед половин метар, насечемо га на буце, карамо га на 
сладкарйете за леденице, а нийе навачамо рибе за Свети 
Николу по неколко кьила, та и на комшийе даваемо! А са 
у кою реку да отидеш — Нишава ли Йерма ли, Височица 
или Лукавачка, све йе същото: риба ни за лек!

- Па кико тъгай че рибариш?
- Кико ли? Кико що летоска свакьи петак идео у гра- 

динуту” на пазарат да си купим шушпе, патлиджанье, 
краставице... Пошъл съм по продавницете да тражим за- 
мгьрзлу рибу, требе да су докарали оздоле...

- Море бай Кольо, несу они оздоле, они су озгоре а ниие 
смо оздоле. За све су си по-йербап от нас, нас ни бива са
мо да завикуйемо и да оратимо кико нищо не се исплати 
да работимо! Не може ли баремка йедън рибарник да се 
напрайи?

, толко се за-

БЕЗ ДУМИГоран ЧЕЛИЧАНИН
(За тази карикатура Г. Челичанин получи третата награда на карикатурния конкурс "Братство ")на о.

0 ___ _1лободневка Моля, без докачение

Измили? наш 

"извънземен"!Разнищване 

на мафията Преди срещата на министрите Джи- 
лас и Димитров от протокола се шаш- 

В кабинета на министъра на полицията се диску- Наха - няма го преводачът, 
тира за борбата с организираната престъпност. - Какъв преводач!? - ядоса се Джилас. 
Министърът пита, останалите докладват. - Българският език е европейски и аз иа-

- Какво става с пътната мафия? пълно го разбирам и без преводач!
- Сгазена! Да, г-н Джилас, за Вас е европейски,
- Отлично. Строителната? ама в нашите училища е извъневропей-
- Съборена! ски, а както е тръгнало, може да стане и
- Браво. А просветната? извънземен!
- Падна!
- Вие сте моята гордост. Здравната?
- Колабира!
- Хваля се с вас. Футболната мафия?

- Вие сте гениални! Докъде се стиша с фалитната ието на едно място?
мафия? ‘Как да заплюеш двуличника?

- До Забела! ‘Завеян ли е този, който стои на за-
- Бих ви целунал, ако беше по предписанията. А 

черногорската мафия?
- Тя се отцепи.
- Отлично. Митническата?

А.Т.

Въпроси ребром
‘Признак на постоянство ли е тъпче-

вет? - Па напрайени су у Смиловско полье. И йезеро, и ри- 
*Как да не изляза от кожата си, като барник! И рибе се напущаше, ама йедни денъска гьи пу

щащ, а друтьи начъска гьи вачаю, та не може да се одви- 
ле...

- Я бай Кольо гледам кико из Къндину бару с месеци 
тече вода из ньивете, па си мислим, ако вечимка не се се- 
йе жито, моруз или сълнчоглед, защо никой не вати да 
напрайи рибарници! Ем водата бистра, ем полье широ-

се каниш да я одереш?
‘Как да не си сложа таралеж в гащи

те, като криеш змия в пазвата си?
‘Признак на скромност ли е премъл

чаването на чуждите заслуги?

- Изловена! Трудихме се до сетния си дъх.
- Соколенца мои. Къде е жилищната мафия?
- Зад бравата!
- Нямам думи. А наркомафията?
- Кризира в затвора!
- За естрадната да не питам?
- Тя си изпя песента!
- Кажете ми още за скупщинската мафия и да

Гплин Ангелов ко...
- Тека йе, ама нали некой требе да засуче рукаве. А на 

цариброджанье рукавете много тесни, не може да се за- 
сучу! Нашите, Манчо, млого по-лъсно уншцаваю! Еве по- 
начу дека насред Кьиримиджийницу обърнули канали- 
зациюту.... На човеци ископали ньиве, градине, дървче- 
тия и на никога не му цуца, дека йе това полье и дека ту- 
ва с векове народ йе сеял жито и моруз, дека су садене 
градине. Па си нещо мислим, Манчо, ещо бре не преко- 
памо целуту долину и не напрайимо йедну голену кана- 
лизацию, ама теквуя у кою че може и рибе да има. Пона- 
чул съм дека изукърстили теквея рибе що живею само у 
канализации) и не требе да се ране с нищо, оти там лайна 
колко очеш!

- Я, бай Кольо, съм чул, виц ли йе що ли йе, ама йедън 
раоотник казал на директоратога на канализациюту:
без^1бТХкНда будемоР’С.еКИРаШ’ Д°К НаР°Д С”е’

- Видиш ли, Манчо, технологията свак дьн измисли по 
нещо ново! Може нещо да се измисли и за нас, па ем да 
си седимо, ем да богатейемо!

- Дали?
- Кой знайе, по свет свакиква чудеса, а нийе кико смо 

??^еЛИ че станемо бъш чудо! А съга, Манчо, извинявай.
требе да стедзам оггьнците здравата, ако сакам да 

дочекам Свети Николу с рибляци.

грегърна!
- Остана без кворум!
- Уважаеми господа, както виждате, постиг

нахме фантастични успехи на всички полета на 
организираната престъпност и сега е крайно 
време да се погрижим за себе си!

ви п

Рпнко Пивлянин
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