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40 хиляди визи за една гадния
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Генералният консул на България в Ниш Георги Юруков 
_______ посети Пирот

&

В^димитровградската гимназия

От следващата учебна 

година паралелки 

на български?
40 хиляди визи за една година

Генералният консул на Ре
публика България и Ниш Ге
орги Юруков заяви в Пирот, 
че за една година, откакто е 
открито консулството в Ниш, 
на сръбски граждани са изда
дени 40 000 визи. По време па 
срещата си с началника на 
Пнротски управителен окръг 
Горан Стаменович българ- 

консул каза пред жур
налисти, че в нишкото кон
сулство визи 
граждани от седем окръга в 
Източна и Югоизточна Сър
бия. "Основната цел на от
криването на консулството в 
пиш е да се облекчи получа-

"Какви паралелки ще има ди гова да разрешим много 
в гимназията през следваща- проблеми с просветното ми
га учебна година" бе тема на нистерство. Може би първата 
срещата, организирана в година ще бъде толерирана с 
края па миналата година в някаква основа подготовка на

но все пакдимитровградското средно преподавателите, 
училище. Присъстваха пред- това ще е първата крачка в 
сгавители на почти всички настояиията да си върнем 
сфери на обществения и по- обучението на майчин език. 
литически живот в община- Голяма е отговорността както 
та, между които и председа- на колектива на училището, 

Националния съвет така и на Националния съвет, 
па българите д-р Ангел Йоси- а не по-малко и на местното 
фов, от когото поискахме ко- самоуправление.

*Не струва ли Ви се, че то- 
различни да дсе пак е “закъсняла ра-

скпят

се издават на

телят на

‘У
ването на визи, след като Бъл
гария стана членка на Евро
пейския съюз. Освен това на
шите амбиции са да укрепва 
икономическото

мептар по въпроса. 
След много

предложения колективът на бота”? 
училището се определи за Закъснела
две гимназиални паралелки, най-после трябва да се задви- 
от които една на български жи и затова смятам решение- 
език, както и две туристичес- то за правилно. Ние го пра- 
ки - една на сръбски и една вим в законово определен 

връзки и сътрудничеството други условия, така че всичко па български. Гова впрочем е Срок и министерството тряб- 
на неправителствени органи- това е въпрос на време. и предложение на Национал- ва да ни разреши. Защото
зацпи от двете страни," под- Началникът на Пиротски иия съвет. Местното самоуп- СПОред мен в демокрацията 
черта Юруков. управителен окръг Горан Равде,ше предложи три па- ТрЯбва да разширяваме пери-

Според него сьтрудничес- Стаменович припомни фак- Раделки - едиа гимназиална метъра на отговорността, а тя 
твото между България и Сър- та, че този окръг се граничи с и две ТУРистичес^и като всич~ не може да бъде само на мал- 
бия е най-добро откакто са България, но границата тряб- ките ла иа сръоски с изуча- цинството, но и на държава- 
установени дипломатически ва да бъде предимство. Той ваие на ^ългаРски език с оп' та, която, когато ни дава нещо 
отношения между двете добави, че всичките четири Ределен °Рои часове. (правото за обучение на май-
страни преди 120 години. общини от окръга - Пирот, Ьез оглед на всичко случи- чии езИк:), трябва съответно и 

На въпроса могат лй граж- Димитровград, Бабушница и ло се досега поздравлявам ре- да ни помогне. Ние всички и 
даните в крайграничните ра- Бела паланка сътрудничат с уъпшши ко- родителите, и децата тряова
йони да се надяват, че наско- крайгранични общини в Бъл- лектив' но оттук нататък^на да сме наясно, че когато за- 
ро ще пътуват с пропусква- гария в рамките на Еврореги- “ас!™™а Рао°" почнем и създадем още 
телни документи вместо ви- она "Нишава", че български ' шил«ли|иши по-добри условия за следване
зи, генералният консул Юру- бизнесмени инвестират в тРУдно да се напРави всичко Е България, тогава децата по- 
ков подчерта, че ЕС не позна- Сърбия. Досега са купили об- чеооходимо 33 нормална ра- Лучават европейски призна
ва подобни решения, но та- що 40 фирми за повече от 100 ота на паралелка сооучение Тн дипломи. Но не само за те-

1 Р на български език. Тряова да Зи, конто ще учат на българ
ее определят най-малко 1о ски, а да се стараем да върнем 
родители и деца (дори и стзрата слава на гимназията, 
по-малко), но ние тряова да с коГ,то „аВреМето се гордеех- 
имаме пълна готовност пре- г ^

или не

1 енералният консул I еорги IОрукоо 
и началникът 1 оран Стаменович

сътрудни
чество, да помагаме стопан
ските контакти, културните

Срещата па българския гене
рален консул в Ниш Георги 
Юруков и началника на Пи
ротски управителен окръг 
Горан Стаменович е устрое
на по инициатива на непра
вителствената организация 
СЕПЕР1К, която организира 
и културна проява в с. Кру- 
пъц край Пирот, в която с 

г. подбрана коледна програма 
' се представиха гости от 

агоман.
Председателят на СЕМЕР1К 
Горан Симич заяви, че това е 
пета поредна проява в рам
ките на крайграничното 
сътрудничество и оповести, 
че готвят работилница с цел 
опазване на старите заная
ти и етноизложби в Драго
ман, Пирот и други градове.

ут

къв проект е раздвижен и сь- милиона евро. 
ществува добра воля да се 
направи, обаче трябва да се 
създадат административни и

Ч. Благоевич

ме.
*Лично смятате ли, че 
министерството ще разре
ши обучение на български?

- Имайки предвид опита в 
Босилеград, където предиш
ният министър Вуксанович 
разреши и с 12 деца да напра-

Виктор Йосифов: "2008 г. посрещнах на площада с ВИМ паРаделка, мисля, че да. 
внуците си. В Новата година надали нещо коренно А к°гато веднъж тръгне... В 
ще се промени. Ако политиците станат по-Ъазум- кРа!?на сметка ™е П^ва да 
ни и приемат европейските интеграции, може нещо 5бр6кМ КаТО ^алЦ“НСГВ0,
и да стане, в противен случай младите’и по-ната- ГотиГв нашТползГ" ^ ^ 
тък ще се изнасят от страната. ” , МШа полза-

* Добре, но с едни и същи хо
ра, които преди бяха про
тив, сега са за, утре... въз
можно ли е това?

- Аз в момента не навлизам 
много в това кой е бил про
тив, кой за, но в крайна смет
ка гледам решението, което е 
взето. Защото не трябва неп
рекъснато да го отлагаме. До
ри и ако тази година не успе
ем, а трябва да се надяваме че 
ще успеем,ние все пак даваме 
задача на държавата. На тех
ния отговор ще реагираме съ
ответно, преодолявайки ня
кои наши предишни нераз
бирателства и работейки за
едно по въпроса. А дали всич
ки са искрени в това начина
ние, бързо ще се разбере. Но 
при всичко това трябва да се 
има предвид, че и в обучение
то, и в служебната употреба 
на майчиния език положени
ето е трагично.

А.Т.

Босилеград еУ&т ЖоАа госрима сс псшЛьс 
сс 'надеждите лъумуу

посрширшооте 
(лимНтвштш

Димитровград
Оля Стойнева, студентка по ме
дицина в Ниш: - Най-веселата 
пои/ прекарах с компания в Боси
леград. През 2008 на всички хо
ра пожелавам много здраве, щас
тие и успех, а лично да имам ус
пех на изпитите и да се увеличи 
заплатата на майка ми.

иел?са

^ Славко Стоичков, безработен: - И този път Но- 
вата година посрещнах у дома със съпругата и с 

Ч: децата си. Очаквам в Новата година да бъде 
по-добре отколкото през истеклата, в Босилеград 
да се намали безработицата, да се увеличи жизне
ният стандард на гражданите, а на всички хора 
пожелавам здраве, спокойствие и късмет.

V- щи
Арагиша Тодоров: “Посрещнах я вкъщи със семей
ството си, защото нямах пари за другаде. От 2008 
г. очаквам повече работни места за младите. Аа 
работят и да създават семейства. Политиците да 
проявяват много по-голямо разбиране и да водят 
сметка предимно за народа, а не за личните си ин
тереси.

■ Снежана Владимирова, служителка в общинскотоуп- 
Щ равление: - Новата година посрещнах у дома със семей- 
Я ството си. През 2008 пожелавам на всички хора да бъ- 
Я дат здрави и да им се сбъднат мечтите, а на сина ми 
Я пожелавам успех на изпитите. Надявам се през тази 
Щ година в Босилеград да се създадат условия за откриване 
Щ на нови работни места и съпругът ми да се настани на

Д*—-/'1
№

, , Александър Велчев:
Аимитър Аавитков: "Ако бях-
"Новата година пос-

3Я рабо
ме в ЕС,

,. Александър Глигоров, безработен от Аолна Аюбата: - Нового- 
| диганите празници прекарах в София с гаджето си и с компания. 
] Нека през 2008 година да царува мир и хората да се обичат.
3 На мен и на всички младежи в Босилеград пожелавам да си па- 
I мерим работа и дано пътят към Аюбата получи асфалтова 
| настилка. Очаквам политиците да не се карат, а да се залагат 

за решаването на проблемите, които измъчват гражданите.

Браико Тончев, сервитьор: - Най-напред пожелавам на 
всички крепко здраве и мир. За младите да има работа, 
децата добре да се учат, на пенсионерите да се увеличават 
пенсиите, а на земеделците пожелавам годината да бъде 
плодородна. Очаквам Сърбия по-ускорено да се включи в 
европейските интеграционни процеси.

рещнах на площада.
От 2008 г. очаквам да 
ни подари много здраве, 
късмет, пари...”

Г*Д; можеше и 
да очаква
ме нещо 
положи
телно. И 
през 2008 
г, ще наб
людаваме

Деян Цолев: 'Посрещ
нах я с членовете на 
семейството си. Очак-. 6ор6и за власт, гфодъл- 
вам промени в много 
области. Предстоят 
ни и избори..."

жение на политическите 
разпри... "

А.Т.ПА.Р.
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{Гт>,

.•л- ■ .1 М. * 
родена в 
Печ, КиМ. 
Завършила е 
юридически 
факултет, 
съпруга е на 
Боголюб Ка- 
рич, председа
тел на 
ПСС.

М. Мърконич е 
роден 1942 доди- 
на, завършил е 
строителен фа- 

а в досе-

Ч. Йованович е ро
ден 1971 година. 
Дипломирал се е 
във Факултета за 
те трал но изкуство 
в Белград. Председа
тел на ЛДП е от 
ноември 2005 годи
на, която настана 
от Либерално-де
мократичната 
фракция в състава 
на АС.

М. Ристичевич е 
роден 1958 г. в Но
ви Карловци, завър
шил е полувиеше 

училшцде по органи
зация на труда. 
Председател на 
НСС е от 1999 го
дина. Адосега два 
пъти е участвал в 
президентски избо-

Сегашният прези
дент Б. Тадич е ро
ден 1958 година в 
Сараево. Завършил 
е Философски фа
култет в Белград 
(социална психоло
гия). Бил е минис
тър на отбраната 

СЧГ. Председа
тел на ДС е от 
февруари 2004 го
дина.

В. Илич е роден 
1951 година в 
Чачак, дипломи
рал се в Техноло
гическия факул
тет в Белград, а 
2005 година по
лучил магистър
ска степен в Тех
нологическия фа
култет в Чачак. 
Председател е на
НС.

И. Пастор е 
роден 1956 го
дина в Нови 
Кнежевац. За
вършил е 
Юридически 
факултет в 
Нови Сад. 
Председател е 
на СВМ.

Т. Николич е ро
ди! през 1952 го
диш о Крагреепп, 
където завършил 
Техническо учи
лище (строител
ство). Сегашното 
му кандидатира
не за президент е 
четвърто поред. 
Заместник-пред
седател на СРС е 
от февруари 
2003 година.

Ю. Добрича- 
нип е подпред
седател на Ре- 
формистката 
партия от 
Ниш. Роден е 
1958 година в 
Куршумлия и 
е военно лице 
в пенсия.

култет, 
гашната си ка
риера е бил ди
ректор на Ди
рекцията за въ
зобновяване на
страната следна
НАТО бомбар
дировките.

ри.

В Сърбия има 6 692 380 пълнолетни граждани, които вашки, сръбски и унгарски. До момента не е известно за- чанин (Реформистка партия от Ниш), на трето - Борис 
могат да гласуват на насрочените за 20 януари президен- що е изоставен българският език, който е в равноправна Тадич (Демократическа партия), на четвърто - Велимир 
тски избори, съобщиха от Републиканската избирател- служебна употреба в общините Босилеград и Димит- Илич (Нова Сърбия), на пето - Иштван Пастор (Коали- 
на комисия. Освен тях правото да гласуват имат и 37 053 ровград. ция на унгарските партии СВМ, СЗВМ и ДСВМ), на шес-
граждани, които живеят в чужбина, 9178 военно служе- РИК утвърди листата на девет кандидат-президенти, то - Марян Ристичевич (Коалиция на Народна селска 
щи, както и 8201 затворници, за които се водят отделни които ще се надпреварват за президентския кабинет на партия - Обединена селска партия М. Ристичевич), на 
списъци. Андричев венац в Белград. Посредством жребий тя оп- седмо - Чедомир Йованович (Либерално-демократичес-

Според решението на РИК бюлетините ще бъдат пе- редели и поредния им номер на бюлетините. Пръв на ка партия), на осмо - Милутин Мърконич (Социалисти- 
чатани на езиците и писмата, които са в служебна упот- бюлетините е Томислав Николич, кандидат на Сръбска- ческа партия на Сърбия) и на девето Миланка Карич 
реба в общините в Сърбия - на албански, русински, сло- та радикална партия, на второ място е Югослав Добри- (Движение "Силата на Сърбия - Боголюб Карич".

зостанции и колонки за автогаз нира да предлага услугите си 
във веригите бензинсотанции. още в Гърция и Черна гора.
Това стана ясно от съобщението Компанията "Кълвача груп" 
на агенция Зее Нешз. е основен доставчик на оборуд-

В момента на пазара в Сърбия ване на газостанции и колонки и 
има недостиг на компании, кои- на българския пазар, където де- 
то да предлагат тази услуга, коя- лът й се оценява на около 60%. 
то включва строително-монтаж- Тя е ключов играч в търговията с 

Сред българските тогшнвес- ната дейност, доставката на обу- газ пропан-бутан за автомобили 
титори в Сърбия е и бившият рудване и инсталацията, както и и за бита и развива дейност съ
собственик на най-големия бъл- интериора на обекта, се казва в що в Хърватска, Македония и 
гарски металургичен комбинат информацията, която се цитира Босна и Херцеговина. 
"Кремиковци" Валентин Заха- и от изпълнителния директор на Списъкът на българските 
риев. В сръбската империя ма За- "Кълвача груп" Диляна Иванова, предприемачи с интерес към 
хариев вече влизат два металур- "Кълвача груп" и по-точно Сърбия може да бъде продъл-
гични завода - в Лесковац и Кра- подразделението му "Темпо газ" жен с още имена, като нап--------
гуевац, фабрика за сандвич пане- работи на сръбския пазар вече 6 на шуменската фирма 
ли, както и три обособени части години, като по изчисления на та", която ще инвестира около 5 
от машиностроителния гигант в дружеството доставките на обо- млн. евро през следващите 2 го- 
Ниш - "Мин холдинг". Те бяха рудване на компанията фомри- дини, както и с плановете на 
спечелени през есента на 2007 го- Рат 70% о г общите поръчки в български застраховатлени ком- 
дина на тьрг в сръбската Аген- сектора. Българската компания пании за солидно пазарно при- 
ция за приватизация. продава инсталации на всички сътвие в Сърбия.

През 2008 година сръбското по-големи петролни компании, Нека на края да споменем и 
подразделение на българския които са предст авени в Сърбия - това, че повечето от бизнесмени- 
дистрибутор па газ пропан-бу- НИС, "Югопетрол", австрийско- те в България, някои от които 
таи ,ГКълвача груп" ще разшири го ОМУ и гръцката "Екокакто споменахме, обещават, че "не са 
дейността си па територията на и на по-малките частни дистри- забравили и нашите краища", 
Сърбия, предлагайки комплек- бутори. Ръководството на споме- така че можем да се надяваме и в

нато го българско дружество пла- тази насока... Т. Петров

Българският бизнес в Сърбия е в Топ 10

Вложени са над 70 млн. евро
на сто, до като при внос от Бълга-Сърбия е една от най-привле

кателните дестинации за българ- рия се движи от 25 до 45 на сто. 
ския бизнес. През изминалата От разговор с български винари 
2007 година Бългрия се нарежда узнаваме, че в Сърбия например 
в Топ 10 на чуждите инвестито- могат да се бутилират български 
ри, показва статистиката на Сър- вина и да се изнасят на много 
бия. С добри позиции в Сърбия по-изгодна цена. Същото важи и 
са (ще споменем само по-голе- за козметичните продукти и лек- пример

"Фиксо-мите) българските фирми арствага.
"Иптер тръст", "Брикел", "Къл- Последният български про- 
вача груп", а големи вериги като бив в Сърбия е на компанията 
"Техномаркет", "Хенди" и "Мо- "Присга ойл". Именно в средата 
сю Бриколаж" навлизат в Сър- на декември м.г. шефът на спо- 
бия през България. менатага българска компания

Върви и обратният процес, Пламен Бобоков обяви подпис- 
макар и с далеч по-слаби темпо- ването на договор за дългосроч- 
ве - през септември м.г. напри- но сътрудничество и партньор- 
мер сърбският холдинг "Делта" ство със сръбската "Рафинерия 
стана собственик на веригата нафте Белград", по силата на 
български магазини "Пикади- който българската фирма поема 
ли". контрола върху производството

на автомобилните масла "Са1ах"Според отлично информира
ни български експерти общият й "КогвапИп". Бобоков не крие 
обем на българските вложения в амбицията си в близко бъдеще 
Сърбия за 2006 година и първите "Присга ойл", която вече е регис- 
осем месеца на 2007 г. надхвър- трирана в Холандия, да стане 
лят 70 милиона евро. И по всич- най-големият производител на 
ко личи, че числото ще расте - не моторни масла в Източна Евро- 
само защото в момента в Сърбия па. 
тече приватизация на най-голе- 
мите

спи услуги по изграждане на га-

От тази година в общинското управление в Босилеград

Материалите за ОС и на българскиОт няколко години добре поз- 
индусгриални предприя- пата на деловите среди в Сърб 

тия, но и заради бъдещото евро- е и енергийната (Бирма "Брикел" 
пейско членегво на страната. на бизнесмена Христо Ковачки.

