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Сърбия ще избере президент 
_______ на 3 февруари

Резултатите от президентските избори
ДимитровградБосилеград

Тадичи Николич 

във втория тур
Тадич - 3093 

(44,45%);
Николич - 3387 

(34,31%)

Илнч- 1469 

(30,61%); 

Тадич - 1436 

(29,92%)
Стр. (Щ) Стр.* Томислав Николич -1 635 666 (39,96%);

* Борис Тадич - 1 449 353 (35,41%) Пресконференция в Бабушница

Народната канцелария на президента на републиката до голяма степен е помогнала на Ба- 
бушнишка община да премахне последици от наводненията, които я сполетяха преди някол
ко седмици, бе казано на пресконференция в Бабушница, на която говориха заместник-ди
ректорът на канцеларията Деян Маринкович и челните хора на общината д-р Миролюб Ио- 
ванович и Ранко Янкович. Стр. ^2)

Решение на ОС 
в Босилеград ОО на ЛДП в Пирот_______

Шетмщмм за
статут ма град

Стр.Щ)

Безплатни 

венчавки Стр.®Според предварителните резултати, които съобщи Репуб
ликанската избирателна комисия (до набирането на вестника 
официалните не бяха съобщени), в първия тур от президен
тските избори най-много гласове е спечелил кандидатът на и г Г ^
Сръбската радикална партия Томислав Николич. За него са На ЬОГОЯВЛеНИе В ЬОСИЛВГраД И РаИЧИЛОВЦИ 
гласували общо 1 635 666 гласоподаватели (39,96%). Втор е 
кандидатът на Демократичната партия и сегашен президент 
Борис Тадич с 1 449 353 гласове (35,41%).

Директорът иа Института по статистика Драган Вукмиро- 
вич съобщи, че са гласували 4 093 510 от общо 6 708 697 
(61,02%) гласоподаватели в Сърбия, вписани в избирателните 
списъци. Имало е и 78 102 (1,91%) невалидни бюлетини.

Председателката на Републиканската избирателна коми
сия Соня Бъркич оцени, че в избирателната процедура не е 
имало по-сериозно нарушаване на установените правила.

* Кръста в Босилеград 
извади Марли Георги
ев, а в Райчиловци Ве-
либор Божилов.
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Тадич и Ииколич във втория тур Правителството 
на Сърбия прие текста 
за енергийната

(От стр. 1) коиич с 244 573 гласа (5,97%), Чедомир Йова- СПОГОдба С РуСИЯ 
Според предварителните резултати от нович от ЛДП - 219 027 (5,35 />), Ищван Пас- Правителството на Ст пбия гшие

Сърбия Велимир Илич, за когото са гласу- Ристичевич (НСС УСС) 18 427 (0,45/о) бия в областта на петролното и газносто- 
303 463 граждани или 7 41%. После/ «'еформистн.ша 2

ват ГО кандидатът на СПС Милутип Мър- ПаР1 ия> 11 841 /о'‘ подпише споразумението на 25 януари в
Москва.

Въз основа на спогодбата ще се разго-

тек-

ТадибНиколиб Томислав Николич: СЪРБИЯ НЕ ТРЯБВА Тпй1^ТГнгмпноиГпРп^у
А А ^ С ЛМ1МО А п о \/ тапа д д „С-ЬрОИЯГЗЗ И ,,1 ЗЗПрОМ СКСПОрт 33
ДА СЕ ОПИРА ВЪРХУ ЗАПАДА сг-роеието на газопровода и на подзем-

~ пия склал за газ в Банатски двор, както и
Президентският кандидат Томислав Николич заяви, че за договора между сръбското правител- 

Сьрбия пе трябва да се определя и опира само върху една ство и „Газпром нефт" за продажбата на 
о рана - Запада, по трябва да тьрси прия тели и на друга НИС а.д. Нови Сад. 
страна.

„Обещават пи ЕС, но никак да го видим... Винаги, когато 
ви кажат, че непременно трябва да се присъединим към 
ЕС, кажете "да"...всичките ние мечтаем това, но най-нап
ред желаем Сърбия. Никога не забравяйте, че за нас Сър
бия е по-важна от всичко друго", каза Николич на младите 
отСРС в Земун. Той добави, чене трябва да се вярва на оне
зи, кои то затваря т страната в гето и подчерта, че младите 
трябва да се пазят от политиците, „които обещават всич
ко, а ие допринасят с нищо".

Стразбург

Решението за Косово 
да е приемчиво 
за двете страни

Београд
Крагу|'евац

Чачак
Ниш

Нови Сад 
Суботица 
Кра/ьево 
Крушевац 
Лесковац 

Смедерево 
Шабац 

Зрегьанин 
Панчево

40,28 6 
42,16 © 
25,61 © 
42,52 • 
38,33 
21,41 
38,56 © 
42,27 © 
44,77 © 
47,63 © 
44,01 © 
38,95 © 
42,5 ©

39,29
35,75
24,27

Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа (ПАСЕ) се застъпи решението 
на косовския въпрос да бъде приемчиво 
и за двете страни, както и въз основа на 
резолюцията 1244 да продължат догово- 

Президептският кандидат Борис Тадич е убеден, че през рите, консултациите и контактите, които 
следващите дни „в демократичната река" ще се влеят всич- се касаят до бъдещето на южната сръб- 
ки онези партии, които искат европейско бъдеще за Сър- ска покрайнина.
бия. „Всичките демократически партии ще подкрепят ис- Изпълняването на такъв иск е необхо- 
горическата цел па Сърбия, понеже доближаването до димо, за да се стигне до компромис и да 
Европа няма алтернатива. Сърбия иска да завоюва Европа се осуетят евентуални конфликти в Косо- 
с таланта си, със своята стабилност, със спортистите, уче- во, съобщи Итар-Тас. 
ните, с визиите си. Да завоюваме Европа на 3 февруари", Сръбската делегация гласува против 
поръча Тадич по времена предизборно събрание в Кикин- резолюцията на ПАСЕ за Косово, но е до

волна от измененията, с които е изхвър- 
На гражданите той обеща, че ще се бори за привличане лено предложението за натрапваме на 

на чуждестранни инвестиции и за тоЕа да се върнат пари- решение за статуса на сръбската покрай- 
те, ограбени от пенсионните фондове през 90-те години.

35,7
Борис Талин: ДОБЛИЖАВАНЕТО 
ДО ЕС - БЕЗ АЛТЕРНАТИВА______© 41,48 

© 42,37 
28,65 
34,58 
34,52 
32,48 
36,94

да.
38,7
37,41 нина.

Съобщение на Главния съвет на ДСБ Отзив ,{

Няма вина, докато не се докаже Стъписа ме постъпката 

на председателя на НСПо повод задържането на двама- ___
та български гржадани Атанас Бо- последствия, ДСБ призовава към 
руков и Деян Станчев в следствения РазУмн° и отговорно поведение на 
арест във Враня, заподозрени, че на всички фактори с цел да се устаио- 
13 януари т.г. в Босилеград са скъса- ви истината. От друга страна е недо- 
ли знамето на Сърбия, Демокра- пустимо истината за задържаните 
тичният съюз на българите изразя- &ъ,нарски граждани да бъде прик- 
ва загриженост и тревога от начина, Ривама в името на някакви иеразби- 
по който инфорамацията бе квали- Раеми за нас „висши интереси 
фицирана и поднесена на общес- ме;кду двете държави, 
твеността ДСЬ призовава представителите

Почти всички медии предадоха на българската държава и неправи- 
новината като умишлен инцидент клетвените организации, занима- 
и вандалщина и побързаха да ось- ващ” се с правозащитна дейност в 
дят двамата български граждани, Сърбия, България и Европа, да се 

• без да се съобразяват с принципа, поиитеРесУватот съдбата на двама- 
че всеки е невинен, докато по опре- та заДържани български граждани 
делен начин не се установи, че е ви- по сьщия начин- по който се инте- 
новен. В този смисъл не е коректно 
да се говори за вината на задържа-
ните български граждани и да се да- ХпртцеГ СПравеАЛИВ и прозра’

Вниматедмо анализирайки по-

(„Искаме оставка на председателя на НС" и „Никой няма право 
на политически монопол", „Братство" от 28 декември 2007 г.).

Отдавна имам желание да си кажа мне- свой кандидат-президент, защо българи- 
нието за дейността на Националния съвет те да нямат свой кандидат за този пост? 
ма българите в Сърбия, но този път напети- Нека да не се боим за унгарците, 
на ие мога да мълча. г

Мисля, че Националният съвет на бълга
рите в Сърбия има остри проблеми в соб-

те са
друга приказка, те са хора с много по-го- 

към собствената силяма п ривързаност
нация. Градовете и селата, в които живее 

С1 вените си редове и много повече се зани- унгарското малцинство са много ожи- 
мава с някои политикантски работи и лнч- вени, за разлика от нашите, които все по
ни интереси, отколкото с грижата за нашия вече запустяват.
народ. Ог НС ще кажат: „Ама ние водим де- Председателят на НС казва, че по този 
ца на море, записваме студенти във факуле-. начин придобиваме политически прия- 
тите в България и т.н. Но хайде да видим тели. Но той би трябвало да се запита да- 
докъде се стигна в борбата за майчиния ни 
език и за 
си с голямо

ли по негова вина ние придобиваме и по- 
решавапето на много други въпро- литически неприятели. И то много 

значение за българското мал- по-силни от приятелите!? 
цинегво. В нашите краища владее голяма Аз не съм този, който може да изиска 
бедност - тежък проблем, с който също отговорност и оставка от председателя 
трябва да се занимава Националният съвет, на НС, но имам правото да кажа мнение- 
но в юва отношение не виждам никакви то си по тези много важни за малцин- 
УСИАИЛ'ството въпроси. И още нещо искам да ка- 

Следеики работата на НС посредством жа: надявах се, че НС ще събере всички 
медиите, преди всичко чрез „Братство", за- наши авторитетни хора - икономисти и 
оелязвам, че много по-голямо внимание се лекари, инженери и юристи, политици 

33 4имитровградския, отколкото за и журналисти, художници, певци и 
Босилеградския край. Но онова, което наис- спортисти, за да направят устойчива 

ме учуди и стъписа е отговорът, в кой- програма за оцеляването на нашето мал- 
™Гт!»33*46 пР®АсеДателят на Национал- цинство и заЪазвитието на нашите краи- 
™Я1?В^ Ангел Йосифов дава пълна под- ща. За съжаление това не се случи.
р™ V Ищван Пастор, кандидат-прези- Искрено се надявам, че това ще направи 

дент на унгарските партии от Войводииа. новият Национален съвет, който трябва 
Питам от чие име той дава тази подкрепа? да бъде избран час по-скоро, понеже 
11итал ли е нашия народ от Босилеградския мандатът на сегашния състав на НС е ш- 
р47г^^°ВГраДС?1Я КраИ' питад ли е наС- текъл още през май миналата година.
българите, които .Живеем далече от нашите • . „ .<*■
краища? Ако унгарците са могли да излъчат ^агин Мшгйи, *

ресуват и защитават правата и ин
тересите на сърбите в Косово и да

ват произволни твърдения и оцен
ки, които биха могли да повлияят 
Окръжният съд във Враня да се про- митическите измерения на този 
изнесе по делото обективно. случаи, ДСБ изразява опасението

Също така ДСБ изразява притес- си ВСИ1'К0 това да ие е направено с г г предизборна цел или за да се от
клони вниманието на българската и 
сръбската общественост от големи
те политически проблеми на бъл
гарското малцинство в Сърбия.

