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28 декември 2007
накратко с и.^алфин^н^на .ушните работи наЩгори,

Работим за облекчаване Искаме оставка 

на визовия режим на председателя на НС

2 Съобщение на ОО на ДС в Димитровград

Министърът на външните работи и вицеп
ремиер на България Ивайло Калфии на 17 и 
18 декември посети Белград, където със своя 
домакин, сръбския министър на външните 
работи Бук Йеремич подписа Меморандум 
за сътрудничество. По време на приема в по
солството на Република България в Белград 
помолихме господин Калфии за кратко 
тервю.
*Как оценявате едногодишния стаж на Бълга
рия в членството на Европейския съкз?

-Тази година беше важна за България и 
мисля, че ние постигнахме всичките цели, ко
ито си поставихме. България е вече уважаван 
член на Европейския съюз, много въпроси се 
превръщаха в европейска политика. Така е 
по отношение на Черноморското измерение, 
по отнЬшение на Балканите, за които Бълга
рия много настоява възможно по-скоро да се 
придвижат към ЕС. България се научи да от
стоява интересите си. Много ми се ще това не
що да бъде в полза не Само за България, но и 
за всичките страни от Западните Балкани ка
то наша крайна цел.
* Освен със собствения си опит, като с пример, 
с какво още конкретно България може да по
могне на Сърбия по пътя й към ЕС?

Националния съвет па българското малцинство в

рк ЯВГ ™ •«-.тарското националното малцинство в Сърбия да подкрепят канди- 
[урата па Пастор на предстоящите президентски избори.
Прак тиката показва, че председателя т па НС д-р Ангел Йосифов 

не за пръв път сам взима решения - без становище и пълномощине 
па НС, а от свое лично име представя своите партиини становища и 
ги провъзгласява за становища на НС и на Българското малцинство
в С'}Р^)яследи0Т0 заседание на НС, състояло се на 15 декември в Ди- 
митроиград е взето решение, че НС не е компетентен Ла взима поли
тически решения във връзка с подкрепата на кандидатите за пред
стоящите президентски избори и че няма правото политически да 
се опредедя на кой кандидат ше даде подкрепа;

Стова решение са нанесли голяма вреда на НС, на средите, 
то живеят числещите се към българското национално малцинство, 
и на всички българи в Сърбия. / V

Общинският съвет на ДС в Димитровград иска от д-р-Ангел Ио- 
- - с сисЬов да подаде оставка и на поста председател на Общинската

са необходими и пие въобще работим за об- *гацина в Димитровград, понеже е очевидно, че с.това решение е 
лекчаване на визовия режим. навредил на община Димитровград и на всички политически пар-

Мисля, че това, което се случи през послед- тии ]„ иея Очевидно е, че той не прави разлика между поста, наг кой- 
-България е изключително приятелска и ните Години, е много важно, по има още мпо- т0 е избран, и своите партийни и лични жгтереси. 

нйе бихме йскали.да се развиват приятелски гонеща, които можем да свършим в бъдеще. Председател на ОО на ДС в Димитровград
г»------ — *-*•------------------- 1-------------- - ” ■ ' ■ Зоран Петров

Членовете на

ип-

дат

I
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Министрите Бук Йеремич и Ивайло Калфии 

приема в българското посолство в Белградна

виват приятелски го неща, които можем да свършим в бъдеще, 
отношения между двете страни. Мисля, че Действително целта ни е и пие, и Сърбия да 
пора йпг-лелнйте голини те са точно такива, бълем в елпо семейство - в семейството мапрез последните години то са точно такива, бъдем в едно семейство - 
Българеките инвестицйи в Сърбия нарастват Европейския съюз. 
и нйе йравШй всичко възможно те да се уве- *Споразумението за граничния преход Бан- 
личават допълнително.-Културните отноше- кя-Петачинци е подписано, но се има впечат- 
ния се развиват, сега работим за подписване- ление, че бавно се реализира. Има ли препят- 
то на културна спогодба за създаване на кул- ствия? 
турни центрове. Бяха подписани споразуме
ния за два нови гранични пункта и много ак
тивно работим по използването на възмож- дявам в сравнително близко бъдеще българ- 

файграничното население да може да ската страна да свърши изграждането на ин- 
пътува без визи, защото за нас визите, които фраструктурните обекти, 
бяхме принудени да въведем към Сърбия, не

Никой няма право на 

политически монопол-В момента се работи по инфраструктура
та. Не мога да ви кажа точния срок, но се на-

Съобщението до медиите на председателя на Общинската орга
низация на Демократичната партия в Димитровград е последица на 
оголена амбиция за политически монопол и абсолютна власт в Ди
митровград и същевременно представлява израз на политическа не

толерантност към другите политически субекти в Ди
митровград.

В качеството на гтредседтел на Националния съвет 
на българите в Сърбия съм бил на официална среща - 
координация на националните съвети в Сърбия, и съм 
дал лична подкрепа на кандидатурата на г-н И 
Пастор, кандидат на легитимните унгарски полити
чески партии за президент на Сърбия за първия изби

рателен кръг, като малцинствен кандидат, който сим
волизира нашата политическа борба.за пълноценно 
икономическо, социално, културно и общо развитие 
на регионите и общините в Сърбия, където живеят 
малцинствата.

С подкрепата на кандидатурата на един демократи
чен и малцинствен кандиДат. в първия кръг на прези
дентските избори, българската общност в Сърбия и 
Цариброд получават респект и авторитет между оста
налите малцинства и сред демократичната общност в 
Сърбия. . "

Общините

ността к
К\. Тодоров

^ Новогодишни честитки на нашенци от България
. Валентин, Георгиев - техник: - Родите- Тодор Рангелов - пенсионер: - Роден 
лите ми са от село Желюша.. Естествено е, съм в село Криводол. Имам много родни- 
че-там имам и най-много роднини. Ще ни в Цариброд, Пирот, Ниш, Белрад. На 
спомена с2мо Никола Костов й съпругата всичките-им пожелавам една мирна и 

■му Вера Костова, за които току-що изва- щастлива Нова година. Много ме е яд, че 
дих удостоверения, за да могат да получат сега, за да дойдат им трябват визи. Надя- 
визи и да ми дойдат на гости. Освен на тях вам се, че тези визи ще отпаднат през 2008 
искам да честитя Новака година и на Не- година. В крайна сметка, ако те не могат 
вена и-Мира. . ;; да дойдат, аз ще отида, но през новата го- •р Ранге-

Кдстадин Костадинов - пенсионер: - дина ще се видим!
Аз съм роден в село Божица. Майка ми е Красимир Иванов - служител: - Аз съм 
от село Клисура. Всички мои роднини от си истински западнопокрайнинец. Вярно 
години жевеят в Сурдулица, Ниш, Бел- роден съм в София, обаче и двамата ми 
град, Лесковац. На всичките им пожела- родители са по потекло от Западните 
вам преди всичко много, много здраве и покрайнини. Родителите ка майка ми и 
-дано даде Господ през следващата 2008 го- баща ми са от Димитровград, където ходя 
дина най-сетне да се видим отново, защо- често. Поздравявам Горан, Миле, Мария, 
то. през 2007 г. това не стана. Драган и всички мои братовчеди. Поже-

, Христо Николов - лекар: - Майка ми е лавам им да не се отърват от здраве през 1 
родена в село Бранковци, Босилеградско, Новата 2008 година.
а бащата на баща ми, т.е. дядо ми, е от. се- , Нина Заркова - поетеса: - Дядо и баба 
ло Лисина. Аз не съм ходил в този край от -ми са от село Драговига. Много се радвам, 
няколко години, поради простата причи- че чрез вашия вестник мога да поздравя и 
на, че повечето от роднините ми са се пре- да честитя настъпващите празници на 
селили. Някои в Македония, други във всички мои роднини и. приятели в Сър- 
вътрешността на Сърбия. Имам оратовче- бия. Най-много поздрави изпращам на 
ди в Скопие, Ниш и Белград. Пожелавам братовчедите ми Славчо и Петър Арсено- 
им много щастие и успехи през Новата го- ви от Димитровград, както и на братов- 
дина й им обещавам, че ще им звънна по чедката ми Юлия. Много щастие през ио- 
телефона. Поне да се чуем, ако не можем вата година пожелавам и на колектива на 
така често да се виждаме. димитровградската билбиотека "Детко

Петя Кирова - студент: - Дядо ми по Петров", където неотдавна гостувах, 
майчина линия е от село Ясенов дел. Пре- Светослав Стапулов - икономист: - ва 
ди няколко години за пръв път посетих Дядо ми по бащина линия е от село Бан- 
този край и се запознах с роднините ми, за ски дол. Пожелавам всичко най-хубаво и 
които дотогава само бях чувала. Прекра- много здраве на чичо ми Милко Алексов 
сен е този край и още по-прекрасни са хо- от Димитровград. Също така много здраве 
рата там. В селото са останали само стари и щастие пожелавам и на братовчедите к 
лора, а повечето от братовчедите ми живе- братовчедките ми Никола, Душко, Мла- 
ят в Пирот. Всичките тях от все сърце поз- ден, Мира, Миряна, Радица, Роза иЛиля- 
дравявам и ги каня на гости. Ако ми стигне на от Димитровград. Всичките ги 
времето през това лято, може отново да ги гости, а пък аз от своя страна им обеща- 
иосетя. Пожелавам им прекрасна Нова го- вам, че през 2008 година ще

вкупом ще отидем до Бански дол.

щван

В. Георгиев лов

Димитровград и Босилеград ----- —
политически приятели, а по този начин се създават уч:- 
ловия за получаване на по-голлмо политическо 
мание към тези общини/ което ще резултира 
леми капиталовложения. '

С подкрепата на кандидатурата на .г-н Ищван Пас
тор се разбива една изкуствена политическа илюзия, 
че всички в Димитровград са членове, или симпати
занти на Общинската.организация на Демократична
та партия. Това от своя страна има за последица една 
изхитрена и нервна медийна реакция/неприлична за 
една политически уравновесена Общинска организа- 
ция на политическа партия в Димитровград.

Понеже комуницираме чрез медиите, каним пре- 
седателя на Оощинската организация на Демократич
ната партия на политически консултации, където да 
изясним медийния иск за моята оставка като предсе
дател на Общинското събрание в Димитровград, а съ
що така и по други спорни въпроси. В противен слу
чаи ще се обърнем с открито писмо до ръководството 
на Демократичната партия в Белград с цел да ги запоз
наем с амбицията за "политическа феудализация" на 
политическия и икономически живот в Димитров
град, както и с негативните послания на общинската 
организация на Демократичната партия в Димитров
град пред предстоящите президентски избори, които 
демотивират демократичните и отговорни полити
чески формации в Община Димитровград.

Д-р Ангел Йосифов, о «сл на Общинското
п.'■.. • г в Д им и тровград

печелят

вни- 
с по-го-иК. Коста

динов К. Иванов

Х.Нико- Н. Зарко-
яов

каня на

ги посетя иП.Кирова С. Стану-дкна.
ловТ. Петров
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Служебната (не)употреба на майчиния ни български език (5)
унискобр [
Димитровград

ще строи обекти край

Кой кого замайва?
Пише: Васко Божилов

~=^=: ^д====

отдавна б^поСж! осЬЕя Е ^ бъд^Прие^НоГзаГоН "а СЛу-^

МЪКакто к ална идея. ПредвадеГ еТв жебна употреба на малцинствени-
диреетор нГгампажГта1^^ ФабРи“1;а да бъдат ангажирани Те «ЗИЦИ В Сърбия
Сгоир Петър Борачев, бъдещата ети^аЙк^нГсамоимоъжка“33' °Т становищата на представители на местното 
фабрика заедно^със складове дителинаш валидни"Гца Уа°1 * Бо™л^А и,Димитровград,
помещения ще заема площ от бира се че в зависимост птт,^ общинските съдилища в тези две места и на поли-
около 28 000 м2. Първия етап ди?е броят на заетГе ше се^' «еиските управления във Враня и Пирот, стига се
предвижда изграждане на авто- личаваР а те б-ъ че пг,гС,Се уВС" Д° извода'че всичките тези органи са готови да ко-
матизирана фабрика за произ- и преква.икЬнкация в рамките “У™”и^атсСГарИТе "а бЪЛГарСКИ'НОтетова не
водство на домакински уреди нагачататмп™,.. п рамките искали. От тях обаче не можахме да получим отго-

телевизори, климГтг^и ВЪПр°Са ЗЗЩ° Х°рата Не искат' *кои даже
други. Тя ще е на плош от 2ТПП тя амещення компания- се обявиха за некомпетентни да разискват по въп-
м2 с център6 за ™Гсгикана ™и™,м! ппйп °буЧ|Ва РОСа- К°Й Тогава тРябва да каже дади и защо бъд-
площ от 7 300 м2 тав1>ъ^тят? Ь й ЦИЗараб0‘ гаРите наистина не искат да ползват майчиния си

Във ВТОШ1Я етап ГР ппе ,, в съдещата. фаорика. език в образованието, в органите на местното са- Като се има предвид това, както и въпроса за
изшажлане ня пйетт„Рпя 6 енергийната ефективност моуправление и в държавните органи!? правата на българите, които не искат да се затрие
отТвбОО м2 които итр ‘ ”а Д0щ йранЦ1^ , са .ФиР“ата "ЬиГ - Отговор на въпроса трябва да даде държавата, идегггитетьт им, естествено се налага да се търси 
ползват както за п^нзво Нап5еп 1п(етабопа1 , която се т.е. нейните органи и общинските управления, а отговр на следния въпрос: Какво е необходимо да
цели така и за "ГНрГгч Това,', и ФиРмата не да го чакат от хората, които са изправени пред предприемат местните самоуправления и репуб-

° КНК Агс1111ес1иге / която ще по- редица други проблеми. Това обаче не означава, аиканските органи в Босилеград и Димитровград, 
тЩ, ' което може ои е мага в проектирането на обекти- че и ние, обикновените хора, нямаме вина в това за да изпълнят законовите си задължения и да съз- 

наи-интересно в целия уроект, е те. Двете ^предприятия са от Да- отношение. Като мнозина други и аз се чувствам Аадат условия за дейсгвитална у потреба на майчи- 
уатсгьт, че всичките ооектп ще ,ния, а обектите ще са същите виновен защо никога досега не се опитах да кому- ния език? Отговорът е прост: да приложат на
пяАп! ГР°е^РаНИ Т принци‘ ка1Т0 т“и на Фурмата "Вап8 & ницирам с общинските и държавни органи на 
па на енергийната ефективност, ОюЬеп в град Миделфарт в та- български, казва Горан Петков от Бистър и съвет- 
с помоща на която тряова да се зи страна. Строежът ще бъде до- ник в ОС в Босилеград. Но, продължава той, съ- 
спре излишното изразходване верен на избрани чрез търг мес- щевременно искам отговор от представителите на ските служби и в държавните органи да се ангажи- 
на енергия. Борачев особено тни строителни фирми. Освен тези органи, защо не набавят основните формуля- Рат 11 такива- Общинската скупщина в Босилеград 
подчертава целта на компанията това намерението на У1Ш ри на български, и когато човек поиска услуга от за последно такъв имаше преди 34 години. Сега в 
да привлече партньори, които СКОПР е 70 % от строителните тях да му обяснят, че могат да му 
осъществяват производство с по- материали да са домашно про- издадат документ не само на 
мощта на възобновими видове изводство. сръбски, но и на български език.

Според Петър Борачев нача- В последно време малцинатва- 
ли, геотермални сонди, вятър и лото на строежа тряова да започ- та в Сърбия, особено национал- 
подобни. По предварителни из- не най-късно до средата на 2008 ните им съвети, все по-често изис- 
числения в зоната, където ще се г., първия етап да приключи до кват да се приеме нов закон за 
строи фабриката, ще се получава средата на 2009, а целият проект служебната употреба на езиците 
излишък енергия, който компа- да бъде реализиран до средата и писмата им. Сегашният, който 
нията има намерение да дарява в на 2010 година, 
договор с общината на болница-

на Националния съвет на 
нашето малцинство остава 
- доколкото прецени, че са 
нарушени правата на мал
цинството по въпроса на 
езика и писмото, да поис
ка намеса на Конституци
онния съд на Сърбия.

Всичко това е необходи
мо, понеже е трудно да се 
пРиеме оценката на хора- 
та от властта' че българите 

1ШИЗ не искат да употребяват 
ЩЦ своя език. Още по-трудно 
йшЛ е Да се повярва, че мнение- 
ЦЖйи то на няколко души може 

да е генерално за цялото 
малцинство, без оглед на 
факта, че една част от мал- 
цинстовото се отказа от

Шжк-

Шж
на

Г. Петков:
- За неупотребата на езика 
не само хората са виновникато

езика.

практика това, което са написали в статутите си. 
Без оглед, че не е логично българи да комуницират 
посредством преводачи, ще се наложи в общин-

п®#™ в 0Мга“|5“в™Й.д оЬгагталр “|Па 'вЙки паЙ0ГИ|'* 
^опаше 5а е!етепцта паСоп0,пе Г

енергия, а това са слънчеви пане- па зуот 1ег)ки и

е приет още през 1991 година, е 
7 дал свой принос в тази област, но 

оттогава досега са променени об
стоятелствата в страната. Освен 
това има и недостатъци. Той 
например гарантира служебна-
та употреба па "сръбохърват- Съществуват и мнения, разбира 
ския" език, ПО не и употребата “• неофициални, че нищо не може 
на езиците „а малцинствата. На * Т^р^зГч^ГеТне-

основателни, потвърждават две
те паралелки в основното учили
ще в Босилеград, в които обучение
то се провежда изцяло на българ-

От Закона за защита правата и свободите на националните малцинства

Сърбия има около 20 съдебни преводачи за бъл
гарски, но едва ли някой ги анга
жира, а пък не докрай е решен и 
въпросът за възнаграждаването 
им. Не бива да обвиняваме слу
жителите в общините, даже и те
зи на постовете, защо не знаят 
езика, понеже те едва ли са ви
новни за това. Това затруднение 
може да се решава с течение на 
времето, като един от критерии
те за приемане на работа в тези 
органи бъде и познаването на 
майчиния език, какъвто е случаят 
в редица общини в Автономна 

покрайнина Войводина, в която въпроса за мал
цинствените езици е много по-добре регулиран, 
отколкото в Централна Сърбия. През 2003 година 
Скупщината на покрайнината прие специално ре
шение за тази област, така че малцинствените ези
ци са в служебна употреба в 37 общини, от общо 
45. Употребата на унгарския например е гаранти
рана, което ще рече, че е задължителна в 29 общи
ни, на словашкия - в 12, на румънския - 9, на русин- 
ския - 6...

