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Община Димитровград и австрийска фирма 
подписаха договор за сътрудничество

Срещн1ха § нови приятели 

от Г. йатеевац и Ярджиловци енергия
"Т'

* Става дума за инста
лиране на генератори 
за производство на

* Гостите от нишкото село посетиха гр. Перник и присъстваха на 
празника на сурвакарите и маскарадите игри в с. Ярджиловци

електроенергият, кои
то ще се задвижват от
силата на вятъра. 
Мощността на генера
торите ще бъде от 1,5
до 5 мегавата. С»1р^&

Цр Радио Босилеград след приемането на 
новия Закон за местно самоуправление

ЕЖМ1ИЧИН език
Съгласно новия Закон за местно самоуправление, който 

Щ Народната скупщина на Сърбия прие в края на миналата го- 
Дина, общините имат правото да бъдат основатели на медии 
за информиране на малцинствени езици, които са в служебна 
употреба в тях. Това на практика означава, че Общинската 

щ скупщина в Босилеград и занапред ще може да бъде 
д тел на Радио Босилеград, както и на бъдещата местна телеви-

у
основа-

зия, при условие те изцяло да излъчват програма на майчин 
български език. ЮВВУГ' 0*А©СУРВАКАРИТЕ ПАЕНИХА ВНИМАНИЕТО И НА ГОСТНИ■, 

И НА А ОМА КИ Н И ТЕ
Срещи с нашенци: Васил Савов, 
горнолюбатанин във Враня_За комуналната програлла 

в^митровград - 77,5 лллн. динара
Спешен бизнесмен 

в областта 

на металургията

Най-много пари
за уреждаме 
на градежите улици

Сда/л©

ОСВЕДОМЯВАМЕ читателите на "Братство", които 
са се абонирали за вестника, а не го получават редов- 
по, да се обадят на дописниците в Димитровград и Бо
силеград, за да им кажат точния си адрес. Преди 
ко се има предвид, че на някои улици са променени 
названията. Номерага на телефоните са следните: 362 
679 в Димитровград и 877 394 в Босилеград.
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Ивайло Калфин, министър 
на външните работи на България:

България се опитва 

да създава условия за 

диалог между Белград 

и Прищина

1!±а вил/

Община Пантелей разширява сътрудничеството си 
с български градове и села

!

та кина...
* На неотдавнашните Ви 
срещи в САЩ България по
лучи ли уверения, че мооке 
да разчита на подкрепа в 
случай на ескалиране на 
напрежението?

- Абсолютно. България и 
САЩ са съюзници, имаме от
личен диалог и пълно доверие. 
11а тези срещи пе разменяхме 
декларации и заучени фрази, а 
обсъждахме съвсем конкретни 
въпроси и възможни разви
тия. За пасе важно па Балкани
те да няма черни дупки и зам
разени конфликти. Надявам се 
и Сърбия да гледа по този на
чин па въпроса. Интеграцията 
в ЕС, икономическите връзки с 
България и с ЕС са в интерес и 
на ср ъбския народ. Но това ня
ма нищо общо с решението па 
въпроса с Косово. В ъв Вашин
гтон намерих абсолютно съга- 
сие по този въпрос.

* Господин Калфин, къде 
стои България ?ю темата 
за бъдещето на Косово, след 
като страните от Евро
пейския сък)з нямат един
на позиция?

- Много ми се ще да разбе
рем, че ЕС има единна пози
ция за Косозо. Вижте решени
ята на Европейския съвет - 
оценката на тройката, ангажи
мента да се изпрати европей
ска мисия, определението, че 
това е случай сам по себе си и 
не може да се свързва с други 
казуси по света. Това е една от 
позициите на България, които 
се превръщат в обща европей
ска политика - трябва да тър
сим съгасието там, където го 
има. Каквото и решение да се 
вземе за Косово, то ще бъде ло
шо - няма добро решение, 
щом няма съгаласие. Но тряб
ва да се гледа дългосрочно на 
въпроса - да няма замразени 
конфликти, да няма връщане 
към насилие, провокации и 
проливане на кръв, затваряне 
на граници и изолация, да не 
се допусне преливане на нап
режението в съседни страни, 
да не се допусне създаването на 
етнически или религиозно 
чисти държави - в Европа няма

/ дрноматевчани в Перник. В тяхната компания са и домакини
те - заместник-кметът Б. Боянов (в средата с каскет) и начал
никът на сектор образование В. Любомирова (до него)

* Имаше ли резултат от 
совалките Ви в Белград и 
Прищина?

- В Калифорния разговарях
с бившия държавен секретар Не винаги е удобно да се пъ- животновъдство и овощар- 
Джордж Шулц и той каза не- тува в чужбина. Но доколкото ство. Отглеждат общо около 
що много вярно - всеки очаква чужбината е България и се раз- 1000 овце, към 300 крави и съ- 
дипломацнята да реши ширяват връзките на вече уста- щата бройка 
най-тежките проблеми. Само новеното сътрудничество на домашни птици, 
че дипломацията в публична- нишката Община Пантелей с 
та й - представителна част не градове и села в съседната 
може да реши пито един те- страна, тогава всичко е много 
жък проблем, ако преди това по-лесно и приятно, 
не е свършена ежедневната ти- гл г
ха дипломатическа работа. Не- ЛюбеЗНИТе ДОМаКИНИ сурвакарите и маскарадните 
обходимо е натрупване - на Жителите на с. Горни Мате- игри. Толкова много участни- 
контакти, позиции, на съюзни- евац (Община Пантелей) има- ци и публика по дъждовен ден
ци. Посещенията, които нап- Ха само груба представа какво наистина рядко се случва. Мъ-
равпх, тряова да се разглеждат ги очаква при гостуването в же с традиционни облекла и
в тази светлина. Не сме и има- Перник и в с. Ярджиловци. маски, с накачени най-различ-
ли ^амоиция да намерим въл- Знаеха, че манталитетът, оби- ни чанове около пояса, моми в
шеоното решение^на прооле- чаите и традициите на хората традиционна носия в хорото, образование, култура и спорт в
ма. ългария, осооеио в пое- от двете страни па границата глъч, смях, любопитни малчу- общинската управа Драган То- 
ледните две години, се опитва са подобни, че при условие да гани... 
да създава условия за диалог имаш виза пътуването е без- 
между Прищина и Белград.

Т. Петров

кози, различни

Чудесните сурвакари
Истинска изненада гостите

от Г. Матеевац очакваше утре-
ден, по време на празника на

Глигор Христов

мановнч, бяха посрещнати от 
Сред най-популярните хора заместник-кмета на Перник 

е кметът Глигор Христов, кой- Боян Боянов и началника на 
то кара вече трет мандат, не са- сектор образование Евелина 
мо поради това, че и самият Любомирова. Тя каза, че дос

коро е била директорка на 
училището в Ярджиловци, ко
ето е с традиция от 165 години:

"Става дума за жизнено се
ло, в което винаги ще има дет
ска глъч, а ние всички макси
мално се стараем младите да 
имат перспектива",,

препятствено, цо... все пак ми
наваш граница.

Това "но" изчезна вече при 
първата среща с домакините 
им от Ярджиловци,на 13. де
кември в следобедните часове, янно сътрудничество с българ- 
Само след половин час помеж- ските общини Лом, Перник, Ка- 

.ду. си започнаха да/сй Приказ- сирна и Бобошево.
без преводач, да се питат за оога са реализирани два

съвместни проекта и се под
готвяш още 3 с тези и други 

Гостите узнаха, че селото с одщшш. Отделно качество 
любезните им домакини е на са пРек"те контактния биз- ДоВОЛНИТв ГОСТИ 
12 км от.Перник че има 1350 "семенни па селата Кнез се-

Окръжният съд във Враня на 15 януари постанови решение и за- жители които гтелимпп пя ло> Каменица и Г. Матеевац ' Ние за пръв път наживо 
държа в арест до 30 дни българските граждани Атанас Б. и Деян С., 'ботят „ Пеоник и (ПзАия И сьс Сталинска махала, видяхме такова нещо. Всичко е
заподозрени, че на 13 януари 2008 година в Босилеград са скъсали . има глаакзпгк ’ ° **" Ярджиловци и други българ- толкова приказно, че едуми не 
държавното знаме на Сърбия, с което са нарушили авторитета на сладкарски цех и Ски села. ‘ може да се опише. Знаехме, че
Сърбия. Съгласно чл. 175 на Наказателния кодекс на Сърбия въз- Царе_ ' — ' ' .---- българите са запазили тради-
можно е да им бъде наложена парична глоба ил и затвор до 3 месеца. ИЧ11И “Рьчици, които при той на времето е бид сурвакар циите обичаите че Са добре 

В съобщението па полицията се казва, че па 13 януари т.г. следо- работят "Някога в селото живееха 3 организирани, но такова нещо
бед, пред Дома на културата в Босилеград заподозрените са счупи- «3 ДУ ™ сега са 20). Останали- 300 души. Сега са почти три наистина не сме очаквали, 
ли дръжката на държавното знаме на Сърбия, скъсали флага и част те жители “ препитават от пъти по-малко, но през лятото Толкова са простосьрдечни, 
от него внесли в автобуса, с които трябвало да се завърнат в Ьълга- сме и до 2 800. Най-добрите не- обикновени хора че ние спе-

вРаИвалиевАБНо0сил^аДЛИТе ^Н°Ве Р°' ° К°ИТ° Т°ЗИ Д6Н Преби' В ЯРДЖИЛОВЦИ ГОСТУВа ща сега могат да сгоря/мГади- ■ циално ще се пошараем, кога- 
На граничния пункт "Рибарци" автобусът бил спрян и полиция- И ЧаСТ те. Имаме 96 ученици от първи то дойдат в нашето село да се

та в него намерила скъсаната част от знамето. Двамата български ОТ ДИПЛОМаТИЧбСКИЯ ДО осми клас и 27 деца в детска- чувстват, както и низ при тях
граждани били арестувани и закарани в полицейската станция в Бо- КОО та гРадина' която е съставна като у дома", заяви кметът* на
силеград; В багажа на един друг пътник - Непчо Р. - била намерена и ' част па училището. Ще напра- Г. Матеевац Божидар Стояно-
бухалка, заради което-.той платил глоба. ■ Истински куриоз бе гостува- вим всичко те да имат много вич.

Група членове на ВМРО от Шумен, Добрич, Варна и други шадо- "нН,° "а гТУ"а мадами от по-добри услозия за живот на 
ве от България, на 13 януари трябвало да присъстват на церемония Д«™оматическия клуб в Со- 
по отдаване почит на Мара Бунева пред паметната й плоча в Ско- Посредствено узнахме,
пие. След като поклонението било отменено заради трагичния ин- Че съпРУгш,,е на френския, 
цидент с македонския военен хеликоптер, при който загинали 11 ду- американския, руския и гер- 
ши, групата тръгнала за Босилеград, където младежите се поклони- майския посланици са твър- 
ли пред паметника на Васил Левски. ПУ1.Р де епечатпе"" от видяното в

Община Пантелей има посто-Инциденти: Скъсано знамето 
на Сърбия в Босилеград___

ватАрестувани двама 

български граждани
здравето, и семейната' обста
новка.

Няма да е прекадено, ако се 
село. Радвам се, че ни посетиха каже, че в Ярджиловци са се 
матеевчани и се надявам в бъ- срещнали приятели,..макар че 
деще да се посещаваме • и да се виждат за пръв, път. Всички 
сътрудничим по-активно", за- изразиха готовност сьтруднп- 
явй Христов. чеството да продължи и А3

С любезни думи гостите, има нови измерения, 
предвождани от началника запернишкото село. Момир Тодоров
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За реализиране на проекти от НИП тази година в Сърбия _____
и1Р_бъдат изразходвани 47 милиарда динара______________

Предимство на инфраструктурата Българите нямат нужда
Реагиране

* В Димитровградска, Босилеград- 
ска, Сурдулишка и Бабушнишка 
общини от НИП ще бъдат финан
сирани около 20 проекта

Правителството на Сърбия разпредели 
средствата на стойност от 47 000 000 динара, 
които през годината ще бъдат изразходвани 
за реализиране на проекти от Националната 
инвестиционна програма в републиката. От 
предложените 6938 проекта, от НИП ще бъ
дат финансирани 971, от които 721 в Цен- ... _
трална Сърбия, 191 във Войводина и 59 в Спортната Ша е Димитровград
КиМ. Според предложението на Драган 
Джилас, министър без портфейл в правител- 35 милиона за изграждане и ремонтиране на 
ството, задължен за тази програма, две трети пътища към туристическия комплекс Стара 
от целокупните средства ще бъдат похарчени планина, част от които са в тази община, 
за инфрасгруктирни проекти. Сред проекти
те, за които са отпуснати повечко пари - към нично-пропускателния пункт Рибарци дър- 
2,5 милиарда динара, са тези за изграждане жавата е отпуснала 57 000 000 динара, за по- 
на околовръстни пътища в Белград, за прив- добряване на водоснабдяването в Босилеград, 
личане на чуждестранни инвестиции, с които Добри дол, Райчиловци и Радичевци - 17 500 
да се създадат условия за откриване на нови 000, за изграждане на мост през Драговигци- 
работни места, са запланувани 1,6 милиарда, ца (в Босилеград) - 10 000 000, за ремонт на 
към 900 милиона динара за изграждане на ав- Здравния дом - към 6 650 000, за спортни тере- 
томагистралите Ниш-Димитровград и Лес- ни и детски игрища - 477 209 динара, 
ковац-Прешево, 100 милиона за модернизи- СУРДУЛИЦА За станция за пречистване 
ране на жп линията Ниш-Димитровград, 35 на отпадъчни води ще бъдат похарчени 40 400 
милиона за изграждане и ремонтиране на 000 динара, за подобряване на водоснабдява- 
пътища към Стара планина. ^ нето в общината - 22 260 356 динара, за из-

С повече проекта пред НИП бяха конкури- граждане на комунална и туристическа ин- 
рали и общините Димитровград, Босидег- фраструктура около Власинско езеро - 18 700 
рад, Сурдулица и Бабушница, а според реше- 000, за главен колектор за фекална канализа- 
нието на правителството зелен сигнал са по- ЦИя в Сурдулица -15 500 000 и за водоснабдя- 
лучили около 20. ването в селата в общината - 3 милиона дина-

ДИМИТРОВГРАД От решението на прави- ра. 
телството се чете, че на общината са отпусна- БАБУШНИЦА Според решението на пра
ти 21 000 000 за изграждане и ремонтиране на вителството в общината ще бъдат финанси- 
местни пътища, за обзавеждане на спортната рани три проекта от НИП: за изграждане и 
зала в града - 14 400 000, за ремонтиране на реконструиране на местни пътища са отпус- 
пътя от Поганово до Драговита - 5 000 000, за пати 34 000 000, за изграждане на плажен ком- 
развитието на туризма - 2 120 000, както и за плекс в града - 25 000 000 и за водоснабдяване 
доизграждане на водохранилището Ивкови в общината -14 000 000 динара, 
воденици - 2 000 000 динара. Отпуснати са и

бил пребоядисал 
на който писало "Територия 
на община Сурдулица" - поис
ках делото да се води на моя 
майчин български език. Васко 
Божилов служебно бе призо
ван като преводач от сръбски 
на български по делото срещу 
мен. На първите две дела той 
беше преводач и след това се 
отказа, понеже, както той ми 
обясни, не му били платили 
разноските по пътуването и 
превода. Аз го попитах защо 
той като журналист не разга
дае защо държавата не плаща 
за превода от сръбски на бъл
гарски, но той си зане защо не 
посмя тогава да каже истината.

В дългата си поредица Васко 
Божилов пише, че съдията 
Драган Янев през 2003 година 
за пръв път приложил закона 
наказателното производство 
да се води на майчин българ
ски език за делото по частна 
тъжба на Васил Такев срещу 
обвиняемите Димитър Ди
митров и Иван Николов. Впос
ледствие Васил Такев се отказа 
от частната си тъжба, прова
ляйки възможността делото да 
се води на българкси език. 
"Братство" тогава пак не поже
ла да публикува моя коментар, 
в който попитах какво е надде
ляло, правото на Васил Такев 
да защитава честта си, или ин
тересът на държавата делото 
да не се води на български 
език?

Тезата, че държавата ни е 
дала и гарантирала всички 
права и свободи, а ние не иска
ме да ги ползваме неведнъж е 
защитавана не само от "Брат
ство", но и от Националния съ
вет ма българското малцин
ство, Матицата на българите в 
Сърбия, общинските партии и 
сдружения. Тя дотолкова бе 
разпространена сред нас, че и 
държавните представители на 
Република България я приеха 
и се примириха с това, че у нас 
наиситна няма нарушаване на 
правата на човека, защото 
вижте, самите българите го 
казват! Оттук нататък ние загу
бихме най-здравия си съюзник 
в борбата за нашите права - 
България. Само КИЦ в Боси
леград, "Бюлетинът" и специ
ално Иван Николов разобли
чаваха докрай лъжата, в която 
всички вярваха, но този глас не 
можеше да стигне до всички и 

можеше да бъде разбран от 
всички.

Сръбската държава днес 
най-малко има нужда от дър
вени адвокати които, по стар 
навик продължават да твър
дят, че държавата ни е "дала" 
всички права. Ако това е така, 
тогава значи па нас ми е добре 
и няма никакъв проблем. Сър
бия днес трябва да признае 
мата си по отношение па мал
цинствата. Да им осигури пра
вата и да им създаде възмож
ност да се възползвт от тях. А 
това няма да стане с оправдава
не, а с безкомпромисно крити
куване па сръбските полити
ци, които представляват дър
жавата.