Имайки предвид тези неща, ДСБ 
призовава компетентните да проя
вят благоразумие и всеки да поеме 
отговорността си за справедливо

нението си от все по-зачестилите 
информации, че срещу двамата за
държани български граждани е уп
ражнено насилие с цел да им се из
тръгнат признания. Още повече, че 
гражданите на Босилеград не могат 
със сигурност да кажат, че този ден 
на сградата на Центъра за култура в 
Босилеград е имало сръбско знаме.
Имайки предвид, че в близкото ми- решаване на споровете, които сери- 
нало подобни инциденти неведнъж озно повдигат напрежението, 
бяха използвани за предизвикване Председател на ГС на ДСБ
на ентически конфликти с тежки Драголюб Иванчов
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Резултатите от президентските избори в Босилеград ... ...и Димитровград

X Т«р ■ %Ш Тадич, Николич, 

йовановичI •••
И на тези президентски из- ни секции от общо 23. В са- 

бори гражданите на Димит- мия град на всичките девет 
ровградска община доказаха избирателни пункта

и демократичната си ориента- Тадич, събирайки общо 1967
На първия тур от президентските избори в вич 2, Мърконич 5 и Карич 1. ция определяйки се най-мно- гласа. Николич в града

Г 0бщина наи-много гласове - Радичевци - Николич 28, Добричанин 0, го за кандидата на ДС Борис ли 1354 гласа. Ако се съберат 
14ЬУДРо,от /о) спечели кандидатът на Нова Тадич 32, Илич 42, Пастор 8, Ристичевич 2, Тадич. Той спечели доверие- гласовете в града и крайград- 
църоия Велимир илич, а на второ място се Йованович 4, Мърконич 11 и Карич 2. то на 3093 (44,45%) гласопода- ските селища Лукавица, Бе-
класира президентът на Сърбия и кандидат Млекоминци - Николич 20, Добричанин 0, ватели. Кандидатът на Сръб- леш и Желюша, Тадич пече
на Демократичната партия Борис Тадич, кой- Тадич 16, Илич 25, Пастор 2, Ристичевич 0, ската радикална партия То- ли 2607, а Николич 2067 гла- 
то спечели 33 гласа по-малко - 1436 (29,92%). Йованович 1, Мърконич 9 и Карич 0. мислав Николич спечели са. Трябва да се напомни, че
На трето място се нареди кандидатът на Горна Ръжана- Николич 12, Добричанин 1, 2387 гласа (34,31%). На трето тъкмо в двете най-големи 
Сръоската радикална партия Томпслав Ни- Тадич 19, Илич 10, Пастор 1, Ристичевич 0, място е кандидатът на Либе- крайградски селища Белеш и 
колич с 1145 гласа (23,82/о). Милутин Мърко- Йованович 0, Мърконич 8 и Карич 0. рално-демократичната пар- Желюша Николич е получил
ии-печели 332 (6,92/о), Чедомир Йованович Мусул - Николич 23, Добричанин 0, Тадич тия Чедомир Йованович с392 повече гласове, което е доста 
- 219 (4Д6/о), ИщванПастор - 53 (1,10%), Ми- 26, Илич 10, Пастор 0, Ристичевич 3, Иовано- гласа или 5,63%. Милутин симптоматично, ако се има 
п ГДРИЧ ■ Марян Ристичевич - вич 5, Мърконич 4 и Карич 1. Мърконич като кандидат на предвид, че в тези две местни
0,44/о и Югослав Дооричанин - 0,21%. Плоча - Николич 23, Добричанин 0, Тадич СПС се класира на четвърто общности сегашната демок-

Началникът на оощинското управление и 11, Илич 36, Пастор 0, Ристичевич 0, Иовано- място със спечелени 387 гласа ратична власт е реализирала 
координатор на раоотното тяло за провежда- вич 0, Мърконич 7 и Карич 0. или 5,56%. Лидерът на Нова най-много проекти (канали-
не на изборите в оощнната Станиша Зинови- Горна Любата (Център) - Николич 56, Доб- Сърбия Велимир Илич е на зация, улици, водопровод, 
ев заяви, че гласуването е - ■ \ —тгг пето място с 290 гласа или отводнителни канали...),
минало по законова процеду- |Г.-ч. 1И№ ИЙ « : 4,17%. Ищван Пастор, канди- Освен в Белеш Николич пече-
ра, дооавяики, че в раоотното ;, .Д' аНк. 'Р* I- «81ет‘2',: датна няколко партии на ун- ли ивГрадинье, Куса врана,

гарците в Сърбия, спечели 84 Долна Невля. 
гласа или 1,21% . След него е
Миланка Карич от ПСС със телната активност, тя е между 
72 гласа или 1,03%, следва Ма- най-високите в страната - 
риян Ристичевич с 61 гласа 73,46%. В общината са регис- 
или 0,88% и на последно мяс- трирани общо 9472 избирате- 
то Югослав Добричанин с 32 ли, а гласували са 6958. Нева- 
гласа или 0,46%. лидни са били 160 бюлетини.

Борис Тадич е получил по
вече гласове в 17 избирател-

се Тотюгаха 4799Р(^2%И' “ избиРатените списьци'
печели

пече-

I

тяло не е пристигнало нито
едно официално възражение *Г . ЛД
във връзка с редовността на ''
изборите.

Ето резултатите от избори
те за всеки избирателен пункт 
поотделно:

Босилеград 1 - Николич 61,
Добричанин 0, Тадич 145,
Илич 139, Пастор 6, Ристпче- 
вич 2, Йованович 34, Мърко
нич 28 и Карич 3.

Босилеград 2- Николич 171,
Добричнин 0, Тадич 172, Илич 146, Пастор 1,
Ристичевич 3, Йованович 42, Мърконич 47 и рИЧ~з
Карич 1. ___ „ „ Горна Любата (Колчина гарина) - Николич

Босилеград 3 - Николич 32, Дооричанин 0, 19/ Добричанин 0, Тадич 7, Илич 19, Пастор 1,
I адич 40, Илич 42, Пастор 4, Ристичевич 2, Ристичевич 1, Йованович 3, Мърконич 1 и Ка- *Борис Тадич спечели отзоваха. След него е Борис 
Йованович 4, Мърконич 11 и Карич 1. рИЧ д. най-много гласове в Сурду- адич - 2241 (26,82%), а пое -

Босилеград 4 - Николич 58, Добричанин 0, Бранковци - Николич 7, Добричанин 0, Та- лишка община. От общо 12 ледват ги: Велимир Илич - 
Тадич 99, Илич 70, Пастор 7, Ристичевич 0, дич ]/[Лмч 39, Пастор 1, Ристичевич 0, Йо- 608 (69,25%) души, които гла- 749, Милутин Мърконич - 
Йованович 14, Мърконич 22 и^Карич 5. ванович 1, Мърконич 13 и Карич 0. суваха на 20 януари, Тадич 590, Чедомир Йованович -

Паралово - Николич 13, Дооричанин 0, Та- з/1И дол _ Николич 18, Добричанин 0, Та- подкрепиха 5165 (40,98%), до- 298, Марян Ристичевич - 133 
дич 39, Илич 22, Пастор 0, Ристичевич 0, Ио- дич Илич 42, Пастор 1, Ристичевич 0, Йо- като Томислав Николич по- Миланка Карич -114, Югос- 
ванович 2, Мърконич 3 и Карич 1. ванович 3, Мърконич 1 и Карич 0. лучи 4727 (37,49%) гласа. На лав Добричанин - 66 и Ищван

Райчиловци над пътя - Николич 89, Доори- Бистър - Николич 6, Добричанин 1, Тадич тРето място е Милутин Мър- Пастор - 32 гласа, 
чанин 2, Тадич 110, Илич 151, Пастор 2, Бис- ъ>\, Илич 26, Пастор 3, Ристичевич 0, Иовано- К011ИЧ -1281, а след него Вели- Тадич има по-добри резул- 
тичевич 1, Йованович 33, Мърконич 19 и Ка- вич 3^ Мърконич 2 и Карич 0. МИР Илич - 527, Чедомир Йо- тати от Николич в три изби-
Ри^: Рикачево - Николич 18, Добричанин 0, Та- ванович-297, Миланка Карич рателни пункта - Звонци и

Райчиловци под пътя - Николич 138, Доо- дич 9, Илич 22, Пастор 3, Ристичевич 0, Йова- " 151, Югослав Добричанин - Берин извор, Горно Кърнино 
ричаиин 1, Тадич 143, Илич 192, Пастор 3, нович 0, Мърконич 3 и Карич 2. 90, Марян Ристичевич - 50 и и Войници, както и в Долно
Ристичевич 3, Йованович 25, Мърконич 24 и Назърица - Николич 19, Добричанин 0, Та- Ищван Пастор - 36 гласа. Кърнино.
КаРич°: 1Г „ . , пт дич 29, Илич 29, Пастор 2, Ристичевич 1, Йо- Д-М. В три избирателни пункта

Гложие - Николич 25, Добричанин 0, \ а- ванович 3, Мърконич 14 и Карич 0. В Бабушнишка община (Радининци Калугерево и
дич 60, Илич 65, Пастор 0, Ристичевич 0, Ио- Карамаиица - Николич 14, Добричанин 1, първия тур от президентски- Стрелъц) Николич е спече- 
ванович 0, Мърконич 7 и Карич 1. Тадич 25, Илич 32, Пастор 2, Ристичевич 0, те избори спечели Томислав лил доверието на над 60% от

Горна Лисина - Николич 44, Добричанин 0, Йованович 0, Мърконич 5 и Карич 0. Николич с 3960 гласа (47,4%) гласувалите
Тадич 57, Илич 31, Пастор 3, Ристичевич 1, р от общо 8355 души, които се
Йованович 2, Мърконич 23 и Карич 2.

Горно Тлъмипо - Николич 11, Добричанин

Враня и Пирот
Дукат - Николич 47, Добричанин \4 Тадич 

20, Йлич 27, Пастор 0, Ристичевич 0, Йоваио- 
вич 5, Мърконич 9 и Карич 0.

Долна Любата - Николич 57, Добричанин 
1, Тадич 69, Илич 61, Пастор 1, Ристичевич 0,
Йованович 3, Мърконич 12 и Карич 2. * Почти 65 % от общия брой на

Долна Лисина - Николич 35, Добричанин гласоподавателите в Ниш в първия 
0, Тадич 60, Илич 22, Пастор 0, Ристичевич 0, тур на президентските избори гла- 
Йованович 4, Мърконич 14 и Карич 1. суваха за един от 9-те кандидати за

ДолноТлъмино-Николич26,Добричанин президент на Сърбия. Най-много 
0, Тадич 31, Илич 14, Пастор 1, Ристичевич 0, гласове - 42,52%, спечели Томислав 
Йованович 2, Мърконич 11 и Карич 0. Николич (СРС), а последва го Борис

Груинци - Николич 17, Добричанин 1, Та- Тадич (ДС) с35,69%. Трет е кандида- 
дич 17, Илич 14, Пастор 0, Ристичевич 0, Ио- тът на ЛДП Чедомир Йованович а 
ванович 0, Мърконич 2 и Карич 0. след него са Милутин Мърконич

Милевци - Николич 26, Добричанин 0, Та- (СГ1С), Велимир Илич (НС СПО 
дич 16, Илич 24, Пастор 0, Ристичевич 0, Ио- ДСС), Югослав Добричанин ГРе- 
ванович 10, Мърконич 2 и Карич 0. формистическа партия) Миланка

Църнощица - Николич 18, Добричанин 0, Карич (ПСС), Марян Ристичевич 
Гадич 12, Илич 23, Пастор 0, Ристичевич 0, (НСС - УСП и Мг,™™ п-.-™ / 1Йованович!, Мърконич 3 и Карич 0. ^ция т ччг™Тп Р (К°а"

Извор- Николич 12, Добрича11ин0, Тадич Войводипа)У‘ ‘Р ‘Р™И ’УМ 
39, Илич 30, Пастор 0, Ристичевич 1, Иовано-

Що се отнася до избира-

Ш. Ш.