Без оглед на всички недостатъци в сегашните 
документи, не може да се каже, че в Босидеградско 

и Димитровградско и изобщо в 
Сърбия не съществуват основ-

Ьшвш 1§1§Р1р»
тях дава само възможност да се 
употребяват, което, разбира се, 
не е едно и също. Свързано с то
ва законът не прецизира ни на
кое ниво се гарантира употре- ски. До лани почти никой не вяр- 
бата на малциистения език, ваше, че това може да станс, но - 
значи без употребата на държа- стана. Все повече хора са убедени, 
ния - сръбския език, както и по чс шази искра надежда ще се раз- 
какъв начин да се подсигуряват простри,,ява и в други училища. 
пари и надзор за прилагането 
му. Не докрай е решен и въпросът във връзка с 
публикуването на републиканските законопред- 
гшсания па езиците на малцинствата, попе на те
зи, които се отнасят до малцинствата... Наистина 
до известна степен то допълня ват Конституцията 
и Законът за защита правата и свободите на наци
оналните малцинства (2002 година), които дават 
нрава па малцинствата, какоито нямат тези в мно
го други държави. Както вече казахме от посоче
ния закон произлиза, че местните самоуправле
ния в Босилеград и Димитровград са длъжни да 
сьздадат възможност за равноправна служебна 
употреба на българския 
език, понеже процен тът па 
българите в двете общини 
е далече над 15 на сто от
общия брой па жителите. .>иг.орг„м... .
Обаче и от този закон не Хип с пл. г. и з. 
докрай може да се подучи у" А|
отговор на въпроса какви ]ЛБосшюгрвд,час-шяищоцииосгоя/ш>цп,. насяме вреда на колективните
са санкциите за тези само- ф0 Димитро, от Босилеград, о и оДьста^ц, права на малцинството си, а с
,,гтЛ|| лппми лпкплкптп ие о/от с. Росен, ни ] 1.12.2002 година ио?щнопн и)п« *управления, доколко!а | Д У това и на имиджа на Сърбия в
сьздада т такива условия. В | п р и с ъ д а света. Но в това отношение осо-
общинските статути на ^ дттштш, 06щ„шкш ад«Гшт«р«д ■ Вени за грудиия все още създа-
две|е общини наистина се Пъ.ват „риау, иуж,1т „р,„„ Лм,„рки ват онези българи, които всич-
казва, че ма техните 1ерито- ко наблюдават отстрани, както
рии в равноправна служеб- и онези, които продължават да

употреба са сръбският и българският език, но се отказват от дедите и бащите си и конто сдобав- 
това изобщо не означава, че са създадени условия ката »ич» юьм фамил110то си име "стават сърби". В 
за прилагането па разпоредбата за бьлтарския. В Сърбия все повече са гробищата, които потвър- 
закопа, както впрочем и в двата общински ста тута, ждават как хо„ата се раЖдат като българи, а уми- 
ияма отговор ни па въпроса има ли вина и кои е т кат0 "СЬрби"Ш И този пример показва, чежи- 
вииовеи, ако разпоредбата за малцинст вения език, ^ите 11ИЩ0 [,е могат да кажат па мъртвите, а че 
в случая за българския, не се прилага. Ог досегаш- мъртвите могат да поръчат па живите. Има ли 
пата практика се стига до извода, че почти всичко п0.,,ежка трагедш] от отказването от кдептнтета 
зависи от волята и (безотговорността па общин- си|? Край
ските управници. Тогава кой кого замайва? Затова

Сурдулица
ЧЕСТИТЯТ

Т1 д ж# т шУ. у

н-а гражд-анит& 
и им пож&лават 

лично щаотио и цеп&ли
\ ни законови условия за слу- 

ВЖ жебна употреоа на майчиния 
български език. Дали ще го 
ползваме зависи от нас и от то
ва дали ще изпълним собстве
ното си задължение - да не на-

6 ИМЕТО НА НАРОДА

ч^скияг егд и Босилеград, «пл тщин Драган Янев 
^ио наказателно проипнодапо ср 

с-Рйссн и обшшяомия
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осилогрпд, чистя ищоц н посгои/ш

г Димитър С Дими 
7. за наказателно-!*'

на



28 декември 20074
Продължават подготовките за откриването на мина в Караманица

За едни грандиозен проект, за други съмнения
* Първата руда за анализи И проучване ще бъде изкарана брой работници “°ста»Гсе основание да се съмнявам. Ние имаме
ОТ рудника през февруари, а се очаква експлоатацията въпрос,т как да се ко- кой°га преди всеки избори оповестяваше
официално да започне през септември Лботати в вътре шюспа на Сърбия, грандиозни проекти. Затова предлагам

Акционерното дружество "Босил-ме- маса, приехме на работа няколко тукаш- сс. въриат. ПоЗред- ЙС да формира комисия от местни спе;
тал" от Босилеград чиито главни основа- ни работници, ангажирахме едно пред меспшта олаС1- ще поискаме в Боси- циалисти по рударство, геол ,
тели са "Валтри" и "Интерсвяз" от Мое- приятие, което разшири шахтите и век. де“°ад да бвде открита паралелка за шко- гия и други, които да следят реализац 
ква и местното самоуправление в Боси- сме се доближили до рудните залежи. у1,аме1|амИ1П,0рИ/асме готови да отпус- та на проекта, поиска той и под р , 
леград не се отказват от откриването на Очакваме първата руда да изкопаем в па- У стипендии па студенти във факул- се сьмнявам в добрите намерени 
закритата преди четири десетилетия ми- чадото на февруари, сетне да извършим рударство в Белград и Бор, из- вестигорите и им пожелавам Ус"ех ^
па "Подвирове" в Караманица. Сега необходимите и проучвания, а доколкого а р Съветниците не приеха иредложение-
прнключва приспособяването на шахти- всичко върви според плановете пи, ек- < < Д I Р т0 ,,а Божилов, а Сергей Васильев, коию
те и се очаква през февруари да бъдат из- сплоатацията да започне през септември Околната СРвДа (Не) е изказа голяма благодарност към кмега
копани 1000 тона руда, колкото за гео- 2008 година, надява се той. чясргнятя Владимир Захариев за посредничеството

роучвання преди месеци им раз- Плановете иа фирмата са догодина да ЗсК-ВШОШ между "Босил-метал" и Минисгер-
Министерството за рударство и се продължи с изготвянето на документи- рдим от въпросите, отговор па които СГВОто за рударство и енергетика, подчер-

те, необходими за разрешаиане ма ек- поиска съветникът и М1еф на отбормичес- та че те не дават празни обещания, а дей- 
сплоатацията на залежите, сред които и ката група на ДС Глигор Гдигоров и кой- 

НаДвЖДИТе И плановете студията за резервите и за оправдаемос- то и;ш,,,ша населението, е как да бъде за- _ р[ие не сме варВарИ и няма да навре-
Кплкп га основателни надеждите за от- 1та ,,а откриването на мината. Ще започ- 1|азема екологично чистата среда, понеже дим 1|а околната среда, понеже за прера- 

коивтне на мината от която акционерите 11е изграждането па инфраструктурните плановиците на предприят ието са занла- Ошка на рудата ще ползваме съвременна
очакват просЬит а местното самоуправ- обекти - път, водопровод, столова, квар- „увади флотацията да бъде изградена на система. Трябва да си имаме взаимно до-
леине 1аТкТали броя Г безработните в тири... Досегашните и^колко'коломегра под мината - в мес- и заедно да вървим напред, призо-
общината и да му остава част от профп- Караманица възлизат па 10275 500 юна, а т1Юсгга Серафимови воденици, намира- ва васииьев отборпиците.
та’Мнимата седмица пред съветниците догодина ще продължат геоложките иро- щасеНа територията иа Горно Гдъмино. Представителите на
на' Общинската скупщина в Босилеград Ухания в Подвирове която област е . Започнахме да готвим проект за за- смятаТ/ че правителството на Сърбия ще 
на въпроса се опитаха да отговорят най-много изследвана, а след това и в мес щита ||а околната среда, а водата, коя го им далв концесия за експлоатиране на ру- 
руснак-ьт Сергей Васильев, член на Упра- тностите Лиска, Поповица, Цонев ка- ще се ползва в),в флотацията, в никакъв дите. Те планират през следващите
вителния съвет, и Василие Бойович, ди- мък - .........случай няма да се пуска в реката, ба целта шеС1.сеДем години в мината да бъдат вло-
ректор на "Босил-метал". " Според наши те планове годишното ще изготвим' закрит цикъл запрераоот- жеии около 47 милиона щатски долара.

-Откриването на мината представлява производството от 220 ОТО топа ще достиг- ка )|а рудаТа, огюзесги Бойович и осведо- Очакват обаче рудникът да е профитаби- 
грандиозен проект, който ще реализира- ‘|ем пРез 2013 година, когато в мината ще ми съветниците, че докато не бъде готова
мес помощта на общината, каза Бойович. бъдат ангажирани 380 работници, каза флотацията, рудата ще се прераоотва в
- Реализацията му включва обемни ин- Боиович и подчерта, че това ще бъде сьв- ||якои от рудниците в Сърбия,
вестиции. Създадохме основни условия ременна мина. 
за копаене на въпросните 1000 тона земна

не

ложки п 
решило 
енергетика.

"Босил-метал"

лен и стойността на концентратите на 
оловото, цинка и медта през този период 
да надмине 79 мил и на долара.

Мнозина обаче се съмняват в акцията 
Като се имат предвид необходимия! за откриване на мината, сред които и Во- В.Б.-ПУ1.Р.

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

По заповед на сърцето, милеещо за своя род
ски край бяха обезлюдени прос- телно за двадесетина година бяха 
транства, обречени на естесгвено "изчезнали" към 30 000 бълга- 
залесяване. овонският край сте- ри!? И никой не смееше да попи- 
неше под бедността, въпреки че та как и защо изчезнаха толкова 
има Звонска баня. Над Цариб- много българи!? И което е още 
род се сгъстяваха черните обла- по-лошо, тогава беше ясно, че то
ци на 
литика.

бе основан ДСБЮ, беше първото 
след дълъг период публично 
събрание на българи в СФРЮ, на 
което участниците говориха на 
български (и то в залата на 
Общинската скупщина в Ниш в 
присъствието на журналисти от 
десетина сръбски редакции!). 
Програмните документи и про
токолите от събранията на 
ДСБЮ тогава бяха единствените 
малцинствени материали, напи
сани на български език. Малцин
ството имаше право и на образо
вание иа майчин език, но няма
ше образование иа майчин език. 
В малцинствените училища обу
чението се провеждаше иа сръб
ски, а българският език беше 
толкова унижен, че стана неза
дължителен предмет, който не 
влияе върху общия успех на бъл- 
гарчетата?!Тогава малцинството 
нямаше пито една национална 
културна манифестация, а него
вите културни институции не та
чеха националните традиции. 
Нашенците, които се изселиха 
във вътрешността на Сърбия все 
повече губеха връзката с българ
ския си корен, а някои от тях 
преправяха българските си фа
милни имена на сръбски. Мал
цинството нямаше никакви кул
турно-просветни връзки с Бълга
рия като държава-майка. Един
ствените пазители па българ
ския език (и дух) бяха изданията 
на "Братство , емисията на Ра- 

Ниш и ТВ-журналът, обаче 
кел файда от тях, когато им беше 
"запушена устата"!?

Равноправие без икономи
чески напредък. Малцинството 
имаше право и на всестранно со
циално-икономическо развитие, 
а затъваше в икономически срив. 
Десетки и стотици селски къщи 
се затваряха и селата оставаха без 

. Босилеградска община 
имаше само 30-ина км път с ло
ша асфалтова настилка, 
за жизненоважните пътища Бо
силеград - Барйе и Рибарци - Ка
раманица никой не можеше да 
каже дали и кога ще бъдат ас
фалтирани. Божица и Клисур-

Идеята за създаване на легал- ческа благонадеждност и патри- 
на организация, която да се бори отизъм!? Всичко, каквото дотога- 
с легитимни средства за каузата ва смееше да се каже за нашето 
на българското малцинство бе- малцинство, може да се изрази 
ше извикана на живот от новата само с изречението: "Благодаре- 
историческа реалност - началото ние на правилната политика на 
на прехода от тоталитарното СЮК и СКС, българската народ- 
към демократично общество. А ност в СФР Югославия и СР Сър- 
ние, основателите на ДСБЮ, я бия е равноправна във всяко от- 
реализирахме по заповед на сър- ношение." Въпреки че първото 
цето, милеещо за своя род.

Има българска народност, вие е свободният говор за мал- 
няма българи. В светлината на цинствените проблеми, будните 
новата реалност ясно изпъкнаха пазачи на идеологията, партия- 
истинските размери на тревож- та и държавата се нахвърляха с

погрешната развойна по- ва не е краят на намаляването им 
I. Не трябваше много (което потвърдиха и следващите 

акъл, за да се разбере, че в новите две предброявания: 1991 г. - 25 
условия ще рухнат и малките по- 000; 2Й02 г. - 20 000 българи), 
литически фабрики в Цариброд Корен, сълза и съвест. Кога- 
и Босилеград... то виждаш това тревожно поло-

Статистическа катастрофа, жение, не трябва да бъдеш ге- 
При такова "равноправие" на ний, за да^азбереш, че малцин- 
малцинегвото беше "нормална" ството е ооречено на безостатъч- 
и статистическата катастрофа, на асимилация. Как тогава да не 
която го сполетя. Ог около 65 000 се свие от болка сърцето ти и да 
граждани на Югославия, декла- не изпищи от мъка душата ти!! И 
рирали се като българи в начало- как да не опиташ да спасиш своя 
то на 60-те години на XX век, боо- изсъхващ корен, когато това е 
ят на българите спадна до 36 000 твоето време и твоят ред?! 
през 1981 г. (сведение от офици- - Продължава -
алпото преброяване). Следова- Кирил Георгиев

условие за истинско равнопра-
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Ръководители и членове па ДСБЮ след една среща в Белград

ното положение на българското вълча ярост върху всеки, който се 
малцинство в Югославия. Всъщ- опитваше да анализира причи- 
ност през 1990 г. българската на- ните за крещящото разминаване 
родност, както се казваше (до)то- между политическите прокла- 
гава, беше едва видима сянка на мации и действителното поло- 
някогашната национална об- жение на малцинството, 
щност със същото име. Това бе- Равноправие без права. Бъл- 
ше едно празно понятие със гарскотото малцинство имаше 
строго политическа употребна законно право да употребява 
стойност. В СФРЮ и Сърбия родния си език в обществената 
имаше българска народност, но комуникация и държавната ад- 
нямаше българи. Имаше само министрация, но на практика 
"числящи се към българската на- той беше напълно изхвърлен от- 
родност" и това понятие беше там. Звучи невероятно фактът, че 
един от критериите за полити- през 1990 г. събранието, иа което
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Разходка 

из празнична 

София
Анкета шт

т ви
Всяка година по едно и също време Со

фия променя лицето си. Става по-краси- 
ва, по-светла, по-атрактивна, а причина
та е Коледа. Една разходка из празнична 
София, особено привечер, когато греят 
коледните и новогодишни украси, пос
ледвана от сгряваща напитка в някое от 
многобройните столични заведения 
лог за

сгед влизането България в ЕС?
Това е въпроса, който зададохме на хора от няколко 
български градове. Ето част от отговрите им:,еза-

приповдигнато настроение. Още 
началото на декември, близо до Минис
терския съвет в центъра на столицата 
грейна 25-метрова коледна елха, украсе
на с повече от 18 хиляди блещукащи лам
пички. Подобни елхи 
на още няколко места в столицата - пред 
Гранд - хотел "София", пред Президен
тството, пред Народния театър... В праз
нични светлини грее един от символите 
на София „Орлов мост", Археологичес
кият музей, сградата на БАН, „Мостът на 
влюбените" до НДК. Експерти изчисля
ват, че поне 20 милиона лампички осве
тяват празнично столицата. Софийският 
кмет Бойко Борисов е подписал договори 
с няколко частни фирми, отговорни за 
украсата на около 15 столични булевар
да. Над четири от тях има светещи арки. 
Мрежи от светещи лампички греят и по 
пътя за Аерогара София. Фирмите укра
сиха с коледни камоднки, светещи фи
гурки, гирлянди и електр 
ки и градините пред Народния театър, 
Народната библиотека и НДК. Както 
всяка година търговците бяха сред пър
вите, извадили коледната украса. Изник
налите като гъби през последните годи
ни големи търговски центрове, популяр
ни като молове,

в
Калин Тодоров, бизнесмен - София: или преди, смятам, че изобщо няма 

- Що за въпрос е това? Всички страни нужда да говорим. Разбира се, че сега 
от Европа се стремят към Европей- е далеч по-добре. В крайна сметка има 
ския съюз. Това е една огромна при- ли нещо по-важно и по-ценно от сво- 
вилегия за всички хора, чиито страни бодата. Ние сега можем да ходим къ
са членки ма ЕС. Ако не беше така, ще- дето си пожелаем. В този смисъл ис- 
ше ли и вашата страна (Сърбия) да се кам да кажа, че и Сърбия тр 
стреми натам. Моля ви се, само човек, по-скоро да стане член на Е(_. 
който е абсолютно неграмотен може Станислав Арабаджиев, компю- 
да си мисли, че е по-добре една евро- търен специалист - София: - Разбира 
пейска страна да е извън ЕС. Просто се, че не само животът се подобри, 
това не подлежи на дискусия... Подобри се всичко! Знаете ли колко

Павлина Велчева, чиновничка - много висококвалифицирани бълга- 
Варна: - Когато на 1-ви януари т.г. ри са добре оценени в световноизвес- 
България стана член на ЕС, хората си тни компании. Преди без визи не мо- 
мислеха, че вече сме станали богати. В жехме и да мечтаем да отидем да ра- 
интерес на истината и аз самата се на- ботим на Запад. Сега това е действи- 
дявах, че ще стане по-хубаво, но из- телност. Ние вече сме част от Европа 
глежда, поне засега, че съм се излъга- във всяко едно отношение, а това 
ла. Знаете ли колко големи излюзии трябва да го оценява всеки един граж- 
имахме, а то - дори и румънците ни данин на България. Просто е несрав- 
изпревариха по стандарт. Мисля, че у нимо по-добре отпреди, за всеки по- 
нас в България прекалено много очак- отделно и за всички заедно, 
вахме от ЕС и затова сега разочарова- Младен Младенов, сервитьор - 
нието е голямо. Бургас: - Нещо не ми е ясно: Как така

Стоян Георгиев, хотелиер - Равда: - ваша Сърбия не е в ЕС, а имате по-го- 
А бе кой може да каже, че е по-зле. леми доходи от нас, които сме в ЕС? 
Вижте какъв хотел си имам. Пълен е с Та нали доскоро водехте войни! Знам 
хора от ЕС. Та аз преди години не сме- го това много добре, защото имам 
ех дори и да си помисля, че един ден клиенти от Сърбия. Казват ми всичко, 
ще притежавам не къща, а цял хотел. Е вярно, че при Тито бяхте далеч 
Освен това мога да пътувам само с по-добре. Впрочем 
личната си карта където си пожелая шо (Тодор Живков) 
из целия континент. Оставете уяжлм Л по-хубаво.
ги тези дето постоянно се оп- ИГржу Сашо Пенев, биохимик - Плов- 
лакват. Те са мързеливци. див: - Ех, с какъв енту
Вижте колко се строи! < кахме 1-ви януари. И

Елица Петрова, докамшт - 1-ви януари дойде втори, па тре-
Равда: - Без да искам чух какво ти..., а моят хладилник все така си
ви отовори преждеговорившия. Рав- остава полупразен. К'во от това, че 
да е малка и ние всички се познаваме, мога да пътувам в чужбина? Нали и 
Защо не го попитахте как и по какъв там искат пари. Ето, че инфлацията 
начин е забогатял. Ще ви кажа: С почна да "изяжда" доходите ми. 
кражби, далавери и измами. Всички- Признавам си, че очаквах да се случи 
те тези, така наречени бизнесмени-хо- нещо по-положително, а всъщност - 
телиери, всъщност са мошеници. Те нищо. Едно голямо нищо! Кажете им 
трябва да са в затвора, а не в Европей- го това в Сърбия, 
ския съюз. Георги и Катя Дерменджиеви, учи-

Просяк на улицата - София: - Въп- тели - Карлово: - Ние сме доволни от
това, че България влезе в ЕС. И двама
та ни синове заминаха да работят в 

Европейския съюз разсъждавам по чужбина. В Англия са. Печелят много 
кофите за боклук и по това дали ми добре, даже и на пасни пращат, защо- 
дават просия или не. Колкото и да ви 
е чудно, преди ми даваха повече, а в
кофите за боклук имаше повече из- че само с лична карта ще можем за 
хвърлен хляб... За мнозина богаташи Нова година да отидем при тях. Това 
сшурпо е по-добре, но за мен - не. преди само една година не можехме и 

Баба Добринка от село Дивотино, да си го помислим.
Стоян Филипов, работник - Трън:

- Нищо, нищо не се случи. Моят стан
дарт си остана същия, даже живея 
по-зле отпреди. Средна класа в Бълга
рия вече отдавна няма. Всички зами
нават в София, където има работа. 
Мнозина даже напуснаха България и 
отидоха да търсят хляб в чужбина. Тук 
в Трън има голяма безработица. Нез- 
нам как е в Сърбия, не съм ходил на
там отдавна.

Владимир Тодоров, студент - Со
фия: - Знаете ли, че българинът вина
ги и от всичко се оплаква. По-възрас
тните много бързо са забравили, че 
чужбина са могли да виждат само по 
телевизията. Да не говорим за стоки и 
капитали. Разбира се, че нищо не ста
ва отведнъж. Важното е, че стандартът 
с всеки изминат ден се подобрява, а 
бизнесът на хората върви все по-доб
ре.

Цветанка Йорданова, докторант
- София: - Без съмнение животът в
България се подобрява с всеки изми
нат ден. Знаете ли, че в момента око
ло 250 хиляди българи работят легал
но па територията па ЕС. Колкото и 
да ви е чудно вече има много чужден
ци и то висококвалифицирани, които 
работят у нас. Вижте само колко и 
какви коли се движат из улиците на 
София! Тодор Петров

радват столичани
ябва час

ически снежин-

давачите са коледната трапеза и подаръ
ците. Особено колоритен по време на ко
ледните и новогодишни празници е и 
придобилият вече европейски вид "Жен
ски пазар". Тук се продава всичко за бога
та коледна и новогодишна гощавка. А 
приготвените па място специалитети 
приканват клиентите да ги дегустират 
още тук и сега! Празничното настроение 
се усеща и на новооткритата ледена пър
залка в Борисовата градина, както и на 
тази на пъпа на София край НДК. Пър
залката разполага и със сцена за музика 
на живо. НДК е място, където през целия 
месец декември се организират коледни 
прояви. Това са базари, фолклорни пред
ставления, концерти, изложби...