пътен знак,В поредицата 
"Братство" за 
(не)употреба на майчиния ни 
български език авторът Васко 
Божилов след дълго и широко 
писане, разтягане и увъртане 
на проблема, най-накрая 
се върна при същото заключе
ние, което властвуващата пар
тия ни повтаря десетилетия 
наред. Законът (който може и 
да не е съвършен) ни дава пра
во за служебна употреба на 
майчин български език, само 
че ние, българите в Сърбия, не 
искаме да го използваме! Тоест 
държавата не е виновна, винов
ни сме си ние самите. Нищо 
ново, чули сме го хиляда пъти, 
винаги, когато се повдигне 
въпроса за нару 
нашите права. Очаквах, че ма
кар и със закъснение Васко Бо
жилов ще даде отговор защо 
ние не искаме (или не смеем) 
да използваме националните 
си права и ще се опита да от
крие виновниците за това, но 
той хитро избягва да даде отго-

на вестник 
служебна

пак

БОСИЛЕГРАД За модернизиране на гра-

шаването на

исля че изследването на 
истината трябва да почне от 
отговора на въпроса къде е 
причината за страха на ония 
българи, които, както той каз
ва "всичко наблюдават отстра
ни"?

А отговорът е навсякъде и 
Васко Божилов, като дългого-

шен журналист на в-к 
Братство", го знае много доб

ре. Този отговор може да се 
прочете и в старите течения на 
вестника, особено от времето, 
когато ДСБЮ излезе на сцена
та и постави въпроса за поло
жението и правата на българ
ското малцинство и се превър
на в една от най-преследваните 
партии в сръбската опозиция.

И докато активистите на 
ДСБЮ (сред които бях и аз) 
през пролетта на 1995 година 
лепихме афиши из града със 
следното сьдержание: "Да сва
лим веригите на страха", "На
ционално достойнство, поли
тическа сигурност, икономи
чески просперитет - повече ня
маме какво да губим". Общин
ският отбор на СПС в Босилег
рад издаде съобщение, в което 
се казваше:

"Група екстремни национа
листи, числящи се към леги
тимно несъществуващия Де
мократичен съюз на българите 
в Югославия - ДСБЮ, сьс свои
те провокативни деяния се 
опитват да нарушават хармо
ничните традиционни между- 
иациоиални отношения в сре
дите, в които по-голям про
цент от жителите са числящи 
се към българското иафионал- 
но малцинство. Без какъвто и 
да е повод, ио с ясно определе
на цел, "активисти" на тази 
официално несъществуваща 
партия, започнаха да разпрос
траняват афиши в Босилеград 

иритиращо-провокативио 
съдържание, за които се знае, 
че се подготвят извън нашата 
страна и което предизвика ма
сови реагираиия и негодува
ния от страна ма населението".

Когато общинският 
за нарушения в Сурдулица за
веде дело срещу мен, че съм

ди

В.Б.

Синдикатите не са доволни от сегашната защита за работниците

Искат съдилища за трудови спорове
* Една от причините за инициативата е постоянното увеличаване броя на работни
ците, които стават жертви на самоволни началници, директори и работодатели

Съюзът на самостоятелните и ята им. Освен това дашш за тре- области, които твърдят, че ра- 
независими синдикати в Сърбия вога пристигат и от Агенцията ботниците са основната жертва, 
търси в републиката да бъдат "ТНС Медиум Галуп", според подчертават, че загуба ог всичко 
формирани съдилища за реша- които всеки втори работник в това има и държавата, включи
хме на спорове от областта на страната се страхува дали ще за- телио и нейната здравна каса. 
трудовите отношения на работ- пази работното си място или ще - Ние ще задвижим инициа- 
ниците и за тяхната защита от бъде уволнен. тива за формиране па сьдилища
самоволието на работодателите Макар че са алармаитни, тези за трудови спорове, кавито пап- 
им. Една от причините за ини- данни не са изненада за психоло- ример има в Словения. Това оз- 
циативата е, че постоянно се уве- зите. Те даже предупреждават, начава, че нередно уволненият 
личава броят на работниците, че вследствие самоволието на на- работник ще може в срок от 15 
които стават жер тви на самовол- чалниците и директорите, без дни да поиска съдебна защита и 
ните началници, директори и работа остават и работници, ко- да бъде върнат па работа. Убеде- 
работодатели. От уеб-сайта на иго добре работят и изпълняват ни сме, че тогава работодателят 
този синдикат узнаваме, че ра- трудовите си задължения. Всич- няма така лесно да изпрати пя- 
ботниците главно страдат пора- ко това твърде зле се отразява и кого на улицата, казва Славица 
ди това, че в множество фирми и на здравословното състояние па Савич, секретар на Съюза на Са- 
организации не съществуват ко- хората, които търпят тормоз и мостоятелмите 
лективни договори, с които да се унижение. Психолозите и про- синдикати па Сърбия, 
регулират правата и задължени- фесиопалистите от останалите

не

независими

В.Б.

в -Понеделник в Белград

Продажба на "Сточар" и "Търгокооп" ВИ-

Лгенцията предложени управителната лиралого димитровградско 
сграда, млекарницата, складове- предприятие "Търгокооп' с па
те и други обекти в село Желю- чалма цена от 430 хиляди динара, 
ша, след това кланицата, месар- На първия аукцион, който се

за приватизация 
януари т.г. насрочила аук- 

Щон за продажба
имуществото

сза 21
на часг от

на земеделскатакооперация "Сточар" от Ли- пипета, машинния парк, сел- проведе в края на ноември мина- 
м игров град. Имуществото на скосгопанската аптека и овце- лата година, бе продаден само 
фирмата е разпределено в девет ФеРмата в Боровско поле. магазинът на фирмата в село
'•аст и, които ще се продават от- 21 янУаРи е насрочен и вто- Трънски Одоровци, докато за уп-
Делно, а началната цена ще бъде рият аукцион за продажба на уп- равителната сграда нямаше за- 

милиона динара. Ще бъдат Равителната сграда па фа- иптересовани куповачи.
съдия Димитър Димитров 

- Трепсрски11. В.
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Интервю с Драган Филипович, изпълнителен директор на "Делта макси"

Заедно сме по-силни на пазара
лакта досега псе още не сме отпо- лата тази конкуренция? ланд". Според пас в България 350 магазина и имаме искрепо

има сегмент, в който бихме мог- желание да привлечем и &м- 
ли да навлезем с "Темпо" и кой- гарски стоки в тях. Следващата 
то е интересен за нас. За целта е крачка ще дойде през януари 
необходимо да намерим подхо- другата година, когато ще ва
лящите дестипации, на които почнем да се срещаме сконкрет- 
ще можем да отворим 
пито "Темпо".
* В кои градове в България да Работим. След това, разбира

се, сръбските потребители ще 
покажат дали имат интерес да 
купуват български стоки. Това

- Както в София, така и в дру- зависи от маркетинга на компа* 
фадове - Варна, ИИите и от качеството на про-

Вургас, Стара Загора, Велико дуктите. Вярвам, че има българ- 
Тьрново, Пловдив,,. Спооед нас ски СТОки, които са успешни на 
концепцията на "Темпо' би би- българския пазар и могат да зае
ла успешна във всички тези гра- мат специфични ниши и на 
Л°вс- сръбския. В момента обаче не
* Къде виЖдате незаетите
ниши на българския пазар? ти може да са тези продукти.

- В България липсват големи- * Очаквате ли нови конку- 
те формати магазини от типа ренти на пазара в Сърбия? 
хипермаркет, каквито вече има . Очакваме броят на между- 
в страните, кито преди три го- народните вериги в Сърбия да 
дини се присъединиха към 
Европейския съюз. Големите 
международни вериги като 
"Карфур*' и "Теско"вече навля
зоха там чрез придобиването на

Преди повече от два месеца 
"Делтасръбската ком папи я 

макси", която е маст ог "Делта 
холдинг", обяви официално 
придобиването па 85% от бъл
гарската верига за бързооборот- 
ни стоки "Пи кадил и". Новите 
собственици си поставят амби
циозни цели за бългаския пазар 
за следващите две-три години - 
да развият "Пикадили" и да въ
ведат още една верига - "Тем-

рили нов магазин. Планираме 
това да стане през втората поло
вина на 2008 година. Това ще бъ
де в един от новите молове в Со
фия. Най-сериозните ни плано
ве обаче са

- "Делта макси" доказа в Сър
бия, че познава търговията. В съ
щото време "Пикадили" доказа, 
че може да прави успешен биз
нес в своя сегмент в България. В 
същото време обаче сме наясно, 
че не може да има успех, ако ос
танем с тези 11-12 магазина, ко
ито в момента имаме в Бълга
рия. Успехят ще дойде оттам, че 
''Пикадили" има стратегически 
партньор с гоелми финансови 
възможности и в същото време 
двете компании имат достатъ
чен опит и ноу-хау, за да про
дължат да бъдат успешни па 
българския пазар и да запазят и 
умножат клиентите си. Пак каз
вам, че пие целим към специа
лизирана пиша за супермарке
ти и хипермаркети и не искаме 
да отиваме към модели па дис- 
каунтърите.
* Водите ли вече разговори 
да придобиете по-малки ве
риги в градовете извън Со
фия?

- В момента не. В бъдеще оба
че планираме да 
пови концепта на 
по-малък формат - "Пикадили 
експрес", и в по-голям - "Пика
дили екстра". Засега работата 
ни е концентрирана в намира
нето на нови терени и места, с 
които да разширим веригата.

предвидени за 
2009-2010 година. В момента за
едно с партньорите ни от "Пи
кадили" изследваме пазара и се 
опитваме да пабслжим новите

магази- ни компании, да определим с 
кои и какви стоки бихме могли

искате да отворите “Тем
по”?потенциални места за пови мо

лове или самостоятелни магази-
Изпълнителният гите по-големидиректор 

на "Делта макси" Драган Фили- 
пович разказва за конкретните 
планове на българския пазар и 
шансовете на компанията да се 
справи с вече изострената кон
куренция в България.

ни.
* В момента “Пикадили” се 
позиционира меЖду средния 
и високия клас на веригите

ате ли 
онцеп-

- Да, абсолютно. Според пас, 
ако се придържаме към този 
модел, ние ще можем да пред
ложим на клиентите си 
най-добрите услуги. В този сег
мент е необходимо да предлага
ме средно и високо качесгво на 
продуктите и услугите, но също 
така и па цените.
* Как оценявате конкурен
цията в България?

- В момента тя е доста сериоз
на и ще стане още по-силна, 
след като международните "иг
рачи" навлязат на пазара. През 
следващите години в България 
ще бъдат отворени първите ма
газини на "Карфур". Ту 
има вериги като ^Кауф 
"Била" и "Метро", които са ус
пешни на пазара. Но също така 
вярваме, че "Макси" и "Пикади
ли" могат да постигнат и задър
жат водеща позиция на пазара.
* Защо мислите, че верига
та ви ще е успешна при ця-

в България. Планир 
да запазите тази кс 
ция?

мога да кажа в кои точно сегмен-
* Как оценявате пазара в 
България?

- Когато решихме да навле
зем на българския пазар, започ
нахме да проучаваме неговите 
характеристики. Тогава преце
нихме, че за нас е по-добре да 
купим вече съществуваща вери
га и да продължим да развива
ме нашата концепция. Устано
вихме, че "Пикадили" в най-го- 
ляма степен отговаря на страте
гията, която "Делта макси" 
следва в Сърбия. Вярвахме, че 
веригата в България ще е успеш
на, ако предлага високо качес
тво на продуктите и средно ниво 
на цените. Именно затова из
брахме сътрудничеството с "Пи
кадили". Опу 
следващите две години плани
раме да развивам своя бизнес в 
България с бързи темпове.
* Какви са конкретните ви 
планове за първата поло
вин година?

- От финализирането на сде-

расте всяка година и големите 
компании да отворят магазини
те си. Ние се подготвяме да пос
рещнем конкуренцията. На то
зи етап съревнованието се води 

местни вериги или чрез изграж- предимно между компании, ко- 
данетона проекти на зелено. Та- ито са 0т бившите югославски 
зи тенденция вече се забелязва и републики. От големите между- 
в Румъния и се очаква и в Бъга- народни "играчи" в моемнта в 
Рия- Сърбия присъстват германската
* Каните български компа- "Метро", френската "Интер- 
нии да продават продукти- марше" с марката "Интерекс", 
те си в магазините ви в гьрцката "Верополус" с марката 
Сърбия. Какви компании “ "Веро", гакто и веригите то 
според Вас имат този Словения и Хърватска.
шанс?

- Вече направихме среща с 
българските производители, за 
да им представим компанията 
си и да ги запознаем с възмож
ностите за съвместен бизнес. В 
Сърбия притежаваме повече от

развием два 
"Пикадили" в

* Какви са конкретните ви 
планове за развиване на ве
ригата “Темпо” в Бълга
рия?

к вече
ланд",к нататък през

Тодор Петров
- "Темпо" е формат, който е 

съвсем различен от "Пикади
ли". Това е софтдискауитър, 
който е изключително успешен 
в Сърбия. В България той би мо
гъл да се сравни с този на "Кауф-

Бележка: Статията е по- 
лучила трета награда на ; 

журналистическия конкурс \ 
на в."Братство" ;

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

Бог е казал: "Не лъжесвидетелствай 
против ближния си и обичай го като 
себе си." Безбожната идеология падна 
към края на 80-те, а през 90-те години на 
XX век в бившите комунистически стра
ни, включително и в Югославия и Сър
бия, народът масово се връна към христи
янската вяра и църква. Мнозина "видни" 
нашенци обаче погазиха всички Божи за
поведи и към Демократичния съюз на 
българите в Югославия се насочи стампе- 
до от кривоклетници и родоотстъпници. 
Не за пръв път, ко сега явно и с неутолима 
страст сръбските ербап-патриоти с бъл
гарско посекло изпълняваха първата дър
жавна заповед: "Клевети ближния си, 
мрази го, нападай го!"

Политическа лотария за кариерис
ти, медиокритети и дребни сметкад- 
жии. Ега не сме забравили: през мрачно
то последно десетилетие на миналия век 
единственото рентабилно производство в 
Сърбия беше производството на вътреш
ни и външни врагове. Този "свръхпатрио- 
тизъм" беше най-желаната ''виза" към

"патриотизъм" в нашите краища. Затова 
алчни кариеристи, леви и десни патрио
ти, страхливи редактори и журналисти, 
насъскани активисти и сметкаджии, щат- 

неща(с)тни сътрудници на тайните 
служби се юрнаха към "джакпота", газей
ки законите и моралните норми. Ако 
"щастието" ги отминеше в едно теглене, 
не губеха кураж - лотарията ще работи 
още дълго, ще има награди.

За разлика от останалите малцинства в 
държавата (и в околиите държави), къде- 
то такова нещо беше немислимо, неверо
ятно много нашенци си грешиха душата, 
участвайки в срамната хайка срещу 
ДСБЮ. Все пак титлата "най-изтъкнати 
борци" против ДСБЮ грабнаха бившите 
директори на нашето издателство Венко
Димитров и Борис Костадинов, както и стена, а нашите краища стават тройно на националната идентичност на бълга- 
бившите общински гарнитури б Цариб- "чувствителна зона": територии на мал- рите в Сърбия, а практическото му реали- 
род и Босилеград, начело с двойките Дра- цинство, граничещо с държавата-майка, зиране започва с прословутото преиме- 
ган Колев - Никола Стоянов и Васил Такев области до линията на конфликта между нуване на Цариброд в Димитровград 1950 
- Сотир Сотиров. социалистическото самоуправление и ре- г. За четири десетилетия, в типично мръс-

Специална употреба па "моркова и алния социализъм и предели край лини- на политическа търговия с държавата, на- 
тоягата". Откъде такова безбожие в на- Ята на студената война между Запада и шите кариеристи и родоотстъпници про- 
шето малцинство? По инерцията на без- Изтока. А такава зона е "рай" за тайните дават почти цялата самобитност на мал- 
божните десетилетия? Под влиянието на служби... цинството. Но държавата е лукав купувач:
нашия "генетичен" фелер - завистта и ® такива условия започва специалната самата тя подбира "нашите" продавачи 
сметкаджийството? По-скоро това бяха употреба на "моркова и тоягата". Класи- чрез постоянна идеоложка диференциа- 
предпоставки, а причината е в държавна- ката е: вземеш ли моркова, тоягата си ми- ция и кадрова политика, водена с помощ
та дресура, на която беше подложено на- РУва- А в нашите краища: вземеш ли мор- та на даваното "отгоре" съгласие за мо- 
шето малцинство през дестеилетията кова, щете стигне тоягата! С други думи - рално-политическа "подобност". 
след ИБ-то. вие/ българите, имате всички национал- Така стигаме до 1990 г., когато се появя-

Сблъсъкът между Тито и Сталин дона- ни пРава по политика и по закон, но ако ва Демократичният съюз на българите 
ся на нашите хора не само гибел край гра- искате да ги ползвате, ще ви стигне тояга- Югославия. На българите ли? Ето нова 
ницата и страдания на Голи оток, но и ед- та въз вид иа полицейски досиета, поли- печалба за безскрупулните политически 
на дългосрочна беля. Той измества лини- тическа неблагонадеждност, тайно и явно търговци! 
ята на големия световен конфликт от гра- преследване, безработица... Дко пък 
ницата с Италия на границата с България. "доброволно" се откажете от национал-
Затова "нашата" граница става пс-сграш* ната си идентичност и полагащите ви се (в следващия брой: Как една заповед 
на берлинска стена и от самата Берлинска права, държавата няма да ви остави без от Белгоал стана "диктат от София")-