АТ
Г"

Сурдулнца за Тадич, 

Баоушница за Николич
ричанин 1, Тадич 44, Илич 25, Пастор 1, Рис
тичевич 0, Йованович 10, Мърконич 7 и Ка-

Ч.Б.

Най-много гласове за Николич
1 846 тЙнолетии граждани, вписани в избирателните

га.с,..х.«9в8Ибад5%Гн"й-мт?™:тоге1Тм“5м2^шга5и

са асир кандидатът ма ЛДП Чедомир Йованович с 1405 (2,82%)

Изборите във Вранска община се 
пункта в града и околните села.

гла-

проведоха па 106 избирателни 
П.Л.Р.

* На президентските избори в Пиротска община кандидат-прези
дентът 11 омислав 11иколич спечели 44,39 па сто от гласовете, а Борис
пович 1'77?Вел„мирМиТи3:™67^са.,ШЧ П°ЛУЧИ 21 ^ ЧбЛОМИр ?°Ва-

Б.Д.
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Изявления на босилеградските и димитровградските 

политици след първия тур на президентските избори: Ф №
2°08.1Глигор ГРИГОРОВ (ДС): Благодарим па всич

ки граждани в общината, конто подкрепиха 
нашия кандидат Борис Тадич. Очаквали 
този резултат, понеже, гласувайки за Тадич, 
гражданите всъщност гласуват за по-добър 
животи за по-светло бъдеще за тях и за техните 
деца, за просперитет на Босилеград и за силна 
и стабилна Сърбия. Призовавам гласоподава
телите масово да се включат и във втория тур 
на изборите и да дадат своя вот па Борис Та
дич, чиято победа ни гарантира мирно реша
ване на проблема с Косово, сигурност, иконо
мически просперитети по-скоро включване на 
Сърбия в европейските интеграционни проце-

Зоран СТОЯНОВ (СРС): Доволен съм от 
зултата, който осъществи нашият кандидат 
мислав Николич. На тези избори СРС успя да 
осъществи един от най-добрите си резултати 
от формирането на Общинския съвет на пар
тията в Босилеград. До голяма степен това се 
дължи на добрата кампания, която водеше 
Общинският съвет, както и кампанията на Ни
колич. Вече сме ангажирани в кампанията за 
втория тур, в конто очакваме гражданите да се 
включат още по-масово и да подкрепят канди
датурата на Томнслав Николич.

Владимир ЗАХАРИЕВ (ДСО: Изключително 
съм доволен, че в Босилеградска община 
най-много гласове спечели Велимир Илнч, ко
гото подкрепи нашата партия. Смятам, че по 
този начин гражданите са изразили благодар
ност за проектите от областта на инфраструк
турата, които през изтеклия период общин
ското ръководство успя да реализира с огром
на подкрепа на министър Илнч и лично на 
премиера Воислав Когцуница. Очаквам реше
ние от върха на ДСС, конто ще се произнесе на 
кой от кандидатите ще даде подкрепа във вто
рия тур.

Никола КРУМОВ (СПС): Благодарим на 
всички граждани, които са гласували за нашия 
кандидат Милутин МърконичГ Сравнително 
сам доволен от резултатите на изборите, макар 
че очаквах да бъдат малко по-добри за нас.

Звонко ВАСИЛЕВ (ДПБ) г Според мен резул
татите от изборите са очаквани, а във втория

тур ДПБ ще окаже безрезервна подкрепа на 
Тадич и очакваме неговата победа.

Драголюб ИВАНЧОВ (председател па ГС на 
ДСЬ): Въпреки че съм очаквал такива резулта- тур, сме сравнително доволни, 
ти в Босилеградска община, не мога да разбе- Изказан в бройки резултатът е 
ра, че нашето малцинст во все още ие може да по-добър оттози па парламен- 
се осъзнае и подкрепя кандидатите на сръб- тарпите избори, макар че е 
ските национални партии. Понеже ДСБ няма- имадо място и за още 
ше свой кандидат и официално не подкрепи по-добър. Но тъй като време- 
нито един от предложените, нашите членове и то бе кратКо, ие успяхме да 
симпатизанти в първия тур гласуваха по соб- "обработим"'всички избира- 
ствен избор, а по същия начин ще се определят те/иш колегии. На балотажа 
и във втория тур.

Ноаица БОЖИЛОВ (ЛДГ1):

Зоран ПЕТРОВ, председател 
па ОО на ДС: От резултатите, 
които осъществихме в ггьрвия

ще свикаме 
пресконфе
ренция.

Деян ЦО- 
ЛЕВ, предсе
дател па ОО

/1ДП: ЛДП в Димитровград 
е млада партия. Догюлни сме 
от осъщественото с оглед на 
факта, че почти не сме имали 
никаква кампания, освен едно 
предаване по местната телеви
зия. Общо взето, ние сме трети 
на общинско равнище и има
ме стотина гласове повече по 
отношение на предишните из
бори, дори нашият резултат е 
по-добър от средния на дър
жавно ниво. Бих казал, че ако 
тези резултати се пренесат на 
местните избори, тогава опци
ята ДС и ЛДП ще има мнозин
ство. Благодаря на избирате
лите, че така масово се явиха 
пред урните, отделно благода
ря на тези, които дадоха своя 
вот на Чедомир Йованович.

Йордан ПЕТРОВ, лидер на 
ОО на СПС: Очаквахме канди
дат-президентът ни да се наре
ди на трето място и разчитах
ме повече на гласовете на пен
сионерите, но... Все пак сме до
волни от броя на гласовете, ко
ито инженер Мърконич полу
чи в общината ни и в републи
ката като цяло. Не сме имали 
забележки на изборната про
цедура.

Зоран Николов, лидер на 
ОО на НС: Изключително сме 
доволни от резултатите на на
шия кандидат. Кампанията ни 
беше кратка и успешна.

сме

на

разчитаме всички гласопода- 
Според мен резул- патели, които са се определи- 

татитс в общината са очаквани. Сравнително ли за някой от кандидатите от 
сме доволни от броя па гласовете, които спече- демократичните сили, да гла- 
ли кандидатът па ЛДП Чедомир Йованович, суват за 5орис Тадич. Защото 
особено когато се има предвид, че цялата кам- С-;)ВС0М е я>п0 какпо предлага 
напия сме водили с лични средства. Можем да Тадич, а какво Николич. Ни- 
се похвалим, че па пиво па Пчииски окръг па- КО/Ш„ преддага неизвестност, 
шият кандидат най-добър резултат е осъщес- нестабилност и мисля, че 
твил и Босилеградска община. Въпреки че все 
още няма договор между ДС и ЛДП

си.

гражданите все пак ще се оп- 
гр нашата ределят за Тадич, който пред-

партия да подкрепи Гадич във втория тур, аз дага европейска интеграция, 
съм свободен да призова всички наши членове по-добър стандарт, нови ин- 
и симпатизанти на 3 февруари да гласуват за веСтиции, нови работни места, 
кандидата па ДС. здравеопазване, сигурни пен-

Божидар ИВАНОВ (П7плюс): Сравнително сии ... Ние считаме че място- 
ст.м доволен от броя па гласовете, които в на- то „а Сърбия е в Европейския 
шата община спечели Борис Тадич, чиято кан- сью3/ макар че имаме проб- 
дидатура подкрепи и Г17 плюс. От друга стра- Лем с Косово, който ни остава 

просто съм изненадан, че в Босилеградско да го решаваме. Балотажът ще 
има толкова много хора, които повярваха на бъде истински референдум и 
предизборните обещания на СРС и на Нико- аз се маДявам, че дори и тези, 
лич. Що се отнася до втория тур па президен- които ,!а първия тур са се оп- 
тските избори, очаквам победа на демократич- ределили за Николич, този 
пия кандидат Тадич и обединение на всички път ще обмислят добре за кого 
демократични сили в Сърбия. ще се определят и все пак ще

Борис ВЛАДИМИРОВ (СПО): Доволен сам от дадат своя вот на Тадич, т.е. за 
победата на Велимир Идич в Босилеградска своето бъдеще, за себе си за 
община, чиято кандидатура подкрепи и наша
та партия. Според мен резултатите от избори
те са очаквани. Чакаме решението на върха на
СПО, който ще се произнесе дали ще окаже давам никакви изявления, 
подкрепа на някои от кандидатите във втория Очаква ни заседание на 
тур, въз основа на което ще бъдат насочени и Общинския отбор, след което 
нашите дейности. П.Л.Р.

на

своите деца и внуци.
Зоран ИВАНОВ, представи- 
г на ОО на СРС: Не мога дател

А.Т.

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

шЗ Как една заповед от Белград стана „диктат от София"
В началните години на пое- Меморандум до Народна- 

ледното десетилетие на XX век та скупщина и правителство- 
СФР Югославия рухна със силен то на Сърбия. Изхождайки от 
трясък. След „тренировъчните" тежкото икономическо и соци- 
престрелки в Словения избух- ално положение в общините, в 
наха жестоки въоръжени кон- които живеят българи, както и 
фликти в Хърватска и Босна и от проблемите в опазването на 
Херцеговина. Сърбия „не учас- националната идентичност на 
тваше" в тях, но все пак беше в българското малцинство, Глав- 
непрекъснато военно положе- ният съвет на ДСБЮ реши на 19 
ние. Мобилизации, страх и съл- октомври 1991 г. в Ниш да из- 
зи, хиперинфлация, санкции, прати меморандум до държав

ния връх на Сърбия. С този до- 
Когато си в крак с история- кумент от 20 точки между дру- 

та, лошо време път не спира, гото беше поискана не само <ри- 
В тези ужасни условия Демок- нансова, но и експертна помощ 
ратичният съюз на българите в за консолидация на стопаиски- 
Югославия успя да отчете въз- те предприятия и цехове в ма- 
ход в политическата си дейност, шите общини, за да могат да ра- 
След регистрацията интересът ботят успешно в условията на 
към съюза значително нарас- пазарната икономика. ДСБЮ 
тна, така че до пролетта на 1992 призова републиката да проя- 
г. в него се зачлениха към хиля- ви по-голям интерес към при- 
да нашенци. Затова допринесо- родните ресурси на нашите 
ха и промоциите на ДСБЮ в краища. Накрая правителства- 
Цариброд през февруари и в та на Сърбия и България бяха 
Босилеград през май 1991 г. В прозовани да либерализират 
Белград организирахме Бъл- границата, да развият истинско 
гарска вечер. Подписахме дого- добросъседство и плодовито 
вор за сътрудничество с Демок- билатерално сътрудничество и 
ратичната партия, а след нейна- в знак на историческо помире- 
та промоция в Цариброд про
ведохме кратък разговор със Зо- троят заедно по един стопански 
ран Джинджич. Срещнахме се с цех в Босилеград и Цариброд! 
външния министър на Бълга- Организационното укрепва- 
рия Стоян Ганев по време на не на ДСБЮ и положителните 
двудневното му посещение в оценки, които получи мемо- 
Белград. ДСБЮ стана медиен рандумът, още повече озлобиха 
хит в България. По наша ини- дежурните бранители на Сър- 

МОН освободи от пла- бия. Натискът започна да се иа- 
щане на учебна такса студенти- сочва директно към ръковод- 
те от Западните покрайни... ството на ДСБЮ, особено към

председателя и двамата члено
ве на Главния съвет, работещи в 
издателство „Братство" - Кирил 
Георгиев, Зденка Тодорова и 
Тодоо Петров.