Диана ХРИСТАКИЕВА

и ние при бай То- 
си живеехме

демонстрир
ваща и елегантна украса. Украсени елхи 
има и във всички по-големи търговски ве
риги, където коледните промоции бук
вално "валят". С красива украса радва 
столичани и елитната търговска улица 
"Витоша". Забраната за движение на ко
ли по нея допринася за удоволствието от 
разходката в разглеждане на красивите 
коледно
По-скромна, но допринасяща за колед
ното настроение украса имат и всички 
квартални магазинчета. Тук хората се 
познават и често обсъждани теми с про-

ат впечатля-

сиазъм ча- 
к'во? След

витрини.аранжирани

Националният съвет 

българите и Сърбия
честити

реки че съм просяк, аз не съм глупак. 
Реформите ме докараха дотук. Аз за

то учителските заплати тук са напра- 
во мизерни. Какво по-хубаво от това,

Пернишко: - Е, дете аз не зная какво е 
топа, за което ме питате. Мога да ви 
кажа, че сега живея много по-трудно, 
огколкото преди двадесетина години. 
Пенсия та не ми стига за нищо. Добре 
че са децата та ми дават по малко, 
иначе ще си а гладна...умр

Димитър Стоянов, роб оптик - 
Перник: - Ма да го е... в Европейския 
съюз. Влезнахме в него и аз останах 
без работа. А и това, че нашите въве
доха визи за македонци и сърби е го
ляма глупост. Сега роднините ми от
там не могат да идват у нас... Е, вярно 

отидеш в София все едно си в 
друга държава, ама София не е Бълга
рия. България сме и пие... Кажете на 
хората в Сърбия, че не им трябват пи
то НАТО, пито Европейски съюз!

Емилия Дюлгерова, туристиечски 
работник-Балчик: - Ама, разбира се, 
че не само животъ т, а и всичко остана
ло тръгна но възходяща линия, откак- 
то нашата страна стана член на Евро
пейския съюз. Просто е излишно да 
го казвам. България стана член на 
иай-голямото и най-богато "семей
ство" на нашия континент. Ние бяхме 
откъснати от света почти половин век. 
Сега се върнахме там, където пи е и 
мястото - в Европа.

Ивайло Петров, предприемач - Со
фия: - За това дали е ио-добре сега
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Производството в “Лабротекс"
...... още не е възстановено____ ______
Приет бюджетът за 2008 година Високият плафон

спрял маипшите?

5 Я ЛВМЕ<28 декември 2007 ~

Сесия на Общинската скупщина

На 21-та тазгодишна сесия ма впие, а неуспех на общинското ръ- 
Общинската скупщина, която ми- ководстно "
палата седмица се проведе в Боси- Огборниците приеха и бюдже- 
леград, бяха приети петият реба- та за 2008 година, кой го ще възлиза 
ланс на бюджета за 2007 и бюд- на 157 676 698 динара. Очаква се 
жетът за 2008 година. След петото иай-голямата част от тях да "ирис- 
изменение вместо заплануваните гише" от републикански източпи- 
165 403 000, бюджетът за 2007 годи- ци чрез "трансфери от други те ни
ма възлиза на 134 732 234 динара, ва на властта" (115 351 698 динара), 
Смилка Митова, представи тел на както и от общински данъци и так- 
финансовата служба в общинското си (25 350 000). И през следващата 
управление, като причина за сък- година е планирано иай-голяма 
ращаването на бюджета посочи, че част от средствата да се ползват за 
някои проекти, чиято реализация работа па ведомствата и оргаииза-

Емил Пейчев (ДС) за пореден път 
поиска материалите за заседанията 
на ОС да бъдат предоставяни на 
майчин български език. "По този на
чин вие ми отнемате привита, кои
то са ми гарантирани с Конститу
цията на Сърбия . Кметът му < 
иори, че в бюджета за 200Н годи 
предвидени и средства за преводич, 
който всички материали за заседа
нията на скупщината ще превежда 
на български.

Почти два месеца е спряно ботниците са изплатени заплати 
производството в текстилния за- за септември и октомври, както 
вод "Лабротекс" в Босилеграл и здравните им и социални оси- 
който в началото па септември гуровки за този период. Очаква 
тази година беше от крит в една се до края на годината да им бъ- 
часг от обектите на бившия цех дат платени, и оешуровкиге за 
за преработка на плодове и зе- ноември, без о/лед, че те I слава 
лепчуци "Здравле" от Лесковац. не са били на работа.
Докато 24-мата работници, па Нека да припомним, че Лао- 

новното училище и гимназията, за които на 30 ноември тази година ротекс' беше единствения кан- 
субсидии па Здравния дом, Вете- изтекоха тримесечнит е договори дидат на конкурса за оезнла/но 
риппрпата станция, Комуналното аа работа, се съмняват, че ироиз- ползване па тази част от ооекта 
предприятие "Услуга", за местния водегвото ще бъде възстановено, на сушарага, соосгвеник на коя- 
транспорт, за дейностите на петна- адвокатката Здравка Га1улска, то от минала та година е Оощина 
десетина сдружения па граждани л-Ь/1номощник на собственика на Босилеград. В сключения дого- 
м ДР-

о/пго- 
на са

"Лабротекс" Петрос Факиолас, вор за срок от една година между 
казва, че причината за времнно- общината и "Лабротекс' се

предвижда, че доколкото фир-
В изказва!шето си Григоров по

сочи и това, че нредложепиятбюд- 
жет представлява списък на хубави 
желания па кмета и на общинско
то ръководство. "Отново в бюдже
та са включени нереални проекти,
които вече трета поредна година се мента няма възможност да за- 
предвиждат, а не се реализират - топля халето на някогашния 
Старчески дом, язовир па Лрато- склал чиято повърхност е 450 приеме на работа най-малко 30 
вищпца, спортна зала, ремонтира- квадратни метра, а височината раоотници, чиито заплати да не 
пе на черкви и пр. Иа "лъжичка'' се на ллафона е над 10 метра, гой са по-низки от минималните в 
дават субсидии на "Услуга", Здрав- реши да монтира нов плафон на републиката.
пия дом, Ветеринарната станция и височина от около 4 метра от по- I агулска посочи, че междув- 
на други важни институции, а за да> Обаче студеното време не ременно фирмата искала отуп- 
сметка иа това са планирани ог- позволява на строителите да ра- равненията на митниците в Ьел- 
ромии пари за работа на редица ботят и те чакат да се стопли, за град и Ниш да й разрешат ней- 
спортни и други сдружения на да могат да продължат монтажа ните камиони със суровини и го- 
граждани , за някои от които не на плафона казва Гагулска и тови изделия да бъдат контроли- 
знаем и дали въобще същесгву- подчерТава/ че от Г.и факиолас рани от митничарите на ГКГГП 
“отговаряйки „а Григоров, кме- получила информация, че "щом Рибарци, а обмитяването да се 
тьт каза, че доколкото не са пред- бъде решем проолемът с отопле- изв-ьршва във Враня. Тъй като 
видили свои средства в бюджета, нието, производството ще оъде исковете и не са удовлетворени, 
няма да мотат да искат пари от ми- възстановено и освен досегашни- тя е принудена камионите да на- 
нистерствата за реализация на те, ще бъдат ангажирани и нови сочва през Димитровград, 
проектите. Той подчерта и това, че работници."
не искат да обременяват гражда- Гагулска пояснява, че на ра
ните, заради което и тази година 
не е предвиденоувеличение на пи
то една такса, пито ггьк на цените 
на комуналните услуги.

то прекъсване на производство
то е ремонта на халето, в което са мата изпълнява всички предви- 
поместени машините. дени условия, той ще се продъл-

- Понеже собственикът в мо- жава за всяка следваща година, а
най-вече до 10 години. Предпри
ятието е поело задължението да

е започнала тази година, в момента цшгте, чийто основател е ОС. За 
са спрени поради зимата и ще нуждите на общинското управле- 
продължат през следващата годи- ние са планирани 28,1 милиона ди
на и за тях са предвидени средства нара, за общинската Дирекция за 
и в бюджета за 2008 година. Кметът строителни площи и пътища - 22,6 
Владимир Захариев изтъкна, че об- милиона, за Общинската скупщи- 
щината тази година е спестила ог- на и Общинския съвет - 16,6, за 
ромни пари. "Спестили сме сред- Центъра за култура - 11,9, за На-

ата библиотека "Христо Бо- 
6, за Детската градина - 8,5, за

ще изразходваме и до- роди;ства, които 
година".

:<Ьът на отборническата гру- Центъра за социални грижи - 2,7, 
па на ДС Глигор Григоров каза, че за Общинската организация за 
от самия ребаланс се вижда, че Червения кръст - 1,5, за ФК "Мла- 
през тази година общинското ръ- дост" - 2,1, по 1 милион за ШК 
ководство не е реализирало почти "Младост" и АК "Младост" и пр. В 
Н1гго един от заплануваните проек- бюджета са предвидени и средства 
ти. "Кметът се старае да ни пока- за изготвяне и релизация на про- 
же, че общината е спестила сред- екти предимно от областта на ин- 
ства, обаче нереализирането на фраструктурата, за ремонт на чер- 
проектите не представлява спестя- кви, за материални разходи в ос-

Ше

ПА.?.

I 1
ПА.Р. сГо.о.

Реагиране

А под расото - политиканегво! 05К0/АЧО 1883

("Приказките на босилеградския кмет", "Братство" брой 2172)
Статията на отец Йоан - Занко Станойков разбрах тища и улици в Босилеграл Райчиловци и други се- 

като политически памфлет от страна на някоя опози- ла, както и над 15 км регионални пътища, за което са 
ция, която, когато няма факти, измисля лъжи, полу- изразходвани към 450 милиона динара. За подобря- 
истини и омаловажава противника. С нея свещени- ване на водоснабдяването са дадени 59 милиона, а за 
кът под кръста и расото си като че ли започна предиз- прокарване на канализация, бетониране на вади, из
борна кампания в общината. Тя е насочена срещу граждане на кейове и на басейн в Драговищица, кой- 
мен, но не зная от името на коя партия, понеже Вран- то е в хол над 30 милиона. За изграждане на път до 
ската епархия в друга статия, а в същия брой на сметището в Кремиковци и ограждането му и за про- 
"Братство , казва следното: "Въпреки скромния си дължаване изграждането на една от двете жилищни 
бюджет, Босилеградска община отедля значитлени сгради в Босилеград са дадени 22 милиона, а още 34 
средства за защита на храмовете и с местното самоуп- милиона за изграждането на обекта на Електрораз- 
равление начело с кмета Владимир Захариев имаме пределителното и за ремонт на далекопроводи, 
отлично сътрудничество". За подобравяне на телекомуникациите, включи-

Не искам да разуверявам попа, а да кажа истината телно и за нова дигитална централа са похарчени 160 
на читателите и на хората в общината, от които нико- милиона, а явните общински предприятия - Дирек- 
га нищо не крия. Тя е следната: цията за пътища и "Услуга", набавиха съоръжения и

Първо, точно е, че според броя на населението на- машини, с които мотат да оказватуслуги и в най-отда- 
шата община получи най-много средства от държава- лечените села. В Босилеград е открито общежитие за 
та. Дай Боже други да бяха направили поне част от средношколци, започна изграждането на ученичес- 
това, което ние постигнахме. ко-спортна зала, за която ще бъдат изразходвани 46

Второ, никога досега не казах (както измисля по- милиона. И т.и. 
път), че хората в Босилеградско са най-богати и че жи- Истината за светините, която би трябвало да знае
веят разкошно и щастливо. Аз зная, че в икономичес- отец Йоан, е следната: Ремонтирана е каменната ог- 
ки изостаналата ни община много хора живеят тежко рада около черковния двор в Босилегоад (500 хиляди 
и постоянно полагам усилия за подобряването на то- динара), ремонтирана е черквата в Райчиловци - 5,7 
зи живот, което те и сами го знаят... милиона, изграден е и асфалтиран път до тази черква 1

Трето, аз уважавам хората и им имам доверие, а - 4 милиона, а общината подсигури два милиона ди- 1 
също така ми е известно, че и мнозинство от тях ме нара за ремонтиране на храмове в общината. Тя под- • 
уважават. Не ми е обаче известно как човек може до- помогна парично няколко местни общности, които : 
веки да е кмет, както подмята попът. ремонтираха черквите си, а на 15 МО изготви и про-

Четвърто, никога досега не казах, както си измисля екти за ремонтиране на светините, което ще стане 
попът, че селата в оощината стават все по-хубави. В напролет.
повечето села животът е тежък и с хората постоянно Това е само част от реализираното въз основа на 
полагаме усилия поне за малко да го подобрим. инициативите иа общината и договорите ми със сь- 

Пето, попът иска да прокара неистината, че в Боси- ответните министри, а често и лично с премиера Во- 
леград нямало демокрация. Отче, на кого аз и местно- ислав Кощуница. Искам да подчертая че парите за 
то управление нарушихме правата? черквите по мой иск осигурихме от Министерството

Шесто, той казва, че и седмата приказка на кмета иа вероизповеданията. Те са прехвърлени на банкова 
как строи и ремонтира черкви не е вярна. Попът, сметка на Враиската епархия, която с Черковния съ- 
който досега ме възхваляваше, може за всичко да се вег в Босилеград координира ремонтирането на све- 
осведоми във Вранската епархия. За приноса ми ме тините в общината. г
беше възнаградил и лично Неговото светейшество Не ми е известно кактова не е познато само на по- 
патриарх Павле. па и на съмишлениците му. Хората в общината вече

За част от постигнатото ето и доказателства: знаят кой колкото може да направи, но ако се чув-
Освен че поддържаме и ремонтираме местните стват за способни и искат да им направят добро нека 

пътища с дължина над 500 километра, през послед- да дойдат и помогнат. Г
ните година-две са асфалтирани над 30 км местни пъ-

- РЯ012УООГШ1А
- тнеоУ1мд
- У5ШС56
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Годишнина

277 млн. в бюджета зо 2008 горна
ито 3 472 ОООса шбствени^пихпЩ6 ИМа 277 140 400 дипаРа' от ко‘ *На 19 Декември (Никулден) Телевизия Цариб- 

Почти два часа и половина “А ■ род отбеляза 16-ия си рожден ден.
бяха необходими на отборни- са'ТплПарИ' 3аЩ° На пръв поглеА е точно. Всъщ- В съответствие с разпоред- и половина успешно реализи- 
Ците, докато решат да гласу- главнатаЛаМ™ П° Н°ст става дУма за Фа™, че битеиа Закона за медиите РТЦ 
ват бюджета за 2008 година Птгпв^т общината е кандидатствала с през последните няколко го-
Не че имаше много разногла- по™ На ТеД11 ВЪП' 18 пРоекта при Национална- Аини влезе в процеса на трап- състав: Сретен Игов, Алекса

У р и, началникът на Общин- та инвестиционна програма сФ°рмгщията. След отделяне- Радев и Драголюб Пейчев. Те-
ското управление повтори и се очаква да бъдат приети то от ЦентьРа 33 култура през мата на емисията е гласуването

няколко от тях. За регулация апРил тази година тя бе регис- за местното самооблагане в 
на коритото на реката от гра- тРиРаиа като Информацион- Димитровград. Така се ражда 
да до границата "Сърбия во- [“-обществено предприятие първата местна телевизия в ре- 
де" вече е поела ангажимен- = 1 ЦаРибР°Л- Тази година ка- гиона - Телевизия Цариброд, 
та да обезпечи 40 милиона бел,,ата система получи офи- В началото техническата ба- 
динара и още 9 милиона за циал,ю ЕазР|:ше,'ие 33 Раб°та, за на ТВ Цариброд
почистване на речното коои- докато ™ Цариброд получи но-разпределителната
то кортп миняпя пп», гп?и честота за излъчване на соб- тема (КРС), която по това вре-
Ги отлзвня р „поииЛ рА ствена програма. Неотдавна ме получава първите потреби-
V оедавна е уредено;. телевизията започна да излъч- тели. В годините след това за-

и като все още не са на всекидневна програма от почва оборудването със съот-
приключиди договорите за 

: таксата за ползване на терми- 
„ нала на границата, най-веро- 
I ятно ще има ребаланс на 

бюджета и то към намалява-

16 години 

ТВ Цариброд

рат журналистката Зорица 
Милева и техническият екип в

сия, а просто поради това, че

е кабел-
сис-

някои отборницн се явяваха информацията, дадена на ед- 
да застанат пред микрофона, на от предишните сесии, че 
за да ги видят избирателите, общо за улицата са изразход- 
Един дори откровено заяви,

не.
Освен бюджета отборни- 

ците приеха и решението за 
размера на комуналните так
си и дадоха положителна 
оценка на програмата за сто
панисване на Радио телеви
зия Цариброд. Съгласиха се и 
с програмата и фииасовия 
план на Общинския фонд за 
развитие на селското и дреб
ното стопанство.

вани един милион евро, като 
че предизоорната кампания е при това общината е взела 
започнала и призова граж- заем от 55 милиона динара, 
даните да гласуват за неговия За тротоарите са похарчени 8 
фаворит -Томислав Нико- 663 000 динара и те са включе

ни в общата сума.
Доста забележки бяха из

търсените пояснения - колко казани и по отношение на на- 
пари струва реконструкция- малените средства (в сравне- 
та на главната улица, дали е ние с миналата година) за ко- 
вярно, че за тротоарите са да- муналната програма, което

лич.
Доста време "изядоха" и

/I. Г.

“Хендикеп" - Димитровград
новообзаведеното студио.

А как започна?
През 1991 година група ен- 

тузиасти от Димитровград ре- те кадри, през 1995 година от 
шават да изготвят първото те- професионално оборуденото 
левизионио предаване. Макар студио започват да се излъчват 
че недостигат технически съо- и радиопредавания. Така 
ръжения, те успяват в мисията Радио телевизия Цариброд 
си. Първото предаваме е излъ- става част от всекидневието на 
чепо на живо ог един офис в всеки димитровградчанин, 
Цеитьра за култура само седна спазвайки каузата за точно и 
камера и с оскъдна техника, професионално информиране 
Предаването с времетраене час на гражданите. П. Виденов

Колети за инвалидни деца ветна техника, а бе направено и 
телевизионно студио.

След обучението на млади-
*По повод предстоящите празници на Община Димитровград, сдружението 

сдружението на инвалидните лица "Хен- "Хендикеп" ще оказва помощ на стари 
дикеп" в Димитровград ще раздели 15 ко- лица в общината чрез ангажираме на те
лета на деца с инвалидност в общината, ронтодомакини. Засега па възрастните в 
Средства за колетите бяха събрани чрез изпълняването на домакинските работи 
дарения на граждани. помагат две героитодомакиии. Такава

^Благодарение на средства от гюсол- помощ засега се оказва на 30-ипа души. 
ството на Норвегия в Белград и бюджета БЛ

Старчески дом 
ДимитровградЗа Съюза на пенсионерите

Успешна година пожелава
* На сметката на Солидарния 
фонд има около 400 хиляди ди
нара.

На проведеното тези дпи заседание ма 
Общинския съвет па Съюза на пепсиоие- ^ 
рите в Димитровград бе оценено, че през ( 
изтичащата година организацията е рабо
тила много успешно. Особен акцент бе 
сложен върху успешното организиране 
срещата па пенсионерите от Югоизточна 
С/ьрбия и организирането на лекарските 
прегледи в помещението на сдружението.

Съветът взе решение членският внос за 
следващата година да остане същия - 200 
динара. Установени са и правила за пол
зване на средсгва от Фонда на солидариос- 

рамките па сдружението. През 2007 г. 
средсгва от фонда са ползвали 97 пенсио
нери, които средно са взимали па заем по 
5000 динара. Понастоящем па сметката па 
фонда има около 400 хиляди динара.

По повод новогодишните празници 
членки на Секцията ма жените към съюза 
ще предоставят колеги с битови сгоки на 
50 болни, стари и изнемощели членове па 
сдружението.

Весела 

Коледа
ЙншСТЖВа
Ш ^година

честити&■

>ш
ш Кшжвдаш на всички граждани

,̂ ■ма
Е'- г

I чг■ та
'■■тт11 мщшш9Л11ШОбщинският съвет 

на Г17 плюс в Димитровград
честити
на гражданите на 

Димитровградска община 
Новогодишните и Коледни 
празници и им пожелава 
много здраве, щастие 
и успехи в 2008 г.