награда Л ака с проектирано задушването р м м

/^ЧПЕТРОВ---------^------------ ------------------------- :

АКТУАЛЕН СЪВЕТ
-ТСУГДИ^СБЮ-ТО
и не Не грижи 
ъякяриеР--^— 
кятл!!! )

ни и ' ~ РЖк, & тия м-&рни ВРе-меня, човек ди х&яне 
някьквд хяриерд?/ у

^много ттросггъ, 
^

•/ л
/ г3 %ч

постовете и привилегиите в захванатото 
от остра икономическа и духовна криза 
сръбско общество. Изпълнявайки по за
дача или по условен рефлекс подмолните 
стратегии на креаторите на политичес
ко-пропагандната война, старите и нови 
ербап-патриоти от малцинството час 
по-скоро разпънаха на кръста ДСБЮ без 
аргументи и доказателства, без конкретна 
вина, причина и повод. От дългогодиш
ния 'опит те знаеха, че държавата ще ги 
"пригледа", защото съюзт?т имаше в наз
ванието си две думи, много омразни за 

ежим: "де-

в

Кирил Георгиевнационал-социалистическия р
мокра гичен" и "българите". И още нещо: 
държавата много добре плащаше такъв
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|1а 59-то място в Индекса 

икономическа свобода 2008
Със заповед
на министър Петър Димитровна
Износът
на електроенергияБългарската икономика е та. Нивото на икономическа г.), имат общ резултат от 60,3 

62,9 процента свободна свобода по света не се е про- точки (100 т. е най-високата 
според Индекса на икономи- менило значително от 2005 степен на свобода). Светов- 
ческа свобода 2Шо, което я година, като явен напредък ната икономическа свобода 
поставя на 59-о място в из- се наблюдава само в два от се повишава с 2,6 точки в 
следваната световна съвкуп- петте района, изследвани в сравнение с първия Индекс 
ност. Резултатът на страната 14-тото издание на Индекс от 1995 г. Преди България в 
е с 0,9% по-висок в сравнение на икономическата свобода, класацията са Армения (28 
с данните от 2005 година, оповестен от Фондация Хе- място), Ямайка (45 място), 
главно заради подобряване ритидж и “Уолстрийт Коста Рика (49 място) и 
на свободата на търговията. Джърнъл", съобщава БТА. Албания (56 място), а след 
България е на 28-мо място от 157-те държави, класирани в нея са Гърция (80 място), 
41 страни в Европа с резул- Индекс на икономическа Полша (83) иХърватия (113). 
тат малко над средния за све- свобода 2008 (с данни от 2006

е ограничен
Износът на електроенергия ще бъде временно ограни

чен, за да бъдат покрити нуждите на вътрешния пазар, съ
общи БТА, цитирайки министъра на икономиката и енер
гетиката Петър Димитров. Той заяви, че вече е издал тази 
заповед, след като се е осведомил, че е в неговите правомо
щия да го направи и след като е получил становище от 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че 
при екстремни ситуации държавата може да ограничи из
носа на енергия. В момента няма заплаха за стабилността 
на енергийната система в България, приемете просто, че 
съм по-предпазлив, каза Петър Димитров. Той обяви, че 
ограничението ще бъде в сила до 31 март.Два законопроекта в селското 

стопанство Законопроект за обезщетяване
Законодателната програма на Министер- ще бъдат предложени от МЗП за този период г-|р)1/, Г)ТЧ\/ЖЛПВПНе НО ИМУЩвСТВО

сгвото на земеделието и продоволстивето - Законът за подпомагане на замеделието и —I—--------- <-——---------------------------*------------------
(МЗП) и мерките за преодоляване на пробле- развитието на селските райони, който ще бъ- —^ ___ ___
мите в животновъдството са обсъдили ми- де внесен в Министерския съвет през месец Щ йЪйЪй*' 1 Ц ДДДГДНЯ.
нистьр Нихат Кабил и ръководството на пар- март, и Законът за хидромелиорациите и по- '
ламентарната комисия по земеделие, сьоб- ливното земеделие, който ще бъде внесен ТЖЛкШЖЖЖ 'МЖ1%Л'#ШГЖТШЖ
щи пресцентърът на МЗП. Министър Кабил през юни. Обсъдени са били и проблемите в Ч ® Ж *Ж у #14/ м ВЯ ЖИтЖЖР Ж Шл
и политическият кабинет на министерството сектора на животновъдството и мерките, на- ___ ____ ___ ______
са се срещнали с председателя на парламен- белязани от МЗП за преодоляване на пробле- ТВ51 I Ш *Ж ЖМ0Ш
тарната комисия по земеделие и гори Васил мите в сектора. ст Жг
Калинов и заместник-председателите Вен- Друг акцент на срещата е било пълноправ- № 9 И|И м*#!*
цислав Върбанов, Ангел Тюркеджиев и Юнал ното членство на страната в ЕС и прилагането Ж “жжжЯЯ^
Тасил вчера след първото заседание на На- на европейските регламенти. Министър Ка- 
родното събрание за тази година. Министър бил е подчертал, че през 2008 г. ще бъде под- 
Кабил е запознал ръководството на комисия- готвена българската позиция по междинния 
та със законопроектите, които МЗП ще внесе преглед на Общата селскостопанска полити- 
за разглеждане в Министерския съвет през ка на ЕС, която ще даде отражение на плано- 
първата пловина на 2008 г. Два нови закона вия период 2013-2020 г.

Собствениците на отчуждени или подлежащи на отчужда
ване от държавата и общините имоти да получат парично 
обезщетение, равностойно на отчужденото имущество, пред
вижда обсъденият на първо четене законопроект на ДСБ за 
обезщетяване на гражданите при отчуждаване на имущества 
от държавата и общините. Предлага се стойността на имота, 
от която зависи размерът на компенсациите, да се изчислява 
към момента на получаването на обезщетението. Предвиде
но еразмерът на обезщетенията де се посочва на стойността 
на обезщетението в съдебен акт, или посредством експерти
за. Обезщетенията по този закон се изплащат в срок до три 
години от регистрирането им, ако в специален закон не е по
сочено друго. Сумите ще се превеждат само по банков път на 
посочена от титуляра на правото на обезщетение банкова 
сметка, информира БТА. В случай, че банкова сметка не е 
представена, да се разкрива служебно, а титулярът да се уве
домява в двуседмичен срок от изплащането на обезщетение
то, а ако това е невъзможно, чрез годишния отчет на Регистъ
ра на обезщетителните права, се предлага в законопроекта. 
Регистърът на обезщетителните права ще съхранява инфом- 
рацията за обезщетитлените права ма физическите и юриди
ческите лица, предвнджа проектът. Той ще бъде електронен 
и ще е орган, подчинен на Министерския съвет, но със самос
тоятелна администрация. Идеята на проекта е да се създаде 
единна процедура за цялостно решаване на всички случаи, в 
които се полагат обезщетения, мотивира предложенията на 
ДСБ заместник-председателят на групата Екатерина Михай
лова. Тя уточни, че предлаганите разпоредби се отнасят как- 
то за случаи от миналото, така и за казуси, които възникват 
или ще възникват в бъдеще.

Млекопроизводители протестират
^Млекопроизводители от цялата 
страна протестират пред Минис
терството на земеделието и про
доволствието заради липсата на 
държавна помощ.

За да бъдат по-красноречиви в исканията 
си, фермерите в сряда докараха камион с 
мъртви крави. За кравите от фермата на 
Андриан Цаконски от врачанското село Тър
нава казаха че са умрели от глад.

Цаконски от Национална асоциация на 
млекопроизводителите заяви: "Ние се съби
раме с исканията да ни бъде обърнато вни
мание на декларациите, които внесохме на 
27 и 28 декември за субсидиране па нашето 
животновъдство, защото ние загиваме. 
Исканията ни са 350 дв. на крава, 210 па юни
ца, 370 па биволица, 40лв. на овца, 30 на коза.

Искаме да можем да просъществуваме, да 
останем на пазара, да има българско мляко и 
българско месо на българския пазар. Защо
то ако не Е края на миналата година беше предиш- 

бъдат удовлетворени нашите иска- ният протест на млекопроизводителите. Те 
ния, нашият отрасъл ще бъде ликвидиран и недоволстват заради недостатъчната дър- 
всичко трябва да бъде внос, с двойни цени. жавиа субсидия, която ги поставя на ръба на 
1 ряова да се преборим, не само ние, но и ця
лото общество трябва да ни подкрепи".

"Междинните" 

доклади на ЕКфалита.

по напредъка 

в правосъдието 

на 31 януари?От 1 март ще субсидират 

качественото мляко Говорителят на заместник-председателя на Европейската 
р, л комисия и отговарящ за правосъдието, свободата н сигурнос-
ит 1 март стартира целевата субсидия за то досега на всеки два месеца. По финансова- тта Франко Фратини заяви за БТА, че "междинните" докла ш 

произведено и предадено качествено мляко, та линия се въвежда и горна граница за под- па Европейската комисия по напредъка във вътрешните ра- 
ова е решил Управителният съвет на Дър- помагапе от 18 литра дневна млечиост за кра- боти и правосъдието в България и Румъния може да бъдат 

жавеп фонд "Земеделие". Подпомагането е в ва. Максималният размер ма паричните разгласени на 31 януари. ’’
козе 1Р„"а °'20^ за лип,Р качестве»° <<Раве и средства, които всеки регистриран земедел- ЕК съобщи през септември миналата година, че през януа- 
волскК „ И 0,25 лв- 33 лт'ьр качестве'ю би‘ ски производител може да получи за една ка- ри т.г. ще има междинни доклади за двете страни в рамките 
СубсМл,1 мляко' с,'общапат от фонда, лендарна година по всички краткосрочни па механизма за сътрудничество и контрол. Това стана във 
заделетГ™,.- СС изплаща изчерпване ма финансови линии па ДФ "Земеделие", е 150 връзка със създало се впечатление в Комисията, че по неиз- 

Млекоппг,м-,оСГВа' лв' ‘аа финансова подкрепа в сектор "жи- вестни причини в България се очаквало такъв доклад да бъде
Дидатсгваг^пп3 одителите 11(6 м°гат да кан- вотновъдсгво са предвидени общо 24 мили- разгласен или в края на същия месец или в началото па ок- 

,ваг по мярката всеки месец, а не как- она лева. гтом ври.
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Президентски избори Радио Босилеград след приемането на новия 
Закон за местно самоуправление^Извършени технически подготовки Ще излъчва програма 

само на майчин език
ОС и занапред ще може да бъде ос
новател на Радио Босилеград, както 
и па бъдещата местна телевизия, 
при условие те да излъчват програ
ма на майчин български език

Съгласно тота да излъчване на програма на 
новия Закон територията на общината, 
за месгио са-

Право да гласуват на предстоящи
те президентски избори ще имат 
8659 гласоподаватели

В Босилеградска община са извършени 
всички необходими технически подготовки 
за провеждане па президентските избори, 
насрочени за 20 януари, оповести Станиша 
Зиновиев, началник на общинското управде- 

Босилеград, който координира работа
та на общинското работно тяло, задължено за 
изборите.

За всичките 31 избирателни пункта, 
нто в неделя ще се гласува, са осигурени необ
ходимите технически съоръжения, а предос
тавени са и писмените призовки па всички 

граждани в общината. На пред
седателите на шестчленните избирателни съ
вети в постоянния състав за всичките 31 изби
рателни пункта тези дни е предоставен изби

рателния материал, а работното тяло за тях е 
организирало и инструктаж как да контро
лират избирателния процес с цел той да бъде 
успешно проведен. Покрай шестте члена в 
постоянния сьстав, в които са назначени 
представители на политическите партии, въз 
основа броя па депутатите, които партиите 
имат в Републиканския парламент, във изби
рателните комисии ще има и по двама пред
ставители на деветимата камдидат-президен-

Огработното тяло узнаваме, че за контрол моунравле-
бориге всеки член па избирателните ко- пие' койго

ще получи по 2000, докато на предсе- скупщина
дателите и на техните заместници ще бъдат Ливна Велинова ^ 
плащани по 2500 динара. прие в края

Според данните от избирателните списъ- на миналата година, общините 
ци в Босилеградска община право да гласуват имат правото да бъдат основате- 
па предстоящите президентски избори ще /,И па медии за информиране на 
имат 8659 гласоподаватели. П.Л.Р. малцинствени езици, които са в

служебна употреба в гях. Това на 
ПрактИка означава, че Общин-

Акция на Сдружението на пенсионерите и на ПУПС ^шпРСеГ.Тм^"ед“^смоИ
вател па Радио Босилеград, какго 
и на бъдещата местна телевизия,

ние в
Главният редактор на Радио 

Босилеград Дивна Велинова каз-
ти.

на ко ва, че е изключително доволна от 
новите законопредписания, с ко
ито се сьздават условия за разви- 

формирането на май
чин език в Босилеградско, където 
над 90% от жителите са българи 
по националност. Според нея се
га Общинската скупщина ще 
трябва да отдели Радиото от 
Цен търа за култура и да форми
ра отделно обществено пред
приятие.

Велинова изтъква, че вече е из
готвила проектопредложение с 
нова схема за работа на Радиото, 
в рамките на която ежедневно 
ще излъчват по 10 часа собствена

на из 
мисии

тие на инс
пълнолетни

Подписки за промяна 

на пенсионния закон
при условие те изцяло да излъч
ват програма на майчин българ
ски език.

Според Закона за радиораз-
^ пръскване до 31 декември /007

Представители на Общин- рите на Сърбия и на ПУПС. и да се съгласуват с иифлаци- година трябваше да бъдат прива- 
ското сдружение на пенсио- Организаторите изтъкват, ята. В сдружението подчерта- тизирани всички електронни ме- 
нерите и на общинската орга- че с акцията се цели да се съ- ват, че това е така наречен чгнио основатели са оо-
низания на Партията на берат най-малко 30 хиляди швейцарски модел за изчис- оТгю-голячГчТстот3 честните 
сдружените пенаюнери в подписа, колкото са необхо- ляване па пенсиите, който ве- електронни медии в Сърбия, ко- 
съроия тези дни в дими да се внесе в парламеи- че се прилага в някои съседни ито излъчват програма на мал-
Босилеградска община съби- та инициативата за промяна страни. цинствен език, в Радио Босилег-
рат подписки за промяна на на пенсионния закон. Пред- От пенсионерските орга- рад, който е в състава на Центъра
закона за пенсиите и за осво- ложените изменения пред- низации сочат, че само на те- 33 култура, не бяха предпрнема- 
бождаване от плащането на виждат пенсиите да бъдат га- риторията на Босилеград и никакви дейности във връзка 
ТВ-таксата на пенсионерите, рантирани на 70% от средна- Райчиловци вече са събрали стова-Освен другото радиото ла- 
които получават минимални та заплата в републиката и да над 300 подписа, а се надяват
пенсии. Акцията се провежда се увеличават ежегодно в раз- до края на акцията, която ще квателна агенция Сполучи чес- 
по инициатива на ръковод- мер от 50% от ръста на сред- продължи до 25 януари, да :
ствата на Съюза на пенсионе- ната заплата в Сърбия, както прибават над 1000. Те изтък

ват, че освен пенсионери, в 
акцията се включват и други 
граждани от цялата терито
рия на общината.

програма.
- Покрай информативни еми

сии, в рамките на новата схема 
ще бъдат включени и други пре
давания от различни области на 
живота икономика, култура, 
просвета и пр, сочи тя. Основно
то е програмата да запазва кул 
турната и национална самобит 

ия.ност на българите в Сърб 
рамките на 24-часовата програ 
ма е предвидено да се преизлъч 
ват и информативни емисии от 
Първата програма на Радио Бел 
град, както и музика от различнт 
жанрове.

Велинова подчертава, че Ра
диото има нужда от нов предава
тел и от други съоръжения, с ко
ето да се подобри качеството на 
сигналите, които ще могат да се 
хващат на цялата територия на 
общината. Медията се нуждае и 
от допълнителни помещения за 
работа на заетите.

След приемането на Закона за 
местно самоуправление Репуб
ликанското правителство прие 
заключение за прекратяване на 
процеса на приватизация на 
всички местни радия и телеви
зии, които излъчват програма 
па малцинствен език.

Горна Аюбата

Готвят се да 

ремонтират черквата
ПА.Р. ПА.Р.

Димитър Димитров протестира срещу съдебни присъди

"Аз съм неоснователно отсъден"
Няколко плаката пред Общинския съд в Боси- ше и в "Слога". Тогава отговорните лица от пред 

леград, които поставил Димитър А. Димитров прнятието освободиха, а мен ме заподозряха 
. хА рспероки, тези дни привличат вниманието на съдиха, разказва Димитров.
:Ч,жг- минувачите. Димитров, който в предобеднпте ча- Топ изтъква, че посредством адвокат от Сурду- 

сове седи до плакатите, казва, че по този начин лица обжалвал присъдата на първоначалния съд 
протест ира срещу присъдата на Общинския съд в пред Окръжния съд във Враня, обаче той я потвър- 
Ьосилеград, с която, както твърди, е "неосновател- дил. Димитров недоволства и срещу адвоката, 
но отсъден на 3 месеца затвор, условно до 1 година, който не искал да обжалва присъдата пред Вър- 
както и да плати 4,3 топа брашно и трици". ховния съд на Сърбия, заради което загубил пра-

,/ В Л°Г0В0Р с общественото предприятие "Сло- вото да търси правдината посредством съдебните 
та на 23 март 1997 година с камиона на моята час- институции. "До днес не съм плащал глобата, а хо- 
тна фирма докарах брашно и трици от Панчево за ра от оосилеградския Общински съд "пописаха" 
магазините па това предприятие в Радичевци и ми камиона. Аз съм невинно отсъден и се надявам, 
I ложие. След като официални лица от "Слога" ми че истината накрая ще победи", 
подписаха документ, че стоката е пристигнала - С мирния си протест сега искам да апелирам 
при тях, една част от брашното и триците закарах към всички, които могат да ми помогнат да пов- 
в Радичевци, а останалото .... „ _
количество от 4,3 тона отка- ДО7. Ш '

Църквата “Свети Архангел Михаил" рах и стоварих в Гложйе. г.~": Ш
През 20С0 година бях попи- Цй.тШШЬШСИ.