Български бизнесмени считат, През 2006 година Ковачки склю- 
че Сърбия може да бъде трам- чи най-голямата сделка от сръб- 
нлин за излизане на съседни па- ската приватизация, купувайки 
3аРи - в Хърватска, Босна и Хер- "Траял корпорация" за 25,1 
Иеговина, Черна гора. Очаква се евро. Гигантът, който включва 5 
и бум в строителството на жи- фабрики и произвежда автомо- 
лищни и инфраструктури и об- оилни и индустриални 1уми, за- 
5™, което нрави изключително щитни средства и взривове, из- 

аграктивни инвестициите в ме- нася в чужбина над 60 на сто от 
алургични мощности. Много продукцията си. 
зщднп за българите са и инвес- Христо Ковачки реализира 
циите в безмитните зони, една още една голяма инвестиция в 
които - в 11ирот, който е на са- Сърбия чрез фирмата си 

осемдесетина километра от "Открит въгледобив'' - Перник, 
гаоек*- \своб°Д{‘ите зони бъл- Това е покупката на рудника 
до40*н'е могат да спестят "Ковин", където въглищата се
износ я ?° 07 Ргш°Дите си при добиват с уникална техника под 
митото. 7СИЯ- Причината е, че водата. Цената на сделката е съ- 

за РУския пазар е едва 1 що солидна -16,1 млн. евро.

ия * Макар и частично, общинското самоуправ
ление ще започне да прилага разпоредбата 
за езика от Статута на общината

годишна практика, ще се наложи материалите 
да бъдат превеждани от сръбски на български, 
заяви кметът и поясни, че още не е известно дали 

Общинското управление в Босилеград заиап- в общинското управление ще бъде приет прево- 
ред ще спазва частично Статута на общината и лач иа щатна работа или такъв ще се ангажира от 
законопредписаиията за езиците и писмата на вР^!е иа вРеме- 
националните малцинства. По искане на една Както вече посочихме в приключилия в мина- 
част от съветниците, Общинската скупщина е брой на вестника сериал за "Служебната 
-взела решение материалите за местния парла- (ие)Употреба на майчиния ни български език", в 
мент и за Общинския съвет да се пишат и предос- чл* °т Статута на Босилеградска оощина се каз- 
тавят на съветниците и на членовете и иа майчин ва'*1е в общинските органи в равноправна слу- 
език. жебна употреба е сръбският език и неговото пис-

Кметът на Босилеградска община Владимир мо 11 българският език и неговото писмо". Освен 
• Захариев казва, че за целта са предвидени сред- това местното самоуправление е длъжно да създаде 
егва в тазгодишния общински бюджет и оповес- врмюжност за равноправна служебна употреба на 
ти, че занапред ще полагат усилия български българския език, понеже процентът на българите в 
език да се ползва в администрацията. Босилеградско е далече над 15 на сто от общия й брой

-Наистина не е природно пие българите по- жители» колкото най-малко предвиждат зако- 
между си да комуиицираме посредством прево- иопредписаиията за служебната употреба на 
дачи, но, като се има предвид досегашната дълго- езиците и писмата в Сърбия. В.Б.

млн.
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Разговор с Миролюб Стойчич, кмет на Враня
*!

I Очакват пари от 111111 за 42 проекта'4
се събират около 22 милиона 
кубика «ода. По то:ш начин 
сме рептили проблема с во
доснабдяването п общината. 
Стойността на проекта възли
за па около 70 милиона епро, 
от които общината подсшу- 
ри 40, а останалите средства 
са обезпечени от републи
кански източници. Завър
шихме и една част от новия 
обект за хирургия в градската 

I -н Стойчич, как оценявате ра- болница, чиято СТОЙНОСТ въз
през изтеклата година? лизана около 10 милиона св-

- Смятам, че през 2007 го- Р°- ^почнахме и изгражда-
дина общинското управле- нето 1,3 "опз У'г,илищпа сгРа‘ 
ние и всички институции и Д.% «която ще бъдат номесте- 
служби, чийто основател е ии Средното химическо-тех- 
общината, са функционира- ,,ическо " Медицинското 
ли добре. С откриването на >’',илища' а егартнра и из- 
обслужващпя център, канце- ^раждането на обекта за из- 
ларията за местно икономи- вестната английска текстилна 
ческо развитие, какго и с от- ФиРма Замбер , в която се 
кривенето на информацион- ПЛП1М!Ра да От.дат штегапени 
ния център успяхме да се доб- 11а Работа около 3000 Рзбот- 
лижпм до гражданите и до |шци'
голяма степен да им овъзмо- Какви са Ви плановете за 2008

година!

т милиона динара. През 2008 тук те са застъпени и в орга-
година сме запланували и из- пите на местото самоуправ- Заедно с още 21 общини в 
■ раждането на нов 400-кило- ленис и в обществените пред- Сърбин от I януари 2008 го- 
волтов трафопост, от който приятия, чийто основател е 
ще се дистрибуира ток към общината. За мен лично 
почти всички общини в най-важно е хората да са про-

то па повия 110-киловолтов какъв е националният им в,ШЯ1Ше ще имат стопански- 
трафопосг вьв Враня, с които произход. Особено бих из- те и икономическите потен- 
щс се подобри елоктрозах- тъкиал, че сред българите във циани ии определени райони 
рапиапето пе само във Враня, Враня има много уважавани ни територията на оСпциии- 
но и в някои съседни общини, гимназиални учители,
Понеже вече сключихме до- р ~
говор с 1 азпром , очакваме пр. щипа. През изтеклия период
тази година до Враня да прие- Най-голяма част от българите нашето общинско управле- 
тигпс и главният газопровод, живеят в квартала “Рашки”. 1 г
Трябва да започне и изграж- Какво общинската власт е 
дапето па магист ралата от предприела, а какво планира да 
„ 1 направи в бъдеще за решаване-
Лесковац към границата с то'1Ш комуналните проблеми в 
Македония, което ще допри- тази част на града? 
песе за по-ускореното разви
тие па нашата община. Едип

I
дина Враня получи статус 
на грид и се очаква наскоро 
да бъдат формирани няколко 
градски общини. Кметът

щ
|
I

лека- та.
ри, строители, директори и

ние е оказвало професионал
на подкрепа на общинското 
управление в Босилеград, а 
лично аз имах доста срещи с 
кмета па Босилеград. Смя- 

- Миналата година в по-го- там, че това сътрудничество в 
ляма част па този квартал бя- бъдеще трябва да се засили, 

от най-значителните проек- ха прокарани нова канализа- Понеже нашите общини си 
ги, които сме в план да реали- циоппа и водопроводна мре- граничат, трябва съвместно 
зирамс през тази година, е и ЖИ/ а асфалтирахме и главна- да обмисляме въпроса за раз- 
изграждането па нова сграда та уЛИца между "Рашка 1" и витие на пътната мрежа меж- 
за детска градина, понеже ка- "рашКа 2". Планираме през ду Босилеград и Враня и за 
пацитетите на сегашните не тази година да продължим ползването на капацитетите 
са достатъчни. Бих подчер- изграждането на канализа- на Бесна кобила. Вече раздви- 
тал, че нашата община е една ционната мрежа и да постро- жих инициатива при минис- 
от редките в Сърбия, в която им )Юв път, който ще свързва тър Младжан Динкич за фор- 
години назад наталитетът на- т03и квартал с главния път миране на един екип профе- 
раства. В момента Вранска към Враиска баня. сионалисти от различни об-
община има около 88 хиляди Как оце11Явате с-ьтрудничес- ласти, които да оказват по-

твото между община Враня и мощ на всички общини в на- 
Босилеград и какво ще предприе-

жим по-лесно и по опростен 
начин да ползват нашите ус
луги. Положително оценя- хол реализацията на проек

ти, чиято стойност възлиза на 
около 30 милиона евро. Надя
ваме се, че тази стойност ще 
бъде много по-голяма, поне
же през тази година очакваме 
да започне и реализацията иа 
проектите, с които сме канди
датствали за средства от 
НИП. Стойността на 42-та 
проекта, с които кандидат
ствахме за средства от НИП, 
възлиза на 3 милиарда и 59

- В момента във Враня е в

вам и работата на всички об
ществени предприятия. Бих 
изтъкнал, че Общинската 
скупщина през 2007 година е 
провела 22 сесии и е приела 
около 800 решения.
Кои проекти сте реализир 
през изминалата година?

- Най-напред бих изтъкнал 
изграждането на бента на 
язовира в Първонек, в който

жители.
Във Враня живеят и голям 
брой българи, преселници от Бо- мете то да се засили в бъдеще? 
силеградско. Те достататъчно 
ли са застъпени в органите на 
местното самоуправление?

- Естествено, щом живеят

шия окръг при изготвянето 
на проекти за развитие на ин
фраструктурата, стопанство
то, селското стопанство и пр.

ПЛР.

али
- Настояваме да имаме 

добро сътрудничество с всич
ки общини в окръга, включи
телно и с Босилеградска об-

От АСБЮ до АСБ, ДПБ и ПБС: Какъв край ще има арамата на българите в Сърбия?

. юр Целите на политическо-медийната
Ш война прогни ДСБЮ<22

Всестранна реафирмация на националната идентичност на българското малцинство с акцент върху бъл
гарския език като майчин език в образованието, културата и администрацията. Ускорено икономическо 
развитие на етническите територии на малцинството с акцент върху използването на техните природни 
и човешки ресурси. Борба за демокрация и правова държава. Опазване на околната среда. Установяване 
на нормални културно-просветни и стопански вързки с България като държава майка иа малцинството. 
Истинско добросъседство между България и Сърбия с акцент върху границата, която да стане европейски 
отворена за хора, стоки и капитали.

вац "Призиваю мрак фашизма" в 
"Политика експрес" от 19 януари 
1992 г. Според нея, членовете на 
ДСБЮ са "сепаратисти, които не из
бират средства да създадат Борисова 
България от Ниш - Лесковац до Вра
ня, включително и Македония на юг". 
С "Борисова България" идва и фа
шизмът: "Заплахите на ДСБЮ са 
опити на окуражените фашисти". А 
където е фашизмът, там е и Герма
ния: "Членове на ДСБЮ отиват в за
тънтените села на Босилеградска об
щина, където сеят страх, раздават 
афиши и брошури, оповестявайки 
помощ от Германия". И не само че я 
оповестяват, но тя е пристигнала и 
"членове на ДСБЮ раздават на стар
ческите семейства по селата марга
рин, шоколади, захар и кафе от Гер
мания и от складовете на НАТО пак
та". Разбира се, този заговор срещу 
Сърбия не е възможен без папата и 
затова: "Въпреки че са православни, 
екстремистите от ДСБЮ пропагират 
поканата до папата, който е оповес
тил, че ще дойде. В Босилеград пове- 
чето среди задават въпроса кой кани 
папата? Същевременно се дава и от
говор: ВМРО и ДСБЮ заради фашн- 
зацията."

За тези измислици е малко да се 
каже, че бяха малоумни конструк
ции. Но мръсната цел изисква мръс- 

средства. А мръсната цел беше: 
малцинството да остане в гетото на 
страха, та и по-нататък да бъде сляпо 

- Продължава -
Кирил Георгиев

°ЯХа пРогРамните Чели на които по нищо не се различаваха от ви жестока политпческо-пропаган- 
ДСБЮ. Какво лошо за малцинството своите предшественици. И накрая, но дна война. Началната цел беше да се 
имаше в тях? И каква опасност за дър- не по значение, еспеесовският ре- осуети регистрирането на ДСБЮ но 
жавата имаше в тях? Нищо лошо и жим, който комунистическата идео- след като тя се провали, беше активи- 
нищо опасно, разбира се. Тогава за- логия подмени с идеологията на ве- рана дългосрочната стратегия: да се 
що режимът на Милошевич не поз- ликосръбския национализъм, на вся- направи преграда между ДСБЮ и 
воли да бъде представена програмата ка цена настояваше да пе се разхлаби малцинството. '
на ДСБЮ и поведе политическо-ме- "железцата прегръдка", понеже тя За политическата атака бяха задъл- 
диина война против съюза? беше оптималната рамка, в която ли- жени организациите на СПС и об-

Брате сърбине, обичам те пове- цемерното "братство и единство" щинските власти в Цариброд и Боси- 
че от себе си! И я чу тебе, брате бу- систематично задушваше българско- леград, разбира се, по инструкции 
гарине, кад постанеш ербин! Тота- то национално съзнание на нашенци "свише". За медийното сатанизиране 
литарният режим не искаше да до- и подмолно го подменяше със сръб- обаче не бяха достатъчни държавните 
пусне и най-малката заплаха за то- ско. И то с помощта на стар трик: с медии за малцинството ("Братство" 
талния държавен контрол над бъл- подозрението "вие сте за България, а емисията на Радио Ниш и Журналът 
гарското малцинство. С всички сред- не за Сърбия" върху плещите на мал- на РТС). Затова в стрелбата срещу 
ства защитаваше "железната прег- цинството непрекъснато се стоварва- "минорната партия която няма ни- 
ръдка", в която интересите на държа- ше тежко психологично бреме. каква подкрепа сред българското
вата бяха максимални и максимално Чудо невиждано: държавата малцинство" беше ангажирана ме- 
защитени, а интересите на малцин- трепери от "минорна партия". По- дийната артилерия на национал-со- 
егвото бяха "последната дупка на ложението обаче нямаше да бъде та- циадистическия режим: "Полити- 
свирката". Малцинството нямаше кова или да остане такова, ако българ- ка", "Политика експрес", РТС, "Ве- 
никакво влияние върху собствената ското малцинство имаше или полу- чернье новости" и "Народне новине" 
си съдба и всичко каквото му се случ- чеше свой легитимен политически Как се прави голям враг от "мал- 
ваше, зависеше изключително от представител, който да се (из)бори за ка партия без подкрепа"? Така що- 
(не)милостта на държавата. Нова- партньорското му отношение с дър- то рецептата за производство на вът- 
та-стара централна власт се стремеше жавата. Който да слуша само собстве- решни врагове се подсилва със специ- 
да запази континуитета на сляпата ното си малцинство и да действа само фични "подправки". Тази рецепта 
послушностна организациите на СК по неговите налози. Това бяха годе- беше обмислена от спецслужбите а 

Цариброд и Босилеград, осигуря- мите потенциали на идеята за създа- почти цялата можеше да се прочете в 
вайки доминантни позици в локал- ване на ДСБЮ, които изплашиха ре- морбидното "сочинение" на журна- 
ната власт на организациите на СПС, жима (държавата) и затова той й обя- диета Александър Давинич от Леско-

ни

в
при очи.
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Ако не се приеме нов закон за 
колективното трудово договаряне

Вицепремиерът и министър на външните работи 
Ивайло Калфин посети САЩ 

Разширяван® на бизнеса между <
България И Калифорния подготвят стачкаминистърСиндикатите,

Емилия Масларова и БСП ще
Пролетна стачка подготвят 

синдикатите, ако не се прие
ме нов закон за колективното подготвят работна група за

нов закон,В рамиките на посещение- камери на законодателния узеф Симитиян. Сенаторът е
то си в САЩ вицепремиерът орган на Калифорния Ивай- наблюдател на ОССЕ в Босна трудово договаряне. Това ка- създаването на
и министър на външните ра- ло Калфин обсъди активизи- и Херцеговина и прояви спе- за президентът на КНСБ Же- обяви народният преДста -
боти Ивайло Калфин посети рането на икономическото циален интерес към обета- лязко Христов след закритата тел на ЬСП мая Манолов ,
щата Калифорния. С пред- сътрудничество. Той разгова- новката на Балканите и в Ко- среща между синдикатите, консултант на партията
ставители на законодателния ря с председателя на комиси- сово. представители на Министер- синдикатите и инициатор н
орган и на щатската админис- ята по транспорт и жилищна Употребата на възобновяе- ството на труда и социалната срещата. Тя подчерта, че
трация в щатската столица политика Алън Лоуентал. ми източници на енергия и политика (МТСП) и^предста- БСП не стои зад законопр -
Сакраменто той обсъди въз- Основна тема на срещата бе енергийната ефективност бя- вители на БСП в КТ "Подкре- екта на Петър Мръцков и д
можностите за инвестиции и опитът на щата в изгражда- ха основни теми на срещата па". Повод за срещата е из- пълни, че левите партии сто-
разширяване на бизнес кон- нето на големи морски тран- със заместник-секретаря по готвеният от народните пред- ят най-близо до синдикатите
тактите между България и спортни центрове, които от- международната търговия и ставители от БСП Петър по отношение на трудовото
Калифорния, която е сред де- товарят на съвременните инвестициите на щата Кали- Мръцков, Иван Гороломов, законодателство. поред
сетте най-динамично разви- изисквания за опазване на форния Гарет Ашли. Минис- Златко Златев и Трифон Ми- Мая Манолова и синдикалис-
ващи се икономики в света, околната среда. Сенатор Лоу- тьр Калфин и представите- тев законопроект за измене- тите, в новия закон ще ъде
съобщи Дирекция "Инфор- нетал прояви интерес към лят на щатската администра- ние и допълнение на Закона гарантирано конституцион-
мация, връзки с общественос- транспортните връзки в Чер- ция обсъдиха възможностите за уреждане на колективните нсто право на стачка на ра-
тта и европейска комуника- но море. за икономически и бизнес трудови спорове. Законопро- ботниците. Желязко Христов
ция" на МВнР. Българският Ивайло Калфин разговаря връзки в области като телеко- ектът предвижда никой да напомни, че доскоро енерге-
външен министър беше офи- също с председателя на Съб- муникации, нови технологии няма право на стачка, ако тиците, служителите в теле-
циално представен в Сената и ранието Фабиан Нунес. Бъл- и опазващи околната среда спорът не се отнесе до арбит- комуникационните
Събранието на щата. На сре- гарският външен министър производства. ражен орган към социалното нии, медиците и железнича-
щи с представители на двете се срещна и със сенатор Джо- министерство, обясни прези- рите не са имали такова пра-

дентьт на КТ "Подкрепа" во, а - държавните служители
все още го нямат.