С уважение, председателят 
на ОО на Г17 плюс Далкбор Николов

ГНШ117 ^^тИ^ОVд^ас^тта в

честити

Нова гора и Коледа
Б.Д.
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Бабушниц а
Власина Округлица

Отменено е
бедственото положениеЕдин век образование

лязаха един «ек съществуване па това учебно типа членовете След направеният анализ тейна вода.
заведение. По случай юбилея учениците бяха «место Ьошко Ьуха оспошюгоучилище п _и* тНза обществено Въпреки това гражданите
подготвили разнообразна културно-литера- Власина Округлица заши ред да носи име " ^^есковац потвърди, на Бабушница предпочитат
турна програма, като изпълниха и една част Академик Джордж Лазарепи . че^одите па един от 12-те из- бутилираната и водата, с коя-
от комедията на Бранислав Нушич "Съмни- Д■ Мирчев ^ и К/1адепци в Бабушни- то все още се снабдяват от
телното лице". „аса годни за пиене и готвене цистерни. През миналата

На тържеството присъстваха общесгве- Водите в главния во- седмица в това градче прис-
но-политически и културни дейци от общи- лопоовод ог Любераджа, тигнаха допълнителни 55 000
на Сурдулица, както и видни специалисти който обезпечава питейна во- литра бутилирана вода, обез-

да и за една часг от град Ниш, печена благодарение на съ-
■ Исторически източници говорят, чс първото бактериологически и хими- действие го на ^ а|^
училище във Власина Округлица е открито чески е годна за пиене и при- канцелария на президента на
'през 1907 година и до 1946 тук е било първона- готвяпе на храна, а не само за репуоликата. Наи-големи ко-
чално основно училище, когато е станало ос- техническа употреба, както личества от тях бяха раздаде-
молетка и под'това име е съществувало до беше преди, сочи анализът, ни на училищата и предучи-
1966г., когато е назовано “Бошки Буха”. Изхождайки от тези резулта- лищните ведомства в Бабуш-
По времето когато Власина Округлица е била „пеменно-управляващият ница и в най-много засеша-
рбщица в това училище са се учили почти ™ ' реми у у ^ наводненията села по
2000 деца, а през юбилейната година са 36 за- общински ор1ан отмени иед „ л
едно с подведомственото училище във Власи- ственото положение, ооявено течението р У ц
на Стойкобичева. ___________________ поради липса на здрава пи- Ч. Благоевич

Сурдулица Приет бюджетът 

за 2008 година
В навечерието на 
празника_______ За безопасността 

на ученицитеНовогодишна
сбирка През следващата година Община Бабушница ще разпо

лага със 184 700 000 динара, което с 30 милиона динара е по
вече в сравнение с бюджета за 2007 година. Това реши вре- 
меино-ръководещнят общински орган. Председателят 
Райко Янкович заяви след приемането на новия бюджет, че 
въпреки трудностите в дейността на местното самоуправ
ление, бюджетът за 2007 година е реализиран съгласно 
плана.

В Сурдулица се про- равлепие в /1есковац, и 
веде еднодневен семи- офицерът от полиция- 
нар на тема "Безопас- та във Враня Зоран Са- 
ността на учениците и вич. Те запознаха учас- 
училищата", организи- тниците с правилата за 
ран от полицейското обноска на полицей- 
управление във Враня, ските служители при 
На семинара присьс- защитата на малолетни 
тваха директорите на лица от насилие и тор- 
основните и средните мозене, с р 
училища от Сурдулица, аспекти по безопасното 
Босилеград и Владичин движение в непосред- 
хан, представители на ствена близост до учи- 
социалните ведомства и лищата, както и с други 
ученическите общежи- актуални въпроси от та- 
тия. По темата говориха зи област.
Ратко Станоевич, съвет
ник в просветното уп-

На 31 декември в градската пеше
ходна зона в Сурдулица Детският те
атрален фронт към Народната библи
отека "Радое Доманович" в ще орга
низира "Новогодишна сбирка". На 
улицата ще излезнат малчуганите за 
да участват в традиционния новогоди
шен маскарад, в който могат да се 
включат и техните родители.

Мероприятието ще се предава пря
ко по местните електронни медии. 
Участниците в програмата и публика
та ще забавлява детският роксъстав 
"Теория на щастието" от Сурдулица.

Ч.Б.

Отчетно-изборно заседание 
на ООДСС________________

азличните

Богдан Цветкович 

е новият лидерД.М.
Д-М.

На отчетно-изборното събрание на Общинския отбор на 
Демократическата партия на Сърбия (ДСС) в Бабушница бе
ше избрано ново общинско ръководство от 9 члена. За нов ли
дер на Бабушнпчката организация бе избран Богдан Цветко
вич, директор на Дирекцията за строителни площи, пътища 
и комунална дейност, а за негов заместник - Небойша Нико- 
лич.

От дейността на дружеството на ловците “Върла"

Подписан Протокол 

за презгранично сътрудничество Подчертано беше, че в тазгодишната изборна дейност в 
ДСС са участвали над 70% от членовете на партията.

^ На отчетно-изборното събрание присъстваха координато-
Говорейки за предегоящите задачи, ли де- рътна ДСС за Пнротски окръг и член на ИО на ГО на партия- 

рът на сурдулишките ловци посочи набавка- та Даниела Тошич, представители на ДСС от Димитровград 
та на едно тереиско возило. С представители „ кметът на Бабушнишка община Миролюб Иованович 
на Сърбия шуме .се водят преговори за пре- г
отстъпване на 10 хектара площи, където лов
джийските кучета да се обучават да преслед
ват глигани. Дългосрочната задача е на Вла- 
синското плато да се построи Дом ма ловци-

сьтрудничество.

Ч.Б.

Община
Бабушница

те.
На събранието присъстваха и секретарят 

на Съюза на ловците в Сърбия Александър 
Пантелич, преставители на побратименото 
дружество от град Книч и представители на 
дружеството на кинолозите в страната. ЧЕСТИТИ 

НА ГРАЖДАНИТЕД-М.

Уважаеми читатели,
Драган Костадинович и Христо Златанов си Издателство Братство" ви честити 
размениха Протокола Щ || ^

На отчетно-изборното събрание членовете 
на Скупщината на Дружеството на ловците
"Върла" в Сурдулица обновиха мандата на с най-хубави пожелания
досегашния си председател Драган Костади- 
нович. Веднага след гласуването Костадино- [
вич и председателят на Съюза па ловците и : Следващият брой на вестника 
риболовците от град Радомир Христо Зл.зта- ■ 

подписаха Протокол за презгранично :

-;Лл

ще излезе на 11 януари.
НОВ
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Иован Манич - майстор 
на микроедектроиентрплм

290 хиляди 

киловата годишно
Пиротчанецът

Йован Манич (44 г.) г. жгчи 
за себе си казва, че Е ш! ^ V, 
не е богат човек във " уЕ®
финансово отноше- *' 
ние, но е богат с ви- 
зии. Преди няколко .*Г; \оЗг 
години имал сигур
на работа като по
щальон. Визиите ^ 
му не "мирували" и 
той се захванал с 
един, необикновен 
за нашите условия, 
бизнес - произвеж
дане на електроенергия. В 
родното си старопланинско 
село Балта берпловац в Кня- 
жевашка община, недалеч от 
върха Бабин зъб, на Църнов- 
ръшка река построил водна 
микроелектроцентрала (мик- 
ро, защото е с лимитирана 
мощност от 150 киловата).
През 2005 г. тя била привър
зана на системата на ЕПС.

Минич направил турбина
та за електроцентралата в 
собствената си работилница в 
с. Гнилан, която наследил от 
баща си. Помогнал му прия
телят му Божидар Йовано- 
вич, който участвал в изра
ботката на общо 13 турбини 
на Църновръшка река в Кня- 
жевашко. Минич изградил 
обекта главно със собствени 
средства, определна финан
сова помощ получил от Фон
да за развитие. Днес електро
централата му произвежда 
около 1000 киловатчаса днев
но. Капацитетът й на годиш
но ниво доскоро бил около 
230 000 киловатчаса. Казваме 
доскоро, защото Минич неот
давна вградил още една тур
бина (която също направил в 
работилницата си), благода
рение на която увеличил про
изводството с 25 на сго.

"Това е влагане в бъдещето.
Парите за изграждането се 
връщат след 20-ина години 
работа", казва пиротчанецът 
пред вестника ни и добавя, че 
хората, които имат капитал, 
спокойно могат да се опреде
лят за тази инвестиция, защо
то е сигурна и защото енерги
ята е дефицитна стока, която 
тепърва ще поскъпва: "В Бъл-

Пирот

“Да пестим енергията 

за по-щасливия живот”
Ре,„7^“ ЕКП-ЕНИ™ »

а- ЙТ"» “ «ЙЙЗДЙЖЛ гкгг
Швв.:- в „ лгочения, които са отправени като препоръ-

„У ата ^ сключиха Милорад Спасич, ки към обществния и деловия сектор.
ЛЖЪР на Община Пирот, Владимир Ко- Според оценка на компетентни в "Пиргос" 

< е ич, съветник за аналитични дейности от раздвижени са инициативи за междуобщин- 
ластта на енергийната ефикасност и възоб- ско и международно сътрудничество в облас- 

новимите източници на енергия в Министер- тта на енергийната ефикасност. Ясно е дефи
ле"0!0 па минното дело и енергетиката на нирана и необходимостта Министерството 

ьр ия, номнр Лазович, съветник за обуче- на минното дело и енергетиката и Агенцията 
ние и образование в Агенцията за енергийна за енергийна ефикасност на Сърбия и занап- 
ефикасност, Здравко Генчев, експерт за еиер- ред да подкрепят кампании, които идват от 

гария електроенергията е гиина ефикасност от България, Калинка На- местно ниво 
двойно по-скъпа, отколкото в кова, координатор на общинската мрежа за 
Сърбия, докато в Европа пък 
е по-скъпа с 200%", подчерта
ва той.

' АС маси по

>, ■

[Щ
■ ф Ч1 ,.*2 .

I-'

Б.Д.

Щастливят димитровградски “бинговец”
Във връзка с изграждането 

електроцентралата 
най-трудно му било да събере 
необходимите разрешения
от компетентните органи, Мистерията е разрешена! Главната парич- 
тъй като в Сърбия тази проб- на иагРада на стойност 16 453 140 динара и ко- 
лематпка не е регулирана лата ВМУ 318 1 от 12~я КРЪГ иа популярната 
докрай. Обектът му все още хазаРтиа игра Бинго спечели Драган Дер- 
не е получил разрешение за манов от димитровградския квартал Стро- 
употреба, но, както казва, та- ше™ чешма .
кова разрешение няма и Реден е през 1945 година. Допреди няколко 
"Гердап". Важното е, че е спа- месеца Раоотил в Госгилиичарско-туристи-

ческото предприятие Балкан . Още не е в 
пенсия, нито пък се е прехвърлил на Трудова- Е 
та борса. Съпругата му е лаборант в димит- | 
ровградския Здравен дом, а двете им деца са Ц

И занапред ще отглежда козина

рш
1

■щ

йШг -!

Ш:Г'ШIзил всички разпоредби, отна
сящи се до защитата на жиз
нената среда.

Минич е заинтересован с ___
помощта на делови партньо- лекаРи-
ри да строи още електроцен- ^Рагап премълчавал дълго сладката си СЯЦ
трал и и това не само на Цър- таина ' защото искал ‘и™но » се УвеРн' че 
новръшка река, но и на реки в ,,яма "икаква грешка. Усмихвал се на чар- 
общините Дърпа трава, Вла- клюки, че уж еди кои си е спечелил

Пл™юТетеа, е'че паРите и^що няма да го про- и «м™а парщ Давах на
г менят. Винаги съм се смятал за богат човек, заем на много хора, но някои от тях и до ден

граждапето на електроден- не поради факта, че имам пари, че съм осигу- днешен не ми ги върнаха. Имаше и такива, 
трали в димитровградски ре][ във финансово отношение, но затова, че които ме застрашаваха повече да не настоя- 
краи той не иска да разкрива. физически здрав и психически стаби- вам да ми върнат парите. Тогава дойдох до
Казва, че вече е разговарял по „ 1 ' --------
темата с определени гюлити- ле1.1.' казва т°и. „, г На въпроса пи досаждат ли му сега прияте- дават .
ци_ в оощипа га и загадь шо ^ и родиииМ/ като му търсят пари на заем, Драган казва, че парите ще вложи в недви- 
дооавя: юваескън спор1 . дерма1ЮВ отговори: '"Засега нямам никакви жими имоти. Към думите си, че парите няма 
Освен капитала е нужен и проблемИ; оспепТОЗИ, че телефонната ми ли- да го променят, привежда и следната аргу- 
ОШ1Т. Аз съм готов да раоогя |ЩЯ папоследък постоянно е заета. След като ментация: "И по-нататьк ще си отглеждам 
само с добри сътрудници . х |а сс ,ЮЯвих па РТС, от Белград се опит- кози и ще си садя зеленчуци в оранжерията".

Да отбележим, че Оощипа спържа сьс съпругата си по слушал- Б.Д.
Пирот е изготвила проект, с г г-7 1
който е определила 38 мссга в 
пиротскага част па Стара 
планина, па които в бъдеще 
могат да бъдат изградени 
водни микроелектроцегпра-

X■юг-за
й"и

ката с часове даваше заето. Преди години ра-

следното иаравоучение - пари на заем не се

Лавно предузеНе - Димитровград

Тел.: 010/362 764 (централа) н 
362 682 (база)ЛИ.

Б.Д.

пожелава
много здраве и късмет през

7?От изложбата
‘‘Небесните врати на православието''

тшРа
гЪЦа,13380 ОЬпИгоудга* ОгаШф То|/Рах:+30110 303-873; МоЬ;+30103 404-630 2008 година 

и весела 

Коледа
Чудесни реликвии, 

обреди и обичаи па всички свои клиенти 
ПОЖЕЛАВА

Миналия петък в Художествената галерия в Бабушица за първи 
път беше открита изложба иа фотографии под название Небесни
те врати на православието". 1 Го време па откриването па мероггрия 
тието заместник-кметът па Бабушница Саша Стамепкович подчер
та, че изложените фотографии гюнай-хубавия начин представят це
лия колорит на културно-историческата съкровищница иа Луж- 
нишки район.

[ГОДИНа
лавни храмове в този край, но и прекрасните реликвии, обреди и . г-*<
обичаи на хората в Лужнишко и Дерекулско. Изложбата М(е &ме 
открита до 18 януари следващата година, след коего наи-верояг к 
ще Г/ъ де еспонирапа и в Бела Паланка и Пирот. Валентина добави, 
че е разговаряла и с отговорни хора в Димитровград за взаимно кул
турно сътрудничество, включително и за организирането на изл / 
бата в това градче.

весело 
посрещане 

Новата 2008наВалентина Николич Гадивоева

и им честити

Коледните
празници

Ч.Б.
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ЮТ ГРАДНЯ' Е СУРДУЛИШКИ ГИГАНТ
Новогодишна беседа със собственика на 
"ТОНЧЕВ-ГРАДНЯ" - Новица Тончев
рабогрници и тогава ставаме 
двойно и дори тройно пове-

изграждапето на подземните 
гаражи "Вуков спомспик" и 
"Караджорджсв парк", а нап
равихме ремонт и на най-из
вестната удица "С кадарлия 
в Белград, ремонтирахме 11а- 
родним театър и Ю

че.
* Какви са условията за 
строителство у нас?

- Мога да вн кажа, че са 
в окод-П0-ТруД11И, ОТКОДКОТО

нпте и по-специално в запад- , роили сме две детски гради- 
ноевропейскнтс сграии. Се- ии „ тоя ГраЛ/ а гега строим 
воините работници там сено- такапа и „ | |ишка баня. 
емат през зимата от нацио
налните трудови борси, кон
то плащат соцална и здравна Тр0дпо-нропуск Iвателпи 
застраховка, както и вноските пункта. Тези дни завършихме

- Основател на фирмата е им за пенсионния фонд. По Пу||кта в Шид, а преди гова : •• _ АжжА — ^
моят татко. Още през 1963 ь так-ьв иачнн работодателите строихме в Стрезимировци и : 'пАПОФО *Ж||||Н РПТ111113
топ е основал частно строи- се освобождават от задълже- Кладово. Реконструкцията на : ГЬИ11й#1 I П Ж»1111СТ 1 ЦЦИПД
телно предприятие. След ка- ния към временните работ- пеитралния площад в Пето- • •IV»»»*»» • ^Лв***,?
то се дипломирах в Строите- когато действително не ТИц п.що вършат павш ра- :
лння факултет в Белград през се работи, така че им остават ботници. От пресата сте нау- :
19Ь9, година постъпих на ра- парИ за следващия строите- Чили за споровете около пре- ЩР .. _
оота в предприятието на таз- лен сезон, когато отново гп М1,сп,амето ма паметника па : •• Н А ЦАЦА
кои тогава го назовахме Тон- ангажират. Надявам се един хайдук Велко Петровия. И МЬИСИя
дпршггшГе най-гсъ1ямат,У ст- Деп и V нас да има такива за- , Потеклото ви е от Божи- \ » ШГ> А
роптелна фирма в Югопзточ- .. ца. Какво предприемате
на Сърбия, както по броя на *&>« сп по-значителните като б 1п„есмен, за да па-
постоянните работници, така обекти, построени от ва- могнете на родното си се-
и по обема на изпълнените “ предприятие? ло?
строителни работи. - Първия по-значим обект
1иции1ат7ЯННи ^Т^авия^Г^лфал п^изводсгво 1 паркет. Цехът * Ангажирате се и в сфера-

в «тгеит!, Г7 конто се готвеше да посрещ- раб0Х11 успешно със седем та на медиите?
и I“ Гпгято А Не Л1,деРите на необвързани- постоянни работници. Освен - Да, ние поддържаме ка-

Те СТраН" Н3 самита в тогава~ това активно участвам във бедната дустрибутивна мре- тронните медии.
* г» * * шната югослзвскз столица, всяка акция която задвижи п тя тя я имямр и мргтнлват. В разгара на строителния Мпят, ,Ьипм, . „ вс>1Кс1 акция, кшпо задвижи жа в града, а имаме и местно
сезон ангажираме временни М°Я Ф Р Участвала в устната общност. Те знаят рад„о "Голд". Навлизаме в

ИШ, ПОС-

на работниците си, гражданите на Сурдулишка 
и Босилсградска общини, на деловите 

си парт ньори и на клиентите 
ЧЕСТИТИ

Новини Тончев

11аши работници са строи
ли и няколко гранични кон-*Г-н Тончев, колко време 

съществува вашата фир
ма?

и им пожелава здраве, щастие и успехи

добре, че от мен винаги ще един период на неизвестност, 
получат пълна подкрепа. тъй като РРА все още не е раз

решила честота за Сурдули- 
ца. Готови сме да учао ваме п 
в приватизацията на еклек-

-Там открих един цех за 
тка на дървесина и за

В. Богоев

“Лисца" върви по възходяща пътека
Ксяфксуа *ияхь% ВаЪизтса &.о.о.
Тгюта Мко1юа 83 /18330 ВаЬиШса /ЗтЬуа.
Те1. +381 (0) 10 685 186/Р: + 381 (0) 10 685 734 
Текис! гасип 325-9500800000005-34/ РШ 100324782

НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ, КЛИЕНТИТЕ, НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

^Намалиха работниците, 
увеличиха продукцията

След като миналата година се раздели със 
100-ина работници, които често отиваха на от
пуск но болест, бабушнишкото конфекционно 
предприятие "Лисца" намали разходите и уве
личи продукцията си, чпято стойност на месеч
но ниво достигна между 90 и 100 хиляди евро. 
През тази година се очаква рекорден износ от 

, около един милион евро. Общо 217-те заети ра
ботят само в първа смяна. Разходите са подложе- 
ни на рпгорозен контрол. Както казва и.д. дирек
тор Славолюб Илич, харчи се само в случаи, ко
гато е крайно необходимо, но заплататие се из
плащат най-редовно.

Средните работнически 
около 17 хиляди динара, което е относително 
добра сума за конфекционната дейност в страна
та. През лятото са изплатени субсидии преди 
почивките на всички заети на стойност от 10 хи
ляди Динара. Редовно се плащат и пътните раз- 
ходи на заетите, които пътуват, дават се и соли
дарни помощи на нуждаещите се на стойност 
между 50 и 60 хиляди динара, както и други ви
дове социална помощ.

През тази година "Лисца" е внесла нови ма
шини на

Новата 2008 година 

и Рождество Христово !

заплати възлизат на

стойност от около 70 хиляди евро. По
настоящем производствените мощности са нато
варени почти максимално. Фирмата има догово
ри за последователно производство в продълже
ние на следващите 12 месеца.

Да припомним, че мажоритарен собственик 
на "Лисца" (притежател на 60 па сто от капита
ла) е едноименната словенска фирма от Севни- 
ца, от която най-редовно пристигат възпроиз- 
водствени материали.