Съветьт на МО Горна Любата тът включва и монтиране на но- кан в качеството на свиде- . ШИ 1][ЬМХ/\ Ян
и Църковният съвет в селото пла- ви олуци, ремонтна вътрешната тел в Общинския съд в Бо- Й ГЧЖ1 а ткт I 
пират тази година да ремонти- и на външната мазилка и др силеград по делото, което , .
рат храма "Свети Архангел Ми- - Неотдавна проведох разго- се в°Деше срещу заети в С ЖИШЛАТА I
хаил'. Вече няколко години те се вор с кмета, който мл обеща, че "Слога", заподозрени в зло- * (пепел'. П ' ■
опитват да го възобновят, обаче ще положи усилия да ни осигу- употреба с брашното и три- ЙЙЙиЛаГшг
досегашните им усилия бяха без- ри финансови средства от бгод- чите, които аз бях откарал в ЩД ЯIМ/и Нг !рЩ 
резултатни. _ жета. Представители на Църков- Гложйе. Съдът поиска от ЮЩЩЕЩДО[§Н

1 орна Любата ния съвет вече са имали срещи с мен предоставя доку- рЩзд/$|ГГ УЦДШТГ,
Славчо Христов, казва, че мина- определени организации в Бъл- мента' с който се потвър- — /ивд'С 
лата година със съдействието на гария, които също са изразили ясдава, че съм докарал
съответните служби в общинско- готовност да ни окажат финансо- брашното и триците в
то управление са изготвили про- ва подкрепа, а очакваме помощ Гложйе, но въпреки че при-
ект за ремонт на църквата, за чи- и от наши преселници, които тежавах такъв документ,

реализиране са нужни над 1 живеят във вътрешносгта на т°п по необясним начин ми
милион динара. Покрай цялос- Сърбия и в Македония, сочи той. беше изчезнал. Учудващо
тното подменяне на покрива и П /I Р ЗВУЧИ и фактът, че дублика-
на кровната конструкция, проек- . тът на документа го няма-

и от-

й

.
I

Дг-

-.у. . . С.г:->'
лияят да се възобнови 
делото и да бъдат отсъ
дени истинските винов- 

-.[$ ници, подчертава той. 
м Безрезултатни останаха 

опитите ми за помощ, 
които през 2005 година 
отправих към Минис
терството на правдата б 
Белград, Посолството 
на Република България 

Сърбия, ЮКОМ, На- 
ц ционалния съвет на 
■ българите, в Сърбия, 

Хелзинкския комитет и 
други институции, 
кой от тях не ме уважи 
поне с отговор, подчер
тава Димитров.

тм
вметьт на

3
Ни-

.ДК*г и -
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пйшина Димитровград и австрийска фирма 
и п,лглха договор за сътрудничество______ Одобрени осем проекта от НИП
под

Пристигат 113 милиона динараЩе получаваме 

енергия от вятъра конструкцията на пътя от По- 
ганово до Драговита.

Министерството за 
дежта и спорта ще отдели 14 
400 000 динара за заключи
телните работи около спор
тната зала в града, 
най-после би трябвало да за
работи. Доколкото е известно 
средствата ще бъдат изпол
звани за довършаване

за спортна стрелба, 
единствена от този вид в Сър
бия.

Това е наистина добра но- икономика и регионално раз- 
* Става дума за инсталиране на генератори за вина за Димитровградска об- витие отпуска 35 814 000 ди- 
ППОИЗВОДСТВО на електроенергия, КОИТО ще се щина: от °бщ° 18 проекта, с нара. Важно е да се напомни, 
задвижват от силата на вятъра. Мощността на които общината ка',дидат_ че проектьт ще се реади™разадвг л р 1 I а па ства за СредСтва от Нацио- поетапно и посочените ср
генераторите Щ О Д ОТ 1,5 ДО 5 мегавата. палната инвестициона прог- ства са за първата фаза. О

Кметът на Димитровградска та за своя сметка по системата рама, зелена улица получиха менатото министерство ще 
община д-р Веселин Величков и ключ, т.е. завършен обект. осем. Общата стойност на финансира с 2 120 000 динара
Деян Йелич от фирмата АНа Сърбия е страна сьс значител- приетите проекти е над 113 инфраструктурата за разви- 
ггоир ОТ Австрия подписаха на ни потенциали за този вид енер- милиона динара тие на туризма в общината.
№ януари договор за сьтрудни- гия, особено във Войводина, юж- С два милиона динара се Миналата година бе асфал-
46 Цфгга на договора е да се обез- Преце"^ подкрепя проектът за из- тиран пътят от0п°Г®“а
печава енергия от екологичен и на страната за ползване на енер- гРаЖ4ане на помпената сис- манастир до село Поганово, а 
възобновим източник, в случая гията на вятъра са условно зна- тема и водопровода отбодох- сега Министерството за 
от вятъра. Става дума за инста- чителни. Досега в Сърбия няма ранилището Ивкови водени- фраструктура за тази цел от- 
лиране на генератори за произ- изградена централа за производ- ци до резервоара над града, пуска 21 милион динара, 
водство на електроенергия, кои- ство на енергия от вятъра. Но до- Да напомним, че проектът ве- Тъй като за развитие на ту-
то ще се задвижват от силата на говор за изграждане на първата че е реализиран, а средствата ристическия комплекс Стара 
вятъра. Мощноста на генерато- такава е подписан в община сега са одобрени от Минис- планина са необходими пъ- 
ритеще де от , до мегавата. Инджия. и вания пок терството за икономика и ре- тища за досп,п до бъдещите

Австрийската фирма ще из- че енергията от вятъра би могла ™онадно развитие. Същото скитерени, налага се изграж- 
върши всички необходими из- да бъде една от най-икономич- министерство дава три мили- даненапътя от моста над Ка- 
мервания на силата на вятъра в ните и безспорно най-чистите она динара за реконструкция меничка река до местноста 
общината, за да се намерят енергии. В Европа, особено в Хо- на магистралния водопровод Изворище и нататък. Общи- 
най-подходящи локации за пое- ландия, Дания, Германия... вет- 
тавяне на генераторите. Когато рогенераторите са съставна част тръби, 
това бъде направено, задължи- от пейзажа им, а не малко ги има 
телно на общината е да обезпечи и в Източна България. Да се не
подходящите места. Всички ос- дяваме, че наскоро ще станат и 
танали необходими дейности, съставна част от пейзажа на на- 
като прибавяне на разрешител- шата община, 
ни, проекти и пр., прави фирма-

мла-

ед-
по-

която

на за
лата

ин-
М това не е всичко! Тъй ка

то Димитровградска община 
участва и с няколко регионал
ни проекта, да споменем и то
ва, че са одобрени средства за 
бъдещата 
Ниш-Димитровград (900 ми- 
лона динара), за жп линията 
от Димитровград до Ниш - 
100 милиона и за регионал
ното сметище в Пирот - 50 
милиона динара. Не е шега, а 
е факт, че Димитровградска 
община този път е минала с 
повече проекти от Пирот ка
то окръжен център, където 
ще се финансират само 6 про
екта на обща стойност 152

автомагистрала

и за подмяна на азбестовите ната сама не е в състояние то
ва да финасира и затова Ми- 

В края на миналата година нистерството на инфраструк- 
край граничния преход "Гра- турата ще отдели 30 милиона 
дина" бе направена първата динара за първата фаза на пъ- 
копка за фабриката за мон- тя - от моста до с. Каменица.

Добра новина за всичкид Т таж на телевизори в рамките
на бъдещия Стоково-тран- драговитчани е, че с5 милио- 
спортен център. За неговото на динара от същото минис- 
развптие Министерството за терство ще се финансира ре-

милиона динара.
На президентските избори в неделя А.Т.

9 471 избиратели имат 

правото да гласуват
77,5 милиона динара за общинската комунална програма

Нам-ияшг© пари за уреждане 

на градските улащиВ избирателните списъци за президентските избори в неделя 
са вписани имената на 9 471 жители на Димитровградска общи
на. Те ще гласуват на 23 избирателни пункта, 9 от които са в града: 
в Народната библиотека, стационара,"гимназията, детската гра
дина в квартала "Сателит", детската градина на улица "Бошко Бу
ха", основното училище, Дома за стари и пенсионери, Центъра за 
културата и в бившото конфекционно предприятие "Свобода". 
Избирателни урни ще има и в селата: Лукавица, Белеш, Желюша 
(на две места), Гоин дол, Градинье, Куса врана, Трънски Одоров- 
ци, Долна Невля, Поганово, Височки Одоровци, Смидовци, Пър- 
топопинци и Каменица. Б. Д.

Общо 77 милиона и полови- града, са 14 милина и 340 хиля- ще бъдат вложени 13 500 000 
на са предвидени в общинския ди динара. Тази дейност под- динара. Става дума за строене 
бюджет за 2008 г. за реализа- разбира освен почистване на на пешеходен мост над река 
ция на комуналната програма, улиците и изнасяне на боклука Нишава до базата на "Градил" 
Най-годяма сума е определена от крайградските селища, чие- и пътя около спортната зала. В 
за улиците в града - общо 23 тепе па снега, хващаме на без- тази сума са включени сред- 
500 000 динара, от които ще бъ- домийте кучета... ствата за материалните разхо-
де изплащан и заема, с който Ще продължи и уреждане- ди за работа на залата, за под- 
бе направена реконструкцията то на зелените площи в града, мяна на пода в градската цър- 

главната улица - 12 900 000 засаждането на дръвчета, ква, за уреждане на простран- 
динара. За лихвите за този кре- уреждането на празните пло- ството около сградата на об 
дит са предвидени 2 500 000, а щи около двумостовието, как- щината...

■ротоарите - 1 500 000 дина- то и акцията за избиране на За два пешеходни моста в 
За преасфалтираие па глав- най-добре уреден балкон и Трънски Одоровци и в Искров- 

иата улица от Здравния дом до двор и пр. ци са определени 500 000 дин.
Лукавашка рампа (13 055м2), За уличното осветление са Запланувани са пари за подпо- 
за улица "Христо Ботев" от предвидени 8 600 000 динара, а магане на местните общности, 
черквата нагоре, за улица "8 почти половината от тях (4 000 за подържане на жп прелези- 
март", "Светосавска , "Ниш- 000) - за разширяване па ние- те, за проекти ...Или общо 77 
ка , "Елин Пелин", "Хилам- котоковата мрежа в няколко 500 000 динара. Да напомним, 
дарска"... ще бъдат изразход- селски местни общности и ма- че през миналата година за ко

муналната инфраструктура са 
85 100 000 дина- 

А.Т.

Заседание на Главния съвет на ДПБ на

Самостоятелно 

на местните избори
за т
ра.

Демократическа
та партия па бълга
рите (ДПБ) ще учас
тва самостоятелно
на предстоящите 
местни избори през 
май тази година в 
Димитровград, ре
ши Главният съвет

вани 3 600 000 динара.
Средствата, предвидени за 

поддържане па хигиената в ни комунални обекти в града ра!

хали.
В изграждането па различ- изразходвани

па партията на засе
дание от 10 януари в 
Димитровград.

Изхождайки от 
факта, че през 2000 
година партията 
(тогава ка то ДСБЮ) 
спечели 4 отборни-
чески места, а па Главният сьост на/{ПБ Както е известно реконструкцията и електрифика-
последните местни цията на отсечката па жп линията от гарата в Димит-
изоори в рамките рите, в момента не е реално да се ровград до границата с България бе завършена минала-
ма демократичния блок -5 места определя. За това иде стане дума га година. Това бе част от цялостната реконструкция на
..^ГштГшбор^ Дн';;;а ЛИНИЯГа Д° Ниш- 13 рамките 11а реконструкция е
мешо трябва да се яви самосгоя- Ериенгарани партии Р предвидено да се ремонтира и самата жп гара. В при
годно, без да прави каквито и да у-[а общинските организации сьствие на представители на железницата, на фирмата, 
е предизборни коалиции. Пар- ре даде пълна свобода да преде- която ще върши ремонта, и па местната власт на 15 яну- 
гияга разчита ма подкрепата по- пят дали ще правят предизбор- ари официално започнаха работите върху възстановя- 
','е”а ел"атРета отизбирателите ии коалиции и с кого. ването на сградите, навесите и на всички останали обек-
пмГТово^УЧИкГсга™ртха токол ЗотаТа щ!ве?аТа ™ ГараТа' На ПраКТИка работите ЩезаПОчпат след
членовете на Главния съвет На ™ята 1а подг.релселател ма еЛИ" ,^СеЦ' а ™ Реа/,изиРа п сРок от 17 месеца фир- 
Мрактика с това решение започ- Главния съвет е избран Небойша мата Р‘ °Т релград' Стоииоста на инвестиция-
ваг и предизборните дейности в Иванов, а за Генерален секретар та е 2 420 000 евро, а средствата се обезпечават от Евро- 
А С кого ще се п кпи след избо Ииколайча Ма"°в’ пейската агенция за реконструкция и развитие.

За почва реконстрикцията на жп га рата Черни дни 

за лПелндедер 
фабрик"

Пари от Европейската 
агенция

1 руна бивши работници на пред
приятието "Пелцледер фабрик" (бив- 

"Кожара") в село желюша реали
зираха изпълнителните си съдебни
ша

присъди, като заеха административна
та сграда на фабриката. Сумата, която 
мажоритарният собственик на фирма
та Милутии Кръстич трябваше да от
дели за тях за неизпратените заплати и 
други принадлежности през измина
лия период възлизаше на около 5 ми
лиона динара.

Производството се провежда и 
по-нататък с 20-ииа работници. Те по
лучават минималните си заплати със 
закъснение.

/1.7’. А.Т. в.д.
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За президентските избори С Горан Миленкович, ръководител на 
Агроинформационния център в Сурдулица18183 гласоподаватели 

в Сурдулица
1ч

Органичното производство 

развоен шанс11а предстоящите прези- хора от съседните местни об- И 
дентски избори в Сърбия, на щности - общо 247 души, в №
44 избирателни пунктп в Сур- Драинци за някой от прези- 
дулишко ще могат да гласу- дентските кандидати ще мо-
ват общо 18 183 гласопадава- гат да се определят и съседи- » г , л
тели. Избирателните коле- те им от Грозпатовци и Сгре- Ьлаг°АаРеиие па Агенцията за реконструкция към ЕС преди две години в 
гии в селата, в които живеят зимировци-общо 122-ма, до- (-УРАУЛИ,'а бе създаден Агроинформационен център. Как той работи сега, 
хора от българското малцин- като в Кострешевци ще гласу- когато секнаха европейските донации, и кои са най-важните му задачи, са 
ство, са определени по след- ват и жителите па Паля и Су- въпросите, по които разговаряхме с ръководителя на центъра г-н Горан Ми- 
ния начин: хи дол-с местните гласопода- лепкович.
1зтспоя<1!птЛ?Щ^1тЩ1.пптог1,'^а," ваТ?ли °бщо 125 души. - След едногодишен пери- па означава подготвянето на се сложи върху слабостите,
Топ III -.г,-. оч „V У Л' в Поради факта, че прииад- од, финансиран от Агенцията, обстойна студия за устойчи- свързани с реализирането на

^ _ лисура ще лежат на планинските райо- Агроипформациоииият цеп- восста па такава икономика на проекта. От двете страни на
' - ‘т местните жители и ни, на общо 4 селища в Сур- тър продължи да работи и да конкретна територия. Въз ос- границата имаме висока без-

дулишко е разрешено да изпълнява задачите си, уточ- нова на това е направен общ работица, слаба е инфрас-
имат избирателна колегия, пени с документа за неговото план за развитието на селско- труктурата, преди всичко път-
макар че са с по-малко от 100 основаване - да информира и то стопанство на територията ногранспортната и комуника-
избиратели (Топли дол, Мач- обучава земеделците и фер- на Трънска и Сурдулишка об- ционнага. При това съществу-
катица-рудник, Ново село и мерите па територията па об- щипи и особено в крайгра- ващото непознаване на мето-

щината. Тъй като средствата, личния пояс и е предложен дите на органичното селскос-
отпуска Сурдулишка съвместен комитет, който да топанско производство пре-

общипа, не бяха достатъчни, следи неговата реализация в дизвиква опасения, когато
бяхме принудени да търсим периода до 2010 година. Ко- става дума за инвестиционни
пови източници извън общи- митегът е съставен от по два- начинания в тази област,
пата, нови донори и делови ма експерти от двете страни. В
сътрудници, за които да под- проекта са посочени както
готвяме определени проекти.
Един такъв проект направих
ме за сдружението "Залет" ог 
Соко баня, казва Миленкович.
* Върху какво работите се-

На предстоящите президен
тски избори е Община Ба- 
бушница на 44 избирателни 
пункта ще могат да гласу
ват общо 12 201 избиратели. Бациевце).