„51 нема да се расправлям с 
вас!" Ди 
ството

:ул.С^С-г-’ • — •*
Й‘. <Гу'---- < МЛПВТАЕЗТУО 1КУОННАСЬ1А НЕРЦВЬЖЗ ВНВЦЗ

Гв н и!—
ВБОСЕАР

^ректорът на издател- 
Венко Димитров РКЕШЕТ:озЪачка *го1се гайпхка К1ЕО"Вга^8гуо,,па Гипкс^ааа 

• ргвйавйгДка 1 51апоуа С1аупо8 осГЪога Ввлокта-Ъвкое 
вауеха Биеага и Ли50з1а»1^1.

'. • .. ‘ ; ■- - ■

На зао^ацки ко^1 ваш 18 иаг*а 1992 вос!.1аао и К1п1в*аге*уи 
1пГоппас1Да КериЪНке БгЪхЗе ва ровосп±с1ва вхпхакга Ка*аьоп Сигсхс х 
ВгаеиАЛпош Вхс1пот,гвХБОуагапо о ргоЬ1са1ша уегапхт га озпхуабкх 
е*аи10,,Вга,(;з*уа">Г1пвп83.гап;<-' I гваауав^е кайгоувкхЬ рх^ап^а.игвгайпо, 
ЪИо гв21 1 о в^гапайкоД акЦуповЪ и ог^ап1гасхД1.3 Ъхт и ув*х ро-

все
по-често 
уволняване от работа, защото 
„по закона вие не можете да бъ
дете партийни ръководители". 
Този иатсик отбивахме с пита
нето кой закон забранява това и 
защо ръководители и журна
листи на някои държавни ме
дии членуват в ръководството 
на СПС. Вместо отговор, на съб
ранието на работещите в изда
телството на 20 март 1992 г. Ди
митров издаде ултиматум: „От 
Белград ми е наредено да ви 
предупредя, че ако не подадете 
оставка, ще ви напиша 
ния за уволнение от ра 
Заповедта е получил на 18 март, 
когато в Министерството на ин
формациите разговарял със за
местник министрите Наташа 
Кюрчич и Драгутин Бърчин. 
Това потвърждава неговата ин
формация до министерството 
от 20 април 1992 г. за подадени
те на 7 април оставки. В инфор
мацията си Димитров осведо
мява министерството, че „те са 
издали съобщение, в което из
тъкват, че са подали оставка по
ради ултиматума на директора 
и енергичното настояване от 
Министерството на информа
циите и подчертават, че това е

ни заплашваше с

опашки пред магазини...

връх на кампанията против 
ДСБЮ". И предупреждава: „С 
такова обоснование се 
тавките да бъдат използвани за 
пропагандни цели и случаят да 
се представи като израз на нето
лерантността на властта към 
опозиционните партии."

Откъдето ти е жената, от
там (не) ти е родата. Димит
ров всъщност е поискал от ми
нистерството да използва влия
нието си върху медиите, за да не 
се разбере истинската причина 
за оставките и за неговата роля в 
този политически скандал. Така 

случи. Затова пък неспира- 
щата медийна хайка срещу 
ДСБЮ получи нов размах с по
мощта на още една типично уд- 
баджийска измислица: във „Ве- 
чернье новости" осъмна статия 

бомбастичното 
„Сменени по диктат от Со
фия"!? Автор на статията беше

Драган Велкович, кореспондент 
на вестника от Враня и зет на 
малцинството - неговата (сегацели ос-
покойна) съпруга Боянка Дой
чинова беше българка от Долна 
Дюбата (мах. Стамболиинцн). 
Тъй като тя беше и моя втора 
братовчедка, по телефона вед
нага построих зета „в две реди
ци". Когато видя, че няма накъ
де да измърда, той си призна: 
„Човек от военното разузнаване 
бил в Босилеград, където му 
"напричали сваща"... Нямах на
чин да му откажа, защото той 
ми помогна да избавя сина си 
от войната в Босна!"

реше-
бота!"

ние между двата народа да пос

ее и
Кирил Георгиев

(В следващия брой: Интерна
ционализация на въпроса за по

ложението на българското
малцинство)

циатива с заглавие
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Президентът Георги Първанов прие евродепутата Жозеф Дал България печели от сделки 
с тръбопроводи_________

Членството но България в ЕС е успешно
Президентът Георги Пър- I |

ванов прие в сряда Жозеф 
Дал, депутат в Европейския 
парламент и ръководител на 
Парламентарната група на 
Европейската народна пар
тия.

И ^Южен поток’% 

11 ^Набуко”
Русия и България фикси- чист транзитен тръбопровод, 

раха изграждането на газоп- всички страни, участващи в 
ровода "Южен поток" през "Набуко", могат да получават 
България. Също така Бълга- газ директно. Според българ- 
рия стои и зад тръбопровода ския правителствен предста- 
"Набуко", заяви пред австри- вител годишно от таксите за 
йското издание "Виртшаф- преминаване на тръбопрово- 
тсблат" българският замес- да България ще инкасира 
тник-министър на икономи- "няколкостотин милиона до- 
ката и енергетиката Валентин лара".
Иванов. "Южен поток" ще бъде

Президентът Първанов е 
отбелязал, че първата година 
от членството на България в 
ЕС по наша оценка е била ус
пешна, като България се е
включила по всички въпроси Енергийното споразуме- построен от руския монопо-
от дневния ред на съюза и е ние между Русия и България лист "Газпром", общо трябва
била коректен и конструкти- беше подписано по време на да бъдат инвестирани около
вен партньор. Президентът е посещението на руския пре- 10 млрд.евро, в българската
отделил специално внима- зидентВладимир Путин в Со- част се предвиджа инвести-
ние на енергийната политика фия. По този начин беше циите да са на стойност от 1,4
на ЕС, като е изразил увере- фиксирано изграждането на млрд. евро. Така или иначе
ност, че енергийните проек- руския газопровод "Южен България печели от строи-
ти, по които България учас- поток" през България, както телните дейности, таксите за
тва, особено подписаните и строителството на нова преминаване на тръбопрово-
преди броени дни споразу- _ АЕЦ в българския град Беле- дите, от по-високото ниво на
мения с Русия, ще доприне- дими още по_енергични дей- усвояват и този процес тряб- не на стойност 4 млрд. евро до сигурност на доставките. До-
сат за увеличаване на енер- ст™я' , ва да е изцяло прозрачен. Що 2013 г. като природният газ за
гийната сигурност в Европа. Жозеф Дал е благодарил за се отнася до енергетиката, През България трябва да "Южен поток" идва от Русия,
По повод другите проекти в сРе1Чата и се е спрял на роля- Дал е заявил, че Европа ще се преминава и планираният от източниците на природен газ
региона - НАБУКО, Бургас - та на местните власти в про- заеме с това досие и според ОМУ и партньори проект за за "Набуко" още не са осигу-
Вльора и други, президентът цеса пълн°Ценн°то учас- него това ще бъде една от се- тръбопровод "Набуко". Това, рени. С Азербейджан в мо- 
е заявил, че България про- 1'1е “ългаРия в работата на риозните теми в дневния ред че България залага и на двата мента текат преговори, Иран 
дължава да ги подкрепя и за Според него те са тези, на френското председател- проекта, българският замес- също е заинтересован. Спо- 
тяхна реализация са необхо- през които до голяма степен сгво. 

г европейските фондове ще се
нтик-енергиен министър Ва- ред Иванов началото на стро- 
лентин Иванов не намира за ителството на "Набуко" ще 
противоречие, а напротив за стане до около една година, 
допълнение. "Ние стоим 
твърдо зад "Набуко”, заяви ток" и "Набуко" се осигурява 
Иванов пред "Виртшаф- повече конкуренция и затова 
тсблат" по време на мероп- "Газопром" също трябва да 
риятие на Института на реги- доставя на пазарни цени”, за- 
оните във Виена. Разликата е, яви българският заместник- 
че докато "Южен поток" е министър.

С помощта на "Южен по-България - Македония

Подписан Меморандум 

за сътрудничество в областта 

на европейската интегращш според изследвания
Обществото е разделено 
на две основни групи

на социолози
България и Македония ров. ция на Македония и на стра-

подписаха междуправител- Кючуков каза, че меморан- ните от Западните Балкани, 
ствен Меморандум за сътруд- думът е важен факт в двус- За България европейската и
ничесгво в областта на евро- транните отношения и за ця- евроатлантическа перспекти-
пейската и евроатлантичес- лостната перспектива на За- ва на Западните Балкани е от
ката интеграция, съобщава падните Балкани за присъе- стратегическо значение и има Изводи в изследване на аген- гатите хора се увеличават
БТА. Документът беше под- диняването им към НАТО и пряко значение към сигур- ция „Ноема" показват, че бъл- по-бързо от тези на по-бедните
писан от заместник-министъ- ЕС. Той отново потвърди по- ността на целия регион, каза гарското общество е разделено каза Кулев. Докато през 2006 т.
ра на външните работи Лю- зицията на България в под- Любомир Кючуков. на д“е Я?”0“™ фупи, инофор- около само един процент от до-
бомир Кючуков и от маке- крепа на европейската и ев- Заместник-министър Зо- „Д.Р“ата' око/1° 56 мак11“™ата са имали доходидонския му колега Зоран Пет- рСатлаптичетата иитегра- Р-^ров отбелязва под — “ ""Гючва^ ^

гшсвапето па документа е бедните, пенсионерите и хората рата, които получават над 500 ле- 
продължение ма досегашно- от селата и б малките у ^ ииле
то добро

г. те са 
на хо-

градове, ва, се увеличават много по-бър- 
сътрудничество Втората група, около 44 процеп- зо, отколкото доходите на бедни- 

между двете страни и е ло- та от хората, са с „европейска те, каза Стоян Михайлов от аген- 
гичпо продължение па бъл- ценностна система" - повечето ция „Синовейт". По думите му 
гарската подкрепа за Македо- жители на големите градове, средно за 2007 година в 33 про
пия по пътя й към членството ”аадИ1е и образованите хора и цента от страната вече има ин-
в НАТО и в ЕС. В меморапду- по високи ?пхп!^и Т°феСИИ и тернет (при 100 процента в скан-

/1ПРГР гтпапи леклапитт П° исоки Д0Х0ДИ- Тази втора динавските страни), но проник- двете страни декларират, група, макар и засега в малцин- ваието на компютрите се увели-
че ще насърчават сътрудпи- ство, е определяща и има шанс чава с много бъши темпове г

Между 70 и 100 процента от пили протеста и са изразили честв0то си за успешната за развитие, каза пред журиа- около 5 процента за по™™ ,,,,,
лекарите в страната участват в недоумение защо точно в тези подготовка па Македония за лисги Дивил Кулев, директор в Около 90 процента от тпп-,Ф 6'
протестни действия, съобщиха болници, които имат много го- ПрИСЪедИИЯВането й към ЕС ап1ация „Ноема". че имат мобилни телефони лп
от Българския лекарски сьюз леми дългове, директорите НАТО Доходите на сравнително бо- бави той ** ' А°
(БЛС). проявяват такава пасивност.