Б.Л
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(({раунични орещи

Посланикът на
28 декември 2007

Република България посети Босилеград и Димитровград

Шр31Й {ЦМИ, р |
от основните училища в Дммигш.)ш пали ,'!!'? 6 Рс1^°™ на Република България организира конкурс за жениците 
Димитров връчи награди'на спечели™ конкурс^4' ИаВбЧеРието иа Коледните празнили посланикъГгеорги

Димитровград:

1
Босилеград:

30 награди за ученици Подаръци и наградиВъв възрастовата група от 9-12 жана Петрова, Нина Нотева 
години в конкурса за рисунка в Ясна Алексова, Боян Колев Йо- 
Димитровград първа награда сиф Петров, Теа Младенова 
спечели Хелена Вопнович, две Силвия Герова, Тамара Заркова,
втори спечелиха Кристина Джо- Синпша Иванов, Мария Алексо- ____
рджевпч и Ива Анисанова, а две ва, Петьр Найденов, Нина Спа- 
трети - Сара мптова п Стефан сова, Тилна Гогова, Крпстиян Ко- 
Станпшев. лев, Наталия Стоянович, Андрей

Поощрения спечелиха: Сне- Атанасов п Сузаиа Савичевпч

я* т та

Посланикът Г. Димитров, сътрудниците му и кметът В. Захариев в детската градина

Посланикът на Ре- ски произход в Сър
бия. В този конкурс, 
посветен на пълноп
равното членство на 
България в ЕС, -учас
тваха общо 37 уче
ници от основното

пуолика България в 
Белград Георги Ди
митров и сътрудни
ците му в Босилеград 
се срещнаха с кмета 
Владимир Захариев и 
след това заедно по- 

Във възрастовата група от сетиха детската гра- 
12-18 годиш, първа награда за Аит Детска радо- | 
рисунка спечели Мария Джор- сг , където на малчу- ■ 
джевич, а втора Мариана Мило- гамите раздадоха ко- , 
шева. Трета не е присъдена.

Посланикът Димитров със съпругата си, кметът Величков 
(вдясно) и председателят на НС Йосифов (вляво) училище и гимнази

ята, конто бяха раз
пределени в две въз
растови групи - от 7 
до 12 и от 12 до 18-го-

ледпи подаръци, а па дишна възраст. На
Първа награда та есе получи ведомството подари- тържеството прись-

Мая [Торова, две втори - Тияиа ха |уу|) пленер. По стваха учители, как-
Пешева и Ясна Алексова и две СЬщИЯ повод кметът ■' . г то и учениците от
лошев" Поошрсчше получти^тш подари на градината Н|. „ българските парште-
^ : компюгьр и принтер ^ лки в централното

Па тържеството в Центъра за от името ма община- АимитШ говори на тържеството Училище- Първитекултура по повод връчването на та. Децата и възпита- ' Ушктров мориш, тържеството „агради от конкурса
наградите присъстваха Гл.лгар- телките им бдагода- но случаи връчването ш, тирадите за рисунки са прись-
скюп посланик Георги Димит- риха за Птдарьците със специално подбрана дени па Небойша Андонов, ученик в пети 
рови съпругата му Севда, кметът програма. клас в централното училище в Босилеград, в
иа общината Веселим Величков, Б продължение на посещението си в залата категорията от 7 до 12-годишна възраст, и на 
председателят на Националния |(а (|е||гьра :)а КуЛтура гост ите от посолството Ирена Стаменкова, ученичка в осми клас от 

о^шгтОо0^а-1ШД^ри връчиха наградите за есе и рисунка иа кон- Босилеград в категорията от 12 до 18-годишна 
училипщтоучаспза в програмата курса, който за пръв път тази година посол- възраст. Втора награда получиха: Бобан 
сизпълнения на няколко комно- ството в Белград, н съдействие с Министер- Инанчов от 1 орна Лисина, Христини Андонов 
зиции. А.Т. ството па външните работи иа Република от Райчиловци, Бобан Рангелов от Босилег-

България, организира за ученици от българ- рад, Игор Деспотов от Бистър и Миляна Сто
янова от Бистър. С трета се сдобиха: Кирил 
Зарков от Долна Любата, Мая Яначкова от 
Горна Лисина, Бобан Зарков от Долна Люба
та, Марина Стойчова от Бистър, Марина Ге
оргиева от Бистър, Саша Анастасов от Долна 
Любата, както и гимназистът Любиша Пенев 

шито подаръци са доста скромни, но от БосИ/1еград. Първокласираните Небойша
сърцеС ТоваРпе Гслучайпа понеже и Ирена бяха наградени с цифрови фотоапа- 
всички вие знаете, че ние българите рати, докато второиатрадените и третонагра- 
нрез каквито изпитания ида минаваме деиите получиха МРЗ плейер. Всичките наг- 
пс забравяме да сме съпричаст ни един радеии ученици получиха и по една книга от
към друг, да си помагаме и с малкото популярни български автори, конто посол- 
косто можем, и най-важното - заедно сгвото подсигури в С1.дейсгиие с КИЦ "Боси- 
да си вдъхваме надежда, че самите ние /]0,.рад". на останалите участници в конкурса 
можем да направим живота си по-до- д раздадени тениски с емблема, коятоуггггияггяа: . -
пм, усмихиати и вярващи роди тели". посолството се отби и до КИЦ Ьосиле*р«Д •

АХ ПЛР.

Боян Колев “грабна” две 
поощрителни награди

медш подаръци за многодетни семейства
Димитрова между другото каза: "На-

\Гг. т

Всека годи/га по повод Колед
ните пра Я1ИПИ посолС1 во/о па 
Република България в Белград 
дава подаръци па най-малките 
от Димитровград. Тачи година 
коледни подаръци подучиха пад 
50 семейства в общината, които 

повече* деца. Спи-имат три или 
гькт.т е подготвен от службата по 
социални /рижи, а подаръците? 
иа малчуганите врч/ги сьиру«ата 
на посланика Севда Димитрова. 
В тнак на благодарност няколко 
от малчуганите и'.рецитираха по 
едно стихотворение па българ
ски. / жа Севда Лимит рова 

с малчуганите и ДимитровградРаздавайки /и»дарм/,ите, / жа
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Нови успехи на сестрите Джорджевич

С труд II талант 

до награди
Читателите на "Другарче" избират 

най-любимия учител-учителка

връчи наградите Сестричките Джорджевич 
от Димитровград регисгри- 
раха поредните си успехи от 
участията си на конкурси, 
зи път грабнаха награди ог 
конкурса, който обяви Изда- 

"Братство". 10-го- 
дишиата Крисгина 
първа награда за про 
та си творба "Вълшебната го
ра" в категорията за по-малка 
възрастова група, докато 13- 
годишната Мариана получи 
първа награда за изобрази
телна творба за по-горна 
расгова група.

Сестричките са талантли
ви и за писане, и за рисуване.
Крисгина или Кики, както й ^ 
викат, притежава

липова получи цифров фотоапа- признания за литературни и 
й Малина изобразителни творои, сред 

които и три "Витезови награ- 
В знак 'па благодарност- за дИ". Мариана е събрала око- 

българите в Сърбия. Той благо- тегория. Първата награда от кон- спонсорството па паградпите л0 20 награди. Казва, че
дари на всички участници в кон- курса за рисунки в първата въз- ° .......... ........... — г
курса и на тяхните учители, как- расгова категория спечели Хрис- , 
то и на Иван Костадинов, соб- тиян Андонов, ученик във втори теля на "Ибер". 
ственика на частното предприя- клас в подведомственото учили- 
тие "Ибер" от Босилеград, който ще в Райчиловци. 
е спонсор на наградите. След го- т т

.То- . VШБосилеград
на Йелена Т 1.По повод предстоящите Но- дена 

вогодншни и Коледни празници Стоянчова, уче- 
основното училище в Босилег- ничка във втори 
рад миналия петък в голямата 
зала на Центъра за култура орга- д о м с т в е и о т о 
низира културна програма, в училище в Рай- 
рамките на която бяха върчепи и чиловци. Дани- 
наградите на победителите от ел Асков, шес- 
конкурса за литературни творби 
и рисунки, който през ноември централното

в Бо-

10-го- 
спечели 
гшичпа-

телство

тклас в подие- чТ
■*

11токласник

Iорганизира детското списание училище 
"Другарче". силеград, снече-

Преди връчването на награди- ли първа награ- 
те, присъстващите поздрави Во- да за поезия 
ислав Божилов, председател на втората възрас- 
УС на "Братство", който между това група - де- 
друготб изтъкна, че този конкурс ца от пето I до ос- 
е едно от редицата начинания, ми клас. Ана Ге- 
които "Братство" е организира- нова, ученичка в
ло от средата на тази година, от осми клас в централното учили- раТ/ а врьстпичката 
когато основател на Издател- ще, получи първа награда за Трайкова преносима 
ството е Националният съвет на проза във втора та възрастова ка-

.въз- Ъ г\
Я*II ЬВ

множество

упамет.

конкурси, Зарева подари книги 11ай-годямата й досега е без- Лауреатките Кристина 
"а ',рСАСГаВИ' платното летуване на Черно и Мариана 

Във втората часг от програма- море, която подучила за учзс- 
г тието си в кункурс на КИЦта тридесетина ученици от гор

ните класове, разпределени в "Цариброд".
ва редаеторката на "Другарче" гласени и учителите които ту- т„и 0тб0ра ("Череши", "Порто- Кристина и Мариана каз- 
Миланка Зарева и Пене Димит- кашните ученици избраха в ак- калн" и "Ягоди"), се състезаваха 
ров, член на УС на "Братство", цията на "Другарче - „Избира- в популярното детско шоу "Му- 
връчиха парични награди от по ме най-добър учител/ка" воснов- 3„Кална пързалка". Те премери- 
1000 динара на ученици спечели- ннте училища в Босилеград, Ди- ха силите си в изпълняване па 
ли първите награди от конкурса, мнтровград, Божица, Клисура и ,,арОДНИ песни, модерни танци,
Зарева подчерта, че в конкурса за Звонци. За най-добра начална скечове/ имитации, рисуване, 
литературни творби са участва- учителка е избрана Берка Алек- в„кторнпа по въпроси от раз- 
ли 60 ученици, а в конкурса за сова от централното училище, личии предмети и пр. Най-успе- г 
рисунки -20, които са изпратили докато най-добра учителка в гор- ше1| де отборът на "Череши". I 
65 творби. Тя призова учениците ните класове е Снежана Алексан- Мероприятието беше прове- 
и занапред да участват в конкур- дрова, преподавателка по бъл- депо в нерегулярни условия, по- 
сите, които "Другарче" ще орга- гарски език в същото училище. неже в залата нямаше отопле-

Бяха присъдени и наградите на ние, а този ден в Босилеград тем- 
Първа награда за поезия при участниците в акцията, чиито та- пературата беше десетина граду- 

децата от предучилищна въз- лони бяха изтеглени в редакция- ‘ 
раст до четвърти клас бе прись- та -петокласничката Илияна Ве-

На тържеството бяха провъз- рисува и 
С помощ-

ято също пише и
участва в конкурси, 

ват, че ще продължат да се за- та на майка си те са подготви- 
нимават с литературна и ли за печат съвместна стихос- 
изобразителна дейност. В то- дИрКа. Остава да се види кое 
ва ги насърчава майка им Та- ИЗдаХедство ще я публикува, 
ня Петрова Джорджевич, ко- Б.Д.

5РКРТЕХ
гВО$11Е6КАО

"АМГГЕХ",В05П.ЕСКАО 
Те1.: 017/878-064,

1ах: 017/877-557 
БЕ 016/256-235,

УК 017/410-941
ГСасип: 205-79797-93 

Котегст)а1па Ьапка 
Р1В:100610042

низира всеки месец.

са под мулата.
ПА.Р.

Димитровград Весела Коледа 

и щастлива Нова година
За пръв път ученици - читатели на детското да бъдат събрани всичките уче- 

списание "Другарче" имаха възможността да по- ници, то новината съобщихме 
сочат най-добрия си учител или учителка, гласу- пред учителския колектив на 
вайки с талони, печатани в списанието. голямото междучасие. "Искре-

Акцията получи по-голям отзвук от очаквано- но си мисля, че по-хубаво приз- 
!\ачилигца в Босилеградско, Димит- нание за един преподавател от 

ровградско и в Божица гласуваха към 150 ученици това, което ти присъдят учени- 
от I до III клас. Миналия петък представители на ците, няма. Още повече, че за 
Издателството и на "Другарче" съобщиха кой е мен учителската професия е не- 
любимият учител на децата от първи до осми що най-хубаво. Защото рабо- Албена 
клас. Оказа се, че това са две учителки: едната в тиш с деца, които са искрени и 
подведомственото училище в с. Желюша - 
Тица Цветкова, а другата е преподавателка- [Г; 
та по български език в основното училище в [
Димитровград - Албена Котева.

Когато в училището в Желюша попитах- Щ 
ме децата коя е люмимата им учителка, те 
почти в един глас възкликнаха Тица. А 
то им съобщихме, че те точно нея са избрали 
за такава, стаята, в която се бяха събрали, за 
да чуят новината, просто се взриви. Изнена
дана бе и самата Тица.

"Знаех че децата са изпращали купонче- 
та, но наистина не съм очаквала да изберат 
точно мен. Какво по-хубаво и приятно от то- 
ва учениците да те обичат! Наистина това е 6®^-. |$р|Ш 
най-голямото признание за един учител!" 
казва Цветкова.

Тица Цветкова е родена през 1951 година 
и вече 35 години даскалува. Завършила е по- Тица Цветкова сучениците 
лувисше учителище в Алексинац, а преди
година-две и Факултета по педагогика във Велико чисти души и с тях най-хубаво се разбираш. 
Търново. Даскалувала е в училищата в Драговита, Бих си позволила да изтъкна още нещо, а това е 
Поганово, Димитровград... и сега в Желюша, къ- фактът, че с оглед на статуса на българския език, 
дето и живее. Носител е и на Светосавско призна- признанието особено ме радва, може би и затова, 
ние. За акцията на "Другарче" има само хубави ду- че сред децата, които получават награди от "Дру

гарче", има и такива, които не учат български. А 
Тъй като основното училище в Димитровград е това е плюс са списанието", 

по-голямо от това в Желюша изненадата за Албе- Албена Котева е родена през 1969 година в Ди
на Котева бе още по-голяма. Понеже няма начин митровград и е завършила български език и лите

ратура във Филилогическия факултет в Белград. С 
любимата си работа се занимава вече 11 години, 
най-напред в гимназията, замествяйки 
щи преподаватели, а след това в основното учили
ще, където е на щатна работа. А.Т.

то. В основните

пожелава на всички свои клиенти

Котева 3т\ (шепа/пшШш *•С 43)V

!И С1Ж1кога-

на всички свои малчугани 
и техните родители 

пожелава
№ р/ч*1

1 УШ
'И

' XX 1 весела Коледа 
и щастлива Нова 2008

. 1 1ч п1 I

513РК “1ЧЕ1ЧАТЕХ"
М>

РШ-10Ш471 <4

на всички свои клиенти пожелава весело 
посрещане на

ми.

Новата 2008 година и 

на Коледните 

празници
Димитровградските ученици гласуваха за любим 
учител(ка) и конкурираха за награди. Първата 
такава сред гласувалите спечели Дарко Цоневич, 
ученик в четвърти клас в подведомственото учи
лище в с. Желюша (МПЗ плейер). ______________

отсъства-
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Емил Андреев из “ПРОКЛЯТИЕТО НА ЖАВАтл» (откъс)
Първа част: Миха И А
Съмнението

седкзта да пуши, тя изсъска: рудничество. Кодкото и да 
какво разбира от музика бяха близки, Гичо все пак си 
оят селяндур! оставаше милиционер. Той
Дните минаваха, а бай Па- знаеше за слабостта на Васил, 

■ о още не се появяваше. Гер- но знаеше също, че обущарят 
гина изобщо не показваше, че не бе толкова глупав. Сто на 
се тревожи. Оставаше си все сто някой от подчинените му 
така затворена и безразлич- следеше всяка стъпка на Гер- 
на. я изцяло бе погълната от гина. Да го направи с нея и то 
Васил Обретенов, но по сту- на работното си място, за Ва
дената и външност нищо не сил бе равнозначно да остане 
можеше да се разбере. Каква завинаги в ръцете на Гичо. 
жена. I ака щяха да си казват Ако ли пък се разчуеше, скан- 
всички в Олм само месец далът щеше да бъде неизбе- 
по-късно. Щяха да се чудят, жен. Щеше да последва раз- 
да цъкат с език и да не мами-

С всеки изминат ден след 
изчезването на бай Пано вио- 
лончелото се превръщаше от 
инструмент в приятел. Мишо 
се улавяше, че иска 
по-често да е с него, дори са
мо да го държи в обятията си 
и да вдишва особената -ми-

все

ризма на старо дърво, лак и 
колофон. Майка му Елена ве
че не го подканяше да се уп
ражнява, а той сам отиваше в 
хола, махаше калъфа, взима
ше челото и свиреше, докато 
се умори. Вече започна да се 
вслушва по друг начин във 
фразите, които изсвирваше. 
Не ги

вод, уволнение и най-вероят- 
РаУ_Р5_3У„мио обяснение за де- но напускане на Олм. Не! Ва

сил Обретенов знаешеи- сил Обретенов знаеше как
Междувременно пичовете скришом да обладае една же- 

в махалата щяха да намалеят на. Едва ли друг в града бе та- 
с двама. В края на септември къв изкусен майстор на изне- 
партията щеше да изтегли вярата като него. Вече имаше 
другаря Ангел Пенев в София две извънбрачни деца, за кои- жеше да Уличи съпругата му 
на по-отговорен пост, така че то никой друг освен майките в пРестъПАение> Васил не за- 
синовете му с мъка трябваше им не знаеха, нито подозира- късня да се възползва. Гичо 
да се разделят с Олм, с учили- ха. Те никога нямаше да раз- не пРопУсна да го попита, уж 
щето, с махалата и със своите крият своите тайни, той - сь- междУ Другото, как вървят 
приятели. Когато влакът по- що. Жените усещат мъжете, нещата' н° Васил направо му
тегли, Стефчо извърна глава, които умеят да пазят тайна и пРизна: Спада ми още при

1 мисълта, че изпълнявам за
дача!" Излъга, но бе напълно 
убеден, че капитан Григоров

не издържа. След като Олм 
свикна, че златарят е изчез
нал завинаги, а и нищо не мо-учеше механично, а 

търсеше подобаващото им 
изговаряне в съответствие с 
малките латински буквички 
под петолинията. Пианиси- 
мото бе пианисимо, а форте
то - форте. Сега Мишо не ско
ваваше дясната си ръка, нито 
стягаше прекалено пръстите 
на лявата. Движеше лъка по 
струните с лекота и разчетен 
размах, китките му се уморя
ваха все по-малко, а мелодии
те на разнообразните етюди 
започваха да му харесват. Ня
кои от тях дори му станаха 
любими и той ги наизустява
ше, без да иска, сякаш сам ги 
беше писал.

Емил Адреев получи 
и наградата “Хеликон”
На 19 декември в книжарница 
„Хеликон - Витоша“за шести 
пореден път беше връчена награ
дата „Хеликон“ - иа.писателят 
Емил Андреев за книгата му 
“Проклятието на жабата”. за да не гледа отдалечаващия са склонни да им се отдадат 

се град, а Кирчо направо се дори само заради сигурнос- 
разплака. В края на август тта, че избликът им на страст 
обаче те не знаеха какво ги ча- ще остане анонимен. А той не ЗНае нищ2 33 редовнитеим срещи с Гергина. Страс

тта е по-силна от разума, но 
съчетаят ли се двете, нищо не 
може да ги победи.

Както гласи решението на жу
рито, наградата (2000 лв, грамо
та и бронзова статуетка на 
орел) се връчва на Емил Андреев 
за “приноса в представянето на 
европейските измерения на бъл
гарския провинциален човек и 
предаденото с мекота възхище
ние от любовта и музиката ка
то опори на хуманността ”. 
Преди две години той получи ед
новременно две награди от кон
курса за роман “Вик” - награда 
на лсурито и награда на чита
телите - за романа си “Стъкле
ната река ”.

ка. Играеха си безгрижно и можеше да се появи по всяко 
безспир заедно с другите пи- време, обикновено когато 
чове - ваканцията скоро ще- най-малко е очакван.

Все пак, бащата на Мишоше да свърши. 
Васил Обретенов не посег- . 

на на Гергина в деня, когато ' 
тя дойде да вземе обувките от 
работилницата. Имаше въз
можност, но не пожела. Кол- I 1/11 I I I П ТПГ |П
кото и да бе силно желанието | V1П I Сг I ■ Г~» 1/ 1

КЗИНЖЕНЕРИНГ
на капитан Григоров. Васил Вг*И<,Ас.Я=ЯШ:М*М*1И^//1г/ЛСЦЯ*М»ЛЯЛ ЙУНвк 1 
вече бе започнал да се съмня- 99389.70 - 242 -285; 99389 - 2 - 287 - 652

Борис Стоичков - директор

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВО.ТРГОВША И УСЛУГИПризнанието не закъсня. 