коитол м.
Заседанията и темите 

на ОС в Сурдулица Солидна перспектива
* Какво е положението с чо-

Специален пазар в“‘“т™о, „р„б-
В I рЪН лем. Хора има, но им липсват

Основните цели на проекта необходимите специализира-
за органично земеделско про- ни познания за такъв вид ико-

Общинската скупщина в дание с важни за общината - В момента подготвяме два изводство са: номика. Следователно необ-
Сурдулица наскоро ще тряб- теми, а когато някои предло- проекта. Единият от тях -на- - развитие на способностите ходимо е да се обърне голямо
ва да вземе решение за вре- жат тя да бъда сменена, един ръчникът по органично земе- за прилагане на методите на внимание на тяхната подго-
менно финансиране, понеже по един започват да излизат Аелне "Крачка след крачка", органичното селскостопан- товка чрез образование. За
в предвидения срок не е при- от залата вече е готов и е отпечатан и на ско производство; целта ще спомогне наръчни-
ет бюджетът за тази година. "Става дума за лични инте- ^ ^"Тка^^ед^крачка" ^Той

Една от темите, които реси на отделни хора и те са- ДРУ|ш|те Диверсификацня- ,.а една такава икономика- врачка след крачка . Юи
привличат вниманието на от- мо измамват народа, като му та на РУР^ната икономика в "1^итие на пазари за орга- пРедлага информации за това
борниците, е и смяната на се- предлагат важни решения, Ъ П°ЯС ' 33 К0И‘ земеделски изделия. изоощо е необходимо за
гашната председателка на ОС от бюджета почти никой не то се надяваме да получи по- Вече е подготвен идеен про- едно
Мая Митич, върху което наб- се интересува", каза Мая Ми- ложите/ша °«енка от импле- ект за изгрюкдаието нарспе. какви са изискванията и което
ляга новосформираното мно- тич. ^™°нната комисия в циален пазар в град Трън. Той «що е важно, какви оолаги
зинство в общинския парла- Председателят на сурду- Р ще бъде построен в унисон с о°”а^ната хоанТсГм^гоТ
мент, съставено от членове на лишките радикали Драган Общ ПЛЗН 33 СвЛСКОТО ттБлизТтта^агаземите ратно по-високи от останала-
Сръбската радикална пар- Стеванович, които е бивш СТОПаНСТВО В ТрЪН потребителски центрове ка- та, която се предлага,
тия, Социалистическата пар- председател на ОС и отново е И Сурдулица то Перник и София предлага * И тпънските и клисл-п-
тия на Сърбия и на няколко кандидат, заяви на прескон- . ,, , „ извънредни условия за тас- „/Т.. ,
групи граждани. Важните ференция, че новото мнозин- Каква е тяхната цел и мент. ските села са доста ооезлк>-
точки от дневния ред не бяха ство ще има търпение до 23 какво съдържат те. ----------------------------------------- ениИма ли достатъчно
разгледани и на второто засе- януари, за която дата е насро- - Основната цел и на двата предимствата така и слабос- кои[по оих,а
дание от 25-ата сесия на ОС, чено ново заседание на 6с. проекта е да се усвои органич- т"а негов^та^реализация. Тппгтвпдгтвп? 
понеже председателката Ми- Той добави, че след това ни- !!? ^СТ°ПаНСг° пРоизв°Д" Задачата на комитета не е лес- Р
тич отсъства по болест. Тя за- кой няма да може да обструи- т о щините сурдулица и на, като се налага Чрез ре_
яви, че мнозинството отбор- ра дейността на ОС. необходимо Се лГсе ^осстшт А“ца Допълнителни проекти
ници и самите не знаят какво Д М. всичките параметри, възмож- Да Се пРеодояеят слабостите и

ности и предизвикателства на за Разв»™ето на пе-
едно такова производство. То- ™™° °РгаН11ЧНО селскос- г топанско производство.

* Можете ли по-конкретно 
да посочите предимствата 
за такава икономика?

Ще бъде ли избран 

нов председател? га?

такова производство,

- Това е точно, но основната
цел на проекта е да се посочат 
възможностите с помощта на 
природните ресурси да се 
привлекат млади предприем
чиви хора да се завърнат на дя
довите си огнища, след като 
им се разкрие солидна пер
спектива, отколкото да се ре
дят пред офисите на Трудова- 

- Установено е, че са налице та борса в градовете, 
чиста почва, незамърсени во- Разбира се, никой не пред- 
ДИ и чист въздух. Благоприят- лага бърза печалба, тъй като 
но е н географското положе- пътят до нея е дълъг и труден, 

Заместник-директорът на % ... тъй като в радиус от де- но изгледите за успех и сполу-
порзилентгката нагюлна кан- . 'д *м1|||||ВМ>'ТОТ ™1Пг И сетки километри няма фаб- ка са по-реални, отколкото в
целария Деян Маринкович и __ - ,...рнчни комини и магистрални индустрията, особено в перп-

ката партия Славолюб Стай- ’ ние на географското положе- ция, която ^ще "произведе"
кович предоставиха по два .11 и ЛЛ ' ! Я/ ние възможно е да се създават нови безработни,
кубически метра дърва на 25 смесени предприятия и сьв- * Кое е най-важното чело-

Според Маринкович акци- УЛ и подходящ1°по^щ17иГз1 при»**
ята е започнала в Сурдулица, | ^ ( складове, както и отлични ус- - Най-сложният проблем е

ЕлашницаВИедна"о“Тй-бе/

трябвало да бъде изградена яШ * А кои са слабостите? рия такива сертификати са
канализационна мрежа със - Смесената делова група на дени само за 500-600 хектара
средства от Националната общините Трън и Сурдулица обработваеми площи. Докод-
инвестиционна програма и ̂ в сурдулишките предпри- рани около 4000 души в теж- трябва да направи "свой" ана- кото ми е известно не са по-го-
че се води акция за настанява- ятко социално положение, лиз на крайграничния пояс. леми площите и в Сърбия,
не на работа на най-бедни ро- ° Сурдулица са регистри- 1 500 от които са роми. Особено ударение трябва да в. Богосв

искат, понеже насрочат засе-

Подарък от Народната канцелария на президента

Дърва за 25 бедни ромски
ЧУсемейства



918 януари 2008

Записка от Берин извор

Кмете, инженер ли водиш?
I Кметът на село Берин 

извор в Звонския край 
Драгиша Миялков някол
ко пъти ме вика да отида в 
селото. Казва: "От мен съ- 

' селяните искат, а аз сам не 
мога да сторя нищо. Ела 
да пишем. От 
от света, от цивилизация
та."

идват да се порадват на Бечир, да видят непознатия гост 
и кмета Миялков, от когото очакват много. Деян Станко-
вич се проявява като добър ездач, а синът на Бобан, Дра
ган, весело тича насам-натам. Тук е и баба му Велика Ми- 
ладинова. Пристига и дядо Борис Джорджев, който при 
роднините си Миладинови тръгнал за вода за кравите 
си. По няколко пъти дневно идва при тях за вода. И не 
само че старецът няма вода, но няма и ток. Дължал сто
тина хиляди динара и го изключили. В селото още ня
колко семейства нямат ток. Мая и Давор Джорджеви с 
двете си малки деца са едни от тях. Миялков ми посочва 
къщата на младото семейство и казва, че неотдавна На
родната канцелария в Бабушница им помошала с хра
нителни изделия. Помогаали на още едно тукашно се
мейство с малко дете. Децата в Берин извор са общо три. 
Още не отиват на училище. Един ден ще бъдат учени
ци-пешеходци, защото училището в родното им село 
отдавна е закрито.

цепени сме

ч
Голяма мъка сполетяла 

беринизворчани след про
ливните дъждове. Появи
ло се свлачище и на места 
напълно унищожило пътя 
Звонци - Берин извор. 
Прекъснало лартерията" 
на живота им. Зима, студ, 
а те не могат с превозни 

средства да отидат в Звонци при лекар, в магазин, до 
местната канцелария...

Кметът ме посрещна в Звонци и с "лада-нива" се во
зим към селото му, но само до местността Гаражи. 
Оттам изминаваме около 3 км пеша по студ, сняг и лед. 
"Идваха с булдозер, малко поработиха и зарязаха", 
ядосва се Миялков.

Първата обитаема къща е на 73-годишния Йован Йо- 
ванов. Виждаме го на прозореца, придружен от една 
котка. "Съмнителен" съм и дядото се стдръпва. След 

се появява и отваря прозореца, но заради 
кмета. Питам го как се казва, а той: "Не знам." Страхува 
се, беринизворчани много патили през историята. В 
двора внукът му 25-годишният Деян Петкович се зани
мава с някаква домашна работа (татко му е от едно съ
седно сръбско село). В Берин извор идва да помогне на 
дядо Йован и баба Стаменка. Влизаме на кафе и "жеж
ко". Старците мислят, че съм строителен инженер, че 
съм дошъл да погледам пътя и ме молят да го поправя 
час по-скоро. За съжаление, не съм инженер, нито пък 
влиятелен политик.

Драгиша Миялков

■т
Булдозерът в с. Пресека

Берин извор днес има малко над 50-нна жители. 
Гласоподавателите за изборите на 20 януари са 
49. Допреди няколко години там имало изборен 
пункт. Сега беринизворчани трябва да гласуват в 
Звонци. Драгиша оценява, че не повече от 10 на 
сто от съселяните му ще се озоват пред урните. 
Трудно е зимно време да се отива в Звонци.малко пак

дър Ранджелов, пенсио
ниран офицер от Берин 
извор, който живее в Лес-
ковац. Тръгнал да обико
ли болния си родител. 
Видял ни и на хората, ко
ито междувременно сре
щал, казвал, че пътят нас-

вя коро ще се ремонтира, 
тъй като кметът Драгиша 

^ довел някакъв строите- 
лен инженер. "Уви, не 
сьм инженер", обясня- 

:« вам и на Ранджелов. До 
71 Гаражите срещаме и 
|Ц Ристо Христов. С Драги- 

ша говорят за диви свине, 
Д, които някои техни съсе- 

* ляни забелязали наблизо 
вчера или тези дни. И 
Ристо е бивш офицер.

Културният дом е рухнал напълно, но в него дядо :а ч* ■ . .. Завърнал се от Сплит, но
Любо Александров, по-известен в Звонския край като без жената и децата си.
Любо Академика, от години отглежда крави и телета. В ~ С кола тръгваме към с.
момента ги има общо 34. Но мито ги издоява, нито ги г л АжпЪджй* Пресека, за да видим час-
продава!? Последна крава обаче продал преди около 2 И Д г тиия булдозер, който от

" години. "Не искат да купуват от мен, мразят ме", оплак- месеци стои в това село.
ва се старецът, изживял един бурен живот. На Голи оток Миялков се съмнява в ду-
е прекарал осем месеца. Много знае за теориите на ко- мите на някои бабушнишки политици, че машината е 
мунизма. И за историята, особено българската. Казва, развалена. "Не дават пари на частника и той не иска да 
че е написал стихотворения и поеми, които един ден ще работи", казва той. "Ще почакам още малко. Ако не ни 
публикува, но в България. Селяните се оплакват, че до- ремонтират пътя, ще се обърна с официален иск до об- 
битъкът на дядо Любо им прави вреда. Много са, гладни щииата в Димитровград, защото нямам друг изход", - 
са, влизат в дворовете им... "Не е вярно, мразят ме и за- бавя.
това така говорят", повтаря старецът. Накрая ме заведе на селска баница, омесена от майка

му Димитраиа. Докато обядваме, размислям гласно: 
"Измъчен е този народ. А не търси много. Само да се ре
монтира път до селото му". Драгиша кимва с глава и 
през прозореца гледа някъде безцелно.

Да видим Бечир
Бечир е бялото конче, което свързва беринизворчани 

със света. Когато някой се разболее, при лекаря отива яз- 
дешком. С него си докарват стоки за бита. Тодор Милев 
от съседното село Пресека го дал на Бобан Миладинов в 
Берин извор да "служи на народа". Миладинов ни пос
реща с люта ракия, след което пуска кончето от конюш
нята. Дворът му веднага става център на селото. Хората Бобан Миладинов с Бечир

При Любо Академика

кш •®Ц|
ДО-

От пейзажи не се живее
"Имате хубави пейзажи", казвам ма кмета. А той от

връща: "Да, но от тях ме се живее". Срещаме Алексан-

Ь пешото училище (вляво) 
и бившия Дом на култура??!а (вдясно) Б.Д

Истински довджийски приказки от Димитровградско

" Групата ^Черен бомбардировач99
‘й*'Ж&л, Ш * 6 януари ловците убиха 200-килограмов глиган с глиги от 24 см1: • ШщжтжЮШШ

0;Т- штШ
През последните десетина години членовете на гру- 

сме", каза ловецът с 30-годишен опит Гошо Цветков и пата убиха 13 диви свине и 6 сърни, които се намериха на 
добави: "Още през 1978 г. с приятелите ми Йовица Пет- трапезата за традиционната ловджийска вечер. Неот- 
рович и Момир Димитриевич формирахме малка гру- давиа подариха диво прасе от 50 кг на пункта за обуче
ла, която с течение на времето се увеличаваше. Поради ние на ловджийски кучета. През 2006 г. от дружеството 
успехите ни в лова през 1985 г. Любчо Нацков ни стана "Видлич" групата получи грамота за феърплей, 
кръстник, назова ни "Черен бомбардировач". Опреде- "С помощта на колегите си на 6 януари в района 
лихме се предимно за лов на глигани, защото у нас няма село Прача обстрелих 200-килограмов глиган с трофей- 
друг по-вълиуващ лов." ни глиги дълги 24 см. Ловът на глиган е труден, животно-

Най-възрастният член на групата, от когото ловците то е безстрашно и силно, но и ние сме добри ловждии. 
учиха и който внасяше оптимизъм сред тях, бе 70-го- Случвало се е да убием две до три диви 
дишиият Цбстко Христов, който почина миналата годи- ден", каза Гошо Цветков.
на. Но неговия син Зооаи, както и внукът му Аца про- Според ловната традиция глигите остават за ловеца, а
дължиха традицията. Групата сега наброява 18 ловци, месото отубития глиган се разпределя на равни части на 
Това са Гошо, Йоца, Моша, Тика, Зоран, Славиша, Люб- ловците. А един от най-сладките мигове е, когато след 
ча, Мича, Миле, Чирко, Бака, Иван, Стева, Далибор, 13а- края на лова ловците седнат край огъня, пекат от месото, 

Ж™,'Уг °Т Ц“еТК0“ °Т ДимитР0В' че, Любен, Беса и Слобко. черпят се, пеят, разказват вицове, историйки... И топа е
„ ',0м0арлир°вач , е една от Ге сътрудничат с останалите групи в Димитровград- част от ловджийския живот, който предоставя много ху- 

Ловуванпеличч1^° ЛЖИЙСКОГО ЛРуЖсС1,,° Ви/Уич ' ски край, както и с ловджийските дружинки от Калоти- бави мигове.ЙсочГСртв^П^ СеП°- "в и * « срещу бракониерството.

"Събрали сме се все приятели и страхотен колективтщшш т щ4
па

Л I

у ■ . ' свине за един

^овлжийс
фад, наречена 
иай-успешпите
Гя

П. Виденов
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Наскоро в Сърбия В училището в село Пресека

Ще има ученици 

още много години
Закон за защита на децата

Лравителстото па Сърбия предостави па 
Народната скупщина проектозакона за за
щитник правата на дедето и се очаква деца
та в републиката наскоро да получат инсти
туция, която да следи и да защитава правата 
им. Една от основните задачи па детския за
щитник е да осведомява за правата па деца
та и 
ли па
власт при приемането и спазването на доку
менти, т.е. да уважават най-малките и да им 
осигуряват ефикасна защита.

Защитникът ще бъде избиран от депута- 
в Скупщината на Сърбия. Според зако

нопроекта той трябва да бъде непартийно, 
независимо и самостоятелно лице в работа
та. Той ще следи дали и как се прилагат за- 
конопредписанията, както и Конвенцията

на Обединените нации за правата па детето. 
Пълномощията му дават правото да пред
лага мероприятия ма държавното управле
ние, па юридически и физически лица как 
да се осуетяват вредните за децата действия.

В обосповапието па проектозакона се каз
ва, че той няма да може да взима окончател
ни и задължаващи решения, по ще действа 
превантивно. От особено значение е обаче, 
че децата ще знаят, че имат свой защитник, 
както и как да защитят личните си и колек
тивни права и интереси.

След приемането па закопа Сърбия ще 
стане една от мпогобройпите сграпи, които 
имат тази детска институция. Същевремен
но ще изпълни и необходимото си задълже
ние за членство в Съвета па Европа.

* Въпреки хубаво уредения санитарен възел, в 
училището от години няма вода. Липсват и съ
оръжения за физическо възпитание/ както и 
компютри.

В училището в село Пре
сека още дълги години ще 
има ученици, научи "Ьрат- 
ствсготучителя Тома Нико
лов. Тази година в учебното 
заведение се учат 
ци - петима във взори, а по 
двама в първи, трети и в чет
върти клас. Следващата го
дина ще има 10 ученици, 
тьй като ще има един пър
волак, а двамата четвърток
ласници образованието си 
ще продължат в основното 
училище в Звопци. "В село
то не се раждат много деца, 
но все пак ги има, така че 
училището ще работи поне

Президентът дава, 
хората не дават!?
Народната канцелария на 
президента на Сърбия оаде 
200 хиляди динара, с които 
са направени модерни тоа
летни за учителя, момиче
тата и момчетата, по поне
же няма вода, те не могат 
да се ползват. Защо няма во
да, когато училището е бли
зо до махалата,

да дава инициативи пред представите- 
парламентариата и изпълнителната

и учени-тите

!
В. В. в която има 

водопроводна мрежа? Отго
ворът е прост, но неразбира
ем - хората не позволяват 
училището да се прикачи па 
мрежата!