компа-

Константин Тренчев.

Веригата ^>1етро” подменя 

картите на всички клиенти От София до Скопие 

и Белград и със самолетТърговската верига "Метро", където нашенци клиента на нея ще има и негова снимка, 
най-често пазаруват, когато идват в България, от 1 Подмяната на старите карти ще продължи до- и пп„. япМплмнма ГогЪма чяпяВпти н гпрлятя няянуари 2008 година подменя картите на всичките тогава, докато и последният клиент не се прере- Първата авиолиния София Скопие зараОоти в средата на
си клиенти с нови, на които ще има и снимка. Ве- гистрира, казаха от компанията. Дотогава в мага- декември, така че между двете балкански столици за първи 
ригата е единствената на българския пазар, в която зините на "Метро” може да се пазарува с двата ви- път се установи транспортна връзка, алтернативна на автомо- 
може да се пазарува само срещу показването на да карти. билната понеже пряка жп връзка не осъществвува).
поименна карта. Иначе търговската верига в момента има осем Полети има 3 пъти седмично, а от София македонските

Причината за смяната на старите карти от ком- магазина в България и строи^обекта за деветия, клиенти на авиокомпанията "България ер" имат връзка и с 
панията обясняват с п 
удобство на клиентите. Старите карти
ни и с нестандартен формат. Новите ще са по-мал- година компанията трябва да реши дали ще строи 
ки и с формат на обикновена кредитна карта, коя- магазин и в Пдевен. 
то може да се носи в портфейла. Освен името на

момента има осем 
строи обекта за деветия.

тредлагане на по-голямо Той ще се намира във Велико Търново и трябва да другите й дестинации. Цената на билета в едната посока е 339 
Старите карти са картоне- е готов до март следващата година. До края нагази без летищнихе такси.

"Това е изпълнение на задачата да нормализираме авиов- 
ръзктие на България с всички европейски столици", каза при 
откриването на авиолинията българският министър на тран
спорта Петър Мутафчиев.

Наскоро полетите до сръбската столица също ще бъдат 
подновени, след като бяха прекъснати преди 10 години. Дес- 
тинацията до Белград е част от инвестиционната програма на 
"България ер", допълни изпълнителният директор на дру
жеството Димитър Павлов. Цената на билета обаче не бе обя
вена предваритлено. От авиокомпанията обещаха, че още та
зи зима ще бъде въведена съвременна резервационна систе-

Т. Петров

При ловците отвъд границата

Българските ловци искат 

по-тясно сътрудничество ма.
Т. Петров

Популацията диви свине в българските 
планини, граничещи с нашите общини, ряз
ко се увеличава, осведомиха ни български ло
вуващи.

Те забелязали, че има случаи женските да 
раждат и по два пъти годишно, което е нео
бичайно за този вид, и с това броят на глига
ните се увеличава значително. "Обяснявам 
си го със затоплянето на климата. То става 
причина женските индивиди да съзряват 
по-раио", казва ловецът Тома Филипов от 
Трън, чийто дядо е по потекло от дерекул- ЙМшДй 
сткото село Ясенов дел.

"Няма да стреляме по сърни и зайци през 
този ловен сезон и чрез вашия вестник иска
ме да помолим и колегите ни отвъд граница- Цените по граничните пунктове ще се регулират, като про-
та да направят същото ,_ допълва дългото- признак че сезонът върви много добре. Уби- мяиата ще е в Г10СОка наго^ каза пред агенция Фокус Радос- 
„ 'ИЯТТЛ0ВДЖИЯ °Т наи‘западиия бългаР" ти са и 12 лисици. тип Геиов, шеф на асоциацията на безмитните търговци. По-

Р^Д Трън, които покрай другото ни раз- От началото на годината в горит вишението щяло да помогне на България в борбата с контра-
« , че понякога таиничко се срещат горе в Трън за прехрана на дивеча са похарчени око- ба на цигари. През изминалата 2007 година оборотът 

планините с ловците от Дерекула и Бурела... Ло два тона царевица и един тон коицентри- г г г
Според него популацията на сърните и зай- раи фураж.
Ците в региона е намаляла и въпреки че имат От ловната дружина в Трън очакват и раз-

УнгаРският премиер каре в Банско
да стреляме, трябва да ги храним и да се гри- границата. Унгарският министър-председател Ференц Цхорчани
жим 33 тях, а те (животните) не знаят, къде се в края на срещата ловците от Трън прояви- съпругата си Клара Добрева, която е българка, заедно с деца- 
чам и ра дъражвпата граница", казват ловци- ха желание за по-тясно сътрудничество с лов- та си посрещнаха Новата година в хотел "Кемпински Гранд 
пе сгг Грънско. Иначе в този край па Западна ните дружини в протежение на цялата грани- Арена" в Банско.
п.ага рия, както впрочем и в нашите краища, ца между България и Сърбия и ма колегите Премиерското семейство от Унгария пристигнало в Бълга- 

^ ловуват предимно диви свине, като от на- си от Сърбия пожелаха успешен и безпре- рия на ски-ваканция и от дни се наслаждава па перфектните 
™ иа тази година ловците от Трън са от- пятствеи лов през този сезон.

релили общо 17 броя, което според тях е

Накратко
Българската църква най-хубава в Турция

Българската църква "Свети Стефан" в Истанбул е кадепра- 
иа на първо място сред 10-те най-красиви в Турция. Класаци
ята бе изготвена от духовници, скулптори, изкуствоведи и ту
роператори по повод коледните празници. В нея са включе
ни само действащи християнски храмове, включително пра
вославни, католически и асирийски.

На второ място е католическата катедрала "Сент Антон", а 
на трето - арменската църква "Мерйемана".

Безмитните магазини поскъпват

Р

им, както и този на алкохола паднал с 50%. Ръст имало при 
парфюмерията и сладките изделия.

със

Т. П.писти в Банско.
Т. Петров
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в рамките на новогодишните празненства Президентски избори __________

Подаръци за малчуганито, Подготовките* е*а в жот 

награди за певците *^ 1111514111в■ * Шоорите в общината ще бъдат организирани на 31 избирателни пункта

гж а х ппн и к п

Право да гласуват на пред- (ЛДП), Славица Стоянова -4 в Босилеград, 2вРайчилов- 
стоягциге президентски из- (Коалиция ДСС-НС) и Иван ци, а останалите 25 са в села- 
бори, които ще се проведат Алексов, предложен от стра- та, в чиито избирателни спи
па 20 януари тази година, в па па РИК. Според решение- съци на които са регистрира- 
Босилсградска община ще то па РИК дейностите на ра- ни по над 100 гласоподавате- 
имат 8659 гласоподаватели, с ботпото тяло ще координира ли. Работното тяло вече опре- 
57 по-малко отколкото па ре- началникът на общинското дели по 6 членове в избира- 
ферендума за Конституцията 
па Сърбия, който се проведе 
през миналата година. Всич- то управление Станиша Зи- бирателни пункта. В тях са 
ки пълнолетни граждани от новиев казва, че според реше- назначени представители на 
община та, които не са вклю- пието на РИК броят на пред- политическите партии също 
чеии в избирателните спись- сгавителите на политически- въз основа броя на депутати- 
ци, имат право да подадат ис- те партии в работните тела е те, които всяка партия или 
кове за изменения в списъци- определен за всеки окръг по- коалиция има в Републикан- 
тс в Общинския сьд в Боси- отделно - въз основа броя на ския парламент. Според този

Ьосндеградчапн 
посрещнаха Нова 
година предимно 
но домовете си в се
менна обстановка, 
някои в местите 
ресторанти н кафе
нета, а някои я доча
каха на открито в 
центъра на града 
нред сградата на да
нъчното управле
ние.

М. Йорданова спечели титлата

телиите комисии в постоян
на общинско- ния състав за всичките 31 из-

управление.
Началникът

Веселбата на от
крито организираха
Общинската скупщина, комуналното предприятие "Услуга" и об
щинската Дирекция за строителни площи и пътища. За веселото
настроение на присъстващите се погрижи оркестърът па Центъра * - ппп ссл
за култура, а организаторите подешуриха и теле па шиш и варена леград най-късно 48 часа пре- депутатите, които партиите регламент с ще има ьи

.......  ^ проведе и традиционното сьсте- ди избирателния ден.
ървият глас на Босилеград", в което участваха 9 певци-лю- 

бители от общината. Първо място

ракия. БЪамките на прогр 
запие "Първият глас на Бп

имат в Републиканския пар- представители в постоянния 
Общинското работно тяло, ламент. В общинските работ- състав, ДС - 48, коалицията 

г л . Милена Йорданова от което въз основа па решение- пи тела в седемте общини в ДСС-НС - 34 и др. Упълномо-
вт°РосекласиРаИ“ф'Стоянов от Райчиловци, а то на Репубдикапската изби- Пчииски окръг СРС ще има щените представители на 

лучи^пп^ раичп,юшш. I юбедмтелнте по- рате/Ша /омисия ще рт.КОво- 11 представители, ДС - 9, коа- кандидат-президентите в об-
леград нкмет-ът Владимир Захариев1тодъ,!ж." с неа.щ ди предстоящите президен- лицията ДСС-НС-7, ЛДП - 2 щината трябва да определят 
танци и хора, а първите мигове на Новата година бяха посрещнати с тски избори в общината, вър- и коалицията /1СВ-СВМ - 1 по двама представители - 
фойерверк. И тази година веселбата на открито беше придружавана ши необходимите подготов- представител. членове в разширения състав
с безразборно хвърляне па пнраткп. ' ки. В състава на работното тя- По думите на Зиновиев из- на избирателните комисии за

По традиция по повод новогодишните и коледни празници дет- ло са - Миде Миленов, пред- борите в Босидеградска об- всеки избирателен пункт до 
ската градина Детска радост" ибосилеградският КИЦ организира- ставител на ДС, Зоран Стоя- щипа ще бъдат организира- 14 януари.
'^ар;Уй.ЩР!^,„?Р0ГраМ11 За най'малк,1Те- Малчуганите от Босилеград нов (СРС), Новица Божилов ни на 31 избирателни пункта ПАРп Гаичнловци и техните учителки в детската градина подготвиха ' ' г г
култ}'рно-забавна програма. В рамките на програмата, в която взеха 
участие всички деца от градината, се появи и Дядо Коледа, който им 
раздаде подаръци, подсигурени от общината.

И програмата на КИЦ не мина без Дядо Коледа, който раздаде 
подаръци на всички малчугани, които присъстваха на мероприяти
ето.

а мата се

спечели

На Бъдни вечер в Босилеград и Райчиловци

Молитви за щастие и любов
За шеста поредна година частната кабелна телевизия "Кодал" ор- След дълги години в райчиловската църква "Възне- 

ганизира новогодишна наградна игра за своите абонати, която из- сение Господие" на Бъдни вечер беше организирано 
лъчи пряко на 31 декември вечерта. Освен "Кодал", който подешу- тържествено освещаване на бъдника. В присъствието 
ри 2 големи телевизора, ОУО и мобилен телефон, спонсори на оста- на голям брой вярващи отец Йоан, ръоводител на бо- . \
налите награди бяха редица частни фирми от Босилеград и Сурду- силеградските енории, отслужи молитва във възобно- 
лица- П.Л.Р. вения храм, а след това в двора освети бъдника, от кой-

то вярващите си откъснаха клонки, които символизи- ШшУашЕ 
рат благословия за къщата, и си ги занесоха у дома. 
Присъстващите бяха почерпени с жежка ракия и слад-Ново помещение на "Братство"

От миналата седмица кореспондентството на "Братство" в Бо
силеград се намира в ново помещение - на улица "7 юли" (до 
сградата на Общинската скупщина). По повод откриването на но
вия офис бе организиран малък коктейл, на който присъсгваха 
представители на Управителния съвет на издателството ни, наши 
сътрудници, кметът на общината, представители на "Радио Бо
силеград" и "Кодал", както и на общинските отбори на някои по
литически партии.

ки.
По традиция и тази година на Бъдни вечер в двора 

на бос ил е градската черква "Рождество на Пресвета Бо
городица" се проведе тр 
запалване на бъдника. Ве

адицпонното освещаване и
ечерната молитва в чест на 

най-радостиия християнски празник - Рождество 
Христово отслужи местният свещеник отец Михайло 
Станчев. П./1.Р.П.Л.Р.

ОтговорРеагиране

Свещенослужителите В “Бор” е реализирана
социалната програма

цента от акциите на "Бор". Имайки предвид теж
кото положение в предприятието, много ясно е, че 
никой друг не е проявил интерес към акциите му. 
Аз поех риска и купих фирмата заедно с всички 
дългове и проблеми.

Иванчова казва, че в момента на купуването 
Във вестник "Братство" от 21.12.2007 година "Бор" не е съществувал. Как не е съществувал и как 

между другото прочетох и реагирането на г-жа «е съществува?
Жаклина Йванчова под заглавие "За Бор няма со- Г-жа Иванчова, аз не съм юрист, но понеже съм 
циална програма". Тъй като са ми известни всич- навлязъл в юридическата проблематика, ще Ви 

събития, свързани с "Бор", а в статията се изна- поясня накратко нещата, които Вие по професия 
След публикуваната статия те черкви в общината). Не е точ- сят Данни, които не са точни, искам да поясня ня- би трябвало да знаете: "ИНАК" е акционер също

"Приказките на босилеградския но и твърдението на йеромонах кои |,еща- Преди всичко г-жа Иванчова е юрист и както и Вие и още много други. Нали в началото на
кмет" смятаме, че заради иеги- Йоан, че Министерстовото ма ве- пРосто ““ изненадан от нейната некомпетен- статията казвате, че сте акционер на "Бор", тогава 
ната и обективното информира- роизповеданията на Сърбия е тност и произволност. Но, ако си припомним, че как може да сте акционер на нещо, което по Ваше 
не на обществеността трябва да дало 3 000 000 динара за възобно- такива юристи и съветници са защитавали интере- мнение не съществува!?
се каже следното: вяване на манастира "Св Про- сите иа “°Р". ие е чудно защо фирмата е била за- Що се отнася до съветите, които давате на мен и

Не са точни (най-меко казано рок Илия" в Бресница (Босилег- паДиаяа 11 такава ситуация, в която я заварихме в на моите юридически съветници, искам да Ви ка
не са доброжелателни) твърде- радско). Толкова пари то отпус- момента на купуването. жа, че моите сътрудници много добре познават за-
нията на йеромонах Йоан, че на за манастира "Св Пророк Идеята да купя акциите на "Бор" от Босилеград х°'™те и работата си. Това бе потвърдено на 18.12.