Мадам Хачуян усети рязката 
положителна промяна и по
бърза да я сподели с майка 
му. "Трябва на всяка цена да 
го готвим за музикално учи
лище", настоя тя. "За пръв 

рактика срещам 
такъв талант!" Елена от своя

страна сподели желанието й 
със съпруга си, но Васил бе 
погълнат от друго и само от
върна:
Милева го изгледа подобава
що, а когато той излезе в бе-

Пет години след смъртта представена стихосбирката на Раде Спасов

.О.О.Е.Л ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОШЕ

ва дали милиционерът не го 
изпитваше с това уж прия
телско предложение за сът-

трябва!""Щомпът в моята п :

ЧЕСТИТИ ;
;

НОМ ГОДИШ! И КОЛВДД

/ьрбия шуме
Шумско газдинство Враня* Улица с неговото име * Къщат а в 

Добри дол да стане музей

ЩшШЖ
БОС ЙЛ Е К

В Центъра за култура в 
Босилеград миналия пе
тък сдружението "На- 
шинец представи сти
хосбирката "Босилек", 
чийто автор е преждев- 

почииалият

пожелава много здраве 
и късмет през

2008 година 

и Весела 

Коледа
ременно
гимназиален учител по 
физика, поет, родолю
бец, борец за истината, 
демокрацията и българ
ското самосъзнание, бо- 
хемът Раде Спасов.

13 стихосбирката, коя
то издаде "Нашипец", са поет. Раде беше голям бохем, обичаше ком- 

поместени над 50 стихотворения от различни Папия, радваше се па най-дребното в живота, 
жанрове - родолюбиви, любовни, елегичии, Той чувстваше самотата, по оеше горд и из- 
интимно-лирични ... правен и винаги ма устата му яха

Освен д-р Драган Андонов, председател па „а Димчо Дебеляиов. Мизерията и самотията 
сдружението и близък па Спасов, който съб- бяха спътници в живота му, но той пишеше 
рал и подредил ръкописите, па промоцията за по-доброто бъдеще. Любуваше се па при- 
говориха и редица приятели, колеги и сь- родата и почти във всичкистворбв.се 
минменици на автора - Иван Раденков, Мил- ше до пея. От стиховете му лъха. истински 
ко Александров, Еленка Владимирова, Радко преживени чувства и емоции .
Стоянчов, Пене Димитров... Андонов и кметът .Р. по коя-

Дългогодишмата колежка па Спасов, тим- инициатива улицата към ^обРи дод' г'°'с° 
мазиалпата учителка по български език и ли- то всекидневно вървял и мечтаел 1 аде Сп« ■№$ 
тература Клепка Владимирова подчерта: соп, да получи неговото име, а къщата му в ||1 
"Едва ли някой предполагаше, че под черпи- Добри дол да бъде реставрирана и превър .

и мъж- та в музей.

/\-р Андонов ( в средата) откри промоцията

Ш1 Детко Петров 

” класик 
от Забърдието

..П.ллйИ да3браните произведения на 
^ Детко Петров можете да купи

те в Издателство “Братство” в 
Ниш, в дописништвото в Ди
митровград или да си поръча
те по телефон - 018/513 861.
Цената за трите книги е 1000 
динара.

ш
ь.'.;

'V; ЗБРАНИ ШРРБ
те му мустаци, настръхналата му коса 
ка стойка се крие един толкова чувствителен П.Л.Р.
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щрихи за портрет - Весна Николова, самодеен художник Изкуството
преодолява границитеВинаги намира време 

за изобразителното изкуство Художници от Балканите свободно 
преминават границите

Обща изложба на единайсет художници 
(Ьийската галерия "Деседра" в навечерието на Нова година е за- 
мислена с универсално валидна идея - изкуството преодоляна 
всякакви граници, а артистичните имнудси сближават хората, 
нищо чудно и да ги нравят но-добри. Автори от Балканския мо- 
луосгров са се обединили около това виждане.

Куратор па изложбата е Бурхан Ахмети от Македония, който 
също участва сьс свои творби. Наред с организирането па експо
зиции, сдружението определя като най-важен свой приоритет да 
егимулира и активизира художниците и да ги сближава за по-ин
тензивно сътрудничество.

В обща та изложба художниците се представят с живопис, фо
тографии, графика и рисунки. Геометричните форми и аострак- 
ции заедно с фотографски търсения, изглежда, разгадават нещо 
като колективна човешка съдба, се посочва в каталога на излож- 
бата. Т. Петров

от Балканите в со-

К1
библиотека в Димитров- МГО ЩВ Смята, че създаването па сдружението през

жепие на художпиците-лю- РйЖ.Щ,..Онтели от Димитровградско. Доплава рабошх- 
бители. Участвала е в първа- ^**Ид*цд •?) ме предимно за собствената си душа, но слсд
та изложба на сдруженито «в*// -ч '1 ' V/ даването на организацията придобихме вьзмож- 
през 1996 г. в Градската гале- ШеГ Ш/Ш& ,,ост Ла експонираме, респективно започнахме да
рия в Димитровград и от- Шш№{ мислим и за това какво ще каже публика 1а. па
тгова не пропуска възмож- * много от пас са помогнали внушенията
ността творбите си да ек- те, изказани по време на срещите
спонира не само в Димитровград, но и в други гра- предпочитам да чуя различни мнения. Всяко мне

ние възприемам като конструктивно, без оглед да-
Разказва, че с изобразителното изкуство започ- ли е положително или отрицателно". #

нала по-сериозно да се занимава през далечната Художничката е щастлива заради факта, че в • 
1976 г. като студентка. Тогава предпочитала да ри- сдружението постоянно се появяват млади худож- 
сува предимно с туш. С течение на времето обик- ници и добавя, че това е поредно доказателство, че 
нала и акваре/1а и маслената техника. Казва, че ту- Димитровградска община е богата сталантливи за 
игьт и днес за нея е на първо място, след това мас- изобразителното изкуство хора. Ме мисли, че кри- 
лената техника, докато на трето място поставя пас- зисните, в политическо и материално отношение, 
телната техника. "Тушът е техника, с която твор- години са повлияли върху работата на самодейци- 
бите се създават бързо. Творческият импулс и емо- те: "Смятам, че през тези години самодейците не 
цията веднага се пренасят на хартията. При масле- са работили по-малко. Напротив, всеки от тях в 
ната техника процесът е по-дълъг, правят се до- изобразителнототворчесгвоетърсил убежище от 
пълнения, корекции и др.", казва художничката. всекидневните проблеми", изтъква Николова.

Весна споделя, че винаги намира време за рису
ване. Досега е сътворила 100-ина творби. Често е

I

I па колеги- 
пи. Лично аз

дове.

Велетрговина "Вожд” 

Димитровград
* пожелава

Весела Коледа 

и щастлива 

Нова година

Б.Д.

Концерт на Дончо 

Андонов в Босилеград т Щг:щ
на всички свои клиентII8ГШ]Известният певец на народни песни от Кюстендил Дончо Андо

нов изнесе концерт миналата събота в босилеградския хотел "Ду
кат".’ Певецът изпълни редица народни песни от различни краи
ща на България. По време на тридесетогодишната си кариер 
е спечелил голям брой престижни награди от фестивали в Бълга- Ш* 
рия, а е изнасял и концерти в Русия, Румъния, Чехия, Сърбия и др.
На концерта се представиха и няколко изпълнители на народни 
песни от Кюстендил и Босилеград. : -■

1

а той

IПА.Р. :

Димитър Илиев -40 години със скулптурата и живопистта

Интересувам се от човешката фигура
Известният димитровградски Бор. 

скулптор Димитър Илиев през П
Петър Едличка, (Прага) и Ивана жествени училища и академии. 
Савова (Братислава).о случай 30 години от дип- 

2007 година отбеляза два юбилея ломирането ми в Националната 
- 40 години от първата си самос- художествена академия в София, 
тоятелна изложба и 30 години от през месец ноември се предста- 
дипломирането си в Софийската ху- вих и в Галерията ‘Средец” в Со- 
дожествена академия. фия. Изложбата организираха
* Г-н Илиев, точно преди 40 го- Министерството на културата на
дини в “Братство”бе печата- България и Община Димитров
че статия за Вашата първа фаД- Беше ми голямо удовол- 
изложба. ствие и чест отново да се пред-

- Тогава бях ученик в средното ставя в българската столица. Успе- 
художествено училище в Ниш. ^ът на изложбата се дължи и на 
Първата ми самостоятелна из- Факта> че по този начин отдадох 
ложба бе организирана в Центъ- почит на своя професор Дими- 
ра за култура в Димитровград, Даскалов, при когото се дип- 
където се представих с рисунки и ломиРах- Б същия клас се дипло- 
картини. Оттогава офицално за- миРаха и сега вече известните 
почна художествената ми карие- имена " Вежди Рашидов, водещ 
ра, както и сътрудничеството ми скулптор в България, както и ко- 
с вестник “Братство“, който мно- легите Нитер Орос (Будапесг), 
го уважавам и който постоянно 
следи творчеството ми.
* На какво се дължи лЪбовта 
Ви към скулптурата и живо
писта?

- В фамилията ми има 8 худож
ници (професионалисти и лю
бители). Живеейки в такова об
кръжение, още като малък обик
нах изобразителното изкуство.
Особено ме радва фактът, че и 
синът ми Теодор тази година се 
записа в средно художествено 
училище.
* Колко изложби сте имали до
сега?

* Вие сте един от създатели
те и организатор на Междуна- 

да живеете във Францияродния художествен пленер 
останахте в малкия Димит- “Погановски манастир ”. Как 
ровград. Защо? оценявате това културно ме-

- По покана на някои мои доб- роприятие? 
ри приятели още през 1980 го- - Този пленер е създаден през 
дина трябваше да започна рабо- 1993 година и се нарежда сред 
та в една галерия в Париж. Но няколкото най-значителни кул
това не се получи. Просто не ис- турни събития в страната. През 
ках да напусна родния си град, последните 15 години в него 
който много обичам.

* Макар че имахте възмож
ност

участваха над 180 художници от Димитър Илиев е роден през
* От кои мотиви се Сърбия и от чужбина. Около 330 1950 г. е Димитровград. Дипло-
вдъхиовявате? картини, създадени по време на мирал се е през 1977 г. вХудо-

Интрпргушм ГР ппрлммпп лт пленера, представляват изклю- о/сествената академия в София 
човешката ^фигура която често 2ит<мна сбнРка> която на излож- специалност скулптура при про- 
интеопоетиоам чоезУголемени битс „предизвиква особен инте- Фссор Димитър Даскалов, къде- 

р рстирам фез утолемени рее. Гордея се с този пленео и ср то е получил и магистърска 
части на тялото с цел да се заси- [.адявамТче и в бъдеще ще същес "пе"е"- Член е на УЛУА . 
ли усещането. Фигурите ми са ТВуВа заедно сьсУчаствал е в „ад 100 колектив- 
реадни, стилизирани или асоциа- маУгия н* манасги^а °Св йо!н "]ложб“ « СъР°“я » « чУжби' 
тивми. Богослов” ^ °аН на* Автор е на редица сценични

Особено внимание обръщам ^ оформления, както в театъра,
на чертежа, който представлява Колко изложби организирах- така и в отделни културни про- 
основната форма на художестве- те> кат0 ръководител на Град- яви; Живее в Димитровград. 
мия ми израз и основата па плас- °ката галерия от 1995 година? Роботи като ръководител на 
тичното моделиране. В творчес- ' Мисля, че димитровградска- Градската галерия.
ката ми дейност са застъпени и та галерия стана своеобразен ——-------—-------------------------------
фигури, и чертежи, така че с таки- хРам на изкуството. Досега орга- та 
ва творби се представям на самос- низирах около 200 изложби. Лю- * ~

бителите на изобразителното Какви са плановете Ви за
* Освен с-ьс скулптура и изоб- изкуство видяха различни експо- 2008 година?
разително изкуство повече от зиции на художници от Сърбия ' С моя А°Ф>Р приятел и коле- 
две десетилетия сте се зани- и от чУжбина. В галерията се га ШаДен Йотов от Кладово 
мавали и с педагогическа дей- пРовежДаха и други културни през януари ще имаме сьвмес- 
пост прояви. тна изложба в Димитровград. 110

- Да. повече от 20 години ра- * По повод празника на града хУложНи^'^С?Т0«САРУЖГп^- 
ботнх като преподавател в основ- тази г°дина получихте общин- шГв Моа^ каш в в Й 
мото и средното училища в Ди- ск° признание за афирмиране а Москва както и в в Р
митоовград. Популяризирах на художественото изкуство. (Англия) и отново Ь •

бразнтелното изкуство сред де- “ Радвам се, че получих РьЛ‘
дата и съм доволен, че много признание. Наградата за 
мои ученици завършиха худо- предсталвява подтик към работа-

тоятелните изложби.

- От 1967 година досега имах 
21 самостоятелни изложби. 
Експонирах в галериите в София, 
Велико Търново, Белград, Ниш, 
както и в Димитровград, Пирот, 
Алексинац, Прокупие, Зайчар,

изо това
мен П. Виденов
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Нашите села: Бресница (4)

V

^рМр.т......
Както ми каза 81-годишният Евтим Пенев, негови- тети. юридически факултет сПавз „‘шили Г ЧШЩ
ят баща му разказвал, че още в турско време брес- бресничаиите: Милчо Стоименов Стеван Ш
Г: пГмГс“ йСГНаСТИра Аа Се),ЧаТ на ’'ет- “в, Нико^а Евти м*о в, Бор и*: Петров Д>ге- ШШ2' 1Й | П I

С 4 освобожДението от турчите би- ван И. Атов, Димитър Янев, Васко Симеонов Нй§8В^ V 1 8 ^ ; ,М"
УзгаоваРмахмаИга^)Вн^ичяТл Т°Нв Т°АОрОВ в ^хари Захариев и Драган Янев. Медицински ИНи* " • ЗШ
Узунова махала, както наричали центъра на село- факултет: Димитър Цеков, Александър Сто- ННР' ^ . .ЖШ
то. След известно време оресничани построили янчов, Емилия Савичевич, Минко Андонов ~ ТЕ'-::... А ' Ш("
училищна сграда. От книгата Босилеградският Михал Пенев, Мирослав Николов КолеНи- |Г
край - български учреждения и личности от 1878 - кодов, Мирослав Анастасов, Мария Петрупо- )ИУ$1' ;.-Щ''"
^ на свестния кюстендилски учен Тодор Ди- ва, Боянка Груневска. Стоматологичен фаГул- ИЙйЗй®^ 
митров узнаваме, че в 1880 год. за построяването на тет: Цане Аадонов и Васил Андонов. Разни 
тази сграда държавата (България) отпуснала необ- технически факултети: Васил Я. Димитров 
ходимите парични средства. Според тази книга, в Георги Димитров, Никола Иванов, Кирил Ла- 
1892 г. в оресничкото училище работили Христо заров, Роза Лазарова, Васил Батов, Саво Ми-
Й;."ЛГд™??„*ГоЛГ С,““и Б™- *" Гр“ С"Ф“ У—Бр,,„■«Гр..„.т>;.
ничарево, Дупничко. От 1896 ^ (Снимка. Александър Младенов, 1998 г.)
г. тук учителствали Васил Освен Янаков, Мицсв, Стоичков, Йовчев, Попов,
Йовчев от Долна Любата и *а^ИРЩЦЛ;‘ Кръстев, Стоименов и Анастасова, в Бреспица са учителствали и: Стан- в разни места са се занимава-
Христо Попов. В 1903 г за учи- ко Христов, Евстрати Божилов, Тодор Т. Тончев, Ратна Тончева, Ветка ли или и днес се занимават
тел е назначен Захари Кръстев Гергинови, Лиляна Ватова - всичките от България; Кръста Милошевич, бресничаиите Васил Г. Батов,
от /1п,1ни Гпптри Чя г Хранислав Иевтич и Зорица Иевтич - от Сърбия; Евстрати Михайлов, Симеон Г. Батов, Борис Пет-
учител в 19пТг СтЯ Яким Димитров, Калистраш Тошев, Владимир Попов, костадин Якимов, ров, Милица Б. Йованчова,
уч ел в гуць г. дошъл Ста- Ангел Батов, Цветан Андонов - от Бресшща; Пейчо Младенов, Винка Ке- Роза С Стоянчова Кирил Б
менко Стоименов, а в 1910 г. в резова, Десанка Петрова, Борис Цветков и Иван Котев - от Райчиловци; Лазов СтеванС Кръстев Роза
Бресница раоотила учителка- Никола Джонев от Радичевци, Иван Иванов от Буцалево, Раде Зарее от г ГтА" г т рВ'1 ша
та Екатерина Анастасова. Горна Любата, Драгана Иванова от Горна Лисича, Александър Йовев от р |“тоинева' >-лавчо Ь. Васев,

В първата училищна сграда Босилеград, Радко Иванов от Горно Тлъмино, Стоичко Ангелов от Дукат, 1 аДенко к. лнев, Стеван Л. 1 о-
бресничките деца учили до Ратка Кръстева Андонов от Чешллнци (България), Асен Стоев от Рикачево, Надене- шев' Драгица Б. Лазова, То-
1933 година когато на нейно- «а Асенова от Ярешиик, Невенка Стойчева от Млекоминци, Митко Раиге- мислав К. Янев, Ванче Л. То
то място би^о построено ново мшсиииЛлшш.------ -------------------------------------------------------------------------  шев, Тоне Андонов Славчо Б.
училище. От 1942 г. в Бресница е работила прогим- Иванов. Земеделски факултет: Никола Димитров, Евстрати Б МихайлпвБТВ ^нчир6!1’
назия, която през 1950 година прераснала в пълна Боян Божилов, Павле Савичевич, Рафайло Петров, он ЦР Стоянов Саве Стоименов РСтоичко А Геоп"
осмолетка. В нея учили и деца от Буцалево, Зли Христо Бреснички. Икономически факултет: Иван ™а
дол, Бранковци, Рибарци и Млекоминци. Тъй като Пенев. Военна академия: Димкгьр Стоименов. ГваговТсенА Йова^^ лХн Р Стои™ 
училището не могло да побере всички ученици, Разни полувисши училища завършили: Лиляна Кирил И Иванов^Шетан В Андонов Леонка Л 
трудолюоивите оресничани построили още една Георгиева, Рада Тодорова, Васил бгоимеиов, Дра- Тошева, Ратка С. Кръстева, ОлгаК. Мицова Вроса 
училищна сграда. Броят на учениците ооаче за- ган Захариев, Пенка Стоятва, Стоимен Стоянов, С. Стоянчова, Василка Б. Йованчова, Александър Б 
почнал да намалява и вече през 19об год. горните Георги Миланов, Раденко Тодоров, Борис Петру- йованчов, Милевка Л. Глигорова, Баска Н Глиго- 
класове били закрити, а продължило да раооти са- нов, Симо Рашелов и др. Симка Л. Тошева, Славян Б. Попов Иван С
мо четирикласпо основно училище. Днес в Бресни- Както посочва Александър Младенов в книгата Кръстев, Драган С. Стоименов, Сокол С Стоиме- 
ца съществуват две училищни сгради, в които не си Народни просветители от Босилеградско Кра- „0В/ фИЛип В. Стойнев, Верка Ц. Йованчова Рада 
учи никошБресничкото училище е затворено към ище 1833 - 2003, сред учените бреспичапи С. Стоичкова, Гана В. Филипова, Пенка С Петоу- 
края на 2000 година. паи-много са хората, които завършили за учители нова, Таня Х. Данчева, Славчо Б. Евтимов и до

Стари бресничани ми разказха, че в Бреспица или са учителствали преди да минат в други про- . Пц0дължавп - к'
работили трудолюбиви и способни учители и за- фесии. Първият учител от Бреспица е бил Христо ^
това почти всички ученици, които получили ос- Т. Бреснички, родей 1880 год. С учителска дейност

* ' нн
"АА Ш

лю

Богослов Янев

Как се посреща Нова година Обичаите в света Дядо Мраз
Обичаите в България Всяка страна и всеки народ има 

свои традиции, които донасят щас- „Дъжд вали и вятър вее 
тие и здраве. Ето някои от тях:

Италианците в новогодишната скоро, скоро ще пристигне 
нощ изхвърлят мебели през прозо- тук при нас и дядо Мраз". 
реца. В Дания е традиция през погц- Гео Милев
та шегаджиите да свалят чужди про- Един от символите на Новата годи-
зорчета. Съгласно фииските обичаи па е Дядо Мраз (Дядо Коледа), който 
цялото семейство в навечерието на винаги в чувала си носи подаръци за 
Нова година се къпе в баня, за да из- децата. Понякога го

непрестанно, всеки час:
Всички народи празггуват Нова го- Сурва, весела година, 

дина в някаква форма. Посрещането златен клас на нива, 
й е обичай, който датира отпреди червена ябълка в градина, 
4000 години, когато са организирани пълна къща със коприна! 
празненства в древен Вавилон.