Успех на малката димитровгралчанка Катарина Горчева
Йордан Милано/.Енергията и природата 

й донесоха награди
Малката дпмитровградчанка Катарина 

Горчева, ученичка в първи клас на основното 
училище, неотдавна получи ценни награди 
от литературния конкурс "Енергията и при
родата са мои приятели", който обяви пред
приятието ЕПС. Тя се озова в групата от 10 де
ца от Югоизточна Сърбия, които като пагра-

Биляпа Костова.
Катарина е написала и други хубави 

хотворепия.

Сън
На един хълм ливада 
На ливадата къщичка 
В нея живея аз 
А тока?
Когато слънцето 
цветята на ливадата огрее 
цветчето се отвори 
токът потече 
А жиците? Не!
Токът се движи 
с миризмата на цветята, 
а вятърът я носи...
До моята къща 
и по-нататък, и по-нататък...
Това сънувах нощеска, 
тази сутрин се събудих 
и го записах.

до 2015 година", преценява 
Николов.

Когато става дума за усло
вията за работа, той казва, че 
голям проблем представлява 
липсата на вода. Преди ня
колко месеца чрез Народната 
канцелария в Бабушница в 
училището изцяло е уреден 
санитарният възел. Поставе
на е даже и душ-кабина. По
настоящем се предприемат 
определени крачки да се ре
ши и пролемът с водата.

Училището е оборудено 
сравнително добре с наглед
ни средства. Липсват обаче 
съоръжения за по-качествено 
обучение по физическо въз- 

(Нпграденото стихотворение) питаиие. Разполагаме с един
компютър, но бп било хубаво

да имаме поне още един, каз
ва учителят.

Тази учебна година учени
ците изучават българския 
език по два часа седмично. 
Някои получават и списание
то "Другарче". Не всички 
обаче посещават часовете по 
български, поради простата 
причина, че с. Пресека е мул
тинационално. "В училище
то има и Раденкови и Раден- 
ковичи", пояснява Николов, 
и подчертава, че общият ус
пех е сравнително добър.

Той изтъква, че в училище
то успешно работи шахматна 
секция, която посещават пе
тима ученици.

ц
Катарина Горчева (вляво) 
със сестричката си Ваня

ди за творбите си получиха ваучер на стой
ност 8500 динара, 0\Ю, книги, раница и дру
ги награди.

Творбата, с която Катарина спечели награ
дата, е симпатичното й стихотворение "Сън". 
За конкурса я информирал татко й Ивица, 
който работи в димитровградския клон на 
ЕПС. На тържеството по случай присъждане
то на наградите в град Враня момиченцето 
пътувало с майка си Лидия и учителката си Б.Д.

За честването на ПО-годишнината от основаването на Народната библиотека “Детко Петров" в Димитровград

У«‘1Ю111 но пътуване в новото столетие
Към библиотеката ще бъде открит 
детски отдел

Малко са културните ведомства в Сърбия, кои
то могат да се похвалят със столетна работа и 
традиция. Един от тези особени дворци на 
турата е и Народната библиотека "Детко 
ров", която на 28 януари става на 110 години. По 
този повод работещите в библиотеката и прия
телите й организират двуденвна програма. Озна- 
менуването започва на 27 януари в 19 часа с от
криване на изложба на картини и книги в Град
ската галерия, а посетителите ще могат да видят 
творби от галерията на Гимназията "Св.св. Ки
рил и Методий" и изложба 
стари книги от фонда на библиотеката,

документи от нейния архив. При откирването на 
изложбата ще бъдат връчени книги и грамоти на 
най-редовните и най-ревностните читатели през 
2007 година.

На другия ден (28 януари) ще се състои цен
тралната програма по повод ознаменуването де
ня на библиотеката. Тогава с качало от 11 часа 
тържествено ще бъде открит Детският отдел, 
който бе построен към края на 2007 година с фи
нансова помощ на Министерството на културата 
на Република Сърбия. Най-малките членове на 
библиотеката подготвят интересна програма 
под заглавие "Библиотека-щастиотека, най-доб
рото място за малкия човек", с която ще поздра- 

гостите. След това в големия салон на Центъ

ра за култура започва тържествена програма, на 
която ще се говори за историята и значението на 
библиотеката и ще се връчат грамоти и дипломи 
На лица и ведомства, които са дали принос за 
развитието и работата й през последните десет 
години. В художествената програма ще участват 
оперната певица Александра Ангелова от Бел
град по потекло от Царибродско, и цигуларката 
Надежда Цветкова.

На този ден се очакват гости от държавни и 
културни ведомства от Сърбия и България.

Община Димитровград и библиотеката "Дет
ко Петров" очакват съгражданите да почетат 
предстоящите мероприятия.

кул-
Пет-

на изданията и на 
както и . Елюабста Георгиеве
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В София бяха представениСъвместна 
изложба на 
димитър_Илиев и 
Младен Йотов

Избраните творби 

на Детко Петров$ Димитро в грод
На 14 януари в зала "Надежда" на Столична 
библиотека се състоя промоция на тритомни- 
ка на Детко Петров.

С прочувствени думи, но иС приветствени слова към
посетителите се обърнаха ди- с гордост за ярките художес- 
ректорът на Столична библи- твени творби говори Благой 

Георги Белчев и дирек- Димитров, по-големият брат 
От откриването торът на Издателство "Брат- на 4етк°,далголям принос за 

У ство" Небойша Иванов. Изра- издаването на тритомника.
В Градската галерия в Ди- сгвото "рисунъчните За творчеството на Илиев мвайки детството" им*и братския жи-

митровград миналия петък ет.оди", както аз ти опреде- Тодорова изтъкна: Той явно ^З^шоота на двете вот, той изтъкна, че с пълно
бе открита твърде интересна лих, те носят елемент на не- е достигнал до същността ма тькнаха готовността на Двете во ' коитиците нари-
„зложба на художниците повторима творческа инди- рисунката, след като е рису- ^™5^^^ГрЪЩаНе чат брат му 4их разказвач с
Младен Йотов и Димитър видуалносг, отронена искра -л ™ ТизЗ 3^ ощщещвяването на тънъкРусетУза детайли." Ели-

проекта говори редакторът забета Георгиева, поетеса от 
на книгоиздателската дей- с. Смиловци, прочете есето 
пост Денко Рангелов, а за ху- си "Ключарят на забръдската 
дожествените достойнства на душа", в което вдъхновено и

отека

от таланта на художника."Илиев.
.

Младен Йотов е роден чрез 1934 г. в Димитровград, Завършил е 
, Училището за приложни изкуства “Джордже Кръстил” в Ниш,
Г след това и Педагогическа академия, специалност живопис. В

академията се е дипломирал една година преди срока. От 1957 г. 
живее и твори в град Кладово. Имал е няколко самостоятелни и 
десетки колективни изложби в страната и чужбина. Получавал 
е награди и отличия за приноса си както в областта на педагоги - 
ческата работа, така и в областта на изобразителното изкус
тво. Йотов е подарил 9 картини на Гимназията “Св.св. Кирил и 
Методий" в Димитровград и още толкова на местната Градска 

1 галерия. Единственият е царибродски художник, който е напра
вил дарение от такъв мащаб на институциите в своя роден град. 

Шяа Въпреки че не живее в него, той е свързан с него духовно и твор
чески. Поради здравословни причини Йотов не можа да дойде на 

ЯН откриването на изложбата.

I

■ \'М&й
'Щ

№1

умението си. Рисунката е 
рождението на твореца, но тя 
е и неговият завършек, него
вата есенция. Или, както е на
писал проф. Петър Чуховски 
в книгата си "За рисунката",
"всеки художник - живопи-
витието наТйи^специални <~>т преставането в Столична библиотека - Благой, братът на 
търсения неизбежно стига до Аетко е първият отляво
същинския проблем на ри- ХВОрбите на Детко Петров го- задушевно осветли мотивите,
отдава^якаквсГзначе!«щкато В0РИ Жела Георгиева, прево- образите и описанията на За- 
отдава някакво значение ка го дачка от София. Тя изтъкна бърдието в творчеството на 
самостоятелна дейност . радосгха си‘ от срещата с ДеР*0 п Р
Скулптурите па Илиев вина- ХВОрЧеСтвото па големия пи- Проявата обогатиха с учас-
лявГ^иедна увлекателна <раз” сател и 0Т Факта' че споре^ ™ет?о си и актьорът СлоТдан 
лявали една увлекателна, раз скр0мните си сили е помог- Алексич, който чете 
палваща въображението таи- „а^а то те д0 повече
на в чудната еволюция на из- 
куството - как е доловил и из
ползвал възможността да 
пренесе възбудата на въобра
жението си върху масата, из
ваяна и моделирана по на
чин, характерен единствено и 
само за неговия почерк."

"Съвместната изложба на Димитър Илиев е завършил
Художествената академия в 
София, специалност скул
птура при професор Дими
тър Даскалов. В същото вие
ше учебно заведение е по
лучил и магистърска степен. 

накво обичащи изкуството и Член е на УЛУС. Един е от 
своя град, а след това да бла- създателите на между/шрод- 
годарим и на двамата, че след пия художествен пленер

“Погановскиманастир”. От 
дълги години успешно ръково
ди Градската галерия в Ди
митровград. Регистрирал е 
21 самостоятелни и над 100 
колективни изложби.

картини, рисунки и скулпту
ри е сполучлив опит да над
никнем в част от творчеството 
на двамата известни димит
ровградски художници, ед-

новогодишните празници ни 
предложиха нещо хубаво, не
що, което ни отдалечава от
тривиалното ежедневие и 
всекидневните проблеми, с 
които се срещаме", изтъкна 
на откриването Зденка Тодо
рова. откъси

от творбите на Детко Петров, 
хора. Мила Басов, редактор, Александър Басов от Пърто- 
говори за художествените ка- попинци с изпълнения на ка
чества на

Говорейки за творчеството 
на Младен Йотов, тя между 
другото каза: "Той рисува 
портрети, сцени от заобика
лящата го действителност, 
пространства... В основата на 
неговите портрети е залегна
ла силата на абстрактните 
ефекти и различни визуални 
особености на хора, които 
той е познавал или не е поз-

творчеството на вал и Надежда Цветкова с из- 
Петров и отзивите в критика- пълнения на цигулка под ръ- 
та- ководството на преподава-

Иван Иванов, директор на телката си Лидия Радионова 
Народната библиотека "Дет- от Националното музикално 
ко Петров" в Димитровграл училище "Любомир Пип- 
изнесе спомени от личното ков" в София. Приятното 
си приятелство с писателя в културно събитие в столица- 
гр. Сараево. Той говори за пе- та на България почетоха вид- 
говия светъл образ, както и за ни литературни творци и 
голямото уважение на изтък- други културни деятели, об- 
иати писатели, критици и щественици, журналисти, 
журналисти от Босна и Хер- сътрудници на нашите изда- 
цеговина към него. пия, сънародници ...

Творбите на двамата видни 
художници от нашето мал
цинство ценителите на изоб
разителното творчество ще 
могат да разгледат и през 
следващата седмица.

навал, или които може би е 
фиксирал по начин, по който 
всеки художник фиксира сво
ите модели. Що се касае до 
изображението на простраи- Б.Д

Традиционен годишен концерт на Културно-художественото дружество

По вкуса на публиката
Димитровградското културно-художествено дружество в петък изнесе традицион

ния си годишен концерт и по този начин, както предпочита да каже един от ръководи- 
лите на дружеството Шпира Тричков, даде красноречив "отчет" за работата си през 
2007 година. Проявиха се 6 фолклорни ансамбъла, младите певици Саня Любенова и 
Нена Димитрова, певецът и кавалджия Александър Басов, певецът Стоян Кръсгев, ца-

ците Иван Когев (акордеон) и Милан Пеев. Първият фолкорен ансамбъл премиерно 
изпълни новата си хореография - китка танци от Лесковашко. “ ‘

Публиката изпълни големия салон на Центъра за култура и не щади дланите си, за 
да натради участниците в проявата. Поради големия интерес концертът изживя второ
то си издание вт,в вторник вечерта. "

Б.Д.Първият ансамбъл



1 2 Шж+гСтГ***^ януари 2008

I Срещи с нашенци: 
I Васил Савов,
1 горнолюбатанин 
! във Враня

Празници и традиции

Ивановден в село Градинье
(Зд празника разказва 77-тодиш- ^
пият Станул Нацков) , V ' '- 'А

Според юлиапския календар на 20 януари 
православните вярващи честват паметта па '^ ' Яни* 

т» г\С\ттс% <тц |1а Тта свети Йоан Кръстител - последния старозаве- :
® А <4 А1с1 тен пророк, кръстил Исус Христос в река .ф- I*-я&Ш,
МРТЗ ГПтгттстт-1 Йордан. Той е наричам още Предтеча, защо- 
ЛтАС А СА.1 А V рА ПЯ А с! то е предсказал идването па Христос на земя- 

~ та. Сред народа празникът е известен и като
фирмата постоянно са анга- Ивановден.
жирани още4-ма работници. Именници па този ден са, Иван, Ивана, ,
Материалите, които внасяме, Иванка, Ивайло, Калоян, Йото, Йоан, Йоа- : |
не се произвеждат в Сърбия и па, Йоапка, Жана, Ваньо и Ваня. Името 
аз снабдявам голям брой ле- Иван е сьс старогръцки корен от „Йоапес", 
ярми и други заводи в цялата което значи „Вожа благодат" и още „Вот 
страна. Притежавам и специ- помага", 
ализиран камион за трап-

Iспешен
изнесмен

■ < йДу-
У..й;

Васил Савов е собственик 
на фирмата "Маестрал" 
Враня, която се занимава с 
внос и продажба на изделия 
на черната металургия. По 
потекло е от Горна Любета, 
махала Шаронинци. Роден е 
през 1965 година. Основно 
училище завършил в родно
то си село, а след това семей
ството му се преселило във 
Враня. Завършил средно тех
ническо училище в Скопие, 
където се и дипломирал в по- 
лувисшето машинно учили
ще. Вече 16 години се занима
ва с частен бизнес и изтъква, 
че в професионалната си ка
риера никога не е работил в 
обществено предприятие.

Отначало заедно с един 
свой приятел били собстве
ници на частна фирма за внос 
и продажба на специализи
рани изделия от областта на 
черната металургия, а през 
1996 година самостоятелно 
открил фирмата "Маестрал", 
в която продължил да се за
нимава със същата дейност. 
Предприятието му внася 
най-различни видове специа
лна ламарина, специални ви- 
сокопрофилни метални тръ
би и друга материали от чуж
дестранни металургични за
води - "Кремиковци" в Бълга
рия, от словенската фирма 
"Меркур", както и от делови 
партньори от Украйна.

- Свободно мога да кажа, че 
работата ми върви добре, 
изтъква Савов. Освен мен във

във

- На Ивановден около обс-д 
роднини и приятели от цяла
та околия отиват па гости при 
градипчаии.Традицията небе 
прекъсната и след Втората 
световна война и винаги в мое
то семейство на този ден се 

приготвя тържествена и богата трапеза, раз
казва ни 77-годишният Станул Нацков от се
ло Градинье. На трапезата се изнасят различ
ни ястия, сред които задължително пихтии, ва
рено жито и погача в чест на светеца.

Спомням си, че преди шест десетилетия в 
селото на Ивановден на три места свиреше 
духова музика и се играеха хора до късно ве
черта. Имаше музиканти от различни краи
ща, а не изоставаха и тези от село Сливница.

Вуйчо ми Тодор от село Пъскашия всяка 
година ни беше гост. Той свиреше на флигор- 
на и след обяда с оркестъра забавляваше хо
рата. Беше хубаво и весело. Тогава кипеше от 
живот. Селото имаше 130 обитаеми къщи и 
се празнуваше от сърце.

И макар че днес почти изчезнаха духовите 
оркестри, ние, градинчаните, запазихме тра
дицията и с нетърпение очакваме Ивановден, 
разказва Станул Нацков - Танча.

Според народното вярване, свети Йоан е 
покровител на кумството и на побра
тимяването. На Ивановден се упражняват оби
чаите, свързани с вярата в чудодейната сила 
на водата. Къпят се булките и младоженците, 
които са се оженили през зимата, къпят се 
всички именници, както и сгодените моми и 
ергени за добро здраве, берекет и щастлив

П. Виденов

Жителите на димитровградското село 
спорт на тежки метални ма- Градинье честват Ивановден като селска 
тернали.

Васил е женен с Миряна ог 
Враня, имат дъщеричка Со
фия, която е па девет месеца.
Въпреки че не живее много 
далеч от родния си край, на
шенецът казва, че не идва чес- 1 
то в Горна Любата, понеже в : 
родната му къща отдавна ве
че никой не живее. За разли
ка от него баща му Алексан
дър и майка му Лалка, които 
също живеят във Враня, ид- Ц 
ват по-често в родното си се- 4

служба.

С " :■ 'Дай
Станул Нацковщ[

\ .

« '

(

4Шт
- Докато бях по-млад и 

имах повече свободно време, ! лШЩт 
често отивах при баба и дядо ■ 
в Горна Любата. За съжале
ние сега родната ми къща е 
празна и просто няма при ко
го да отида, а и все по-рядко 
намирам свободно време. Ви
наги си зачитам корените и 
покрай постоянните ми анга
жименти около фирмата и 
липсата на свободно време 
старая се да поддържам кон
такти с роднини и близки от 
родния ми край, гю-голяма 
част от които живеят във Вра
ня и в Босилеград, казва Са
вов.