Владимир Захариев Илия" в с. Кацапун (община Вла- У меи се Р°ДИ пРез юни 2006 година, след като 2007 година, когато държавата изълни задължени- 
-шос в обновлението дичин хан). Агенцията за приватизация прекъсна договора с ята си към 23-мата заети в "Бор" и им изплати
[ манастири в Боси- Йеромонах Йоан е осведомен т°гаваш™я мажоритарен собственик. Тогава за предвидените суми по социалната програма и те

да не се занимават 

с политика
("Приказките на босилеградския кмет", "Брат
ство" от 21 декември 2007 г.) КИ

кметът г-н
не е дал принос в обновлението дичин хан), 
на черкви и манастири в Боси-
леградско. Напротив, без анга- за тези факти, така* че неговият вРем5нен застъпник на капитала на фирмата със получиха по около 367 000 динара. Това е истина- 
жимента на Захариев нямаше да текст замъглява истината. За съ- ^ ........ " ™ ................. = яжимента на Захариев нямаше да текст замъглява истината За съ- съдействието на местната власт бе назначен адво- та' която трябва да кажа на роботниците и на об- 
бъдат подсигурени пари за ре- жалеиие не е добре когато све- катът от Босилеград Велин Стоичков. Той пое тази ществеността. А на Вас искам да Ви кажа, не се из- 
монтиране на светините в общи- щените лица явно манифести- Р0ЛЯ с цел да запази капитала на фирмата (макар Дагайте излишно с такива или подобни изявле- 
ната. От 2005 до 2007 година за рат своите симпатии към която и че оттам бе изтеглено почти всичко, което е могло ния- които нарушават авторитета на един юрист, 
възобновяването иа черкви и ма- да е политическа партия или да се изнесе)- г"н Стоичков изготви социалната Няма нужда да се опасявате нито за социалната 
наегири в Босилеградска общи- групировка. Даже това е в проти- програма за 23 -мата работници, които се опреде- програма, нито пък за заетите в "Бор", тъй като 
па Министерството на вероизпо- вовес с каноните на Православ- лиха да напУсиат фирмата, защити капитала и програмата вече е реализирана, а заетите, които 
веданията на Република Сърбия ната Църква, понеже свещени- подготви фимрата за нова продажба. За ангажи- работят там, са моя, а не Ваша грижа,
отпусна 7 950 000 динара и всич- ците служат на нашия Господ мента на Стоичков за година и половина не е пла- Щ° се отнася до застоя в изплащането на соци-
ките са изразходвани целенасо- Исус Христос, като се молят за тен нито един динар, тъй като на банковата сметка алната програма, искам да кажа, че съм се ангажи- 
чено (за ремонтиране на черква- целокупния благочестив народ, нямаше никакви средства, а самият той се отказа Рал максимално и със съдействието на най-висо
та в с. Райчиловци - 5 700 000 ди- без оглед на политическото Да обременява общинския бюджет. ките структури в държавата програмата е реали-
нара, за храма в с. Бресница - 250 (не)определение иа хората. „ като на 9.08.2007 година моята фирма зирана така както трябва.
000 динара, както и още 2 000 000 "ИНАК" ДОО беше единствената заинтересована

канцелария за купуване на акциите на "Бор", купихме акциите 
на Вранския епископ на борсата и "ИНАК" стана собственик на 70 про-

Шан Костадинов, 
Босилеграддинара за керемиди за останали-
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Как посрещнахме Нова година и КоледаШ Тг™&
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IНоваям висококостиа 2008 годи-Ш 
па Ьимитровградчани дочакаха щ 
по домовете си, в кафенетата С*ЩЯпплощада, къде то беше |.или ни
поставена десетметрова окичена 
елха. За доброто настоение се 
постараха певицата Биляна 
\\евшич и съпруга й Ллексапдар ТхО ЗС17220 НМй ОООрО НИС-
Илич, а след полунощ духов ор

С'У\. •
Точно в полунощ кмета 
на града Веселин 
Величков честити Нова
та 2008 г.

троение има и хоро
остър.

Изборна конвенция на ОО на ЛДП

Сашо Йованович говори 

за хората, а не за площи
След като през 2001 година за пръв път бе запален бъдник 

на площада в центъра на града по повод най-светлия христи- 
празник Рожденство Христово, известен в димитров

градско като Божич (Коледа), втора година заред вярващите 
* Много ПОЛИТИЦИ Сърбия водиха КЪМ Европа, НО очевидно ПО ПЪТЯ СИ присъстваха на палене на бъдника в двора на църквата, след 
загубиха компаса, сподели мениджърът на ЛДП в Димитровград Деян отслужена вечерна литургия.
ТТплрв Дали поради студеното време иди поради други причини
и,олеи' на събитието присъстваха сравнително малко хора.

янски

Тези дни предизборна дей- площи, а за хората. Изборите много политици са водили 
пост в Димитровград отчете и за председател на република- Сърбия към Европа, но оче- 
Общинският съвет на Либе- та са нов шанс. Ние винаги за- видно по пътя са си загубили 
рално-демократичната пар- късняваме, но трябвала се компаса. Той оцени, че в Сър- 

На изборната конвенция постараем малко да побърза- бия е тотално развалена стой- 
Симеон Басов, ме. Все пак можем да се наме- постната система и добави, че

АТ.

Снегът не спира 

рейсовететия.
говориха д-р
който, както бе казано на кон- рим в Европа, но трябва да като гимназиален учител се е
венцията, е първият демокра- проявим желание да стипгем срещал с фрапантни явления Може би ще ЗВуЧИ невероятно, но е факт: първият обилен

=Е?ЕЕ~^Ж
ГЕЕ=?

Д-р Басов каза, че лидерът та ЛДП може да разчита на ганизация на' "аР7?™ В самия град комуналното предприятие навреме почисти
на ЛДП Чедомир Йованович гласовена^Юна стоотелекто- Пирот Джор А■ Р ' снега от главната и околните улици, така че движението е

рата и дооави, че рейтингът на Р м‘л^ ^ почти нормално. В навечерието на Коледа снегът от площада
ое изкаран с камион. А.Т.

с населените

е единственият политик 
Сърбия, който говори истина на партията постоянно на- 
и подчерта: "Той не говори за раства. 
територия, за 15 процента

ра.
По думите на Деян Цолев Б-Д-

ФОТООКО 7 ■:

ОО на Г17 плюс Кирилични 

и латинични бутовеТадич за президент
На витрината на ме

сарницата "Мино" в 
Димитровград неот- 
да в на осъмнаха някол
ко надписа. Два от тях 
привличат особено 
внимание - единият е 
написан на латиница, а 
другият на кирилица. 
И двата предлагат 
свинския бут, но на 
различни цени. Ди- 
митровградчани ко- 
ментират, че става ду- 
ма за кирилични и ла- 
типични свински 
бутове.

Г17 плюс оказва подкрепа на Борис Тадич ва интересите на гражданите.
Националните интереси на Сърбия са 

мир и слабилност, обезпечена работа за жи- 
В съобщението, подписано от председа- телите й и заплата с която може нормално 

теля на ОО на Г17 плюс в Димитровград Да- да се живее, а Борис Тадич това може да 
либор Николов, се изтъква, че Тадич е доб- обезпечи. Ние го подкрепяме, затова, че пе
ре изпълнявал своите задължения, поради гов приоритет са гражданите, но и поради 
което отново трябва да му се окаже доверие, това, че той се старае да придружи Сърбия 
като на най-добър кандидат за президент, към Европейския съюз, се казва в съобще- 
който трябва да води сграната и да защита- името на ОО на Г17 плюс в Димитровград.

за президент на Сърбия и активно е вклю
чен в избирателната кампания.

Съобщение на ПБС Б.Д.

Кои сме ние? Кръводаряване____________________
През 2007 г. по-малко хуманниПартията па българите в Сърбия пожелава пата пара. Лошото е, че кметството не анга- 

па всички граждани на Община Цариброд и жира някои от тях, а за добър хонорар доведе 
на читателите на "Братство" здраве, късмет и забравената певица Биляна Иевгич и духов

оркестър.
Ние питаме има ли още някое кметство на

В последната за 2007 година акция по кръводаряване в 
ши.Димитровград участваха 70 ду

Иначе през 2007 година общо 183 единици кръв са съб
рани от гражданите на Димитровград, което е 2% от общия

духовен мир в Новата 2008 г.
Нова година посрещнахме на новия пло

щад с накичена елха. На някогашния площад малцинство да е организирало посрещане на 
имаше красиви елхи, но кметството не съумя Нова година в центъра на града, на което да 
Да ги вмести в проекта за реконструкция па не се изпее или изиграе поне една традици- 
площада и ги отряза. Колко струва поставя- опна песен или хоро?
пето па новогодишната елха ще знаят дапъ- И има ли кмет, който не знае на майчин 
коплатците. Това е истината, която боли, но език да честити Нова година на гражданите, 
нас ог ПЕС повече ни боли другата истина. В които са го избрали? 
чашата община има талантливи дечица, мла
дежи и девойки, които пеят наши и сръбски 
чеши, играят хора, а някои от тях нямат пук-

брой на жителите на града, които могат да даряват кръв. 
Топа сочи, че през последните години в града се забелязва 
тенденция за опадаме па интереса за тази хуманна дейност 
в сравнение с някогашните над 4%. Организаторите на ак
цията - Общинският Чернен кръст и Институтът по 
кръвопреливане от Ниш се надяват да успеят да качат про
цента поне на 3, колкото е средно в окръга.

Председател на ПБС 
Драголюб Нотев Д.С.
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Народната канцелария на Кметът на Сурдулица Станислав Момчилович
председателя на Община Бабушница за резултатите през 2007 г.

Грижа за децата” Сръбско-български проекти
Под този девиз в навечерието иа Нова година се проведе ак- вв Впп|7-ттллгшпппЛ1В шт ■■ ВшгВз «в г_

Ция, в която покрай директора па Народната канцелария Ва- 11. “Т Л4Д Ж ■ И«111И Ж вЛч) Ж
лентино Манич участваха и заместник - председателят на об- ^ И______________
щината и председател па ОО на ДС Саша Стамеикопич чле- "Като председател па Община Момчилович подчерта сьтрудни-
нът на Временния орган в Бабушница Саша Стапкович както Сурдулица не съм съвсем доволен честното с крайгранични общини вртггга =: шг 1Ш йзк
Глт-пшшппп^атчп-, слсиа-шри I, тилип Тъй като не продължихме всич- 7> Е€Н крепени от Европейския съюз, и

~ Р „ .1 г 1 7(ядо Коледа - аде Маринкович. Те ките начинания от 2005 и 2006 г., оповести подписване на нови проек-
наи-напред посетиха братята Лука и Джордже и сестричката миналата оценявам като по-неус- 'ДЯ’- ти с общини в Пернишка област,
нм Пелена Карупович, които живеят в различни семейства в пешпп от предишните две", заяви "Особено трябва да бъдем довод-
Ьабущница и в селата 1 орчинци и /1 юбераджа, като им дари- кмсгьт Момчилович, обобщавай- пи от факта, че през изминалите пя
ха дрехи, обувки и новогодишни подаръци. ки постиженията през изтеклата р1^Нв колко години в Сурдулица "дойдо-

Следващата "спирка" бе в с. Берин извор, кьдето посетиха година. Той добави, че приклотч- ха" американци (Соса Со1а), евро-
бедното семейство Джорджев, което с две деца живее без ток ва подготовката па планови доку- 1 пейци (Кпаи(), австралийци и канад-
и вода. Те получиха хранителни изделия, облекло, обувки, мепги, в които по креативеи и сь- КйЛР^ й \^ШрЛ ци (ОипЗее). В края на миналата го-
хигиенични средства, пелени и новогодишни подаръци По- държателеп начин ще бъде запла- 1В|—дина пристигна и руски капитал 
добий продукти бяха подарени и на Бора Тодорович от с. Ра- чувано бъдещото развитие па об- П| ЯЙ ШЯ чрез смесената руско-сръбска фир 
досин, който сам отглежда трите си невръстни деца. щината. ^ШИ /МИ Застава ПЕС , а в началото на 2008 г.

Същият екип, подсилен с Боян Милошев като клоун Тама- Говорейки конкретно за резул- Щ ДВУД очакваме и компания от Дания, коя- 
па л п /тт иум, < м татите в изграждането па елек- то ще работи върху използването на
^^Т^^З ^а'1К0ВИЧ (Чер1!ената шапчица и Пипи тр0, недоволната и канализацио- енергията на вятъра", каза сурду-
дългото чорап те), се представи и на децата в училищата в „ата МрСЖИ< селски амбулантории, училища и лишкият кмет, който пожела тази година да
люоераджа, 1 орчинци, I адининци, овонци, Стрелъц, Вели- други ипфраструктурпи обекти, кметвг каза, &ьде без стълкновения на местната политичес
ко Бонинци и Завидинци, кьдето на децата раздадоха пода- че най-мпого е направено в крайграничните се- ка сцена, за да може по-успешно да се работи в 
ръци, обезпечени от Община Бабушница. лища Драинци, Клисура и Косрешевци, по и в полза на жизнения стандарт на гражданите.

Директорът на Народната канцелария в Бабушница Ва- местните общности Дикава, Киевац, Масурица Д. Мирчев
лентино Манич сподели надеждата си, че са успяли поне за и Стайковци, 
известно време да помогнат на по-бедните семейства и да до-
иесатрадостна децата. Той отправи апел да се помогне па се- С ПРеДСОедателЯ НО ОО ДСБ В СУРДУЛИЦО МилаНЧО МаНОЛЧОВ 
мейство Джорджев в Берни извор, което няма възможност да 
си заплати тока и живее в условия отпреди няколко десетиле
тия. Манич оповести, че акцията на Народната канцелария 
на кмета на Бабушница ще продължи и през тази година под 
мотото "Да върнем детската усмивка".

ма

Местните избори - приоритет
- През изминалите около два 

месеца от учредяването на 
Общинския отбор Демократи
ческият съюз на българите в Сур
дулица вече събра 75 члена. На
бирането на нови членове про
дължава и не се съмнявам, че

На новогодишен прием в Бабушница председателят на об- твърде скоро ще надминем 
щината д-р Миродюб Йованович връчи награди и подаръци ма катДг5' тезидуми председателят 
полицаите Сладжан Спасич и Деян Миланович, на тоноперато- на ОО ”а ДОБ в Сурдулица Ми
ра в местното радио Милян Славкович и на председателя на лачко Манолчов започна разго- 
Бременния орган в Бабушница Ранко Янкович, които по време воРа и п°ДчеРта: При насеезач- 
на наводненията избавеха от пълноводната река журналиста Ленават предимно хора с българ- 
НенадПаунович, след като катасгофирас кола. произход. Квалификацион-„г-г Л. ч V пата структура на членовете ние

Покрай лятната суша през миналата година ни сполетяха разнообразна - от земеделци и 
катастрофални наводнения, чиито последици все още не са док- Майстор1;, строители до хора с 
раи преценени. Нашите граждани дълго време бяха без питей- висше образование - просветни 
на вода. Според резултатите на Института за обществено здраве и здравни работници, лекари, 
от Лесковац от 12 чешми край Бабушница водата не е годна за юристи, инжинери... Мога да се 
употреба, но за щастие тази от извора в с. Любераджа може да 
се ползва.

жица и Тоил дол или са се пресе
лили в Сурдулица. Не да се сра
муват, а да се гордеят с потекло
то си и с културните и други пос
тижения, които българите са да
рили на човечеството. В този 
смисъл ще настояваме библио
теката в Клисура да възстанови 
работата си, както стана с тази в 
Ьожица. Освен това ще се борим 
и за възстановяването на култур
но-историческите 
най-значим от които е хилядо
летният манастир в Паля.

Съществена задача на ДСБ е 
да се подобрява качеството на 
живота в селата край границата, 
кьдето живеят сънародниците 
ни. Това означава по-добра ин
фраструктура - пътнотранспор
тна мрежа и водопроводи, както 
и здравеопазване и икономичес
ко възраждане, преди всичко съ
живяване на селското стопан
ство.

Да се чуе автентичен 
глас на българите
*Как мооке да се постигне 
това?

- Начини, разбира се, има. 
Един от тях е политическият, ко
ето означава да активизираме 
хората и на предстоящите мес
тни избори да изтъкнем свои 
кандидати и да ги изберем за об
щински съветници, не само в се
лата, но и тук в Сурдулица. Това 
е нашият приоритет, тъй като 
разполагаме с качествени кадри 
и специалисти в почти всички 
области, а има и бизнесмени, ко
ито се радват на уважение от 
страна на всички граждани в об
щината. Целта ни е в Общинска
та скупщина да се чуе автентич
ния глас на българите и да се ува
жават нашите искания.

Голям шанс за развитие има 
и селското стопанство. Разпола
гаме с прекрасни пасбища за жи
вотновъдство, терените около 
Власина са изключително подхо
дящи за производство на карто
фи, както и за малини, боровин
ки, лешници..., а да не говорим 
за лечебните билки и гъбите. В 
Сурдулица действа Агроинфор- 
мационен център, който може 
да окаже голяма помощ на на
шенци - бъдещите фермери, ко
ито да се занимават с интензивно 
животновъдство или земеделие. 
Като партия ние ще настояваме 
възможно повече домакинства в

нашите села да се регистрират, 
за да могат да ползват средства 
Аграрния фонд. Ще иницираме 
и развитието на опредлени видо
ве сдружаване на селяните, което 
ще разкрие по-добри възмож
ности те да реализират успешно 
и бързо продукцията си на паза- 

Добри изгледи в това отно
шение предлага и обнародвания

Ч. Благоевич

Награди за спасители
стот-

ра.

*Какво е сътрудничество
то ви с НС на българите в 
Сърбия?
- ОО на ДСБ е Сурдулица е формиран 
скоро, така че не бих можал да гово
ря за конкретни неща. Затова пък 
имаме сериозни забележки относно 
досегашната му работа. Най-меко 
казано, чудно е защо в състава на НС 
няма нито един преде 
Сурдулишка община! Нима ние не 
сме българи?! Става дума за голям 
пропуск, който трябва час по- скоро 
да бъде отстранен.
Доколкото ми е известно, манда
тът на сегашния състав на Съвета 
е изтекъл преди повече от шест ме
сеца, тъй като е избран през май 
2003 г. Фактът, че не се обявяват 
избори за нов Национален съвет пре
дизвиква най-рапични коментари и 
съмнения сред нашите членове и съ
народниците ни. ОО на ДСБ в Сурду
лица се готви сериозно за електорал- 
ната скупщина, чието свикване 
очакваме в най-скоро време и съм си
гурен, че нито един бъдещ състав на 
НС няма да е без българи от Сурду
лишка община.