Според информация от об- *** 
ластните центрове в Кърджали, Средствата за здравеопазва- ___
Ямбол, Плевен, Шумен, Со- не са ограничени, но при приет 13гг /згггт гр тт л тт/лттт/гт/з кои сегменти цените ще се запазят или ще се по-
Фия-област, Търговище, Варна, бюджет на Националната X Пй ЦШШС качват с по-нисък темп, като при панелните жили-
Стара Загора и Видин лекарите здравпоосшурителпа каса за _______________ ща, например. Ще се активизира пазарът на
от цялата страна са се включи- 2008 г. организираните протес- ЖИЛИЩЗТЙ 1116 ти в градовете с под 50 000 души.
ли в националния протест, като ти през януари няма да доведат ~ ”' I*3 г-спрямо 2006 г. ръстът на цените на
в различните региони процеп- до актуализацията му и до ре- р Д4ГО■ЧТ^ТТХ/ I I I Т/Г 1 СО/п жилищата е с 18,6 па сто, като изчисленията са на
тът иа участие на лекарите в алпо увеличение ма средствата. С ШСЛХД V ХИ XI Х^Х /I) оазареално сключени сделки, казаха от компания-
болниците варира от 70 до 100 Това се казва в становище на Фе- ^ та. вредните цени за 2007 г. са били 737 евро за
процента. Включили са се и дерация на синдикатите в здра- През тази година ръстът на цените на жилища- мезър при 624 евро за квадратен мезър
около 95 на сто от общопракти- веопазването - КНСБ се е спора- та в България ще е между 10 и 15 па сго, показват пРез ^006 г. Най-голямо е било увеличението на 
куващите лекари и 90 на сто от зумяла през този месец сМеди- 5Е°П!?ЗИ “а АдРес недвижими имоти", предаде Цепите на жилищата през 2007 г. в Русе - с41 наето, 
специалистите в доболпичпата цинска федерация «Подкрепа» !лГА' Очакванията са, че неспокойният пазар през Наи-продавани през 2007 г. са били двустайните 
помощ. В няколко университет- за иови рамки на началните ос- ^007 г. ще се ре|улира все повече и нарастването на жилища - до 60 000 евро.
ски болници - в София) Стара повий месечни заплати по като- йените ще е с ио-умерепи и плавни темпове, каза “ Драгалевци е била най-скъпата къща, прода- 
Загора и варна, директорите са гории персонал, както в бюд- на пресконференция в пресклуба на БТА Катя Це- деиа през миналата година - за 1,3 млн. евро и 
«спуснали» указания да ме се жетното здравеопазване, така и нова, управляван; съдружник и изпълнителен ди- апартамент в центъра па София за 560 000 евро, 
организират протестни дей- в търговските дружества, се каз- ректор на компанията. Тази година ще има увели- Наи-евтината къща е продадена в района на /1о- 
ствия, но въпреки това лекарите ва още в текста на становището, чаване на цените иа жилищата в периферните ра- иешхо - 1500 евро, а май-евтииият апартамент е 
ОТ отделни клиники са подкре- ио||и и на имотите с л°бри характеристики. В пя- гарсониера във Велико Търново - 8300 евро.

Медиците търсят 

повече пари за 

здравеопазването ма

ве-

имо-
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За проекти през 2008 година В наградната игра на ‘‘Ибер" и ‘‘Фикосота"

Дебешгодишно момче 

получи перална машина
Общината ще 

получи 1,1 милиона * 
евро от НИЛ I] На 20 януари кабелната те- лЯ'Рад' Р|аУег полУ',и

левизия "Кодал" пряко излъ- Драгана Иовева, пенсионерка 
'■41 ми изтеглянето на наградите °т ^осилегРаА дока го Гумена 
СТI от наградната игра, която сън- Алексова, също пенсионерка, 

местно организираха частни- ™олУчи мобилен телефон, 
те фирми "Ибер" от Босилег- Организаторите раздадоха и 
рад и "Славиякоп" от Бел- ® комплекта препарати за

лична хигиена.
Право да участват в тази 

наградна игра имаха всички 
потребители, които през пос
ледните два месеца в магази
ните на "Ибер" са купили 
продукти от "Фикосота" на 
стойност над 300 динара.

По решение на правител- тигащите 10 милиона да по- 1 
ството на Сърбия за реализа- лучат от Министерството па м 
ция на пет проекта през 2008 инфраструктурата, 
година Босилеградска общи- Въпреки че па конкурса за 
на ще получи 91 милиона ди- финансирането на проекти 
нара (1,1 милиона евро) от от НИП през 2008 година об- 
Националния инвестицио- щината е кандидатствала с 14 
нен план. Освен запланувани- проекта, кметът Владимир ! 
те 57 милиона за модерниза- Захариев казва, че е доволен Н 
ция на граничния пункт „Ри- от решението па правител- 
барцн", 17,5 милиона за по- ството, защото е одобрило 
добрявапе на водоснабдява- изключително важни проек- 
нето в Босилеград, Райчилов- 
цп и Радичевцп и 10 милиона

М---

П
1 град, официален представи- 
I тел на българската фирма 
I "Фикосота", която се занима- 
3 ва с производство па най-раз

лични препарати за лична 
хигиена, козметика и пр.

Първата награда - перална 
машина, спечели 9-годишни- 
ят Стефан Димитров от Боси-

Късметлията Стефан /Ди
митров с представители па 
“Ибер"ти.

Понеже предвидените 
за изграждането на нов мост в средства няма да бъдат доста- 
Босилеград, ще бъдат отпус- тъчни за цялостната реализа- 
нати и 6,6 милиона за рекон
струкция на Здравния дом, 
както и 477 хиляди дим за из
граждане на спортни терени 
и детски игрища.

Модернизирането на гра- 
Рибарци

включва продължаване на из- кшпе бяха реализирани. 
граждането на регионалния 
път Рибарци-Божица от Кра- 
нн дол до Воденици, както и 
слагане на асфалтова настил
ка на регионалния път Боси
леград - Горна Любата от Чет
въртото километро до Две ре-

Решение на ОСция па споменатите проекти,

Безплатни венчавкиЗа реализация па различни 
проекти на Босилеградска 
община бяха разпределени 3,7 
милиона евро от миналого
дишния НИП, обаче не вечч-

От 1 януари брачните двойки в Босилеградска общи
на няма да плащат такса за венчавка при сключването на 
граждански брак, предвижда новото решение за общин
ски административни такси, което беше прието па пос
ледното заседание на ОС.

ИНЧ II ПЯ пункт

Таксата за сключване на брак в рамките на работното — 
надяваме се да получим и до- време досега възлизаше на 450 динара, извън работното 
пълнителни средства от сьот- вРеме и ”Рез уикенда се плащаше 900, а извън сградата с
ветннте министерства. Вече в Босилеградска общината 1
имах срещи с министри и с скик>;ени само 27 б . 19 в Боамеград, 4 в местната ; 
други компетентни личности канцелария в Долна Любата и по 2 в местните канцела- 

определени министерства, рии в Горна Лисииа и в Бранковци. 
от които получих уверява- За съжаление броят на венчавките в Босилеградско от 
ния, че за тези и други ии- година на година намалява. През 2006 година в общината 
фраструктурни проекти тази са сключени 30, а само три години по-рано са регистри-
година на общината ни ще Ра!1и 38 брака.о Трагичната тенденция с обезлюдяването на Босилег- 

А У що радско се потвърждава и от фактите, че през 2007 година
милиона евро, посочи кме- са родени само 58 бебета, а починали са дори 156 души.

вки.
За подобряване на водос

набдяването в Босилеград, 
Райчиловци и Радичевци ще 
бъдат похарчени около 430 
хиляди евро. Проектът 
включва хващането на нова 
вода от извора в местността 
Рода в Милевска планина, 
прокарването на път от Боси
леград до извора с дължина 
около 10,5 километра, из
граждането на водопровод от 
извора до Босилеград и на ре
зервоари в Рисовица и Добри 
дол. За цялостната реализа
ция ка.този проект общината 
се надява да получи средства 
и от други републикански из
точници, както и от междуна
родни неправителствени ор
ганизации.

За изграждането на мост 
над Драговищица при спор
тния център "Пескара" спо
ред проекта ще са необходи
ми около 20 милиона динара. 
В общината се надяват недос-

Душко Величков 

е по-добре
Драголюб Митов, 44-годишен ловец 

от Долна Лисина, миналата седмица от- 
стрели вълк в района на Горна Лисина. 
Ловецът ни разказа, че след като късно 
вечерта той и синът му се връщали от 
седянка в Горна Лисина, на пътя край 
Лисинското езеро Забелязали два вълка. 
Бързо отишли вкъщи, Митов взел пуш
ката си и се върнали на мястото, където 
видяли вълците. Щом отново ги съзрял, 
Митов стрелял и улучил единия от тях.

Ловецът казва, че вече 26 години лову
ва, но сега за първи път убива вълк. За

Четиринадесетгодишният Душ- нахме от баща му Драголюб, 
ко Величков от Босилеград, който с Според неофициални информа- 
тежки повреди на главата миналата ции, младият титуляр на ШК „Мла- 
седмица спешно беше закаран в дост", за когото писахме в миналия 
болницата в Ниш, преди няколко брой на „Братство", е пострадал в 
дни е пуснат на домашно лечение, инцидент в Босилеград. Докато в 
Момчето сега се чувства по-добре, града се разпространяват най-раз- 
обаче задължително трябва да се лични версии за случката, в която е 
явява на прегледи при лекарите в пострадало момчето, полицията 
Ниш, които редовно ще следят все още не е дала официална ин- 
здравословното му състояние, уз- формация.

отстреления вълк щастливият ловец ще 
получи от общината 2000 динара, а лов
ното дружество „Сокол" ще го награди с 
безплатна годишна такса за лов.