ло.
'7

{
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н•и‘ лИгф
ПЛ.Р. Ь живот.

1Български успехи по света

Българин от Аризона откри две планети
Едната от тях, ТРЕЗ-З, е най-голямата откривана някога планета и е на разстояние 

800 светлинни години от Земята.
За някои наши сънародми- Канада и САЩ. Там съм чувал, че българските ас- идея и специфичния ми на- 

ци по света 2007 ще се запом- трономи са ценни в ммсго страни по света. Колега чин на работа, сподели Бонев 
ни като една успешна година, от България работят в обсерватории в САЩ и в * * *
Името на оългарския астро- Южноевропеиската обсерватория, базирана в Чп- Годината завърши с особен
ном Георги Мандушев, който ли, също и в различни европейски страни - в Герма- успех и за младите модни ди- 

>'■ работи в Аризонската обсер- пия и Полша например. Поддържам контакти и с зайнерп Биляна и Петър Пе-
.’ ■ ватория "Лоуел" в САЩ, се доста колеги в България. Събрахме се в София пре- лови - на 26 и 27 години. Съв-

появи два пъти в световните ди две години, когато празнувахме 100-годишнина- местната работа ги превръща 
новини - заради две повоот- та на Астрономическия факултет в Софийския уни- в дизайнерски тандем и се-
Т^ЗИЕд"ття°хТЖзТе мейство' /е Работят ™ Вие-
11 с,о. с,дна!а оттях, 11 ьо з, е на от четири години и откри-

наи-голямата откривана някога планета и е на раз- Името на 23-годишния българин Боян Бонев се ха там своето дизайнерско
стояние 800 светлинни години от Земята. появи като № 1 в класацията "Млади мениджъри на ателие за висша мода "Бипо-

- Бих казал с гордост, че лично съм я открил - каз- годината" във Великобритания, проведена от списа- не". Още в началото успяват
ва Георги Мандушев. - Работя заедно с още колеги с ние "Старт йор бизнес'. Роден е в България, но още да спечелят австрийска наг-
различни специалности, но все пак имам водеща когато е 6-годишен, родителите му заминават на ра- рада за млади дизайнери
роля в нашия екип. Планетите се наричат така на бота в Обединеното кралство. И двамата са иконо- Класирани са сред 11-те ав-
името на международната мрежа ТРЕЗ, в която ра- мисти. На 13 години Боян разработва училищен стрийски дизайнери, избрани между 1800, за да
ботим съвместно с още две големи обсерватории - проект за развитие на малък бизнес. Миналата го- представят Австрия в модния конкурс "11 метра мо- |

Канарските острови и в Калифорния, в планина- дина той завършва икономика в Лондон и започва да" по повод Европейското първенство по футбол I 
тя МП?™ запоТх Работа в обсерватория- собствен бизнес. през 2008 в Австрия и Швейцария 4'
™ А ббШе Аа Кзвия Н0ВИ Мет°‘ ЦНе знам °™ са научили за мен. Може би са - Приемането на България в ЕС даде възможност
встиу ип ?ппя ля т,пТяПЛаНе™' Много време пое- разбрали за нашите проекти за обучение на учени- на много български творци да докажат своя талант ; 
™ *а аботя пР°гРама- която да даде ци как биха могли да започнат свой малък бизнес. А на международната сцена. Нашата мечта е да изле- |

4 с телескоп А3 открива нови и в Интернет може да са открили статии за мен. Мо- зем на световния моден подиум - да представим на- 
зен тТм България беше много поле- ята фирма е съвсем нова, това е брокерска фирма, ши колекции в Милано, Париж, Лондон, Токио - |

>анима:вах с фотометрия в Катедрата по която съдейства ма големи инвеститори от Великоб- казват талантливите дизайнери, 
астрономия в Софииския университет и с теоретич- ритания да инвестират в имоти в България. Може 
на работа. 11о-късно специализирах и преподавах в би за класацията са взели предвид необичайната

щ.
I
р

Георги Мандушев

Боян Бонев

и а

Р. Панайотова !
ми
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Годишно събрание на 

443латна ръкавица" димитровградските пчелари
ЗЯ КОСТИЧ На проведеното неотдавна Основната амбиция през възможно повече млади пче-

годишно събрание дейности- 2008 г. е масовизиране на лаРи'
I те на димитровградското сдружението и обучаване на 

I сдружение на пчеларите 
" през миналата година бяха 
'; оценени с висока оценка.
® Сдружението през 2007 г. е 
-Ь разполагало с 230 480 динара,
Щ които събрало от членския 
Н внос (81 400 динара), дарение

р^Гърбия" - Сурдулица

Б.д.Александър Кос- ™ 
тич, 18-годишен член / / _ 
на боксьорския клуб ™
"Сърбия" от Сурду- ’ 
лица, спечели три ч 
медала през послед- | 
ните два месеца. На 3 
традиционната
сьорска манифеста- ^
ция "Младежка злат- «3»»
на ръкавица" на 28 
декември в Лескова ц 
той спечели най-цен
ния юниорски тро
фей, побеждавайки

ГнХ, “.р" ЦР т
един медал Костич се ■ г' "ПНГжЯ ’ 
завърна от традици- Е Ш, ШШЩ Г
онните турнири | «5 А ! |
"Живорад Мишич' в ~
Шабац и "Златният 
гонг" в Скопие.

Освен Костич, сур- 
дулишкият боксьор-
ски клуб има още ня- януари на Власина сурду-
кодко добри състезатели: лишките боксьори ще се под- 
Братислав Алексич, Саша Ра- готвят за предстоящите със- 
досавдевич, Милош Цветко- тезания в страната и чужби- 
вич, Слободан Иованович... на финансова помощ им осем във вътрешността на 
През изтеклите пет години, оказват Общинската скупщи- Сърбия 
откакто съществува клубът, на и спонсорите ГИП "Банко- Сдружението наброява 81 
те донесоха на общината де- Вич" от Църна трава и бук- членове, макар че броят на 
сетки златни, среоърни и меикърската фирма "Мо- пчеларите в Димитровград- 
бронзови медали. царт" от Сурдулица.

През втората половина на

ЦифрОВИЯТп

и .Ц
фотоапарат 

в с. Торна ЛисинаIбок-
г

на вестникна местното самоуправление 
(12 500), дарения на членове
те си за лекарството "Апи- 
гард" (119 840) и пренесените 
средства от 2006 г. (16 840 
дин.). Изразходвани са 216 
702 динара и то предимно за 
купуване на "Апигард" (131 
040 динара), абонамента за 

' специализирано списание за 
.’7Д'С пчеларите (68 200), хонорари 

■ за специалисти, които са из
насяли сказки (10 000) и др. 

През 2007 г. сдружението

В присъствето на членовете на редакцията 
"Братство" във вторник бяха изтеглени пликовете с купон- 

които вие уважаеми читатели събирахте през месец 
декември 2007 г., за наградната игра на издателството.

Най-ценната награда (цифров фотоапарат) спечели 
Станка Стоянова от босилеградското село Горна Лисина. 
Освен нея късмет имаха и следните наши читатели:

Комлект от 10 СО - Дафинка Костова, също от Горна Ли
сина;

Комплект от 10 РУЕ) - Нака Наков от Пожаревац;
Преносима памет - Йелена Алексова, Димитровград;
МРЗ плейер - Небойша Андонов, с. Райчиловци, Боси- 

леградско.
От новите абонати на вестника най-късметлии са Любен 

Богословов и Стоян Арсов, и двамата от Босилеград. През 
2008 година те безплатно ще получават вестник "Братство" 
и списанията "Мост" и "Другарче".

Парите за абонамента ще им бъдат върнати.

№К четата

III1I

жш
организирало една сказка, но 
членовете му имали възмож
ност да присъстват на още

Вие гласувате - "Братство" 
ви награждава!

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 сътрудник" за 2007 година. Гласу
ването трябва да стане въз основа на статия(и), които 
най-много са ви харесали, или въз основа на това кого от но- 
винарите и сътрудниците на вестника предпочитате да чете
те, или пък му имате най-много доверие.

Припомняме ви, че можете да гласувате за журналистите: 
Алекса Ташков, Бобан Димитров, Ванче Богоев, Васко Божи
лов, Кирил Георгиев, 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.

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

Напомняме, че за наградите ще конкурират само онези чи
татели, които съберат и изпратят всичките 5 купончета 
(две поместихме в "Братство" до края на 2007 г. и три в януар
ските броеве па вестника). Купопчетата изпращайте в плик, 
на който трябва да напишете и вашето име и адрес.

ско значително е по-голям.
Д. Мирчев

жКръстословица 358
Съставил: Драган Петров

651

Ж
121110

ВОДОРАВНО: 1. Заплаща
не за извършен труд. 6.
Отвори на потните жлези в 
кожата. 10. Мярка за земна 
площ. 11. Защитник във 
футбола. 12. Специалист по 
химия. 13. Античен съд за 
вода, вино и др. 15. Земедел
ско сечиво. 16. Положите
лен полюс на батерия. 17.
Смях, шега. 18. Стил в музи
ката. 19. Външен вид, фор
ма. 20. Модел руски самоле
ти. 21. Ехо, екот. 22. Праис
торическо животно, пред
шественик на слона. 23.
Подправка в някои ястия.
24. Манастир. 26. Белград
ски седмичник. 28. Остър 
израстък на клас при житно 
растение. 29. Задната част 
па главата. 31. Израстък на 
главата при животни. 33.
Единица за мощност да". 8- Републиканска изби- могъщество. 25. Столицата С- 
(ми.ч.). 36. Ужичании. 37. рателна комисия (съкр.). 9. на Колумбия. 26. Полски >■»

Марка унгарски автобуси, имот. 27. Най-разпросгра- V

-А-,151413 ж
жж 1716

ж 201918

жж 232221

ж☆ 262524

жи 28 29 3027

и
зз 34 353231

37 3836 Журналист 2007 г.
ж Гласувам за:41 424039

журналиста
Ж

4443

I О.
° сътрудника 05

X
Главният кръвоносен съд,
извеждащ кръвта от сърце- 12. Ярем, тегло. 14. Електри- неното растение по света, 
то. 38. Втората нота. 39. Неп- чесгво. 15. Село в Босилег- 29. Марка чешки камиони, 
реден памук. 41. Южен радско. 17. Гущер, който 30. Град в Хърватия. 32. 
плод. 42. Един зеленчук. 43. сменя цвета на кожата си. Обработка на земя с рало. ■_
Летописи. 44. Външен вид 19. Мюсюлманско женско 34. Благородиическа титла Цд01|‘| 
на сграда. име. 20. Мярка за тегло. 22. при германците. 35. Работа. * ’ * * “ *

Сътрудник 2007 г. 01
ж

Момиче, избрано на състе- 40. Името на актьора Пачи- 
зание по красота. 23. Мощ, но. 42. Шестата йота.ОТВЕСНО: 1. Столицата па 

Змибабве. 2. Река в Южна 
Америка. 3. Фабрика за 
фризери |Решение на кръстословица 357 - Водоравно:и хладилници в
Черна гора. 4. Град във Фра- 1. Лак. 3. Чуй петел. 10. Ан. 11. Герои. 12. Ров. 13. Водород, 
иция. 5. Модел руски авто- 15. Вол. 16. Дирек. 17. Фалит. 20. Ниш. 21. Билети. 22. Ага. 24. 
мата. 6. Голяма неотровпа Иридий. 26. Пари. 28. Алея. 29. Ми. 30. Аз. 31. Кабел. 33. Сак. ■ 
змия. 7. Авторът па "Илиа- Водач. 35. Мила. 36. Сена. 37. Атомик. 39. Мопоми. 41. а

Ирина. 42. Имам. 43. Коледа. ■ X
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:Тралиционно тържество на АК “Балкан^___

Година на Стакжоиич, 

Кръстева, Браикович 

и Еленко»

Душко Величков - босилеградската 
шахматна надежда

Мечтае да учи спортна 

гимназия в Белград
уЛдш Въпреки че е само 14-годи- 

Душко Величков вече е ти
туляр в първия състав на ШК 
"Младост". През изтеклия сезон 
в Сдружената шахматна дивизия 
па Пчински и Ябланишки окръг 
той изигра 5 нар 
пя да извоюва а

Клубът по лека атлетика "Балкан" от Ди
митровград миналата година отбеляза 20 го
дини от създаването.

През отбора са минали голям брой пио
нерски държавни първенци, а имало е и ня
колко
Дори и в предишна Югославия като: Юлия 
Каменова, Пети Порова, Славица Ггорова, 
Ивица Иванов, Душица Деянова, Даниела 
Еленкова, Джордже Гогов, Андреа Тодорова.

Днес в клуба има двадесетина състезатели, 
конто печелят медали от състезания в страна
та и чужбина. Досега са спечелени около 250 
отличия, от конто една четвърт в чужбина.

През 2007 г. най-добър състезател е Са пя 
Станкович - победител в 4 кръга 
Централна Сърбия в Ниш, трега па пред
варителните състезания за Купата па Сърбия 
в Сремска Митровица през май 
първенството на Сърбия през юли също в 
Сремска Митровица. Основната и дисципли-

шеп,па е хвърляме па 
копие, по се сьсте- 
зава в още някол- !?| ■

ко.
Най-добра мла

да състезателка е 
Теодора Кръстева, 
която спечели фи- I/:' 
чала на "Несглс" 11 ] 
купата в Белград. 1 ] 
1 я е победител и Г 
па митинга в Дря- 
ново (България) и I

ти и, в кои то ус- 
победи и едно 

равенство срещу много по-вьз- 
растпи и по-опитни шахматис-

нациоиали, конто са печелили медали

Х.ат,- ти.
I ч| Първите знания за древната 

I игра Душко получил от родите- 
шЛ лите си Драголюб и Весна, кога- 
.Щ то бил едва 4-годишен. Като уче- 

_ , _ , 1 пик в началните класове завър-
птпт П Лвтмпмт ' ('■ "шл шахматната школа за децапора в Лукивит Н Г ■ . Ияй I в ШК "Младост" при треньора 
(българия). Новица Божилов, а до като жи-

Най-добри сред вял в Тетово, три години посеща-
младите състеза- 1 еобора Кръстева вал шахматно училище,
тели са Милош - И днес постоянно уча нови
Браикович, който е неща от треньора Божилов и ог
победител ма митинга в Луковит (600 м) и по-възрастните съотборници, 
втори в Дряново (800 м), и Божидар^ленк-, ГТ^то 
носител па сребро от Купата "Нестле" в Бел- ту/1Яп1шя състав на ШК "Мла- 
гРаД- дост", казва Величков.

Младият шахматист няколко

7

в лигата па сификациопния изпит, за да ми 
се сбъдне голямата мечта.

Талантливият шахматист из
тъква, че доклкого продължи об
разованието си в Белград, и за
напред ще поддържа контакти с 
ШК "Младост" и винаги, когато 
намери възможност, ще идва в 
Босилеград да играе за своя лю
бим отбор.

и пета па

Още от създаването на клуба Александър 
Марков е неговата "алфа и омега". Бил е дъл- пъти участвал на индивидуално- 
гогодишеп треньор и секретар на клуба. Сега то републиканско шахматно 
треньор е Душица Трайкович, а председател първенство за деца, където в 
Симеон Манов. крайната класация винаги е бил

п - в горната част на таблицата.
Накрая на всяка година в клуба се органи- Цокрай шахмата Душко оби- 

зира скромно тържество, па което се провъз- ча и редовно упражнява и други 
гласяват най-добрите и се дават специални спортове-тенисна маса, футбол, 
признания на медиите. За миналата година баскетбол и пр. В момента е уче- 
освен на "Спортен журнал" и РТВ Цариброд, ник в осми клас в босилеградско- 
признание бе дадено и на в. "Братство//Г за то основно училище. Въпреки че 
добро сътрудничество и обективно отразява- е 1ГЬлен ОТ/1ИЧНИК/ казва/ че от 
не па събитията в клуба. Д С. всички пРеАмети “аи-.чного оои-з ^ ча англииски език и математика.

Разказа ни, че има огромно же
лание догодина да продължи об
разованието си в спортната гим
назия в Белград.

- Наясно съм, че конкуренцля
та ще бъде много сил 4а, но аз ще 
се подготвя максимално за кла-

ПЛ.Р.

Последна вест
Към края на набирането ; 

на вестника в сряда вечерта 
в редакцията се подучи \ 
вестта, че Душко Величков 
спешно е докаран в нишка
та болница, където лека
рите се борят да му спасят 
живота. Както неофициал
но узнахме, момчето е пов
редено в инцидент в Боси
леград, но от полицията не 
получихме официална ин
формация за случката.

Колективът на АК “Балкан"

“Балкански” се готви 

за футболната пролет
* На първата тренировка се явиха срокът в "Балкански" вече е изтекъл. Между тях 
ВСИЧКИ футболисти, КОИТО играха е и вратарят Б. Петровпч, сьщо оповестил напус-

кане на отбора. Засега със сигурност си заминава 
защитникът Йовица Джорджевич, който мина- 

Миналия петък футболистите на "Балкан- лия сезон дойде от "Власина". 
ски" започнаха подготовки за пролетния полу- Агилното ръководство на клуба, начело с 
сезон. В спортния център "Парк" по покана на председателя Драган Йовичич, търси футболис- 
треньора Братислав Митрович се явиха всички- ти за подсилване на отбора. Към треньорския 
те футболисти, които играха през есента. щаб на отбора се присъедини и Деян Митов, ед-

На първата тренировка присъстваха и футбо- на от легендите на димитровградския футбо 
листите М. Ставрич и С. Васов, които оповестиха който кариерата си започна в "Раднички" от 
напускане на отбора, както и взетите назаем Ниш, а игра и за "Обилич", "Кристал" и някол- 
футболисти от "Раднички" от Пирот, на които

Във втория кръг за купата 
на Централна Сърбияпрез есента.