"Нова година - нов късмет", казва догодина, до алшна! 
народната поговорка. Затова и сами
те обичаи в България целят осигуря- 
ване на щастие и благополучие през 
идващата година. Много важно е но- 
вогодишна га трапеза да бъде богата. ГДВЦ

Преди да се седне па трапезата, 
прекаждатя стамян. Най-възрастии- §Ит'}]

| ят разчупва погачата, наричайки рА'
| парчетата - за дома, за Богородица,
' поотделно за всеки от семейството.

Комуто се падне парчето с парата,
Ще бъде здрав и щастлив цялата 
следваща годила.

В първите часове па Новата година 
във всеки дом влизат сурвакарите - 
фупи от малки момчета, деца или ЩРЩ 
по-големи ергени. Те задължително „ ■ 
носят украсени сурови дрянови ; 
пръчки. Едновременно със сурвака- : 
него момците изричат благословии У а .

| Па всеки от семейството, започвайки У 
от най-стария:

Да си жив и здрав догодина,

. _ придружава и
мие от себе си тежестта и гри- Снежанка. Дядо Мраз раздава пода- 
жнте па изминалата година. В ръците па най-добрите деца, след ка- 
новогодишпата нощ всички то чуе песничка или стихче/ а по-па- 
градове и села в Япония са ог- лавите получават своя подарък след 
ласепи от камбанен звън. Ня- като обещаят да са по-добри догоди- 
колко дни преди Нова година на-
в градовете и селата в Камбод- Макар че децата знаят, 
жа се появяват малки, пясъч- Дядо Коледа или Дядо Мраз 
пи хълмчета. Правейки хт,л- татко или грижовната им майка, с не- 
мчетата, хората искат да вля- търпение очакват новогодишната 
зат в Новата година добри и пощ. Това е част от празничната ма

гия, която завладява и деца, и възрас
тни в тези зимни дни. Всеки се радва, 
когато види руменото белобрадо 

шче с червени дрехи.
А детството завършва тогава, кога-

че техният 
е заетият

очистени от греховете си.
Тъй като Нова година е 

празник, гостоприемството се 
почита като свещепио при 
всички народи. Днес човечето 
от тези обичаи са забравени т° започваш да искаш подаръци не от

Дядо Мраз, а от Снежанка.

ста

но хората винаги се погрижат 
за доброто настроение.

Подготвил Петър Виденов/1 навечерието на 11ова година в ДимитровградI
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Кръстословица йЩГ
1 ★★★Съставил: 

Драган Петров:‘&е 1413 ★

Новогодишна 1716 ★1 5 ★★
ВОДОРАВНО: 1. Лично местоимение. 3. Част от състезание. 7. Вда
дена в сушата част от море. 12. Безалкохолна напитка. 14. Циркови 
площадки. 15. Угощение. 16. Преграда в стая. 18. Клопка. 20. На
ция. 21. Първата нота. 22. Прислужник. 24. Преграда от тухли и др. 
25. Пари в брой. 26. Кухненски прибор. 27. Заседание на парла
мент. 29. Марка арабско кафе. 30. Името на певеца Моитан. 31. За
майване в главата. 32. Река в Словения и Австрия. 33. Област в 
Азия. 34. Река в Сърбия. 36. Член на рокгрупата “Бийтълси”. 37. 
Химически елемент. 38. Поредно число. 39. Мексиканско алкохол- 

40. Граблива птица. 41. Подправка в сладкарството. 42. 
Египетски бог на слънцето. 43. Името на актьора Гибсън. 44. Опа
шата звезда. 45. Част от фабрика. 46. Модел руски самолети. 47. 
Модел на “Лада”. 48. Португалски футболист. 49. Стил в литерату
рата. 50. Система на спортни състезания. 51. Род в армията. 52. Вид 
студено предястие. 54. Любовна песен. 55. Единица за количество 
енергия. 56. Мюсюлмански князове. 57. Част от театрлана сцена. 
58. Хранителен продукт. 59. Държава в Африка. 60. Управителен 
съвет (съкр.). 61. Иглолистно дърво. 62. Равнина. 63. Печатна обява 
за политическо послание. 65. Вид литературно произведение. 67. 
Мъжко име.
ОТВЕСНО: 1. Български шахматист. 2. Хора, които управляват са
молет. 3. Ехо, екот. 4. Шахматна фигура. 5. Английско мъжко име. 
6. Организъм, който живее за сметка на друг. 7. Производствено 
предприятие, фабрика. 8. Град в Румъния. 9. Влакнодайно расте
ние. 10. Река в Австрия. 11. Планина в България. 13. Азиатско 
спиртно питие. 17. Част от опера. 19. Град в България. 21. Управи
тели на факултет. 23. Държава в Азия. 25. Борба с бикове в Испа
ния. 26. Река в Африка. 28. Част от игра на тенис. 29. Най-високият 
връх на Балканите. 31. Горна мъжка дреха. 32. Столицата на Фи
липините. 33. Основа на къща. 34. Летателен апарат. 35. Щат в 
САЩ. 36. Известна френска киноактриса. 37. Планета на слънче
вата система. 38. Скитник. 39. Женско име. 41. Хайдутин. 42. Със
тезания с лодки. 44. Отрицателен полюс на батерия (мн.ч.). 45. Тю- 
тюнено изделие. 47. Пустиня в Африка. 48. Които се занимават с 
философия. 49. Населени места. 50. Градинско цвете (мн.ч.). 51. 
Името на киноактрисата Андерсен. 52. Името на футболиста Ми- 
лошевич. 53. Холандски футболен отбор. 54. Белградско културно 
мероприятие. 55. Град в Германия. 57. Зеленчук, чиито листа 
оформят кълбо. 59. Преследване на дивеч. 60. Органи на слуха. 62. 
Река в Италия. 64. Модел руски самолети.

2119 ★★

2423 ★22 ★★

2926~ 28 ★27★

30 31 ★★★но питие.

3534
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3736 ★★

39 ★★

42Г41 ★★

454443 ★★

4846“ 47
★★

5049 ★☆ ★

53*6г51 I
☆

55
★

57
★★

59 60
★ ★

|Решение на кръстословица 355 - Водоравно: 62 ;бз 64★ ★ ★1. Стол. 4. Тапа. 7. Топола. 9. Реверанс. 11. АЛ. 12. Сет. 13. Доход. 16. 
Ла. 17. Анемия. 19. Корито. 21. Сепаре. 24. Орех. 27. Село. 28. Има- 
няри. 30. Анализ, 32. Накит. 33. Не. 34. Ум. 35. Пат. 36. Генератор. 
41. Расо. 42. Флорида. 44. Леща. 45. Емисар.

66 67★★

Вие гласувате - 
"Братство" ви 
награждава!

^авно предузеке - Димитровград

Въз основа на чл. 17 в Статута 
на Издателство "Братство” в НишТел.: 010/362 764 (централа) и 

362 682 (база) обявявамВестник "Братство" кани вас, своите вер
ни читатели, да гласувате за по един жур
налист й сътрудник, които по ваше мнение 
заслужават да бъдат провъзгласени за 
"Най-добър журналист" и "Най-добър 
сътрудник за 2007 година. Гласуването 
трябва да стане въз основа на статия (и), ко
ито най-много са ви харесали, или въз ос
нова на това кого от новинарите и сътруд
ниците на вестника предпочитате да чете
те, или пък му имате най-много доверие.

Припомняме ви, че можете да гла 
за журналистите: Алекса Ташков, 
Димитров, Ванче Богоев, Васко Божилов, 
Кирил Георгиев, Петър Рангелов и Момир 
Тодоров.

От постоянните сътрудници можете да 
гласувате за: Деян Мирчев, Димитър Став- 
ров, Сретен Игов, Стефан Николов, Тодор 
Петров, БогославЯнев и Часлав Благоевич.

От читателите, които до 8 февруари 2008 
г. на адреса на нашето Издателство (АКей 29 
декември" 8, 18 000 Ниш) изпратят купон- 
чета с имената на кандидатите за найжур- 
налист и найсътрудник, ще бъдат изтегле
ни петима, които ще получат награди - мо
билни телефони.

Напомняме, че за наградите ще конку
рират само онези читатели, които съберат 
и изпратят всичките 5 купончета (две ще 
поместим в "Братство" до края на 2007 г. и 
три в януарските броеве на вестника). Ку- 
пончетата изпращайте в плик, 
трябва да напишете и вашето име и адрес.

- знание по уеб и останалите ин
тернет информационни технологии

- опит в оформянето и поддържа
нето на

честити Конкурс интернет страници
за приемане на един редактор на Срокът на конкурса е 15 дни от

уеб-страница на постоянна работа пУ°ликУването му в Братство", 
с пълно работно време. Освен доказателствата за изпъл-

Условия на конкурса: няване на конкурсните условия, за-
- VII образозателна степен, специ- явлението трябва да съдържи и об-

алност информатика ширно 5У на кандидата.
- най-малко една година трудов Няма да се разглеждат неком- 

опит в медиите и журналистиката плектни и закъснели заявления.
- отлично знание по български

Нова води - .
и 1€©<&®д®,сувате 

Боба н

и пожелава
много здраве и късмет

Директор на Издателство 
"Братство" Небойша Иванов

език

Журналист 2007 г.
Гласувам за:

и*Ца ■

С\| Журналиста О.
Д|ш

2о сътрудника <1>с:
<ъ

Сътрудник 2007 г. ^на които
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Стефан Стойков, треньор на АК “Младост":

В Босилеград ще има 

лятна база за атлети
Футболистите на ' Младост" са есенни дисциплина нямаме състезатели, 

шампиони на Пчинска футболна диви- *След като босилеградските атлети 
зия, шахматистите на "Младост" са вице- шашнаха и треньорите на клубовете смного 
шампиони на Сдружената дивизия на по-дълга история, би трябвало да се мисли за 
11чински и Ябланички окръг, но истински създаването на добри условия за тяхната 
спортни герои на Босилеградска община подготовка. Какво планирате в тази насока? 
през 2007 година са малките ат- - За решаването на този
лети от АК Младост". Защото • * проблем се откроява една ху-
оосилеградският атлетически • •‘я бава възможност. По предло-
клуо е създаден преди 2 годи- жение от Атлетическия съюз
ни, а вече привлече внимание- на Сърбия готвим проект за
то на любителите на спорта и цС/г изграждане на лятна база на
на спортните специалисти със ■ Щптьбската атлетика, тъй като 
забележителните си резултати ВД Босилеград е на надморска ви
на държавните първенства и | сочина над 700 м и има отлич-
други реномирани състезания. ни условия за височинни под

ля какво се дължи изненадва- готовки на атлетите. Проек-
щ пят начален успех на босилег- тът, за който получихме съгла-
радските лекоатлети? - беше I, чГ*'-ДЖ сие и от общината, ще бъде

и пиротския "Раднички", въз основа па "шСтшТсТойков*™ ЩтЬ°' НШ 1 ЬеализиРан 01,0 СРедсгва от
пред есенната част от първенството на който Петоович лойле . Лии™т„ ра Стефан Шоиков. ШКШШШ ■ Щ Националния инвестиционен
Сръбска лига - група изток. Футболистите изтече, каето и договорите между двата ™™“тРеА нека Да КаЖа' план. Идеята е да се изгради
на "Балкански" тренираха до 20 декември отбора за "бонус-играчите" Йо^н Геор- 2007 *;,лекоатлетите ™ Стефан Стойков съвРе“енна атлетическа пис-
и сега са на почивка. Стартът на подготов- гиев, Предраг^ивкович и БоТн Костич Млалост >"'астваха на 12 <~™иков та< съблекалня и други обекти,
ките за пролетната част е насрочен за 10 Петрович има желаниеГаигоае оше7ме' °‘1>ициални Републикански и за да могаттук да се подготвят
януари Р К ф Щ 6 регионални състезания, на които спече- през летния период състезатели от много
'^Накрая на есенната част "Балкански" да-остане^Най-вероятно ще ^.стапГи лиха21 медала. Мъжкият състав зае Змяс- сръбски клубове, както и от България, по- 

зае7чясто което може 1а гр смята зя чс т',,.,,,.,,.,' и,е оста,1е и то в пионерската лига на Централна Сър- неже нашето градче е много близо до гра-
пех.^Н^мсже о^Заче да^сеДразвее впеч^ггле- щеси0отиде°тай0кат^^дваС в^лгра? бия и въз основа „ а тозг.резултат участва ницата. Тогав^ тук ще идват изведи 
ниртп чр явянгкт ШР1ТТР т7, де' тъи като следва в ьелград. на републиканското отборно първенство треньори и състезатели от двете страни,

Интересни за друп, отоори са и Мирос- в Белград, на което се "състезаваха 12 от които нашите атлети ще мотат дГнау! 
от 20 точки, ако отоорът не беше ощетен лав Чирич, Александър Нацков, Бобан най-успешни отбора от Сърбия. В момен- чат много нови неща и ще постигат оше

“>'Ж0ОНИ лица- ШаД11ЯТ от0°р Басов, Милан Ставрнч и Саша Марков. та АК "Младост" има 37 кадети и 5 ветер- по-добри резултати Щ
шЗвл^яХесТД^^ И*"-добрИ1р стРеле« ,1а Раднички" ни. Клубът организира 6 състезания в Бо- *Но дотогава ще им трябва конкретна
1Д к ^Д (П) Владимир Георгиев би трябвало да се силеград. Всичко това е значителен успех, треньорска помощ,-а Вие^сте футболист
пак Балкански има добра стартова осно- завърне в Балкански , защото изтече който се дължи преди всичко на таланта "по професия".
ва напролет да стигне до желаната цел - срокът, за които той е даден "назаем". С на атлетите. От тях 21 са на възраст от 13 -Когато формирахме атлетическия 
оцеляване в лигата. него в състава си Балкански бибилмио- до 15 години, а останалите са под 13-го- клуб, голяма професионална помощ ни
Кпм птмод го по‘еФикасеи- С нетърпение се очаква
г\ОИ ОТИВа, възстановяването на Никола Димитров.
КОИ ДОХЗЖДа Очаква се наскоро да дойдат на проба ня-

мг ^ ~ колко играчи от Южна Сърбия и Бълга-
Желание да напусне отбода прояви Са- Играчите, които са дадени на други

ша Басов, един от наи-доорите играчи, кубове,™ са изпълнили очакванията и 
Становището на клуоа е, че Басов ои тяо- ' си останат 0 са сега Към
вало да остане до края на първенството и 
затова са му предложени по-добри усло-

^Балкански” 

към есента и пролетта
- поглед

Измина месец, откакто падна завесата

Година на Сашо и Кристина
Седмокласничката Кристина Йовановска и първок
ласникът в гимназията Сашо Димитров са обявени 
за най-успешните състезатели на АК “Младост” 
през 2007 година.
Кристина спечели 5 място на републиканското пър
венство в Сремска Митровица в тласкане на гюле и 
12 място в дълъг скок. Тя беше и победителка 
годишното състезание но скокове в Димитровград в 
дисциплината дълъг скок.
Сашо беше двукратен победител по хвърляне на коп- 
пие в есенната пионерска дивизия на Централна Сър

бия СПАЛ в Ниш и втори в същата дисциплина на Републиканското състезание в 
Белград. В същата дисциплина той спечели и първо място на атлетическия митинг в 
Димитровград и 5 място на първенството на Сърбия в Сремска Митровица.

първия състав ще бъдат присъединени 
кадетите Наков и Велков.

Консорциуми от 
Сърбия
и България искат 
клуба

Ще бъдат извършени и 
някои промени в органи
зацията на клуба. Предсе
дателят Драган Йовичич 
казва, че "Балкански" е
станал бренд на общината дИшна възраст. Някои от пашите състеза- оказаха треньорът на АК "Балкан" от Ди-
и добавя, че няколко кои- тели, като Сашо Димитров, Кристина митровград Александър Марков и глав-
сорциума от Сърбия и Йовановска и Сапя Крумова, потвърдиха ният треньор на АК "Вожд'' от Ягодина
България са се иитересу- с блестящите си постижения, че наистина Любиша Гаич. По техните програми и
вали да поемат ръководе- с-гава дума за надарени момичета и мом- планове работим, когато се готвим за със-
лето му. Епилога ще ви- чета. С една дума, в нашия успех са зало- тезанията. За добрата физическа подгот-
дим през януари. Каква жепи с;д процента талант и 10 процента веиост на нашите състезатели се грижи
ще бъде моята роля въоб- работа, изтъкна Стойков. специалисгка по физиотерапия, която
ще не е важно, той като от 'Спортните специалисти обаче казват, ангажирахме чрез трудовата борса,
футбола нямам никаква нс формулата за успех в спорта е 90% работа Искам да подчертая, че с помощта на об-

нт за "продължаваме па сътрудничество- “олза “ в «*ип момемтбях бди» до отгег- „ М. талпи»,. шината правим всичко възможно нашите
го". Освен Васов па прицел ма други клу- ля“е|° '„?аяви за Братство Йовичич и . Цри пас е обратно, защото ние все атлети да участват в голям брой сьстеза-
бове е и 24-годиш мият вратар Брапислав Добави: Не бих искал да преча на измре- още нямаме необходимите условия зара- ния, на които не само да покажат своя та-
Петрович. Договорът между %алкаиски" лька и модернизирането па клуба. Доко- бога. Тренираме в спортния център "Пес- лант, но и да печелят необходимия опит.

1 1 лко го ие се ст игне до нови обстоятелства кара", къдет о направихме една атлетнчес- Надявам се, че така ще бъде и през нас-
във връзка с ръководенето му, ще седнем с ка циста, която и не е истинска писта, по- топващата 2008 година и че нашите та-
нрсдставитедите на общината и ще него- цеже не е мито ог сгурия, пито ог тартаи. лаитливи състезатели ще зарадват люби-
ворим за но-нататъшпото му функциоь-и- на открито можем да тренираме само от телите на атлетиката в нашата община с
рапе. Искам да подчертая, че без помощ- пролетга до есента, а през зимата само още по-внушителни постижения,
та на местното самоуправление клубъгпе когато пи позволят атмосферните усло- накрая Стефан Стойков,
би можал да постигне такива успехи. Осо- вия. От реквизити имаме почти всичко, 
бела благодарност дължа па народния освен за овчарски скок, за който нямаме и 
представител Зоран Петров, които по- други условия, така че единствено в тази 
могла на клуба, когато му бе най-трудно.
Благодаря и на началника на общинското 
управление Велин Николов и 
д-р Веселин Величков, с чието ангажира
не са осигурени допълнителни приходи 
па клуба, както и на няколко спонсора, 
един от които е и ЗОИ71 "Дунав".

Йовичич казва, че за "Балкански" от 
бюджета па общината чрез Спортния съ
юз са отделели между 3,5 и 4 милиона ди
нара и добавя, че с малка финансова по
мощ на спонсори отборът би имал сред
ства за "спокоен живот' в Трега лига.

В клуба има 7 състава, 5 от кои го игра
ят в лиги, докато предпетлетата и ветера
ните играят само ревиалпи срещи.

Димитър Ставров

в таз-

ПА.Р.

Драган Йовичич Саша Васов

В огледалото на статистиката
В състави на “Балкански ” през есента иг
раха общо 23 играчи. Всичките 16 мача 
изигра вратарят Петрович, /5 мача ре
гистрира Стивпич, по 14 - Чирич, С. Ва
сов, /1ацков и Живкович, по 12 - Б. Васов, 
Марков и Тюров. Най-много минути, пре
карани в играта, има Пените и ч (1440), 
след това Чирич (1255), С. Васов (1232), 
Ставрич (1174), Б. Васов (1080). Живко
вич е сменяван 13, Й. Георгиев - 9, Б. Кос- 
Щич - 7 пъти и т.н. От резервната ска- 
майка в играта най-често си влизали Гш~ 
ров -11, Иванов - 8, М. Костич - 5 пъти... 
Пай-добър стрелец на отбора е Ставрич 
с 5 гола, пред Ценич и С. Васов с по 3, Й. 
Георгиев и Иванов с по 2 гола... Пий-много 
лсълти кантони получиха: С. Васов - 5, 
Нацков - 4, Длсордлсевич 
вени картони бяха четирима играчи: 
рич, Нацков, Алексоа и Гюров. Петимата 
най-добре оценени играчи в “Спортен 
журнал”са: С Васов (7,32), Б. Васов 
(6,96), Пейчев (6,95), Чирич (6,89) и Пет
рович (6,84). Саша Васов два пъти бе обя
вен за играч на мач и.

каза

К. Георгиев

аНйр|атЛ№№ШН1«
т. / ю р.о.