На Богоявление в Босилеград и Райчиловци

Изваждане на кръста от Драговищица
* Кръста в Босилеград извади Марян Георгиев, а в Райчиловци Велибор Б

По традиция церемонията в Боси- та извади 18-годишният Марян Геор- низиран богоявленски водосвет 
леград започна с празнична литургия гиев от Босилеград, ученик в четвърти важдане на кръста от Драговищица. В 
в църквата „Рождество на Пресвета клас в средното електротехническо присъствие на голям брой вярващи 
Богородица", която отслужи местни- училище в Кюстендил, който за трета пред райчиловската църква „Възкесе- 
ят свещеник Михайло Станчев. След поредна година участва в тази своеоб- ние Господне" отец Йоан, старшина- 
това вярващите минаха в литийно разна надпревара. Късметлията полу- та на босилеградските енории, освети 
шествие през центъра на града и чи от църкавата парична награда на водата в котлите. След това вярващи- 
спряха до язовира недалеч от бензи- стойност 2000 динара, както и моби- те е литийно шествие минаха през по- 
ностанцията, къдего за поредна годи- лен телефон, който му подари общи- лето и отидоха до брега на реката, къ- 
на беше организиран тържественият ната. к дето за изваждане на осветения кръст
богоявленски водосвет и изваждането —

ожилов.
и из-

По традиция всички Вярващи си се надпреварваха десетина смели мъ- 
на кръста от реката. наляха в бутилки и си занесоха вкъщи же. Късметлия бе Велибор Божилов

Пред насъбралите се хора отец Ми- от осветената вода. от Райчиловци. Той ще получи пода*
хайло хвърли осветения дървен кръст По същото време, когато сс .про- ръци от частната фирма „Дуга", както 
в язовира, а петнадесетина млади мъ- веждаше в Босилеград, за пръв път та- и мобилен телефон от общината, 
же се гмурнаха в студената река. Кръс- зи година и в Райчиловци беше орга-Марян 1 еоргиев с извадения кръш Страницата подготви П. Рангелов
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На 27 и 28 януарияна донесе
добри новини за „Балкан" 110-годишен юбилей

Библиотеката и библиотечното дело в Димитровград 
съществуват цели 110 години.

По повод годишнината на Народната библиотека "Дет- 
ко Петров" в Димитровград на 27 януари в Градската 
рия от 19 часа ще бъде открита изложба на документи за 
историята на библиотеката, на собствените й издания на 
стари книги с библиографична стойност и картини от га
лерията на Царибродската гимназия. Ще бъдат дадени и 
награди на най-ревностните читатели.

На следващия ден в 12 часа в Големия салон на Центъра 
за култура ще бъде изнесена тържествена програма по по
вод значимата годишнина, ще бъдат връчени признания 
на дарители и приятели на библиотеката. А.Т.

* За инвестиции ще бъдат отделени много 
хиляди евро. До няколко седмици ще бъдат 
работниците за 2005 и 2006 г.

повече от предвидените 150 
анулирани дълговете към гал е-

Нов курс по 

компютърно обучение 

в КИЦ "Цариброд"
В съдействие с Телодом съюза от Бачка То

пола и Центъра за образование и развитие на 
предприемачеството от този град, КИЦ "Ца
риброд" неотдавна организира курс по на
чално компютърно знание, което се посеща
ва от 11 димитровградчани. Преподавателят 
Саша Костов сподели, че организирането на 
такива курсове се е превърнало в редовна 
дейност на центъра, тъй като се провежда от К 
2002 г. Обучението би трябвало да завърши .-.щ 
до средата на февруари, когато посещаващи- .Я

Пред „Братство" Бурич из- те, които издържат изпита ще получат удос- |
Бе постигнат договор да се рази уверението си, че е товерения. 

предприятие спре разпродажбата на иму- сключила добра сделка и до- ,, кУРса сеучи за оперативната система 
„Балкан" Миряна Бурич тези ществото, заради реализира- бави: „Зная, че "Балкан" няко- ^ииАо^с, програмата за текстообработка 
дни заяви пред работниците, не на изпълнителните съдеб- га е бил добра фирма и е сто- експлоРеР ' и АУтлок
ластопааТабКУПИЛаСЦеЛ ТЯ ™ ПРИСЬ^И за неизплатени панисвал изключително ус- други програми от "офис-пакета“из“кна за вестника ни Костов 
да стопанисва, а не да я преп- заплати и друга парични въз- петно. Ще се старая отново Той оповести, че наскоро ще бъде сформирана още една група
родава или да я ползва като мездия на заетите. В продъл- да стане на крака и да работят Дрд
средство за осигуровка. „Бал- жение на 15-ина дни ще бъдат всичките му обекти. Доколко-
кан" няма да променя дей- изплатени 50 процента от то ни тръгае според планове-
ността си, а за инвестиции ще дълговете за 2005 и 2006 г., до- те, ще настаним на работа
бъдат отделени много повече като през следващите два ме- още работници",
от предвидените с договора сеца те ще бъдат анулирани
за приватизиране 150 хиляди напълно.

От събранието в „Балкан“ - Миряна Бурич (в средата)
между правостоящите директора Слободан Гюров и адвоката Милан Петрович

Мажоритарният собстве- евро. 
ник на Гостилничарско-ту- 
ристическото Ума

Саша Костов

Добро качество 

Б-д на тютюна
* Изкупвачът очаква увеличение на производ
ството на тютюна в Димитровград

Компанията "Алайънс Уан Табако" неотдавна проведе из
купната кампания на тютюна, която бе организирана в село 
Лукавица. Десетина тютюнопроизводители,

Приватизация на малцинствените електронни медии
ПРОЦеСЪТ Ще СПре* та па Сърбия, залължеп за ме- Г01Ю., (. компаният

• ^ * диите, Драган Янич сподели, п^к® °КОЛ? 5 ™На .??,пеНталски тю‘
Скупщината на Сърбия не- ството на Сърбия неотдавна че през следващите три ме- пп ™ Ценитебяха. заП класа - 2, 98 евро, за II - 2,

отдавна прие изменения в За- прие заключение за отсроч- сеца колизията би трябвало а " ' евро, за IV -1, 02 евро и за V класа - 0, 40
кона за местно самоуправле- вапето ма процеса па прива- да бъде премахната. Той из- ?,т' 3“лащанет° стапа няколко дни след изкупуването,
ние, според които общините тизацията на местните елек- рази надежда, че спорът няма -т,.,.,1 дина качеството на тютюна е сравнително добро", 
могат да бъдат основатели на тронни медии, които излъч- да се решава от страна на й11Г"Ип>!!е11ерЪТ °Ран Светозаревич, представител на "Ала- 
местни електронни медии, ват програми на езиците на Конституционния съд на “ сРавнение_с миналата година, тази имахме повече
които информират на езика националните малцинства за Сърбия. роизводители. 1ъи като Димитровградският край е подхо-
на национално малцинство. три месеца, съответно до края г А „„ „„™.,ТГЛеЖДа11е На тази кУлТУРа' очакваме през тази годи-

Измененията са в противо- па март т. г. ________________________ ‘ Р^водството да се увеличи , добави той.
вее с валидните закони за ра- В изявление за РТВ Цариб- прлрл/"Ал -° е„извъРша110П0 всички стандарти, които оп-
диодифузия и обществено род помощник-министърът в ( Т^ТЛГГМГТТ/Т Рппт»т.а,?№к" С ЦИТВ КаВТаР, ™Ременш компю- 
информиране. Правител- Министерството на култура- И ,рпа техника, амбалаж с баркод и най-важното предвари-

у лпттл телно определената цена на тютюна.в село 

Сенокос

които имат до-

Вече три години се занимавам с тютюнопроизводство 
Доволна съм от сътрудничеството с компанията и особено от
======&&

Средната изкупна цена за килограм тютюн 
субсидиите, е между 3,5 и 4 евро. Ако добавим, че реколтата 
ог 1° декара площ е между 1 500 и 2 000 килограма, добивите 
евро.Т 43 бЪДаТ ИЗКЛЮЧИТелио добРи ■ между 6 и 8 хиляди

Избирателно събрание на ОО на ДПБ
Агенцията за просторно 

планиране на Сърбия предос
тави на публично разгледжа- 
не предложението на Прос
торния план за района на пар
ка на природата и туристичес
кия регион Стара планина, 
какго и отчета за стратегичес
ката преценка ма влиянието 
на жизнената среда. С плана 
са обхванати общините Ди
митровград, Пирот, Зайчар и 
Княжевац. Той е разделен в 
три зони с различна степен на 
защита на природните потен
циали.

В мерата на димитровград
ското село Сенокос е заплану
вано изграждане на туристи
чески обекти, скиписти ,и ски- 
лифт.

Нлколайча Манов - 

председател
включвайки и

На 18 януари в Димитров- тата на ОО ДПБ, председате-
иа партията д-р Ангелград се проведе избирателно лят

заседание на Общинската ор- Йосифов изтъкна, че основна- 
ганизация па ДПБ, ма което та цел на Общинската орга- 
бяха приети правилникът за низация ще бъде да работи за 
работа на организацията и доброто на Цариброд и за 
програмата за работа и е из- всички граждани на община- 
бран Общински съвет от 7 та. Той повтори становището 
члена. За председател на от заседанието на Главния сь- 
Общинската организация на вет, че в Цариброд ДПБ ще се 
ДПБ е избран Николайча Ма- яви самостоятелно на пред- 
пов. На заседанието бяха връ- стоящите местни избори 
чени и членски карти на чле- през май гази година, 
повете иа ДПБ,

Взимайки участие в рабо-

П. Виденов

На 16 февруари_____

Царибродска вечер в Белград
събиоат ТтаДТпТ,Ъ^а?Ибр0АЧа' пИ' ЖИВУЩИ в Белград, да се 

Р‘ ‘ Рифон Зарезан - Зарезоя в някое заведение в

,,^-Ил1;°ДИНа срещата ц'е се проведе на 16 февруари в ресто- 
ца Михаилоп°г кДВ-еТ В БсЛГрад' а гла“ен организатор е Ивн- 
по шлефоГа 063/ зТз°т1;’ТереСОВаПИТе М°ГаТ Д* КОПТаетУ11ат

столицата.

А.Т. В-Д.
А.Т.
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Министър Младжан Динкич
със сътрудниците си посети Бабушница

Изявления на политици по повод 
__ президентските избори

СурдулицаПриоритети со пътищата 

водоснабдяването, спортна зала...
Слшюмоб СТАЙКОВИЧ, председател на ОО на ДС и депутат: Ре

зултатите, които осъществиха ДС и президентският й кандидат Бо- 
рисТадич, наистина трябва да се уважават. 5165-те гласа за демокра
тична и модерна Сърбия са доказателство, че сурдуличани са свес
тни граждани, които разбират, че до по-добър живот' може да се 
стише само доколкото проблемите се решават планово. В предиз
борната кампания в първия тур ние не давахме празни обещания, 
благи думи и ефтини подаръци, по реално обсъждахме проблеми
те. Очаквам във втория тур гражданите да потвърдят победата па де
мократическия кандидат Борис Тадич и затова им благодаря.

Драган СТЕВАНОВИЧ, председател на ОО на СРС (на пресконфе
ренция): Ние имаме много причини да бъдем доволни от резулта
тите от първия 'тур на президентските избори, както на нивото на 
Сърбия, така и на местно ниво. Смятам, че след втория тур резулта
тите ще бъдат такива, каквито бяха на 20 януари в Сърбия и съм убе
ден, че народът се отзова в такъв процент поради това, че иска про
мяна и затова от двамата кандидати ще избере Томислав Николич. 
Времето до 3 февруари ще използваме за разговор с избирателите. 
Втптвам, че във втория тур ще спечелим и гласовете на хора от НС и 
ДСС, които гласуваха за Велимир Илич.

I

На среща с челните хора в водегпото в цеха па „Първи „ 
политиката и стопанството в май", който сега е собстве- па срещата с министър 
община Бабушница минис- ност иа Драган Чирич. Меж- Динкич о-р Миролюо Ио- 
търът на икономиката и реги- ду приоритетите в Бабуш- конто досега бе-
оналното развитие Младжан нишко Динкич подчерта ту- ше « Социал-демократич- 
Динкич каза, че е посетил ристическите потенциали на нати партия, оповести, 
частната фирма „Д компа- Звонска баня, поправка на че ще стане член на Г 
ни", която добре работи, така пътищата, както и строене па 17нлюс. Динкич и сътруд- 
че съществуват реални шап- басейн и спортна зала с 350 щ^етомтет^ Р<!'