паметници,

тавител отпохваля, че имаме и известно 
число сърби.
* Интересно! Кои са те?

- Може да е интересно, но не 
го смятам за някакво чудо, тъй 
като програмата ни е привлека
телна. Сред тях преобладават 
"наши" зетьове или деца от на
ционално смесени бракове, кое
то говори, че те наистина обичат 
своите съпруги, а децата - майки
те си.

Благодарение на. спешните мерки на правителството все пак 
успяхме да преодолеем най-важните проблеми след наводне
нията. Във вид на първа помощ получихме 10 млн. динара, а 
очакваме още 5 милона", каза Йованович пред представители 
на обществения, политически, стопански и културен живот в 

. Ч.Б.Бабушница.

Новини от Сурдулица
Депутатът Славолюб Стайко- на класиците на световната худо- 

вич (ДС) със сътгрудниците си в жествена литература, книги от РзбирЗТбЛСТВО 
навечерието на Нова година по- областта на науката, както и дет- И ТОЛбрЗНТНОСТ, 
сети детския отдел на болницата ска литература. 3 Нб КОНфрОНТИраНв
в Сурдулица, в който в момента Всичките тези книги можаха %г, , , „ 
се лекуваха десетина малчугани, да се купят с намаление от 30 до С какоо толкооа е приоле- 
С пожелания за добро здраве и 50 процента. кателна програмата на
щастие Стайкович им връчи но- *** ДСБ, че в него се вклИочват
вогодишни подаръци. На сцената на Културния цен- и хора от друга национал-

*** тър по повод Нова година сурду- ност?
председателят на еурдулиш- дичани имаха възможност да - Преди всичко настояваме за 

ка община д-р Станислав Мом- следят премиерата на "Нечиста изграждането на едно наистина 
чилович на 2 януари, според но- кръв от Борисав Станкович. По демократично мудтиетническо 
вогодишната традиция, на 4ра- драматизация на Градимир общество, в което да царуват со- 
гана Станкович майката на лър- Миркович режисьор на пиесата дидарностга, разбирателството 
вото родено бебе в 2008 г връчи е Драган Станкович, родом от и толерантността, а не конфрон- 
подарък на стойност 20 000 дина- Сурдулица, а член на Народния тирането.

театър във Враня. , ' „ д т
В ролята на Софка се предста- Кои са наи-оажните прог- 
Мария Станкович, ролята на рамни цели на партията?

- Най-важната ни програмна

вече мастерплан за Власинското 
езеро като голям спортно-рекре- 
ационен и туристически център, 
тъй като бъдещите гости ще тър
сят екологически здрава храна, 
която може да се произвежда тук 
и чиято цена неколкократно е 
по-висока от обикновената.
*Какво е мнението ви за 
другите политически орга
низации на българите в 
Сърбия?

- И двете са излюпени от 
ДСБЮ, чийто пряк наследник е 
ДСБ. С други думи казано, те са 
наши чада, така че е съвсем естес
твено да си сътрудничим и да си 
съдействаме, когато става дума 
за същинските интереси на мал
цинството. Най-голям шанс за 
такова нещо виждам при бъде
щите парламентарни избори, 
когато трябва да изтъкнем общи 
кандидати.

ра.
На две други бебета, чиито ро

дители не са от територията на ви
Сурдуяишка община, а след но- Ефенди Мита изпълни Десимир 
вогодишната нощ са родени в Тасич, а на Газда Марко - Драган задача, естествено, е да отстоява-

Станхович,
На публиката особено хареса на българското малцинство в

родилен дом предста
вители на Червения кръст са по
дарили пелени и детски козме- изпълнението на Весна Алексан- Сърбия - езика, кулртурата, тра- 
тични средства. дрова (ролята на майката на дицията, обичаите... Това може

СГофка), която за пръв път се поя- да се постите само в обстановка 
В навечерието на Нова година ви на театралната сцена. Алек- на солидарност и взаимно разби- 

Библиотеката "Радое Домаио- сандрова е и автор на костюмите рателство. В такива условия ще 
вич" организира мини панаир от времето на Бора Станкович и настояваме децата ни да изуча

ват езика на дедите и прадедите 
си, независимо от това дали жи
веят в Клисурския район, в Бо-

тамошния ме националната идентичност

Софка.на книгата.
Посетителите имаха възмож- Б. Богоев

Д. Мирчевност да си купят произведения
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Есенната сеитба в Димитровградско От миналото на Дерекула

Засети 40% ОТ площите Наводненията
в Звонски район* Щетите от наводненията в селското стопанство възлизат 

на около 2 милиона динара
Проливните дъждовалежи на. 

в края на месец ноември не Наводнението, за което си 
условия не позволиха на димитровградските или в началото на фазата "братене". Посеви- предизвикаха големи щети в спомням, беше наистина ка- 
земеделци да засеят повече от 40% от запла- те са в добро състояние и ще могат да издър- Звонски район. Така стана тастрофално. Валя непрекъс- 
нуваните 105 000 декара площи, показват жат и по-ниските температури. Предстои им благодарение на залесител- нато четири дни. Река ла 
последните данни на Института по селско пролетно подхранване. ните акЧии пРез ^миналите ™1ница беше наводнила и
стопанство в Пирот. Според агроспециалис- Тази есен някои площи бяха засегнати от то^иглолистнииТруги гор- Звонци, Уголеми щети пре- 
тите това е една от най-слабите сеитби през наводнения, а най-много пострадаха нивите СКи растения, бяха залесени търпя и теснолинейката по 
последното десетилетие. край магистралния път и река Нишава. Спо- огромни голи и ерозивни пло- долината на река Ерма. Двама

“Въпреки че добивите ще бъдат намалени, ред преценките на общинските комисии ще- щи в Дерекулския край. Освен души от Бучи дел се бяха уда- 
препоръчвам да се сее и през януари. Към тите от наводненията в Димитровградска об- това коритата на Ракитска и вили при опит да спасяват до-
края на този месец и през февруари предла- щина възлизат на около 8 милиона и 400 хиля- ^нето справя? река “лаА След наводнението беше

тъшница, са регулирани и са фирмирана младежка трудо-

Неблагоприятните агрометеорологични пшеница е добро. Тя е във фазата "трети лист"

гам на земеделците да използват пролетни ди динара, от което два милиона динара в об- 
сортове пшеница предимно "Навесинка" ласта на селското стопанство, 
или пък да се определят за сеитба на ечемик 
и овес", заяви инженерът Сърджан Видано- те наводненията засегнаха и няколко селски 
вич.

Освен селскостопанските площи и сгради-

пътища.
Според него, състоянието на изникналата П. Виденов

Кът за селскостопанските производители

Агрокалендар за януари
Януари е един от най-студените месеци в чадото на месеца се подготвят парниците и 

годината. Въпреки това земеделците и през отопляемите оранжерии. Семената в тях се 
този месец имат достатъчно работа. Посевите посяват около 15 януари. Засяването може да 
редовно се проверяват за евентуални пораже- започне, когато температурата на почвата 
ния от "снежна плесен". Градинарите започ- достигне 20°С. В отопляемите стомане- 
ват производството на разсад. Овощарите но-стъклени оранжерии се засажда разсад за 
продължават механичните мерки за борбата късното оранжерийно производство на крас- направени три бента на Ра- ва бригада, която възстанови 
с болестите и вредителите на дърветата, дока- тавици. Трябва да припомним, че оранже- китска и два на Беринска река, 
то лозарите вършат защита на насажденията рийното производство изисква спазване на така че силата на пороите се

оптимален температурно-влагов режим за намалява значително, преди превозваше каменни въглища 
създаване на благоприятни условия при раз- да стигне в Звонци. от мината в Ракита,
витае на растенията и потискане на вредите- От стари хора узнах, че в Де- 

Силно прорасналите през есента посеви са лите. 
податливи

железопътната линия, по коя
то теснолинейката "Киро"

от ниските зимни температури.
Растениевъдство Много по-голямо наводне- 

рекулскйя края е имало две ние имало през 1939 година, 
катастрофални наводнения, Водите на река Ерма наводни- 
едното от които лично съм ли тогава град Трън и околия- 

- круша, ябълка, слива, череша, преживял. То стана през 1948 та. Разправят, че след бедстви- 
кайсия и праскова година, когато бях ученик в ето в Трън идвал и тогаваш-

Продължават механичните мерки седми клас в Звонци. Тогава ния български цар Борис III, 
за борбата с болестите и неприятели- Дерекулът беше много ерози- за да даде кураж на преживе- 

пппгпнитр лпъячета Слънчевите вен край, тъй като горите бяха лите голямото бедствие. В се
дни с темТер™ над 0°С трябва да изсечени за нуждите на мина- ло Трънски Одоровци хората 
се използват за изрязване и изгаряне та "Ерма", а имаше и много вадили от Ерма каци, бурета 
на гъсеничните гнезда и мумифици- к°зи, които не позволяваха на сандъци и какво ли още не. И 
раните плодове. Още в края на месе- младите дръвчета да пръкнат, тогава била ощетена тесноли- 

\ ца и в началото на февруари овошки- Имаше домакинства и с над пейката от Ракита към Суково.
те задължително трябва да се нап- сто броики кози, унищожени 

} ръскат с 2 %-ов бордолезов разтвор. впоследствие през 1950 годи- 
\ - малина
< Отстраняват се внимателно едно- 
1 годишните издънки ма малината, ко- 

Щ ито са поразени от гъбичката диди- 
мела. В противен случай заразата ще 
обхване новия прираст още през 
май.

на фузариум - болест, причинена 0ВОщарСТВО

тена

Й. Миланов

Фотооко

- ягода
През този месец ягодовите расте- 

от гъбичка, позната като "снежна плесен". Тя ния се намират в относителен покой. Болес- 
се развива през януари в случай снежната тате и вредителите са в зимуващ стадий, 
покривка да се задържи по-дълго при темпе
ратури около нулата. Поради това посевите 
редовно се проверяват.

Пшеницата не понася влага и ако посевът върху опазването на насажденията 
стои повече от 10 дни под вода, напълно заги- ниските зимни температури, които създават 
ва. За да се избеше това, през топлите дни на непосредствена опасност от измръзване при 
януари около по-ниските ниви трябва да се задържане на температурата под -20°С. За да 
направят отводнителни канали. Към края на се намали вредното въздействие на студовете, 
месеца, където е възможно да се влезе в посе- правят се купчини от слама или други отпа- 
вите, може да се извърши и първото подхран- дъци, които се палят. Ако времето позволява, 
ване с азотни торове. Ако времето бъде топло лозята могат да се торят с оборски тор, да се 
по-дълъг период, посевите се проверяват да копаят отводнителни и напоителни канали, 
не са нападнати от житен бегач, чиито ларви Към края на месеца започва подготовката за 
се активизират при такова време. резитба. При съмнение за измръзване на ло-

През януари се правят планове за пролет- зите, резитбата се отлага за по-късна пролет, 
ната сеитба и се набавят семена, торове и хи- за да се установят повредите и да се извърши 

препарати. коригиращо рязане. При сухо време се изко-
Зрпаи, реняватизсъхналите главини, за да се подгот-

11еНЧуково производство „ят навреме местата за ново насаждане.
_Януари е изключително натоварен за гра- 
„ ,1аРите/ които произвеждат разсад за ран- 

Домати, пипер, зеле и карфиол. Още в на-

Лозарство
Вниманието на лозарите е насочено главно

от много

мически

Изключително низките температури в Босилеград по 
време на новогодишните празници сковаха Драговищица.

ПИ.Р.Подготвил: П. Виденов
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Пиротската гимназия укрепва 
сътрудничество с други училища

: • ,,
■!» ' Поддържат приятелство 

с франзузи, руси, българи
I
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Учителският колектив и учениците в гимназията в Пирот 
време са разбрали значението на националната стратегия 

за сътрудничество с училища от други градове и дьржави. 
■ и ■ щим Още през 2003 година те са организирали манифестацията 
\ ТмГЯН "Дни на френско-сръбското приятелство" и са установили 
(/ А 11-1 сътрудничество с френското училище Маьзшоп ог Клермои 

| И ; I Фсрап. Непосредствено след това с езическата гимназия от 
<! Дч • а Перник са реализирали проекта "Дърво на приятелство ю , с 

математическата гимназия от Кюстендил са изпълнили про
екта "Свет без граници", а с руското средно училище към рус
кото посолство в София и проекта Учене без граници .

С всички тези училища пиротската гимназия поддържа 
постоянни контакти, а целите на всички тези проекти са усъ
вършенстване на чуждите езици, обмен па знания, на учител
ски опи т, организиране па взаимни работилници, кръгли ма
си, запознаване с история та и географията на различни стра-

дат помещенията па I Сродната скупщина в "“^ва начинание Пирот е отаорнд вратите на Изтока и на 
бившата Съюзна скупщина, а в ресторанта на Запада> зал с каролипшкия ренесаис и словенската пра- 
Републ и канската скупщина им беше органи- вослам'ш духовност. Всички активности и реализацията на 
зиран обяд. проектите креира училищният съвет за международно сът-

Екскурзиянтите от Босилеград имаха сре- рудничесгво начело с директорката Драгица Николич. 
щи и с депутати, които по-конкретно ги за
познаха с начина на работа на парламента и

В организация на Народната скупщина на със задълженията па народните представите- ПрбЗ СрОТООРеКТИВа__________________________
Република Сърбия и на Мисията па ОССЕ в ли.
Сърбия 45 ученици от четвърти и трети клас
в босилеградската гимназия, придружавани Югославския драматичен театър, където 
от преподавателките Митра Симеонова и присъстваха на пиесата "Кокошка", а посе- 
Жаклина Младенович Глигорова, в края на тиха и редица културно-исторически забеле- 
миналия месец бяха на безплатна тридневна жителности. 
екскурзия в Белград. По време на престоя им

па
и..

§

1а*
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Боаиеградски те гимназисти а хан/ па '(.ьшзпаша" скупщина

Босилеградски гимназисти бяха на тридневна екскурзия

Прием в 

Скупщината 

на Сърбия
;; Дядо КоледаБосилеградските гимназисти посетиха

е-':-:?-

ПЛР.
в столицата те имаха възможност да разгле-

В босилеградските училища след края на първото полугодие

Успехът и поведението 

са сравнително добри
Успехът е по-добър в основното, отколкото в средните училища

От 178 ученици в осемте ложителен успех - двама са вършиха полугодието 
паралелки на гимназията, 98 отлични, петима завършиха слаби бележки. Сред тях 
(55,06%) завършиха първото полугодието с много добър, а най-много са отличници - 
полугодие с положителен ус- двама с добър успех. Шести- 248, с много добър успех са 
пех. Сред тях 39 са отлични- ма имат по една слаба, 7 - по 164, с добър - 90, а само един 
ци, 47 са с много добър, а 12 - с две, а чак 24 ученици имат по ученик е завършил със задо- 
добър успех. 13 ученици имат три и повече единици. волителен успех. 76 ученици
по една слаба бележка, 11 - по По думите на Стоян Велич- са с по една или повече слаби 
две, докато 56 са с по три и по- ков, директор на гимназията, бележки, докато 13 ученици 
вече единици.

Покрай гимназистите в първото полугодие са почти дн различни причини. През 
обекта на гимназията се учат на нивото ма това от минала- тази учебна година в първи Едип находчив царибродчашш се досети и за Нова година 
и 46 ученици в трите подве- та учебна година. Той под- клас се учат 83-ма ученици, се маскира като Дядо Коледа. Водейки със себе си едно от 
домствени трикласови пара- черта, че от началото на тази конто са 
лелки, които са в състав на учебна година е намален и телно.
Средното електротехническо броят на пеизвинените отсьс- 
училище от Враня. Ученици- твия на учениците, 
те в тези паралелки са ~

успехът и поведението през са останали неоценени пора-

оценявами описа- джуджетата, тон обиколи улиците на града, предлагайки на 
децата подаръци, купени от родителите им, да си направят 

И директорът па основното снимки с него. Въпреки снега той обходи улиците пеша, без 
училище Методи Чмпев из- шейна и елен. А.Т.

От общо 592-ма ученици от тъква, че успехът и поведени- 
по-слаби от гимназистите, втори до осми клас в основно- ето през първото полугодие 
Само 9 от тях (19,60%) са с по- то училище, 503 (84,97%) за- са почти па пивото па първо

то полугодие от 
миналата учеб
на година. Ана
лизирайки ра
ботата на учи
лището през из
теклата 2007 го- 

?1 дина, той похва- 
Щ ли общината,
И че им е предос- 
Я тавила всички 
9 запланувани 
Я средства от бюд- 

жета за матери- 
Н алии разходи.

ПЛР.