Соколова първа, 

Николова трета
Л, На 13 ягуари в град Чуприя се проведе втория кръг за купата 

Централна Съроия по спортна стрелба, на който участваха и 
състезатели от СК "Граничар.

Особено добри резултати осъществи кадетката Диана Соколо
ва, която със 183 точки спечели първо място, докато Снежана Ни
колова сьс 177 точки бе трета. Второ място спечели Саня Джор
джевич от Чуприя.

Останалите състезатели от "Граничар" се класираха според 
възможностите си.

Третият кръг ще се проведе на 26 януари в Смедерево.
В края на състезанията за купата по 8 най-добри от женската и

на

Пионерска лига

Изненадващо 

високо класиране мъжката конкуренции ще се класират за финала. ДС.

Пионерският състав на "Балкански" (набор 
1993 и 94) вече две години се състезава в лигата на 
ФС РИС - група юг, където са включени много из
вестни отбори от тази част на Сърбия. Отбора на 
пионерите води треньорът Небойша Раигелов.

Тимът е изиграл 17 мача, в които е отбелязал 7 ^
победи, пет равни резултата и пет загуби с голова 1 ]Рез уг°Дииа клубът по септември на езерото "Сават 2"
разлика 33:29. Така на края на първата част той зае ветроходство Соларис от Ди- "Соларис" бе организатор на ре-
високо шесто място с 2о точки. митровград е участвал в 8 състе- гатата "Цариброд 2007" в класи-

Най-добре се представиха най-опитните: Кир- запия. Като най-успешен Марио те "Оптимист' и "470". Участва-
ков, Боянич и С. Соколов, който в началото имаше Ставров се е състезавал в класата ха 15 състезатели от Сърбия и
тежка контузия, но се възстанови напълно. Целия /1асер , Ласер радиал и "470" България. Състезателката на
сезон обаче пропусна Боян Митов поради счупен Пионерският състав на “Балкански” и е постигнал следните резулта- "Соларис" София Ставрова зае
крак. Р У ™: за осмата купа "Ниш" на Бо- шесто място.

Най-добри изяви в отбора имаше капитанът Н ваиско езеро - трето мясго, за ку- През 2008 година "Соларис"
падения.^ла^щятС^огов сьщ^о иДгра°всичките ~ - "офия-С“ ЗЩ Гще~орГнГ
мачове, като бе най-редовен и на тренировките бено е доволен от предшественика си Ивица Мар пЬрТ° МЯтГ°' за купата на Бълга- тор и на две регати: от 6 - 8 юни

Пионерският състав участва и ма три междуна- п - мяото, ''Идиндси- „а -Цариброд М/Г а кдасат.
родни турнира, където два пъти бе победител. В „аСят за постиженията на отбора Допри- Охридско езеро - трето място, в ' Оптимист". Двете регати ще се
Етрополе (България) Стефан Соколов бе провъз- Р‘ Истанбул - десето място, Со- проведат на езерото "Сават 2
гласен за най-добър защитник, а Неманя Иванов Д-С. фийскаесен -трето място,
за най-полезен играч. 1 Фез последния уикенд от

За ветроходеца Марио Ставров

Резултатна 2007 година

д.с.
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ВъзпоменаниеТъжен помен
На 24 януари 2008 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 

смъртта на милата ни майка, баба и тъща

Скръбна
На И янури 2008 г. почи

на нашата мила съпруга, 
майка и баба

вест

Много ще ни 
недостигаш, Пецо!ОЛГА ТОДОРОВА 

от Димитровград
почин се догваряхме да съберем на възпоменателна 
ки преживели съученици, царибродски гимназисти от поко

младшто^и^ерптоа^ршщевките^а^ариб^дската историчес
ка съдба, така и малкото светли духовни пробиви, кои™ ни кре 
пеха да преживеем жизненото бреме. Между наи‘ 1%~ката 
подпорки, върху които охотно се облягахме, бенте и ве.лика, 
благородна личност на любимия ни другар Пецо. _Такъв ™“Р° 
когръд, сърдечен, търпелив, чувствен и умен, никои не можеше 
да му се съпротиви и да не го обича.

И тогава човек неволно да се запита: как кръстникът му в нач 
март 1928 год. в лукавишката черква му даде името ие- 

постоянност, непокъртимост, твърда устои- 
на неговия пое-

-?Г
Винаги ще си в сърцата ни!

Опечалени: дъщерите Цеца и Гордана 
със семействата си

език.

Тъжен помен
На 30 януари 2008 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта на нашата мила съпруга, майка, свекърва и баба
НАДА ЗЛАТАНОВА 
МАНОВА 
отс. Радейна

Горди сме, че те имахме. 
С много обич, тъга и приз
нателност се прекланяме 
пред светлата ти памет. 
Опечалени: съпругът Омир, 
синът Николайча и дъщеря

та Златка 
със семействата си

НИКОЛИНА ВЛАЕВА-КОЛИЦА 
учителка от Димитровград лото ма

тър, което означава
чивост - всичко в пълна противоположеност 
лешен характер. Как да се обясни, че този хрисим момък изора 
за професия инженер по металургия, най-робската техническа 
специалност. Естествено, с кръстното му име Петър!

С течение на годините животът показа, че петровската си пос- 
тоянност и последователност инж. Петър Апостолов изяви и ка
то учащ, и като домакин, съпруг, баща, дядо и като заемащ отго
ворни постове в завода "Ястребац-МИН", и като роднина, прия
тел, общественик...

Беше фан на Издателство "Братство" и с голяма охота посеща
ваше редакцията на вестника, подемайки полезни разговорки.

Изтъкваме, че това е факт, който много говори - инж. Петър 
Апостолов е кавалер на Орден за народни заслуги със сребърна 
звезда и носител на редица грамоти и признания.

Пецо, много ще ни липсваш! Ще ни недостига твоята благост, 
безупречно поведение, доблестност, кроткост, тихият говор, 
топлината, които излъчваше лицето ти, дори и безупречният ти

Нека всички, които я познаваха, си спомнят 
за нея.

Поклон пред паметта й!.

1 Опечалени: съпругът Илия, синът Емил, снаха
та Лела и внучките Мариана и Андриана

Тъжен помен 
На 20 януари 2008 г. ее 

навършва ЕДНА ТЪЖНА 
ГОДИНА от смъртта на на
шата мида съпруга, майка, 
тъща и баба

Тъжен помен
Изминаха ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на

СТОЯН ТОДОРОВ
(1930-2005)

от Драговита, починал във Върбовско
Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на сестра ми

ЙОВАНКА ДИМИТРОВА 
(1933-2007)

от Драговита, починала в Борча
както и ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на племенника

гардероб... Всички тъгуваме за теб - семейството, роднините, съ 
седите, замляците, колегите, приятелите... С. К.

Скръбна вест
С болка в душата съобщаваме на роднини и 

приятели, че нашият скъпБРАНКА 
СОКОЛОВА 

от Димитровград

МИ
ПЕТЪР АПОСТОЛОВТОДОР МИЛАНОВ
дипл. инженер от Лукавица, 
живял в Ниш

почина на 10 януари 2008 г. на 80 години и бе погребан на 
12 януари в Новите гробища в Ниш.

Дълбок поклон пред твоя достойно изживян живот. С 
много обич и тъга ще пазим в сърцата си спомена за теб. 

Почивай в мир!
Опечалени:

(1952-2007)
от Драговита, починал в Опово

Почивайте в мир в равната банатска земя!
Вашият брат и чичо Борис Димитров от Димитровград

Никога няма да забра
вим твоята доброта. Спо
мените за твоя светъл лик 
вечно ще живеят в нашите 
сърца.

Дълбок поклон пред 
светлата ти памет. Почи
вай в мир!

ЖЩЯДИГ Тъжен помен
На 26 януари 2008 г. се навършват ТРИ 

ГОДИНИ от смъртта на моя мил и непража- 
дим баща

съпругата Персида, синът Деян, дъщерята Йели- 
ца, братанецът Любе, снахата Соня, внуките Миланка, Анка 

и Нина и многобройните роднини и приятели
5Я,
Га

ЦВЕТАН М. ГЕОРГИЕВ 
от Димтировград

Опечалени: съпругът Сокол, 
синът Райко, дъщерята Ро

са, зетът Зоран и внучките На 27 януари 2008 година се навършват 40 ДНИ от смър
тта наНа този ден ще посетим вечния му дом на 

гробищата в Димитровград и ще положим цветя.
Времето неумолимо минава, ио тъгата и скръбта никога 

няма да изчезнат от моето сърце.
ЛЮБА ВЕЛИНОВА
(1923 - 2007) 
от Плоча

Тъжен помен 
На 21 януари 2008 г. се 

навършват ТРИ ГОДИНИ 
от смъртта на

Спечелената дъщеря Невена
Панихидата ще отслужим на 27 януари на гробищата в 

Плоча. Каним роднини и приятели да ни придружат. 
Винаги с благодарност ще си спомняме за твоите добри-

Покдон пред светлата ти памет. Почивай в мир!
Дъщерята Никулина със семейството си

Тъжен помен
На 26 януари се навършват ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ 

от смъртта на милия ни съпруг и баща пи.

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 
митничар от Димитровград

На този ден ще посетим вечния му дом па 
димитровградските гробища и ще положим 
цветя.

С болка и обич те носим в сърцата си. Благо
дарим ти за всичко, което стори за нас.

От съпругата Миряна, сина Емил 
и дъщерята Соня

Тъжен помен
На 1 февруари 2008 г. се навършва ЕДНА 

ТЪЖНА ГОДИНА, откакто останахме без на- 
съпруг, баща, свекър, брат и дядо

БОЯНЧО ХРИСТОВ

ЦВЕТАНКА-ЦАНА 
ИЛИЕВА 

от Димитровград
' •

ШИЯ мил

(1944 - 2007)На този ден от 11 часа ще 
отслужим панихида на 
фооищата в Димитров- 
фад. Каним роднини и 
приятели да ни придру
жат.

Носим те с обич в сърца
та си! Поклон пред светла
та ти памет!

търговец в пенсия от Горна Любата
Панихидата ще отслужим на гробищата в Горна Любата 

на 24 януари тази година. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

Ден след ден, месец след месец времето си минава, а тъ- 
I ата и болката по теб остават вечно в нашите сърца. Винаги 
ще те помним и споменаваме с любов, която смъртта 
прекъсва, и с тъга, която времето не лекува.

Почивай в мир! 0
Опечалени: съпругата Никулина, братът Душан, синовете 

Владимир, Славчо, Душан и Сима, снахите Мария, Снежана и 
,, . Ясмина

и внуците Мая, Владимир, Александър, Йелена и Лазар

Тъжен помен
На 22 януари 2008 г. се навършват ПЕТ 

ГОДИНИ ог смъртта на нашата скъпа. V

ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА
1А, от с. Смиловци

С нас си винаги, защото годините не могат 
да заличат светлия спомен за добрата и обичана съпруга и 
майка. Почивай в мир!

не

Опечалени: съпругът Вито- 
гр, синът Горан, 
Славица, внукът 

Игор и внучката Аня

ми
снахата

Съпругът Сотир и дъщерята Емилия със семейството си
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От коя ли порода Господ създаде
изчадието, дето всеки ден ме пита:
на кой език се меси пита,
в коя държава аз живея,
защо е паднал белутският комита
и защо на чужд език
не мога песните си да пея?

Родоотстъпникът и кокошките 
на чужд език мами, 
но те разбраха неговите измами 
и пак снасят яйцата 
оттатък браздата!
Ний българи сме по езика, 
а не по някаква външна прилика 
и той на училище се учи и пее, 
а не в обора - там се блее!
На език роден, майчин - свещен,
на него се сънува и твори,
на него природата говори,
и на него за Бога и рода,
може да се съди в името на народа,
съдия на народа - езикът,
майчиният - роден, свещен!
На тоя език се яде пита, 
и белутски зелник, 
и се слуша приказка за комита 
и се проклина родоотстъпник - 
всеки божи понеделник!

/
Чудим се я, откико почеше агъита- 

цийете и подметачинете, притисну- 
ше ни мъгле и шишко да се раскараю. Имало йе 
и другье године мъгле, ама несу биле теквея гус- 
те и не су се задържавале толкова дълго. Затова 
потражи Временкова у метеоролошкуту да ми ка
же има ли некикво обяснение за тия природан 
веномен.

- За све има обяснение, Манчо! Тея мъгле що ни 
душе не су природне. Ако беоше природне, че 
потраю два-три дни, най-вече неделю, че се отво
ри циклон или антициклон и че гьи одува. А нас 
су ни притиснуле пропагандне мъгле, та че ни 
по душе.

- Ее, кве белье смо претурили преко главу, та 
йедне ли мъгле че ни уплаше!

- Видиш ли, Манчо, измешале су се мъглете и 
су се напрайиле кико тесто. Шаренопърстите аг- 
ьитаторе иду от ижу на ижу, пресречаю народ и 
им истресу торбу мъгле, а знайеш ли защо? Па 
да не виде човецити кикве лъже им продаваш. 
Кига гьи избаламосую от све стране, даду 
йедну запалку с натпис и им кажу, ако бъш се за- 
губе у мъглуту, запалката че гьи изведе на пра
вият пут.

- Чекай бре Временков, нейе ли това истъркан 
терк?

- Може и да йе истъркан, ама агьитаторйете 
расчитаю на краткуту памет на народат, па са то
ва същото га преповию у шарене ретишкье и га 
тутну на човеци под нос: “Еве ви най-правилна
та, най-искрената и най-най програма, коя че ви 
реши свити проблеми!...”

- Знам, теквея програме еве струпал съм цел 
куп, не знам кво да прайим с ньи, оти и за зава- 
чанье на огань не гьи бива, само поцърнею!

- А попрочете ли гьи?
- Свете съм прочел по неколко пути. И кига гьи 

четим, чини ми се све сами светци...
- Ее, не може да буде, се тикье се разликую...
- Абе може и да се разликую ама кико да видим, 

кига свите некико испеглани, па ущиркани, тия 
у телевизиюту гьи намазали и напудерисали, 
напрайили гьи кико кукле...

- Мани, Манчо, кико изгледаш външно. Млого 
йе важно кико ти изгледаю отвътре, може ли чо
век да веруйе на това що обещаваш, а?

- Айде-де, па ти знайеш дека от обещания дом 
не се растура! Важно им йе съга да гьи глаеу- 
йеш, а после кико че буде ни сам Господ не знайе.

- Значи, не може да им се веруйе?
- А може, може! Еве я веруйем на свите, па зато

ва че гласуйем за свите!
- Е, не може, Манчо, требе да си избереш йедно- 

га и за нъе_га да се държиш!
- Кво си бре Временков, запел йедън па йедън! 

Защо да не узнемо теркат на най-големотога дру- 
гара: колективно руководетво! Девет човека не 
йе ко йедна песница, а ко две пеенице, а? Ем они 
доволни — ем народ доволан! За свакога имамо по 
проблем, па нека га решава!

"Сърбия е в разгара на 
студената война между 
Америка и Русия. А па 
студа всички тела се 
смаляват.

Драгутии Мшшч - Кпрло

*Те не се боят от това 
дали Сърбия ще си за
мине от Косово, а от то
ва дали ще се върне.

Мирислсш Маркоанч

"Ние знаем къде пи е 
мястото, мотам вече ня
ма свободно място.

Степан Наумович

"Войната е последната 
опция, но животът е 
кратък и ние нямаме 
време да чакаме.

Александър Чотрич

"Моята улица е неас- 
фалтирана. Колко пъ
ти трябва да гласувам?

Милан Р. Симич
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Моля, без 
докачениеКапка за 1000 долара

За да привлича клиенти, един собственик на бар обявил награ
да: той ще изстиска един лимон, а ако някой успее да изстиска са
мо още една капка, ще получи 1000

Бизнесът потръгнал добре: в бара идвали много хора, но пито 
един от тях не успял да спечели наградата. Един ден обаче в бара 
влезнал нисък слаб мъж, взел лимона и изтискал не една, а цели 
шест капки! Собственикът на бара го попитал изумен:

- Ти какъв си? Каратист? Йога? Магьосник?
- Не, аз съм данъчен инспектор!

Граддолара.

Голямата новина от някой 
ден е, че Пирот не е получил 
статут на град!

Предлагам Димитровград 
да задържи сегашното си 
название напук на Пирот: по
не в името си има ГРАД!

Как да се облече?
Новоизпечен бизнесмен решил да отиде в данъчното, за да 

декларира доходите си. Тъй като за първи път се явявал пред да- 
нъклиите, започнал да разпитва приятелите си 

как да се облече. Един 
му казал:

- Облечи се като скит
ник, номерът ти може 
да мине и да платиш 
по-малко данъци!

Друг пък го съветвал:
- По-добре се облечи 

изискано, нека мислят, 
че си авторитетен човек.
Може да се уплашат и 
да ти вземат по-малко!

Накрая бизнесменът 
питал и жена си. Тя за
почнала да му разказва:

- Когато решихме да 
се женим, майка ми ме 
съветваше да се облека с 
дълга рокля. Ти пък ис
каше да съм с къса рок-

- Не разбирам защо 
ми разказваш всичко то
ва?

- Защото, както и да 
се облечеш, данъклиите 
ще те прекарат!
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