Д-М.т 1
1ж1

реализирани. Също така е БобуШНИЦО 
иажио проблемите да се ре- 
шапат навременно и поетап- Прсдраг ЖИВКОВИЧ, председател на ОО на СРС: Президентски- 
по, за да пе се натрупват", ка- ят кандидат на СРС Томислав Николич победи в първия тур в Ба
за .Динкич. Той обеща, че ще бушнишка община с 3950 гласа (47,4%) и е един от най-добрите в 
бъде разгледана възможнос- <~ърбия. За мен лично такова нещо се е очаквало и е съвсем реално, 
тта Европейската агенция за ,юиеже °™ич|га познавам населението в общината и неговото опре-

__\ деление. Във втория тур очаквам нашият кандидат да спечели около
р 1 с л I развитие да от- ^5% 0т гласовете, т.е. от 4 февруари вече да е президент на Сърбия, 
крие канцелария в Бабушни- Саша СТАМЕНКОВИЧ, председател на ОО на ДС: Резулата, който 
ца, за да помага на младите осъществи нашият президенстки кандидат Борис Тадич, е в рамки- 
образовани хора по-лесно да те на очакваното. Ние реално преценихме, че можем да разчитам на 
стигат до информации и ра- около 2000 гласа и спечелихме малко над тази бройка. Във втория

тур очакваме 3000 гласа.
Противкандидатът от СРС има забележителен брой гласоподава-

бота.
Председателят на община

та д-р Миролюб Йованович тели и осъществи добър резултат. Все пак вярвам, че пак ще се обе- 
припомни, че са одобрени динят гласовете от демократичната опция и ние ще спечелим, 
повече проекти, които трябва 
да се реализират в настоящия 
период. Като най-важни за-
дачи той посочи поправката Сменена ПреДСедаТвЛКОТО 

сове да се повиши производ- места. ™ ПД1ии*а и водоснабдяване- НО ОС В СУРДУЛИЦО
ствената програма и да бъдат „Най-важното е, че имате та РТАел5“ пРоблем' които
приети още работници. Спо- проекти, които трябва да Ф™ваСтвВаНОВИЧ НОВ ПрвДСеДаТвЛ 
ред него с помощта на минис- предоставяте на съответните тослта ■ в момента -лю души Г ^ ^

в общината са без работа. Новосформираното мнозин- Той добави, че след местните из-
Ч. Благоевич 0X80 в Общинската скупщина в бори през май трябва да се очак- 

Сурдулица, съставено от отбор- ва пълно нормализиране на об- 
ници от СРС, СПС и няколко становката в Сурдулишко. Спо- 
групи граждани, смени досегаш- ред него отборниците от новос- 
ната поедседателка на скупщи- формираното мнозинство не се 
ната Мая Митич. За нов предсе- обременяват с това кой в коя 
дател е назначен Драган Стева- партия членува и затова трябва 
нович, който и преди две години да започнат да работят в интерес 
изпълняваше тази длъжност.

„Ще се застъпвам за нови то-

Ч. Б.

/Хинкич в Бабушница: Проблемите да се решават поетапно

терството има възможности министерства и съм убеден, 
и за възстановяване на произ- че повечето от тях ще бъдат

Пресконференция в Бабушница

осдеа на ражданите.
Както бе оповестено, на след- 

нове в общинския парламент, ващото заседание на дневен ред с 
Сега ни очаква доста работа, консензус трябва да бъдат взети 
предприятията нямат планове кадрови решения. Неофициал- 
за тази година, управителните

• Народната канцелария на 
президента на републиката 
до голяма степен е помогнала 
на Бабушнишка община да 
премахне последиците от на
водненията, които я сполетя
ха преди няколко седмици, 
бе казано на пресконферен
ция в Бабушница, на която 
говориха заместник-директо
рът на канцеларията Деян 
Маринкович и челните хора 
на общината д-р Миролюб 
Йованович и Ранко Янкович.

Маринкович каза, че след 
наводненията, когато всички 
извори в общината са били 
замърсени, канцеларията с

и
но узнаваме, че става дума за 

съвети не провеждат заседания, смяна на сегашните и.д. директо- 
а още от 2006 г. начело на фир- ри в предприятията и ведом- 
митесаи.д. директори", казано- ствата. 
воизбраният председател на ОС. АМ.

152 милиона за проекти
Пиротска община ще получи 152 милиона динара от Национал

на™ инвестиционна програма за реализиране на проекти през 2008 
г. Общественото предприятие "Водовод и канализация" е получило 
29,6 млн. динара за три проекта, за инфраструктурни обекти общи
ната ще разполага с 35, за санитарната депония - с 50 милиона. Оста
налите средства са предвидени за т. нар. "бизнес инкубатори" и за 
проекта на тамошния едукативен център за инвалиди под название 

Еднакви възможности за всички". б Д

чила°^Г населението0™ Ф™™те ни. Направихме ОО НО АДП В ПИООТ
17П уилоли нишка оощина. Особено санитарна и ветеринарна де-----------------------------------^
на питейна во1ГибГпоЛп»Ра' б™аря на президента Та- зинфекция на 160 хиляди
нови доставки от около 28 ДИЧ/ М диРектоРа и замес‘ квадрани метра площи, което 2 тник-директора на канцела- даде резултати 
ляди литра. Междувременно рията. Те ни помогнаха в мо- гордея." 
е реализиран и един проект - р

Петиция за статус на град
и аз с това се Пиротската организация на ЛДТ1 в този град съ

бира подписи на граждани, които настояват Пирот 
да получи статут на град. Нужно е да се съберат 30 
хиляди подписа с цел депутатите от партията в ре
публиканската скупщина да задвижат дискусия по 
темата. С помощта на ДДП събирането на подписи 
се провежда и в градовете Бор, Кикинда и Проку- 
пие, които също претендират да получат статут на

Ц Според члена на председателството на ДДП в Пи-
I рот Зоран Станчев вината, че Пирот с неотдавна 

приетия закон не е провъзгласен за град носят кме
тът на Пиротска община, началникът на окръга и 
депутатите от окръга. Б. Д.

лТвГй%а=ГГ3е' н^РУДноТказаГйид^а! 1
ПресекааТК4°ЛН0КЪрН™ наводне^Ганализите™™- тири^илТщГГпиротски (

ЗЛЙКК 1&ЛЖЙ: '
к I 88 ромски се‘ хепатит или някоя друга бо- лики Иовановац в Пиротско

кХт йпГГШК°- ДесТ' която се предизвиква от с. Желюша в Димитровград:
Кметът Йованович споде- замърсена вода, показва, че ско и в с. Долна Коритница

сътоулнич^впто“6!? СИ °Т СМе подожиди големи уси- Белопаланско.рудничеството с Народна- лия да запазим здравето на 
та канцелария на президента г

.

вли 3. Станчев
Б.Д.
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Пилот-проект на Министерството 
на селското стопанство Наши сеЛа

Не е мно и « пие е ПогановоСело за 21 век“99
* Целта на проекта е модернизиране на се
лото и подобряване на жизнените условия

Правителството на Република Сърбия неотдавна прие 
решение за разпределяне на средства от Националната ин
вестиционна програма (НИП) за 2008 година. Както е из
вестно, за НИП през тази година ще бъдат отделени 47 ми
лиарди динара (587 милиона евро), с които ще се финанси
ра реализирането на 971 проекта. 4

Министерството на селското стопанство ще получи 
ло 2 млрд. динара, които ще бъдат използв

* На кмета Симеон 
Антанасов му е кеф, 
пътят от манастира 
„Св. Йоан Богослов" до 
Поганово е асфалти
ран по време на него
вия мандат и е уверен, 
че по това ще го пом
нят.

око-
ани за рурално

развитие и възстановяване на инфраструктурни обекти 
Благодарение на подкрепата на НИП ще бъде раздвижен и 
пилот-проектът под название "Село за 21 век".

„Целта на проекта е модернизиране на селото и осьвре- 
меняване на живота в селските райони", заяви министърът 
на селското стопанство Слооодан Милосавлевич. „Прое
ктът ще обхване (до)изграждане на селски пътища, водоп
роводи и канализационни мрежи, подобряване на сиг
налите на мобилната телефония, въвеждане на Интернет и 
кабелна телевизия, изучаване на чуждестранни езици и 
спортни мероприятията децата", добави той.

В министерството се надяват, че през следващите години 
реализирането на проекта ще донесе резултати, благода
рение на което значително ще се подобрят жизнените ус
ловия в селата с цел младите да останат да живеят в тях. 
Според Милосавлевич животът в селските среди не трябва 
да бъде утежняващо обстоятелство, а привилегия, както 
това е случай в развитите европейски страни.

И през тази година министерството ще продължи да се 
застъпва за развитието на селското стопанство.

В село Поганово днес посто- 
живеят 40-ина души, ко

ито предимно са стари хора.
Кметът Симеон Антанасов и 
жена му Анка се завърнали от 
крайградското селище Белеш 
и сега тук си отглеждат доби
тък - имат две крави, 5 овце и 
две свине. Грижат се и за 93- 
годишния баща на Симеон,
Борис, бивш миньор. Симеон 
е изкарал пенсия в димитров
градската каучукова промиш
леност, докато Анка е била до- вя*нвшй;®1 карства. Неблагоприятно обстоя-
макиня. &?•' телство е, че чакалнята на амбулато-

На въпроса как се живее в - Д. .( рията не се затопля, така че докато
Поганово кметът казва: „Не е МиНнИН ; дойдат на ред при лекаря, пациен-
лошо. Лани ни асфалтираха Шя ! тите понякога се и простудят,
пътя и това много ни облекчи Кметът оценява, че е по-добре да
живота. Спомням си, че пари - :ЩЖа||Я 1 живее в Поганово, отколкото в Бе- 
за асфалтиране на пътя започ- Н :3 леш, защото в родното си село има
нахме да събираме още в на- ЯНчШт . § по-добри условия за отглеждане на
чадото на 70-те години на ми- 71 1|1| - у| добитък. Мляко и сирене има за соб-
налия век, но какво стана с Ш . НИШ Й|Й1 стаени нужди, но остава и за про-
тях...? Не зная откъде сега па- ';ЖЩ \ дажба, във фризера си има месо...
ри за асфалтиране, но на об- [ 9 Щ ,:Т От време на време му помага синът
щинското ръководство днес , Л,- щт К Драган, който работи в една частна
можем да кажем само - "бла- ЩШ {Лл металургическа работилница в с. Бе-
годаря". Би било хубаво да ни ЯИГИННваНН леш, а и дядо Борис все още може да 
се очисти коритото на Пога- Симеон Антанасов завърши някоя домакинска работа, 
новския поток и да ни се по- За кмет на Поганово е избран пре-
могне да въведем единен селски водовод, тъй ди около 3 години. Казва, че би се от-
като не всички къщи в селото имат вода." теглил, но няма кой да го замести. Особено 

Симеон ни разказва, че до Поганово допи- му е кеф, че пътят от манастира „Св. Йоан Бо- 
рат телевизионните канали на РТС, че се хва- гослов" до селото е асфалтиран по време на 
щат сигналите на МТС. Пощальонът Мики неговия мандат. „По това ще ме помнят", уве- 
Пеев добре си върши работата, частници до- рей е Атанасов, 
карват необходими стоки за бита, лекарите

янио

Мотив от селото

идват всеки понеделник и носят ле

П. Виденов

Акция на ветеринарната аллбулатория 
в Димитровград ______________

Вакси 1П1 рансто на 

кучетата - защита т.
за хората

* В рамките на акцията се поставят и микро
чипове при кучетата

Ветеринарната ам
булатория в Димит
ровград неотдавна за
почна първата си таз
годишна акция - вак
синирате на кучета и 
котки

Б.Д.