ЧК в Босилеград

Новогодишни 

подаръци за сираците
Босилеградският Червен кръст в края на миналата годи

на раздаде новогодишни подаръци на всички ученици в 
основното училище, които са без един или двама родите
ли. Подаръците, които ЧК осигури в съдействието на час
тни фирми от общината, получиха общо 31 ученици. 
Спонсори за подаръците бяха фирмите: "Анитекс", "Бо
силеград", "Дуга", "Йоска комерц", "Пламен", "Тангра", 
"Гранд", "Верстем", "Младост" и "Ясна".

"Ш-\ ' ря?и
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Нова книга на Наташа Йоцева ПаничМетоди Петров в монографията 
“Столетие на комикса в Сърбия" Наскоро ще бъде 

представен романът 

"Паулина"
Родоначалник 

на балканския комикс книга на писателката отНеотдавана излезе от печат още една 
нашето малцинство Наташа Иоцева Панич. Става дума за рома
на й "Паулина", в който се говори за съдбата на предците и, ясиве
ли в димитровградската част на Висока. .

Издател на книгата, печатана в 500 екземпляра, е Пи преС от

Ло думите на Наташа Йоцева промоция на книгата най-веро
ятно ще се състои в навечерието на традиционния Панаир на 

Пирот (14 февруари), в който град писателката живее и
твори от десетилетия. ,

В скоро време би трябвало да бъдат печатани още две творОи 
на Йоцева и то романът "Чукай три пъти" и сборникът с разкази 
за деца "Баба се жени". °-А-

*Най-голямата част от текста в
последната глава на монография- / говАУНО ШИШ Щ

"Комикси на малцинствени _____ _
езици" - е посветена на Методи ^ ; т(ГВ1Г С|Р|РА V
Петров и Издателство "Братство". } ' ■ ж ^

В края на миналата година Културният 11 ДОК-ВЦД ^
център в Панчево издаде монография "Сто- ^ м '«-«лю
летие на комикса в Сърбия", чийто автор е м 
историкът Здравко Зупан, който с десетиле- 1 
тия се занимава със събиране и архивиране I 
на оригинални материали за комикса. През I 
1986 г. заедно със Славко Драгинчич, Зупан И 
подготви "История на югославския комикс", I 
в която са поместени творби на родоначални- р 
ците на
други автори, все до 1941 година.

Новата книга на Зупан е сътворена благо
дарение на Саша Ракезич, т.е. Александър 
Зограф, основоположника на алтернативни
те комикс-срещи в Панчево, организирани 
под заглавието "СККК". След шест години от 
началото на тези срещи Зупан е подготвил 
книга от 200 страници, в която без много тео
рия обработва комикса в Сърбия, от първите 
"приказки в картини" в списанието "Невен"
(1880-1908) до съвременните електронни 
стрип форми.

"Втората половина на 30-те години е "злат
ния период" на сръбския комикс. Тогава Бел
град е бил един от 
центровете на евро
пейския комикс.

Вторият важен 
период е през 60-те 
години на миналия 
век, когато "Дечйе 
новине" от Г. Мила- 
новац в тираж от ня
колко стотици хиля
ди екземпляра са 
публикували комик
са "Мирко и Слав
ко", заяви авторът 
по повод издаването 
на публикацията.

В последната част 
на монографията 
"Столетие на комик
са в Сърбия", посве
тена на комиксите 
на малцинствени 
езици, най-голямата 
част е отделена за 
Методи Петров и 
Издателство "Брат
ство". С това нещо Зупан призна на Петров ство - комиксите, но и карикатурите, 
статута на основоположник на балканския 
комикс, какъвто го определихме на страни-

т
та -

книгата в

Нашенски срещи - Венко Христов Борейн

Родният край 

все по-мил
комикса в бивша Югославия и на к

Венко Христов е нашенец низирането на много култур- 
(земляк), който от няколко но-художествени мероприя- 
десетилетия живее в Бор. От тия. И сега съм един от 
време на време посещава Ди- най-ревностните сътрудници 
митровград и село Петър- на тамошния Център за кул- 
лаш, в което е роден преди 62 тура, Народната библиотека 
години. и Музея на минното дело и
* Г-н Христов, изпитвате металургията. 
ли носталгия по родния 
край, когато сте в Бор ?

- Е, това е естествено. Кога
то бях млад това чувство ед
вам се забелязваше. Когато 
човек е млад и е в пълна сила, 
тогава и светът му е тесен. Ко
гато бурята на младостта ми
не и човек навлезе в зрели го
дини, тогава към нещата за
почне да гледа от друг аспект.
Родният край за мен днес е 
като слънцето в късна есен.
Все ми е по-мил и по-топъл.

Как са нашенците 6 Бор?
- Бор беше най-важният 

, промишлен център за цветни 
з метали в бивша СФРЮ. Той

беше обетована земя за бед
ните особено от Южна и Юго-

ците на списанията "Нишки анали- 
тичар" и "Мост".

За Методи Петров той, между 
другото, пише:

"В началото на 50-те години на 
страниците на "Нова Македония"
Петров е публикувал един от пър
вите македонски комикси "Кузман 
Капидан". От 1960 г. Петров започва 
да сътрудничи с Издателство "Бтат- 
ство" в Ниш и интензивно твори.
Така са създадени комиксите "Ши- и 
бил", "Тайнственият конник", "Ла
зар Хармбаша", "Хитър Петър",
"Три съвета", "Лебедевото езеро"
"Бриле", "Цуки" и др. Всичките те 
са рисувани в реалистичен маниер."

Трябва да се отбележи, че с мо
нографията на Зупан е поправена източна Сърбия и Македо- 
неправдата по отношение на Мето- мия. Много хора от нашия 
ди Петров и по такъв начин той е край тогава дойдоха в ^Бор. 
обезпечил достойно място в исто- Едно време се говореше: "Коя
рията на комикса. Точно поради то- майка син е загубила, нека да ....
ва трябва да се пре(о)цени и сисге- 5^ пу^сивна дичнош За такива
матизира неговото богато наслед- --ости, които пишат пое-

националности, а може би е ЗИЯ/ обикновено казват, че са
Браиисмш Милтоевич единствения и в Европа. В ед- поети на мига- °т едно д0 

на такава среда вчера да си 
дошъл, още днес ще се чув
стваш като кореняк. И никой ИУ™< а може да изминат и ня- 
не се притеснява заради по- КОЛКО години. В момента не 
теклото си. С гордост мога да пиша нищо. 
кажа, че хората от нашия *
край са сред най-уважавани- ли книга. Кога да очакваме 
те жители на Борска община, първата Ви стихосбирка? 
предимно заради почтенос- - Написал съм няколко де-

Венко Христов Борейн е завършил ос
новно училище в Цариброд, а средно 
техническо в Бор. Целия си трудов 
век е прекарал в Минно-леярния ба
сейн в Бор. Освен стихове пише и 
афоризми.

* В момента пишете ли не
що?Методи Петров 

(Ав то шарж)

друго написано стихотворе
ние може да изминат две ми-

Избраните 

творби на 

Детко Петров 

в София

Детко Петров - 

класик
от Забърдието

Все още не сте публикува-

стихотворения, коитс 
към труда. С някои от тях об- са "разсипани" в различни 
щувам, с почти всички се поз- списания, сборници, вестни- 
навам. ци. Вероятно един ден ще ги
* Участвате ли в литера- събера в една книга. Да бъдат

заедно, да не самуват.

тта и честното отношение сетки

Избраните произве
дения на Детко Пет
ров можете да купите 
в Издателство "Брат
ство" в Ниш, в допис- 
ништвото в Димит-

На 14 януари в Столична библиотека в турни мероприятия?
София в присъствието на видни общес- - Може би ще прозвучи * Имате ли някакво посла- 

културии дейци ще бъде пред- нескромно, но за мен там каз- ние към младите автори?
ставен тритомниюьт с избрани произве- ват, че съм един от най-значи- - Единствената мисия на

?ъХ™лДефонП-°‘! Де^и=^Г^низиРа- “де^Т^^я ^ГрГГшотТет^иТс
ти /сто ОД1 г : промоция^ ни мшши. Р живот на Бор активно се паи-високите естетически ме-
^ ° ' I на от Столична библиотека и Издател- включих още през 1970 г. Бях рила. Ако творбата е истин-

Цената за трите ; ст[10 "Братство", което издаде избраните един от основателите на Ли- ска, тя ще си намери път до
ШППП инат : разкази и романи ма Петров, преведени тературния клуб в този град. публиката.
е Д Р • . от жела Георгиева, преводачка от София, В един период бях и негов

председател. Участвах в орга-

твени и

Б. Димитров
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Писмо от Звонска баня *НПО "Еко коридор" от Звонска баня 

реставрира надписа на паметника на 
незнайния досега български воин в 
местността Арангелов гроб и иска да 
се свърже с неговите потомци, за да 
гостуват на организацията и да поне- 
тат паметта на своя предък.

Неправителствената орга- мическа обработка на памет- война е посочил някакво на- мястото па паметника и гро- ството на Република Бълга-
низацня "Еко коридор" със пика и отново врязахме думи- падение на българска чета на ба па Арапгел Иванов. Като се рия в Нихп с молба да ни по-
седалшце в Звонска баня се те, които са били врязани сръбските позиции в окол- имат предвид тези истори- могпе да узнем откъде е бил
занимава със защита на еко- още при повдигането му. ността па Власипа и то точно чески данни, свс сигурност загиналият български вой-
логичните и етиологичните Сега знаем, че паметникът на 2 ноември 1885 година, може да се каже, че българ- ник Арангел Иванов и да се 
системи в Бурела и Дерекула. е повдигнат в чест на българ- Власипа е на няколко кило- ския г войник е загинал в пър- свържем с неговите потомци,
Досега изпълнихме няколко ския войник Арапгел Иванов, метра въздушна линия от вия ден на сръбско-българ- ако ги има, или с потомците
важни защитни задачи: за- който е загинал па 2 ноември ската война, която е спечеле- на неговите близки роднини,
щитихме мястото, където ви- 1885 година. Същата година па от Българската армия,
рее растението Космите на крал Милан Обрепович е на- Машата организация по- ме да бъдат гости на нашата
Венера, жизнената среда на паднал България, а като при- чисти цялата околност на па- организация и да ги отведем
сурия орел и паметника па чина за братоубийствепата метиика и посгави табелка до гооба на техния пр
Давид Петков. Направихме и впшчмтоупж-дннмкяпмап със сведения за него. За първи храбрия Арангел И
етно-къщавТрънскиОдоров- ЩщГ път повикахме свещеник и както пише на паметника, за

след 123 години запалихме да почетат паметта му. 
свещи за покой на душата на 
войника, останал на вечен

Желанието ни е да ги повика-

едък -
ванов,

ци.
Най-новата ни активност е I 

свързана със защитата на па- I 
метника и гроба на незнай- I 
ния досега български войник I 
в местността Арангелов гроб | 
в планината Руй. Паметникът I 
се намира на десетина метра I 
от граничната линия в мерата I 
на село Бучи дел, край Дъш- I 
чен кладенец, където някога е I 
имало граничен преход. Под I 
влиянието на атмосферните | 
условия в период от над един 
век паметникът беше изпад- А',
нал в жалко състояние. Зъбът 
на времето бе заличил надпи- <■ .
са на паметника, така че не се

Александър Рателов 
председател на Управителния 
съвет на НПО "Еко коридор"

гграж в планината.
Обърнахме се към консул-

Отзив
аАшГелу ИВАНОВ^, Шопите са славяни

(Произходът на термина "шопи", "Братство" 
от 14 декември 2007 г.)

И по народния говор, и по Има ги от двете страни на сръб- 
народните обичаи, и по народ- ско-българеката граница, 
ните предания, и по народната Това е истината. Всичко дру- 
култура (песни, приказки, мъд- го е налучкване и плямпане, чи- 
рости, носия, фолклор), и по ито последици могат да бъдат 
манталитета, и по вярата, и по вредни.
археологичните находки, а от- Напук на всички опити за 
делно по антропологичните негиране, шопите съществуват 
анализи, шопите са славяни, и жилаво живеят, 
подобни по много неща на 
всички славянски народи, осо
бено на сърбите и българите.

|НА'2Н0ЕМВРДЙ !знаеше за кой български вой
ник става дума и кога е заги
нал. След експертиза и скени- 
ране със специален скенер ус
пяхме да разчетем почти це
лия текст (останаха неразче- 
тени само няколко букви на 
една дума). Извършихме хи-

Драгослпв Манич Форски 
(славянин по националност)

Паметникът па българския войник
преди и след реставрацията

щяятшшяНашите села: Бресница (5)

Някога - общински център, днес - старческо село
След освобождението на били: Стоица Георгиев (1888 

България от турците Бресни- г.), Мито Паунов, Боне Кръс- 
ца е била общински център тев, Йордан Капаров и Симе- 
за няколко съседни села. В он Ковачев (1898 г.). Бресница 
книгата си "Босилеградският била общински център все до 
край - български учреждения 1956 година, когато минала в 
и личности 1878 - 1912 г." из- състава на община Радичев- 
вестният кюстендилски учен ци.
Тодор Димитров записал, че 
с указ 182 от 12 март 1883 г. се- щина, в нейния център (Узу- 
лото било включено в състава нова махала) освен общинско 
на община Църнощица, а с управление имало и прогим- 
указ 157 от 15 май 1887 г. то назия, а по-късно и осмолет- 
станало център на отделна ка, полицейски участък, ня- 
община, в чийто състав били колко магазина и кръчми, за- 
включени селата Зли дол, наятчийски работилници, зе- 
Млекоминци, Буцалево и Ри- меделска кооперация, коопе- 
барци. Кметове на общината ративен дом, поща, гребен-

ци, тепавици и др. Селото би
ло много оживено, понеже 
тук всекидневно идвали не
малко хора от останалите се
ла в общината, за да си завър
шат една или друга админис
тративна работа или да си ку
пят необходимите стоки. 
Най-дииамичен бил животът 
през есента и зимата, особено 
в неделя, когато в селския 
център се събирали на хоро 
много млади хора. Весело би
ло и в кръчмите. Докато има
ло осмокласно основно учи
лище и активна младежка ор
ганизация, в кооперативния 
дом били организирани ве
черни забави, както и програ
ми по повод Нова година и 
държавните празници. Голе
ми събори в Бресница е има
ло на Коледа, Йвановден и Ве
ликден, а най-голям е бил съ
борът при манастира на 
Илинден, когато е провежда
на и селска служба. Тази 
служба се поддържа и днес.

Мнозина бресничани, кои
то живеят в селото или са се 
преселили в Босилеград и 
Райчиловци, както и предсе
дателят на местната общност 
Влайко Евтимов ми казаха, че 
в сравнение с някогашното 
положение днешната карти
на на Бресница е много жал
ка. В селото няма магазин, та
ка че малобройните селяни 
трябва да отиват в други села 
или в Босилеград, за да си ку
пят стоки от първа необходи

мост. В това село не идва ле- ски извори и да се направи 
кар, няма телефонна мрежа, рибарник, в който да се раз- 
не се хващат сигналите на мо- въжда пастърва. В селската 
билната телефония, не всякъ- мера има рудни залежи, кои- 
де може да се гледа тедеви- то трябва да се изследват и ек-

Просторните
донасят редовно... Най-сери- планински пасища трябва да 
озен проблем е изкупуването бъдат използвани за овчар- 
на добитъка. ство, а има условия и за пла-

Мнозина бресничани, с ко- нински туризъм. Бресничани 
ито разговарях, са на мнение, се надяват, че община Боси- 
че тяхното село не би трябва- леград и правителството на 
ло да запустее, понеже има Сърбия ще подпомогнат из- 
богата традиция и надалеч ползването на природните 

хора, които биха ресурси в Бресница и по този 
могли да подемат инициати- начин ще допринесат за нап- 

неговото спасяване. Те редъка на селото, благодаре- 
смятат, че в Бресница има ус- ние на който то да бъде спасе- 
ловия да бъде построена фаб- но от пълно обезлюдяване. 
рика за бутилиране на хуба
вата вода от чистите планин-

зия, пощенските пратки не се сплоатират.

Докато Бресница била об-

известни

ви за

- Край -Според неофициални сведения, през 2007 г. Бресница е имала 
само 58 жители в 29 домакинства. От тях 10 са на възраст 
над 80 години, 15 над 70 г., 15 над 60 г., 8 пад 50 г...
Ето имената ни .ж ителите по махали. Прилол: Борис и Лю
ба Василеви (83-годишии), Васил и Люба Фимови (84), Ста
мен и Марика Стоянчови (65), Софка Евтимова (65) и Ратка 
Стоименова (86). Сушичка: Павле Деянов (65). Ковачка: пен
сионерите Павле иДафинка Савичевич, които се върнали от 
Скопие. Узунова: Тодора Ненова (60), Данка Димитрова (80) 
със сипа си Винко, снахата Гина и две внучета, Евтим и Лаи
ка Пеневи (80) и Славчо и Патка Алексови (65). Лешарска: 
Стеван и Василка Андонови (65), Боян Андонов със съпруга- 

дъщерята си. Шоинска: Кирил и Тимка Симонови 
(76). Ранчин дол: Симеон и Люба Иванови (65),Дафинка 
Евтимова (82). Козарска падина: Прага Стоичкова (87) и Ди
митър и Спаска Стоичкови (70). Враголомска: Иванка Симе
онова и Симеонка Борисова (56). Ковачевска: Ратка Гаврило
ва (80) със сина си Винко снахата Любинка и внуците Васил, 
Гордапа иХристиян. Ярчарска: Фиданка Митова (55). Сло- 
гарска: Павлина Христова (77) със сипа си Борис и снахата 
Юлка, Стана Любенова (70) и Тоше и Люба Тодорови (50) със 
сина си Зоран. Грамагье: Димитър и Брана Русимови (70) и 
Анка Любенова (70). Чорбаджийска: Веселинка Атова (64) 
синът й Зоран, Петър и Милица Йорданови (64), Симеон Йор
данов (70) и Борис и Талка Атови (70).