на кмета

П

на работниците, деловите 
партньори и иа гражданите ПОЖЕЛАВА

- 3 и т.н. С че,Ти-

и
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На 30 декември се навършват 40 'ГЬЖНИ ДНИ от смър
тта на нашия мил съпруг, баща, тъст, свекър и дядоСъобщаваме на роднини и приятели, че на 

24 декември 2007 г. почина нашата мила и 
пепрежалима майка, свекърва, тьща и баба

На 28 декември 2007 г. се навършват 40 
ДНИ от смъртта па нашия обичаи и иеп- 
режалим баща, свекър, тъст и дядо ИВАН СТОЕВ

■ЕВДОКИЯ СТАНКОВА 
(1935-2007)

ЛЮБЕН ВЕЛИНОВ Л (1932 - 2007)
0 7 ветеринарен лекар

в пенсия от Босилеград
1 Н На този ден от 11 часа на босилеградските

гробища ще отслужим панихида. Каним род
нини, близки и приятели да ни придружат.

С гордост те помним, с голяма любов те пазим в сърцата 
.. с тъга живеем без теб.
Благодарим ти за всичко. Почивай в мир!

Опечалени: съпругата Даца и децата Вера и Драган
със семействата си

V
(1930 - 2007)
от с. Долна Ръжана от Плоча, живяла 

в Прекодолци край 
Владичии хан

Скт,пата ни покойница беше погребана на 
25 декември в прекодолските гробища.

С много обич и безкрайна тъга оставаш за- 
сърца. Благодар 

всичко. Почивай в мир и светлина!

Панихидата ще бъде от
служена на 28 декември от 11 
часа на Новите гробища в 
Сурдулица.

С много обич и тъга ще пазим светлия 
спомен за благородната ти душа и без- 

обич. Почивай в

■' -

си и
им ти завинаги в пашитемерната ти родителска 

мир!

Синът Лиани и дъщерите Елена 
и Ратка пс семействата си На 29 декември 2007 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ

без нашия най-добър другар, кум, приятел, човекът 
с голямо сърце

Дъщерята Латинка и синът Милчо 
със семействата си

РАДОМИР В. АЛЕКСИЧ
дипл. инженер по електротехника
от Димитровград

Ще го помним завинаги!

Леца и Михаил със семействата си

Възпоминание
На 6 януари 2008 г. се навършват 

13 ГОДИНИ от смъртта на
СИМЕОН 
Б. ХРИСТОВ
(1926 -1995)
от с. Дукат, 
Босилеградско

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ДОБРНЯ ЧОВЕК.

На 5 януари се налръшват 
ПЕТ ГОДИНИ от смъртга па па
шата мила съпруга, 
майка и баба

- лИ?
•V

ЗОРИЦАТОДОРОВА
от с. Пъртопопинци

Благодарни сме ти за любовта, с която пи 
обсипваше, за всичко добро, което стори за 
нас.

СМ.
Възпоменание
На 4 януари 2008 г. се навършват ТРИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия баща, свекър, 
тъст, дядо и прадядо

С много обич и дълбока почит се прекла
няме пред светлата ти памет.

Съпругът Славча и синовете Момир 
и Иван със семействата си

Синът Ванчс и дъщерите Кралица 
и Лиляна със семействата си НИКОЛА ИВАНОВ - НИКОЛАЙ

На 17 февруари 2008 г. се навър
шват 12 ГОДИНИ от смъртта на нашата май
ка, свекърва, тъща, баба и прабаба

Възпоменание

Отиде си Тоша счетоводителят ЛЕВТЕРКА ИВАНОВА - ЛЕВТА
Благодарим ви за всичко, което сторихте за 

нас. Почивайте в мир!
Скърбящи: синовете, дъщерите, зетовете, снахите, внуците, 

правнуците и многобройните роднини

Да, той на- каже, от последната до първата ради неговата скромност малко 
истина почи- страница. Критикуваше за лошо са съгражданите му, които знаят, 
на. Това не е отразените събития, за пропус- че той е носител на две най-висо- 
една от поред- натото, за грешките и неооектив- ки признания: медал за храброст 
ните му шеги, ността. Обаче всичко това праве- и медал за заслуги за народа, 
които той ше добронамерено и когато кри- както и редица други награди и 
щедро споде- тикуваше, и когато хвалеше, 
ляше със сво-

призиания на републиканско, 
Като добродушен и почтен регионално и общинско ниво.

Михайлов беше един от Възпоменание
На 26 декември 2006 г. се навършиха 

6 ГОДИНИ от смъртта на нашата мила сестра
ите приятели критик и шегаджия много при

познати. личаше на симпатични# герой най-добрите счетоводители в об- 
Няма го вече на Мето Петров - Бай Онзи. Даже щината. Като такъв помагаше на 

улицата, и физически наподобаваше на своите колеги, а в предприятие- 
по която чес- него.

и

на ПАВЛИНА ПРОДАНОВИЧ 
(1954 - 2001)

то с гордост изтъкваха, че нито 
Тодор Михайлов беше много една финансова инспекция ни- 

нас, журналистите на "Брат- скромен и трудолюбив човек. От кога не му е намерила грешка 
ство", които чат-пат пишехме за селски писар той успя да стане във финансовите книги на фир- 
него във вестника. Той бе един от финансов директор на едно от мата. И като пенсионер той по- 
най-верните читатели на вестни- най-успешните предприятия в магаше на хората да изкарат 
ка - четеше го, както обичаше да Димитровград - "Свобода". По- пенсия или да решат някои фи

нансови проблеми.
Никога не се оплакваше, даже 

и в най-трудните моменти за не
го, когато с една заплата школу- 
ваше четирите си деца - отлични 
ученици и студенти. Затова него
вата съпруга и децата му вечно 
ще са му благодарни за най-цен
ното, което им даде - образова
ние, възпитание и честност.

Ако имаше възможност да 
прочете това възпоменание, бай 
Тоша със сигурност щеше да ка
же: "Е, мой човек, малко си га 
попрекарал, ама мека иде." Та
къв беше той.

Поклон пред светлия му лик и

то се разхождаше, няма го при

по баща Дойчинова, 
родена в Долна Любата

Никога няма да забравим твоята блага усмивка и добри
ните ти.

С много обич и признателност свеждаме глава пред тво
ята светла памет.

Почивай в мир!

На 18 декември на 81 години ненадейно почина
ТОДОР МИХАЙЛОВ 
от Димитровград,
по потекло от с. Власи, бивш фи
нансов директор на "Свобода"

Сестрата Лиляна и братята Владимир, 
Стоичко и Добри със селгействата си

и бе погребан на 19 декември в димитров-
градсите гробища.

Неговата скромност, честност и всеотдайност към семей
ството и 
обич и 
мет!
Опечалени: съпруга Стана, син Ценко, дъщери Марица, Павла 

и Юла, зетове Мича и Митко, снаха Славица, внуци Драго
люб, Милан и Марко и внучки Мария, Ивана и Марта

Възпоменание
На 7 януари 2008 г. се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ 

от смъртта на нашата мила и непрежалима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба

хората остават завинаги в сърцата ни. С много 
признателност се прекланяме пред светлата му па-

ДАРИНКА ЦВЕТКОВА 
от с. Райчиловцидело!

Сретен Игов Никога няма да те забравим, защото споме- 
теб пазим дълбоко в сърцата си. Почивай 

в мир и светлина!
Съпругът Крум, синът Аца, дъщерята Малин- 

ка, снахата Цветанка, зетът Павле, внукът Да- 
рян и внучката Лиляна

на за
На 11 декември 2007 година се навършиха

8 ГОДИНИ от преждевременната смърт 
нашата мила сестра На 21 януари 2008 г. 

се навършват 10 ГОДИНИ 
от смъртта на нашата мила 
майка

на

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ
по баща Велинова 
от село Радинац край 
Смедерево

КОСТАДИНКА 
АНГЕЛОВА

Тъжен помен
На 1 януари 2008 г. се навършват ДЕСЕТ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща, тъст, дядо и прадядо

(1928-1998) Гт-Ч
Изминалите години не могат да заличат 

вашата доброта и нашата болка за вас. Мно
го ни липсвате.

Поклон пред светлата ви памет. Почивай
те в мир!

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 
от Димитровград

На 9 януари 2008 година 
се навършват 26 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил татко КдьЙ МК! Тъгата и болката по теб са вечни в нашите 

сърца. С много обич и признателност се прек
ланяме пред светлата ти памет!

Съпругата Любинка и дъщерите Спаска и Нада 
със семействата си

ВЕНЕ АНГЕЛОВ 
(1925-1982) Вечно скърбящи: брат и син Славчо, сестра и 

дъщеря Миряна и техните семейства
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Новогодишна
наздравица

Геро(в)изми
!>■ .' -'--ч" "* о V ^''

С голямо изменение и добро настроение
- пеем и се смеем:
‘Тетавен - Тетавен” - добър ден, добър ден. 
И без срам купуват Трибестан”
- оттук до Курдистан.
Тетавен - Тетавен
- днес съм много променен и подмладен.
0, какви съвременни багри 
на мода са не кончета, 
а силикончета и виагри, 
о, какви естетични багри...
И в пицерия - без мизерия 
жежки пици - дами гълъбици 
ептен съвременни навици...
О, какви новогодишни багри 
украси - виагри,
този рецепт е естетичен лек за 21 век.
За Новата година - 
ще си клима кой каквото има- 
ще си стиска, кой каквото иска.
А под елхата ще се наслаждават 
и сърцата на децата, 
всеки по вкус ще си лапа от далапа.
За Новата година с мезе - туршия, 
винце и ракия 
и женски крак на шия - 
ще има оправия.

Дилема: Или пие сме световен проблем 
или светът е проблематичен.

Компромис: Те ще провъзгласят незави-

Напредък- ДемокоапиягТ Г° Юемат' г Новогодишно настроение: Сполай ти,
■

екупщинска траиспарентност: Телеви
зионните камери са включени, заемете свои- 

. * те пози.

Признат професионалист: Беше 
за намиране на пари и затова сега 
търсен от... полицията.

експерт 
е много

което

ид-

Рг Милорад ГеровX:

Нашенски историйки

Терапия за страхливец
В Извор някога живял някои си Йордан Бо- ружаван от гръмотевици, от което кучетата и 

кръстин, които бил най-страхливият овците в егрека започнали силно да се вълну- 
ерген в селото Когато дошло време да замине ват. Страхливецът се събудил изплашен, мис- 
в казармата, близките му започнали да се лейки, че при овците е дошъл вълк. Грабнал 
опасяват, че страхливецът няма да може да се един кол и изхвърчал от колибата да спасява 
справи с войнишките задължения, а след то- овцете. Няколко пъти силно удрил вълка по 
“«Да се ожеии- главата и го убил. Когато съмнало при него

Мислейки как да му изкарат страха, една дошли родителите и забелязали, че в егрека 
вечер неговите родители решили да го из- неподвижно лежи най-хубавият им овен! 
пратят сам да пази овците в егрека през нощ- Оттогава Йордан не се страхувал 
та. Въпреки съпротивата си, той накрая се 
съгласил. Страхът не му позволявал да заспи 
до късно, обаче по някое време сънят го овла
дял. През нощта завалял силен дъжд, прид-

жилов

вече.
Разказал Миле Тончев, 

шофьор в пенсия от Извор

Записал П. Рангелов

Аз съм стар, а ти си млада
Йоса Вещеров от Моинци и спаха- ЩО 

та му Дафипка карали нещо с волска ® 
кола. По едно време от едното коле- ЙС 
ло отпаднала шината, но те не забе- Н| 
лязали. Нм

След като някой им казад, деда 
Йоса се ядосал и смъмрил снахата | 
си: "Ако аз не сьм видял, аз съм на 1" 
сто години, ама ти си млада, защо ти 
пе си видяла!"

А неговата м-лаДа снаха била на 80 години!

Договор за сватба
В едно царибродско село се събрали 

Н родителите на младоженците да се дого- 
2 варят за сватбата. В разговора бащата на 

невестата все се притеснявал как ще се 
: спразят с проблема.

- Няма никакъв проблем! - куражил го 
1 бащата на младоженеца. Ти имаш пари, 

а аз имам- акъл!

А за проблеми - няма дилеми, 
хич не ми пука, 
дори и гаджето ми да се фука.
Да сме живи, да сме здрави 
и лошото да се забрави.
Да има берекет без киамет,
Ай’ наздраве - да си лизнем мед! 
Честита Нова! С късмет, късмет, късмет!

л-

■у

Разказал Виктор Йосифов

Милко Александров -

Блондинка и банкаПразнувайте, 
но и умувайте Блондинка влиза в една от банките на Ню Йорк й иска | 

заем от $5000, за да замине на новогодишно пътешествие [ 
по Европа. Банков служи тел й обяснява, че за заема тряб- ■ 
ва да даде гаранция й тя'му дава ключовете от новия си :
"ролс-ройс". След проверката банката отпуска заема и | 
взима колата. Блондицката си отива, а банкерите "ек- : 
сплодират" от смях. "Ега ти и глупавата блондинка! За- • и ПОЖеЯЗВа уСПеШНЗ 
лага кола от $250 000 за заем от $5000!" ■ ,- оппо

След Нова година блондинката се връща от Европа, : И ОИаГОПОЯуЧНа ^13100
влиза в банката и дава ; на ВСИЧКИ 
$5Ц15,41 - заема плюс 
лихвата. ' Банковият 
служител й дава 
човете от "ролс-ройса".

- Госпожице, казва 
банкерът, много сме 
щастливи, че ни бяхте 
клиент. Но междувре
менно ние научихме, 
че сте милиардерка и 
все се питаме защо Ви 
трябваше тази глупава 
трансакция за бедните 
$5000?!

- Кажете ми къде в 
Йю Йорк има по-си
гурно място да ми па
зят новия "ролс-ройс" 
цели две седмици за 
$15,41! - спокойно му 
отговаря блондинката.

Три джуджета 

с три бюджета
&честити 

Рождество Христово
&

нНа това наше малцинство 
многострадално 
най-сетне се случи нещо 
феноменално:
На трима“борци”за наще 
човешки права 
секирите им паднаха 
в гърнето с меда.
И сега нашите “мили” 
тез’ три джуджета 
разполагат най-лакомо 
чак с три бюджета! 
Разполаг ат без съвест, 
без ничий контрол, 
подпомогнати от един 
или друг полтрон. 
Загадката не е тежка - 
едва за двойка:
Кои са прословутата 
баш-ербаи тройка?

- . :
:

К/ПО-
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ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ СВОИ КЛИЕНТИ

Нова
година 

и Коледа
К. Георгиев



Хумор Сатири СаОаоа

Манчин рабуш
28 декември 2007

| Ръжънь зо празниците
V/ Гледам бая Горча надигал на, рамо 

секьиру» и се запугал къмто горуту. 
Помисли си: Домакьин човек, а изгле

да йе испущил убавото време да си докара дърва за, 
зимуту.

- Бае Горчо, нейе ли малко късначко за секьиру-
ту?- Нейе Манчо! Може и да съм подранил, оти прал 
ниците су топърва. Еве Коледа тропа, на, вратата, 

дойде йедната Нова годин, па, по ньу иде Бо- 
Стевановдън, другата Нова, годин. Празнила че

жич, па
ци пърс и плева...

- Арно, арно, ама дървца се стедзаю по-рано, нали 
знайеш дека на Божич прасе не се гойи!

- Ааа, ти мислиш оставил съм се без дърва,! Излъ- 
гал си се, дърва съм на,докарал за, две зиме! В има, и 
теквия койи су се запасали за пешес, ама я не знам 
че живвйем ли толкова...

- Пепел ти на йезик, Горчо! У божйе_ра,боте немои 
да се мешаш, не се зна,йе кому колко йе голеиа све
лата и кига че догори! Па защо ти йе тъга,и секьи- 
рата?

- Пошъл съм, Ма,нчо, да- тражим ръжънь!
- Ее, толкова ли нема- дърво да изделяш, та съга 

че се млатиш из горуту?
- Ама я съм пошъл да тражим дърво за, епеция-

КГЛЧКИГордана ВЕЛИЧКОВА (Димитровград)
(За тази карикатура журито на порция карикатурен конкурс на а. "1>рашство' 

присъди специална диплома на I'. Величкова)
лън ръжънь...

- Айде-де, не съм чул дека има, и специялън ръ
жънь.

- Има-има! Нали ти
За да ви е щастлива Нова година и весела Коледа

Кажете нещо хубаво на любимите ш реко дека празници 
колко очеш. Ама йе- 
сенъшните непраз
ните све що имао - 
от шушениците до 
петловете. Па съга 
ми требе ръжънь за 
зелкье!

Арестуване по чл. 69. Обвинението: от
крадна сърцето ми! Присъдата: дива но
вогодишна нощ с мен без право па об
жалване!
Обичаш ли мети, СМС ми изпрати! И пе 
паси трева, докажи ми любовта!
Сам не е добре. И сама ие е добре. Но сам 
и сама, сами насаме - това вече е много 
добре!
Какво ще правиш в този ден? Защо не 
вземеш да се влюбиш в мен? Аз пък още 
щом те зърна, тъпкано ще ти то върна! 
Когато снежинките бели падат в нощта, 
когато декември изпраща последната 
вечер с тъга, знай, че някой от все сърце 
ти пожелава: "Бъди иай-щастлив(а) в 
любовта!"

• Помолих Господ за цвете, Той ми даде 
градина. Помолих Го за река, Той ми да
де океан. Помолих Го за ангел, Той ми 
изпрати теб!

• Бъди за мен любов-съдба, дари ме с неж
на топлина! Живота мой - това си ти, 
обичай ме, с мен бъди!

• Преди да легнеш тази вечер, отвори 
прозореца, почувствай как вятърът те 
гали, чуй смеха на звездите и приеми це
лувката, която луната ти предава от 
мен!

• И ето, Коледа отмина, но аз не станах на 
мезе. И в този ден, поглеждайки към теб, 
усещам, че съм влюбено прасе!

• Джон Ленън е казал: "Правете любов, а 
не война!" По този повод те каня у дома.

- ?!
- Кво се чудиш? Че 

нанижем зелкье на
ръжънь и под нъи 
тенджеру с воду че 
кьипнем и те ти гоз
ба за гоейе. А знайеш ли защо? Бабата можеше да 
тури подварак, може и некойе ребърце да има по 
кьошетията, ама гоейете запели ръжънь, па ръ
жънь! “Ако нема ръжънь - нема и да ти дойдемо!” 
Я да ти кажем, синове и черкье и не су ми млого ис- 
требали, цело лето и целу йесен очи не съм им ви
дел, ама за унуците ми йе жал! Нема само да гьи 
дочекам, че гьи и испраттш! Ега прогледаю дека на 
старци требе да се помага с работу. а не само да се 
празни това с нуку що смо посъбрали. Они 
знаю за празник, а за делници и абър си немаю...

- Де-де, бае Горчо, нейе ред на добри дни с деца 
сметкье да раечистуйеш!

- Добри су, ама за кога? За мене и за бабуту, Ман
чо, несу! Изпразнили смо замързивач, влижидер и 
кьесийе. А ценете рипаю кико полуделе. Съклет ме 
вача кита си само помислим кво ме чека през тия 
добри дни...

- Ее, имало йе и по-лоши, да не се подсечамо...
- И да не се подсечамо, и да се подсечамо - толкова 

ни се вача! Я съм решил и старуту да испратим, и 
Новуту да дочекам със зелкье на ръжънь! Ред йе и 
оне да се замисле кво че однесу и кво че ни донесу. 
А на тебе, Манчо, еполай ти, що си поорати с мене, 
та малко ми поолъкну!

Гледам, бая Горча се понагърбил, еекьирата му 
свитка на рамо и си помисли: Брееей, кикво ли си- 
ромащията нема да измисли!

1Г само

П рибира се мъж у дома и виж- 
с!_У_Зда жена му облечена в прек
расна нова рокля и мери най-мо
дерни нови обувки.
- Представяш ли си, скъпи! - зачу- 
руликва тя. - Прибирам се и гле
дам Дядо Мраз ми оставил пред 
вратата кутия! Отварям я, а в нея 
обувки и то моят номер! После от
варям гардероба и ахвам от чу
десната изненада: там беше зака
чена прекрасна рокля - точно тази, 
която виждаш на мен!
Вместо отговор мъжът отронва 
тежка въздишка и се отправя към 
спалнята. След малко се връща от
там и натъжено казва:
- На теб повече ти върви с нового
дишния късмет. Под кревата
в спалнята намерих мъжки сек- 
си-гащета, ама не са моят номер!

Манча

Баба на избори
Отива бабичка да гласува, но си забравила очилата. До "тъмна- I 

та стаичка" стои един от наблюдателите и бабата му казва:
- Сине, помогни ми да си попълня бюлетината.
Той й помогнал.
- А за кого гласувах, синко? - невинно попитала старицата.
- Бабо, у нас изборите са тайни! - строго я скастрил иаблюдате- } лят.
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