Богослав ЯНЕВ

та, сина и

Бресница днес: Вее повече къщи осмиват вее стопани
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изразяват политически възгледи и убеждения. Във 
От началото НО ГОДИНОТО Войската е организирана верска служба и е гаран-
плочпхп В сила новите закони тирана сводобата на вероизповеданието. За пръв влезохи Ь сили пштс дигчипю ^ на ЧИсаящите се към Войската е дадено право
за Войската и отбраната

Националният съвет 

на българите в Сърбия 

обявява
конкурс

синдикално да се организират, но нямат правото 
да стачкуват. Войската може да изпълнява и други 

Т^тгллтт ПТТТ1ТТ /Л мисии и задачи в страната и в чужбина, но винаги
1/1 ЯсОЛОГИЧсСКИ е длъжна да спазва Конституцията и принципите 
' на международното право, което регулира упот-

НеУТР ална ре С1 товмзакон е изменена и военната клетва, та-
ка че сега войниците не се заклеват в живота си. Тя •

Т/ШГТМПТТТТ/ГСТ гласи: "Аз (име и фамилно име) се заклевам с чес- ; за подкрепа на проекти и дейности на организации от
ИП'- 1Н1уП, ИЛ тта си, че ще пазя и : бългаската общност в Сърбия, които имат за цел опазва-

От началото на месеца в Сърбия започнаха да се Ве*с””закона за отбраната са дефинирани права- | не, развитие и афирмация на българското национално 
прилагат новите закони за Войската и отбраната, с та и задълженията на държавните органи, авто- ; съзнание, обичаи и традиции, просвета, култура и ин- 
които се дефинират положението, статусът и за- номните покрайнини, местните самоуправления, : л,0рМИране Проектопредложенията трябва да отговарят 
дълженията на въоръжените сили и на Минисгер- гражданите/ “стопанските и други фирми... Вой- . ‘‘Риттии.Н ^
ството на отораната. Ската е основен субект в отбраната на страната и : на следните критерии.

Според приетия към края на 2007 година Закон иейната задача е да защитава суверенитета и тери- ; * л а отразяват нуждите на българското малцинство,
за Войската професионалните военните лица, вой- ториал11ата цялост на държавата. Командващ ' Ц Да отразя у д К
циците, учениците и студентите във военните учи- войската е президентът на републиката, който 
лища нямат право да членуват в политически нар- ф0рМира Военен комитет, 
тии. Те могат да гласуват на избори, но не могат да 1 г г

2. В проекта да е включена акция, която ще стимулира 
позитивни промени и която ще строи връзки между хо
рата и/иди институциите в обществото.

3. В проекта и самите дейности да са включени лица и 
институции от българската общност, а те да имат отра
жение върху общността и/или лицата, които са включе
ни в тях или ползват услугите им.

След приеллането на Закона за безплатни акции

Предстои регистриране
4. Проектът или дейностите да са реално осъществи-От Министерството на икономиката и регио-Според приетия Закон за безплатни акции и

парични принадлежности, които гражданите осъ- налното развитие оповестяват, че до няколко дни 
ществяват по време на приватизацията, както е правителството на Сърбия ще приеме уредба, с 
цялото название на закона, право на безплатни ак- която да бъдат прецизирани всички детайли във
ции имат всички онези граждани, които не са ста- връзка с регистрирането на гражданите за без- : по-широк кръг хора, а не на малка целева група, 
нали акционери в досегашната приватизация, ко- платни акции. Очаква се Агенцията за приватиза- ; ^лгяпгкптл мялттмнгтво
ито са станали пълнолетни до 31 декември 2007 го- ция на 25 януари да обяви апел, а регистрирането ; 6. Да бъдат приложими сред българското малцинство
дина и които до 3 януари 2008 година са били да започне на 28 януари и да приключи след шест ; в областта на културата, образованието, информирането, 
граждани на Сърбия. Това означава, че безплатни месеца - до 31 юли. Оповестява се, че тази процеду- • вероизповеданието, традициите И обичаите, 
акции ще получат безработните, земеделците, ра- ра ще бъде проста и че гражданите ще се регис- « г 
ботниците в просветата, културата, здравеопазва- трират на гишетата на "Пощата на Сърбия" 
нето, войската, полицията, пенсионерите, които Националната служба за трудоустрояване, 
не са станали акционери в някогашните си фир- Планирано е тази и идната година да се прива- 

... Освен това право на безплатни акции имат и тизират няколко големи фирми, сред които Ят, Те- 
онези граждани, които до 30 юни 2007 година са леком, НИС и "Галеника , в които държавата е 
пребивавали в Сърбия, т.е. които са имали статус собственик на част от капитала им. 
на временно разселени лица от Косово и Метохия.

ми.
5. Проектът пряко или косвено да въздейства на

Конкурсът е отркит 30 дни след отпечатването му 
вестник "Братство".

Конкурсните документи се изпращат до канцеларии
те на НС в Димитровград, ул. "Балканска" бб, и в Боси
леград, ул. "Г. Димитров" бб.

въви в

ми

В.Б.

Вие гласувате - "Братство" 
ви награждава!

97 86543Кръстословица 357 21

Съставил: Драган Петров 12ж 1110

‘ Вестник "Братство" кани вас, своите верни читатели, да гласувате за 
по един журналист и сътрудник, които по ваше мнение заслужават да 
бъдат провъзгласени за ^'Най-добър журналист" и "Най-добър сът
рудник7'за 2007 година. Гласуването трябва да стане въз основа на ста- 
тия(и), които най-много са ви харесали, или въз основа на това кого от 
новииарите и сътрудниците на вестника предпочитате да четете, или 
пък му имате най-много доверие.

Припомняме ви, че можете да гласувате за журналистите: Алекса 
Ташков, Бобаи Димитров, Ванче Богоев, Васко Божилов, Кирил Геор
гиев, Петър Рангелов и Момир Тодоров.

От постоянните сътрудници можете да гласувате за: Деян Мирчев, 
Димитър Ставров, Сретен Игов, Стефан Николов, Тодор Петров, 
Богослав Янев и Часлав Благоевич.

ВОДОРАВНО: 1. Политура. 
3. Квартал в Цариброд. 10. 
Модел руски самолети. 11. 
Юнаци. 12. Изкоп, яма. 13. 
Химически елемент. 15. До
машно животно. 16. Дървен 
стълб. 17. Банкрут. 20. Г рад в 
Сърбия. 21. Входен доку
мент (мн.ч.). 22. Турска тит
ла. 24. Химически елемент. 
26. Банкноти, монети. 28. 
Пътека в парк. 29. Третата 
нота. 30. Лично местоиме- 
ние. 31. Изолиран електри
чески проводник. 33. Спор
тна чанта. 34. Лидер. 35. 
Името на актрисата Йово- 
вич. 36. Река във Франция. 
37. Модел ски. 39. Матема
тически 
Женско име. 42. Мюсюл
мански свещеник. 43. Голям 
християнски празник.

151413

2? 181716
Ч
У<\

212019

525242322

29282726 От читателите, които до 8 февруари 2008 г. на адреса на нашето 
Издателство ("Кей 29 декември" 8, 18 000 Ниш) изпратят купончета с 
имената па кандидатите за найжурналист и найсътрудник, ще бъдат 
изтеглени петима, които ще получат награди - мобилни телефони.

Напомняме, че за наградите ще конкурират само онези читатели, 
които съберат и изпратят всичките 5 купончета (две ще поместим в 
"Братство" до края на 2007 г. и три в януарските броеве на вестника). 
Купоиче гата изпращайте в плик, на който трябва да напишете и ваше
то име и адрес.

зз323130

3534ш
37 38и 36

Журналист 2007 г.414039

Гласувам за: 
^ журналиста

41.едночлени.
☆и

4342

ГП СТЗ
О сътрудникател. 29. Планински храст с 

дървета. 14. Парична еди- червени и сочни плодове, 
ница в Сърбия. 15. управи- 32. Първият човек (библ.).

вилает в Турция. 17. 33. Питка, заквасена със спе- 
Името на кубинския лидер, циална мая. 34. Кървоносен
18. Езеро в Южна Америка. Сьд. 35. Голямо простран-
19. Клопка. 21. Град в Босна ство вода. 36. Речна риба. 38. 
и Херцеговина. 23. Едно го- Задната част на главата. 39. 
риво. 25. Марка унгарски Милен Иванов. 40. Иван I™ 
камиони. 27. Домоуправи- Костов.

ПГОТВЕСНО: 1. Марка сръб- 
бира. 2. Положителен 

полюс на батерия. 3. Плодо
родно дърво (мн.ч.). 4. Заня
тие в училище. 5. Химичес
ки елемент. 6. Автознак за 
Пирот. 7. Градско превозно 
средство. 8. Част от камен
ната епоха. 9. Лев (съкр.). 11.

ссска
^ Сътрудник 2007 г.

тел на

на които растат

^Цленис на кръстословица 356 - Водоравно:

,ДТе.З. Етап. 7. Залив. 12. Кока-кола. 14. Арени. 15. Пир. 16. Параван. 18. Капал. 20. Народ.
I1 • Ло. 22. Лакей. 24. Зид. 25. Кеш. 26. Нож. 27. Сесия. 29. Мока. ЗО..Ив. 31. Шемет. 32. Мура. 33. , 
43 бк7'34' Расина. 36. Леиън. 37. Ванадий. 38. Номер. 39. Текила. 40. Орел. 41. Канела. 42. Ра. 
«■ Мел. 44. Комета. 45. Цех. 46. Ан. 47. Самара. 48. Фиго. 49. Сатира. 50. Лига. 51. Пехота. 52. 
Пс а7 54’ Балада. 55. Калория. 56. Емири. 57. Завеса. 58. Леща. 59. Лесото. 60. Ус. 61. Ела. 62. 

ле‘ ”3. Афиш, 65. Фа. 66. Новела. 67. Илия.
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Щрихи за портрет: Неманя Иванов____

Талант за ^Иилан” 

и ^Барселона”

В анкетата за спортист на Балканите за 2007 г.

Румяна Нейкова победя 

Новак Джокович
Неманя Иванов е па 13 го

дини н е член на пионерския 
отбор на ФК "Балкански". I ) Л'/?
Макар и толкова млад, тон ве- 
че е участвал в къмпингите па 
най-известните европейски “■*“* 
футболни отбори - "Милан" 
от Италия н "Барселона" от 
Испания.

На 8 години Иванов започ
ва да тренира във футболна та 
школа па "Балкански" с
треньорите Ивица Марков и _ __
Небойша Рангелов. Още в са- С. ЙЕТ.ГТН
мото начало се вижда, че сга- ТТЛ-. __ __
ва дума за изключителен та- г . ^ I I ОПЯ ЖРНИР ТТТ>Р7Т
лант. С навършени 10 години уу Т Щ ^ г' ^
отива в "Раднички" от Пирот, уЦвКУ ДиЯ ) йИ
където му е наставник Драган Ш - КЙЙШ ПОЧИВКйТЯ,
Цветкович. През 2006 г. учас- г--' 
тва в къмпинга на "Милан", «ЙСЖ/ ■ 
който се организира на ста-
дноиа на ОФК "Белград", кь- футбол в гр. Етрополе, Бълга- 
дето работи под зоркото око рия, където "Балкански" 
на треньора Орнстеа. През 
август същата година за пръв Иванов 
път

Европейската шампионка в гребането Ру- ляди лева, предоставена от организатора на 1 
мяпа Нейкова (България) победи сърбина мероприятието - Българската телеграфна ■ 
Новак Джокович, №3 в световната те- агенция. На трето място остана румънската I 
нис-рапглисга при мъжете, в 35-ото изда- гимпаегичка Стелиаиа Нистор, която успя 
пие па анкетата Спортист па Балканите за да сьбере43 гласа.
2007 г. с 53:47 гласа.

■
«

I
Румяна Нейкова победи в тазгодишната | 

Нейкова, която има и сребърен медал от класация па БТА общо 22 номинирани I 
плаиетариата надпревара през изтеклата спортисти от 10 различни спортове и дър- 
годипл, грабна и голямата награда от 5 хи- жави.

■Г~Г7
ГСТ ’

Т. П.

[ Бюра сръбска баскетболна лига - изток, 13 кръг Мемориален 
шахматен турнир 
“Тодор 
Пешев-Тоша”

Убедителна 

победа на 

Владица 

Стоянович

дЗ БК "Хайдук Велько" (Неготии) - БК "Димит
ровград " 85 : 60 (24:11, 19:14, 16:26, 26:9)

Неготии 29.12.2007 г. Зрители 200.
И в последния кръг от първата част на първенството на 

Втора сръбска лига - група изток димитровградските баскет- 
учаегва в селекцията, най-полезеп играч. болисти загубиха в Неготин от домашния отбор. В първите

подбрана от Христо Стоич- Иванов е отличен ученик в Две четвъртини домакините бяха по-добри и спечелиха с 18 
ков в София. седми клас в основното учи- точки. В третата четвъртина гостите почти стигнаха до равен-

В къмпинга на Милан Ива- лпще в Димитровград. Във ство, но в последната частотмача съдиите взеха всичко в свои 
нов участва и през 2007 г. при футболната см кариера досе- РъИе и "определиха" победителя. _ 
треньора Мирко Гнбелиии, а га е печелил признания па БК "Димитровград": Апостолов, Йоветич 2, Петров 2, Ста- 
след това и в този па "Барсе- много турнири в страната и ппмирович 10, Мишев, Чирич 9, Иванов 13, Андреевич 10, 
лона", който се организира в чужбина. От тази година пак Драгутинович, Радованович 24.
България под название е в състава на пионерския от- Първенството продължава на 26 януари, когато димитров- 
"С1ЕЕЕТЕ". Там стига до ТОП бор па "Балкански", макар че градските баскетболисти гостуват на БК "Ролинг" в Ниш.
10. Това лято той взема учас
тие в шестата смяна на към-

спе-
челп първо място, Неманя 

е провъзгласен за

Последни през миналата 
година се изявиха шахматис-от него се интересуват и мно

го други отбори. Играе добре 
на всички позиции в тима, а
идол му е Роналдиньо. Не- : 91 (19 : 28; 21 : 21; 28 : 21; 15 : 21) 

На 1 и 2 декември на еди- сьмнено му предстои добро 
надесетия предколеден меж- футболно бъдеще, 
дународен турнир по малък

тите на ШК "Цариброд" - на 
БК "Димитровград" - БК "Еко баскет" (Ниш) 83 30 декември те организираха

мемориалния турнир "То
дор Пешев-Тоша". Турнирът

пннга на Копаник при трен
ьора Владимир Янковпч.

През целия мач гостите имаха точково превъзходство, но мачът 
бе решен в последните секунди. Тогава дпмнтровградачни можаха се проведе в ресторант "Пар- 

Д.С. да достигнат разликата, но не съумяха. к" с участие на осем сьстеза-
В сьтава па "Димтировград" бяха: Апостолов, Еленков, Йоветич, Димитпоигпал

Петров, Станимирович, Мишев, Чирич, Иванов, Андреевич, Драгу- Те'“' СаМО ОТ Димитровград.
___  тинович, Радованович и Кръстич. Д-С. След седем изиграни кръга

убедително победи ггьрвока- 
тегорнпкът Владица Стояно
вич, един от най-успешните 
димитровградски шахматис
ти през миналата година. 
Той спечели 6,5 точки. На

В лигата на град Ниш

Кадетите пети Карате турнир за 

Купата на Цариброд"След няколко години кадетите на "Балкански" участваха в уу 
едно сериозно състезание - Нишка градска лига. Понеже в 
Пиротски окръг няма подобно състезание, по решение на 
Нишкия градски футболен съюз "Балкански" игра всичките 
си мачове като гост.

В края на миналата година клубът по карате "Цариброд" органи- с
зира за своите членове състезание за "Купата на Цариород". второ място се класира Ьори-

В полусезона отборът стигна до три победи, две равенства Както е известно, преди няколко години карате-отборът в Димит- вое Андрич с 4,5 точки, кол-
и три поражения с голова разлика 23:24. Най-голям проблем “У СаШа КОТО 11ма “ тРет°класиранн-
на отбора бе малкият брой футболисти, което ще рече, че на от различни състезания. Преди поведе от 2 месеца бе възобновена ят Ивица Марков. Четвърти е 
всеки мач ходеха с по 11-12 състезатели. Втор проблем е от- работата па отбора с около 40 редовни членове. Младен Алексов с 4, пети Пе-
съствието на редовни тренировки, понеже болшинство от На турнира най-малките се състезаваха в дисциплината "кате", а тър Гигов с 3,5. Шесто място 
футболистите учат в Пирот и на тренировките присъстват по-възрастните в борба. За най-борбен бе провъзгласен Борис 
средно по 5-6 футболисти. Арсов, а за най-добър техник Милош Бойков. Във всички възрастови „

Що се отнася до качеството на лигата, може да се каже, че ка1,ф'Ц:!м11 по тримата първокласпрани получиха дипломи. точки, седми е Зоран Иванов
първите пет отбора са сериозни, дока го останалите играят шоръг продължава с тренировки през февруари, а вече започ- сдве, аосмае Бояна Алексо- 
поради задължението, че севиорските отбори не могат да иг
раят, ако нямат млади категории.

Очаква се напролет кадетите на "Балкански" да се състеза
ват по системата

спечели Анита Накова с 2,5

па и записването па пови членове. ва с 0,5 точки.
Д.С. АС.

гост-домакин, което ще даде възможност и Г 
запалянковците в Димитровград да следят техните мачове. * Куриоз

АС.

10-годишно момиче 

световен рекордьор 

по жонглиране
Във втората група на ПОД

тЪ 1Младежите на
У/Балкански" втори

Десетгодишната Клос Хегланд от Канада е све- 
—ампц товен рекордьор по жонглиране с топка. Това 

| неотдавна бе обявено от "Гинисовата книга на
1 - .. у ; •. ] рекордите".

I " Ч | Малката Клос за 30 секунди удря топката 155 
пъти, за една минута 311 пъти, а за четири часа 
чак 40 000! Това е рекорд, на който могат да за- 
виждат и много по-големи момчета, дори и про- 
феснонални футбилисти.

Младежкият отбор на "Балкански" (играчи, родени през 1989-90) Г 1 
се състезава във втора група на Пиротска окръжна дивизия. Първен- &.ГЙЙ* 
ците на двете групи ще играят помежду си за първенец ма окръга. : У . ■ 
Самата лига е доста несериозна и често се случва някои от отборите 
да не дойдат за мач, така че има много служебни резултати в полза НЬшМ 
на домакините.

Във втората група най-добри са младежите от "Пърчевац", а след Р 
тях са тези от "Балкански". Те не играха помежду си поради опреде- | 
лени недоразумения, а срещата е регистрирана със служебен резул- I 
тат 3 : 0 в полза на "Пърчевац". Но по всяка вероятност мачът ще се I 
играе през пролетта, което дава шанс на "Балкански" 
първото място.

г,-
• • ■

у1
да спечели АС.д.с.
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«,сряда почин» ск,
пият ми баща
БОГОЯ ПЕТРОВ СТОЯДИНОВ .:.
роден в село Клисура (махала Заини), живял

Възпоменание: Чедомир Илиев (1948 - 2007), художник

И като творец, и като човек 

ни остави светъл пример в София
Погребението му ще бъде в петък на 11 януари 2008

13 часа в София. .
С много обич и признателност се прекланям пред свет

лата му памет!
Синът Венцеслав със семейството си от София

спомени от Смиловци и Царибродския край. 
Решението му е категорично и сполучливо - 
той напуска редовната си работа и започва да 
живее от картините си. Става самостоятелен

г. от

художник.
Редят се творби, пръснати по цялата няко- 

страна от Даниловград до Ди
митровград и родното му Смиловци. Редят се 
и изложби и пленери. На един от тях, на този 
в Даниловград, Чеда бе основоположник.

Чедомир Илиев е автор на големия ико
ностас в новата черква в Батайиица, също та- 

възобиовената черква в Смиловци. 
Нарисувал е и много икони, които завършват 
в частните колекции, но и картини, които ни
как не искаше да продаде. Пазеше ги за себе 
си или да ги подари някому. Тяхната темати
ка беше религиозна, но в нея имаше и много 
от личния свят на автора им и онова, което 

Към края на 2007 година завинаги ни на- той най-много обичаше/като стените на де- 
пусна още един нашенец, дал принос в кул- филето на Ерма, върховете на Видлич и Стара 
турния живот на българското малцинство в планина, босилека, ябълките и дюлите от 
Сърбия. Във вечността премина Чедомир майчиния шкаф..., шаркй,на пребир, небето- 
Илиев - Чеда, художник, иконописец и изкус- над Смиловско поле. Тези;картини и съпруга: 
твовед. та му Добрила бяха негЪвите най-верни при-

Илиев е роден през 1948 год. в Димитров- ятели в най-тежките му моменти. 
градското село Смиловци. Родното си село Макар че знаеше колко е болен, Чеда;-него- 
напуска още тригодишен, понеже неговото вореше за болестта или Смъртта. Той си рису- 
семейство се преселва в Белград. Тук той за- ваше като че ли не му пука нито за едното, ни-- 
вършва всички училища - от основното до фа- То за другото. Работеше като че ли е в начало- <■ 
култета. С изкуство започва да се занимава то на творческия си път и като че ли всичкото 
след едно посещение в Света гора в края на време на световния му живот е пред него. Ра- 
70-те години на миналия век. Пленен от ка- ботеше щателно и издържано до перфекция. 
чеството и хубостта на средновековното изоб- Знаеше, че тези, които го познават ще го пом- 
разително изкуство, той решава да се занима- нят по изключителната му доброта, а ония, 
ва с него по оригинален начин - вмъквайки в на които не беше толкова близък- По делото, 
картинните представи за светците, ангелите останало след него. 
и православните канони реални детайли от 
нашето всекидневие и особено детските си

гашна наша

Скръбна вест ‘ . .-V./-:/'
С дълбока болка и тъгаъ душите осведомя- 

родниии, близкил приятели, че на 6 яну
ари 2008 годииа.на76-годишна възрастпочина 
нашата мила съпруга, майка, тъща и баба
МАЛИНКА СТАВРОВА 
от Димитровград ' .

и бе погребана на 7 януари в димитровградските гроби-

ваме

ка и във

ща.
Поклон пред светлата й памет!

Опечалени: съпругът Никола, дъщерята Весна 
и синът Драган със съмействата си

Тъжен помен
На 16 януари 2008 година се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил съп
руг, баща, брат, тъст и дядо

и СТОЯН АНДОНОВ СТОИМЕНОВ
/1 (1938 - 2007) 

от Бранковци
40-дневната панихида ще отслужим на 16 януари (сряда) 

на, гробищата в Бранковци от 11 часа. Каним роднини и 
приятели.да ни придружат.

НикогаТш.ма да те забравим и вечно ще те носим в сърца
та-си.’Благодарим ти за всичко!

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир! 
Опечалени: съпругата Станка, сестрите Анка и Борка, дъще
рите Рада, Винка и Славица със семействата си и многоброй-

ни роднини и приятели

Чедомир Илиев почина па 23 декември в 
Белград. На погребението 
му по адско време дойдоха 
почти всички царибродча- 
ни, живеещи в столицата. В 
един от многобройните нек
ролози във вестниците беше 
написано: "Напусна ни Чеда 
Илиев. Сега той е с ангелите 
над своите: Белград, Ерма, 
Видлич, Стара планина, 
Смиловци и Цариброд." 

Вечна памет и вечна бла-

Тъжен помен
На 11 януари 2008 година се навършват 40 ДНИ от смър

тта на милата ни съпруга, майка, тъща, баба и прабаба
РАЙНА АЛЕКСОВА 
от Димитровград

С много обич и признателност ще пазим 
спомена за твоята благородна душа. Вечно в 
сърцата си ще носим хубавите спомени за теб, 
ще те помним по добрината и сърдечността, с 
която общуваше с нас. Живеем с болката и 
спомена за теб и никога няма да те забравим. 

Дълбок поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир! 
Опечалени: съпругът Младен, синът Никола, дъщерята Ро

зетка, снахата Дивна, зетът Любомир, внуците
и правнуците

годарпост, че в картините си 
той ни подаряваше себе си 
безостатъчно, а като човек и 
автор със смирения си жи
вот ни учеше как трябва да 
се следят идеалите па 
скромността, трудолюбие
то, добрината и духовната 
безгрешност!

Слободии Алексич - Киоса Възпоменание
На 11 януари се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на 

нашия мил дядо и съпруг

В България 

само със 

зимни гуми 

и вериги

КРУМ КРУМОВ 
(1947-2005) 
от Босилеград

Спортна стрелба к".;

ЖВ първия кръг - 

под очакванията
Вечно ще живеят в нашите сърца спомените 

за твоя светъл лик и за добрините ти. Благода
рим ти за всичко.

Дълбок поклон пред светлата ти памет. По
чивай в мир!

От внуците Марко и Саня и съпругата Дивна

г.В Ягодина неотдавна се проведе първият 
кръг от състезанието за купата на Централна 
Сърбия по стрелба със серийна въздушна 
пушка.

Отборът на СК "Граничар" участва с шес
тима състезатели, двама от които бяха начи
наещи. Дияна Соколова зае четвърто място 
със 177 точки, докато Снежана Николова бе

Българската Гранична полиция, КАТ 
(Контрол на автомобилния транспорт) и 
Изпълнителната агенция "Автомобилна 
администрация" започнаха да спират на 
КПП-тата автомобили с неподходящи за 

сезона гуми. На граничните пунктове са 
п°лучили разпореждане да спират всич
ки автомобили, влизащи в България с из
носени гуми и без вериги. Това ще става 

а мо след подадена от фонд "Репуб 
. а ггьтиа инфраструктура" информация 

утежнена пътна обстановка с обилен 
с'юговалеж. '

Тъжен помен
На 2 януари се навършиха ПЕТ ГОДИНИ от 

смъртта на милата ни майка, баба, свекърва и
тъща
АЛЕКСАНДРА ШЕКУЛАРАЦпета със 176 точки.

Останалите състезатели постигнаха резул
тати в съответствие със своите възможности.

Вторият кръг ще се проведе на 13 януари в 
Кюприя.

Мястото ти в нашите сърца завинаги ще ос
тане пълно с обич и мъка по теб.

Опечелеии: синът Мина, дъщерите Мира и Драгана, внуците 
Соня, Ивана, Игор, Ана, Милица и Снежана

л икап-

Д■ С.
Т.П.
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го. Преди дп тръгне, напсува цените им фа
милии и отпрани още един мечтателен пог
лед към бидборда с неговия лик. Но но-добре 
да не беше! И този момент голяма черна пти
ца кацна па билборда и нахално се изпразни 
върху оптимистичапата му усмивка!? Той 
бясно натисна педала па газта, сякаш искаше 
да полети с колата си вън висините и да сгази 
проклетата птица, която направи това, което 
пи то един човек не смееше и да помисли.

"Когаго стана президент, ще заповядам да 
бъде гласуван закон за избиването па всички 
птици в страната, както някога са избит и ко
зите!" - изсъска кандидатът. Гневен, че не мо
же да се отърве от картината па страшното 
кощунство с неговия прекрасен лик, гой 
включи радиото и в същия момент чу офици
ално съобщение, че отново се е появил пти
чият грип. "Чудесно, опасната зараза ще 
свърши работата и без закон!" - подскочи от 
радост кандидатът и пусна кормилото. 4»и-

Маичии рабушлI Коледарин:

Поодим сабале къмто чаршюоту, ама кико йе 
уковало ступуйем кико съпет конь. Чак не смейем 
ни главу да дигнем, оти - а дигал главу и погле
дал, литнуше ногье, та не се видоше, а кита се 
простреш наземи, не знайеш кво че пукне и кою 
кошчинку после месеци че чекаш да зарасте.

- Риста се роди! - по глас познавам Пенчу Строше- 
номалскога.

- Воистину се роди! - одговарам му я и гледам ку- 
де че застанем, сигурно оче да си пооратимо. Кита 
застану и диго главу има кво да видим: Пенча стие- 
нул вейкьу церову шумку и се насмеял от уше до 
уше.

- Ааа!? - оте ми се из груди.
- Кво се чудиш, бре Мначо, не си ли видел коле- 

дарина, а?
- Аа, вишъл съм - посузе се я. - Само що у мойе 

време коледарчетията беоше голобрада дечица, а 
не старци.

- Е, ко що видиш, времената се променшпе. Иду и 
съга манечка деца, ама кико гусчетия у маглу. 
Улезну у домакьинску ижу, съкрию се зад шум- 
кьете и текьи се истърколье: “... куту куту, бабино 
пиле, куде одило - сге на бабу у скут носило.. !” Е, 
айде кажи ми може ли да су коледаре? Нийе запо- 
чиньамо: “Замучи се Божа майкьа от Игняждън до 
Коледу, да си роди младог бога и Божича....” Па 
после кита заблагосилямо донакьинат се топи от

1 Ш1Патит на юшеютюмите
Ако не беше спрял пред червения свето

фар, нямаше да види красотата на собствения 
си лик, който го приветстваше със завладява
ща усмивка от огромния бплборд, издигащ 
се край самата ивица на магистралното из
ходно направление. В същия момент почув
ства вярата в по-хубаво бъдеще, която вдъхва
ше едрият лозунг: "Път към благоденствие
то!"

Плакати с неговия лик и с посланията му 
към избирателите имаше надлъж и нашир из 
тази прекрасна страна, но той е прекалено за
ет и едва сега успя да ги види и да почувства 
енергията, която излъчва неговият поглед. За 
първи път си помисли, че е някой над себе си 
и това изпълни душата му с омайваща топли
на. В следващите няколко мига, като на фил
мова лента, се изнизаха картините на неговия 
трънлив житейски път, който най-сетне го 
доведе до изборната надпревара за прези- жещата се с бясна скорост кола отлетя в про- 
дент на държавата. Не обичаше да учи и дока- пастта! 
за, че е бил прав: достатъчно е да погледнете 
как живеят висшистите, за да разберете, че 
образованието е не само излишно, но и вред
но. Бързо постигна голям успех, обаче пос
ледваха разни подмятания, преследване за
ради мнима търговия с дрога, оръжие и хора, 
обири и киднапиране... И всичко само затова, 
че "пазачите на закона и честта" нямаха успех 
в живота си.

След като осигури безгрижно бъдеще на 
семейството си, той формира политическа 
партия, която за една година се нареди сред 
най-големите партии в страната и като такава 
му прокара път до кандидат-президенстката 
надпревара. Президент - защо не! Народът 
му вярва: онзи, който успее да натрупа богат
ство за себе си, ще натрупа и за народа и дър
жавата. Приказката, че по този начин иска да 
легализира съмнителното си богатство е аб
сурдна както и всички 
тливите и некадърните
да оцени кой е най-добрият кандидат и това 
ще го докаже на предстоящите президентски 
избори.

Унесен в тези мисли, той и не забележи зе
лената светлина на светофара, което силно 
раздразни многобройните шофьори след не-

КоташШпо йгивЬю га рго12Уо4п)и рготе! 1 и81и§е

радос кико снег на юговину...
- И са ти си попгьл да учиш децата с тея пгумкье?
- Ма йок, Манчо, попгьл съм да подлазим тува не- 

койи наши големци, ега им провърви туя годин...
- Кво бре подлазуйеш големците!? На ньи си им 

върви и без подлазуванье. Колко я знам тия не си 
напуштаю душу, демек джепове... Що не идеш 
при некога голю, ньега да зарадуйеш?

- И това съм мислил! Ама знайеш ли, Манчо, дека 
има толкова голи и боси и гладни, та требе на 
“бинго” да измъкнем некога. А тека меджу голем
ците йе по-лъсно!

- Добре-де, а с кво че гьи подлазшп?
- Па еве

Симеон Костов

•, от вратата че за
почнем: “Мир Божии, Риста се роди! Да ви донесе 
първо разбирателство, та свак със евакога да ора- 
ти, а не да въртите гърбину йедън на друтога, кока 
имате шуту! А що си оратите и народ нема да чека 
с часове и дънове преди вашата врата и нема да га 
препрачате от врата на врата, оти вийе си не ора
тите.

- Не йе ли малко остро, а?
- Ако беше чекал преди вратата, че речеш и това 

йе меко!
- Па кико мислиш, че успейеш ли?
- Ако ми Господ помогне, може и да успейем...
- А ако не ти помогне?
- Тъгай нека им йе Господ на помощ!
- Друтьи че подлазуйеш ли?
- Кико бре нема да подлазуйем, я погледай кикву 

вейкьу надигал! Че идем и у Дистрибуциюту!
- Ещо при ньи?
- Па ега опрайе сметкьете за токат! Свак първи си 

платим и на свак първи пише “дут из предходни 
период” и никико да се откачим и да видим истина 
колко съм поарчил ток. Тия “предходни период” 
ме затрива...

- Па може он и да не йе отсъга, кой знайе койи 
предходни периоди су се закачили за нас, йедън 
ли беше... После Дистрибуциюту, куде че се одби- 
иеш?
^ - У Комуналното, ама там горе-дол е че се опра- 
иим, само не ми йе ясно кико они деле боклукат: 
боклук от дома, боклук от навънка, и не знам кико 
иоще? Нали боклукат йе буклук, а от боклук ни
що не може да се искара...

- Айде-айде, иди! А дали може да се искара че ви-
диштам! Малча

други и идва от завис- 
в. Обаче народът умее

ХЕ ЬЕРДАП СЪМ

Спи като младенец
Двама бизнесмени се сре

щат на коктейл и започват да 
водят разговор за живота, за 
бизнеса... Когато стигат до 
въпроса за данъците, единият 
казва:

- Ох, заради тези данъци 
напоследък спя като младе
нец!

"НЕ0ЕКА" 2уопсеш. - Рекага

- Рго12Уобп)а атЬа1ага га ргеЬгапи 

- Ргоггуобп^а 1 ргегаба р1а8ЙспхЬ тава 

Ье4ега_кб!@аЬу.Ь§;

- Що, бе? Всичко ли ти е
ЧИСТО?

- Не, бе! На всеки час се бу
дя и плача!

па
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