Пенсионерът Светислав Радулович
две десетилетия е шофирал в АТП Босилеград

. срещу бяс и 
вътрешно обезпара- 
зитяване.

Бясът е опасна за
разна болест, засяга
ща всички бозайни-

Обича и кормилото, и хората
Някогашният шофьор Светислав 

Радулович от Сурдулица, където по- . 
вечето души го знаят като Тиса, има 
най-хубави спомени от времето, ко- > 
гато карал автобуси на Автотрап-

, л , спортното предприятие от Боснлег-заяви Джордже Димов, шеф У„ коетоипре1ГарЕМ 23 години от
във ветеринарната амбулато- гпъмтя си до-Годишен стаж. В тази | /
рия. „Всеки чип съдържа фирма той дочакал и пенсия, за коя- ^ 

улесняват Уникален идентификационен то казва, че я заслужил с кормилото 
пренасянето на инфекцията номер, който не може да бъде и „под возилото". I
от едно животно на друго променен. Номерът (кодът) „Наи-хубавите години от трудо- I 
чрез ухапване Ваксинирате- на микрочипа може да бъде вия си век съм прекарал с босилег- I 
то па кучрттп р пт птомггп разчетен с помощта на елек- радчани, колеги и пътници, с които 
значагае шяйга пГш, тронно устройство. Стикер съм делил доброто и злото. Превоз- Пенсионерскитеси

*0рата от тази опасна болест. “ ™ ™ ЙЖ™,,.
рамките на акцията се ц„ Р ~ карал хора до самите им къщи, или 1 питка община, прс-

провежда и регистриране на то' ° ‘ - съм спирал рейса и там, където няма карва е семенна об-
имгегш ГфИ КОеТ° В ТЯЛ°Т° безплатно докато ^а ре- спирка. &о те бяха толкова сърдечни, „,о Друм. Обработва 
ИМ се поставя микрочип, кои- )ези ' А _. гс обикновени, че не можах да отбия градина в своя двоп и
то съдържа идентификацио- гистрирането собствениците молбите им. Още повече заради то- отглежда дребен до- 
нен код на населеното място иа кУчетата плащат 1Ш дина- са, че и те МИОго пъти ми помагаха па битък. Понелсе не 
и индивидуален номер иа Ра- Цеиата за обезпаразитя- иаС/ шофьорите, когато закъсаме. може да замисли 
животното Спбгтпрпигтмте ването е 50 динара за кучета с Имаше случаи автобусът да спре, а живота си без во- 
,,а кучета ще получат ветери- теГАО от 10 килограма. пътниците без молба излизаха да го 2'ю7лшшин%Т''
парно-медицински паспорт Акцията се провежда в модбутиат, или да помогнат с нещо : дшк 1
за тях. г рамките на програмата на друго. През студените и снежни зц- [ Когато има свобод-

«Имплантирането на мик здравната защита иа домаш- ми сме палили огьн да се отмръше ио време и слезе в 
рочипа е полкожнп „п,,-, ните животни и ще приклю- горивото, чистили сме сняг от пътя, Щршията, радва се 
чиална спринповк/ и е 1<и до края на февруари. слагали пясък... но почти не се е случ- *°В«
безболеч1трцр -, 'Ц?ПКа и „е У ^ У п П ва/1° да не стигнем до целта, макар и \ от Босилеград, Ьо-

о за животното , ■ със закъснение", спомня си Тиса. жица, Тошш дол...

С подбрани думи той говори за бо- 
силеградското предприятие, в което 
„винаги се чувствал като у дома", за 
колегите си Симе, Коце, Милан, Бо- 
ре, Владе и други, но и за директора 
Любен Митов и „шефа" Иван Сарат- 
лийски. „С колегите съм живял 
по-добре, отколкото се живее с брат, 
а такъв директор могат само да по
желаят сегашните генерации шоф
ьори", сподели Тиса.

Особено приятни моменти от про
фесионалната си кариера Светислав 
Радулович изживял през двата месе
ца, когато превозвал участници в 
трудовата акция по залесяване на 
бистърския край. Според него с думи 
не може да се опише преживяното, 
другарството, забавата край лагерен 
огън...

Опитният сурдулкшкн шофьор не 
избирал автобусите, с които ще пре
возва пътници.

„Карал съм всички видове автобу
си - и "Саиос" и

Ци, включително и 
хората. Болестта се 
забелязва най-често 
при хищниците (кучета, кот
ки, вълци, лисици), тъй като 

темперамент и на- 
живот

А. V. штехният 
чин на

' * I

' ч Ж

л в

В

„ „продължена десет-
кз . Най-много проблеми 
през зимата, но особено.ме измъчи 
един „Тайфун", б който нямаше 
отопление, краката ми измръзнаха и 
нямах усет за газта, така че слагах 
дъска да мога да се справя... Сега 
всичко е съвременно и по-другоя-

имахме

л м.
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Микица Василев, 
председател на УС 
на ПИНУС

В Гимназията „Св. св. Кирил и Методий" в Димитровград

От четири 

паралелки 

две на 

български
Повече 

проекти 

през 2008 

година

,-х

'* В една гимназиална и 
една туристическа па
ралелка обучението ще 
се провежда па българ
ски език.

■

Босидеградската неп- 
равителстиена организа
ция ПИНУС - Център за 
развитие на науката, сто
панството и културата, 
през тази година плани
ра да реализира повече 
проекти. Председателят 
на Управителния съвет 
на организацията Мики
ца Василев заяви, че за 
разлика от предишната 
година през 2008 плани
рат по-мащабна дейност-.

- Нашата организация 
е партньор на „Балкан
ския природозащитен 
съюз" от Кюстендил в ре
ализацията на проекта 
„Подобряване на екосре- 
дата в Хисарлъка чрез из
граждане на екопътека", 
а вече сме изготвили и 
проектопрогами за ня
колко проекта от облас
тта на екологията и кул
турата, с които ще канди
датстваме пред различни 
международни органи
зации, какато и пред ми
нистерства и различни 
организации в Сърбия, 
пояснява Василев.

През следващия месец 
ще кандидатстваме в кон
курса на Европейската 
агенция за реконструк
ция за получаване на

средства за организиране 
на международен око- 
къмпинг в Босилеград, в 
който ще участват младе
жи от България, Сърбия, 
Македония и други стра- 

Такъв
ПИНУС вече организира 
през 2003 и 2005 година с 
участие на младежи и 
учени от трите страни. 
Сред участниците през 
2003 година имаше и уче
ни от Румъния.

В ПИНУС планират 
през тази година отново 
да организират между
народен 
пленер в Босилеград, на 
който да участват петна
десетина художници от 
Сърбия, България и от 
други страни. Василев 
изтъква, че пленери от 
този вид вече са органи
зирали през 2004, 2005 и 
2006 година, а поради не
достиг на финансови 
средства миналата годи
на не. „Тази година пла
нираме да осигурим 
средства от конкурса, 
който организира Наци
оналният съвет на бълга
рите в Сърбия, а очаква
ме и финансова подкре
па от общината и от 
спонсори."

Просветното министерство записани по 15 ученици. В. его ние предложим." 
одобри план-приема на ди- другата гимназиална, съответ- 

гимпазия
План-приема за следващата 

по туристическа паралелка ще учебна година окончателно ще 
по 30 ученици и обучение- бъде приет днес след среща на 

учебната 2008/2009 година, то ще се провежда на сръбски представители 
Според иего през септември език. 
ще бъдат записани в първи Директорката на учебното Министерството на просветата 
клас общо 90 ученици и то в заведение Снежана Симеоно- в Пирот. Вчера представители 
четири паралелки - две гимпа- ва пред вестника ни изрази на училището „Св. св. Кирил и 
зиалпи и две туристически. В удовлетворението си от одоб- Методий" проведоха разговор

митровградската 
„Св. св. Кирил и Методий" за има

на средните 
училища от Пиротски окръг ини. къмпинг

една гимназиална и една ту- рението па министерството и по темата с челните хора на 
ристическа паралелка обуче- добави: „Проблемът никога не местното самоуправление в 
иието ще се провежда на бъл- е бил в министерството, защо- Димитровград, 
гарски език и в тях ще бъдат тото винаги одобрява това, ко- Б.Д.

художествен Съобщение на ОС на ЛДП в Цариброд
ОС на ЛДП Цариброд счита езиковото мггогоб- ни, на бъдещите кандидат-студенти в българските 

разие за обществена ценност и смята, че всичките университети и за опазването на културното нае
ми съграждани и съгражданки трябва да се въз- ледство на нашето малцинство. С други думи изу- 
ползват от гарантираното от Конституцията пра- чаването на български език ще ни доближи до 
во на изучаване и ползване на майчин език. От са- Европа. След много години получихме възмож- 
мото начало на дейността си ОС на ЛДП в Цариб- ност да осъществим малцинствените си права и 
род води активна борба за равностойно положе- сега е моментът да постъпим смело и обмислим

предимствата. Ако не осъзнаем значимостта на 
ЛДП в Цариброд поздравява план-приема на дадения шанс, съществува опасност да има 

преподавателския съвет на Гимназията „Св. св. по-малко паралелки, съответно по-малко места 
Кирил и Методий" (одобрен от училищния съвет за кандидатстващите в Гимназията „Св. св. Кирил 
и Министерството на образованието на Сърбия), и Методий" ученици.
според който през следващата учебна година в Надяваме се на съответно становище и в Основ- 
училището ще има две непрофилирани и две ту- ното училище „Моша Пияде", защото ако се от- 
ристически паралелки. В една непрофилирана и крие поне една българска паралелка в първи клас, 
една туристическа паралелка и задължителните това ще гарантира постоянното изучаване на бъл- 
предмети ще се изучават на майчин език. гарски език в училищата. Всяко знание е ценно, а

ЛДП апелира към родителите и учениците да особено знанието на повече езици, защото „стру- 
осъзнаят важността на взетото решение и да се ваме толкова, колкото езици говорим" 
възползват от правото на избор. Решението ще мениджър на ОС на ;1ДП в Цариброд
помогне за бизнес контактите между двете стра- г ^ ДеянЦохев

ние на българския език.

ПЛ.Р.

В тази държава за всичко случило 
се няма виновник и нещата вървят все 
в една посока. Посока, по която всич
ки вървим с желание да се смени и да

преживели в Кралството на сърбите 
и хърватите. Това, което ние прежн- 

днес в Сърбия, ще го прежи
вяват вашите деца в Косово. Винаги
вяваме

ни се върне надежда, поне за нашите
деца. Много думи се изхабиха, обез- и че са ПОдцинеН На ^о^ МЗЛК° пРаБа
цениха, обезсмислиха, вяра в думи чужди държави. От нас като малцип- то е казано и не разсъждаваш по този вярвайте ми Тежи ла си казваш мне- 
нямаме, а единствено това ни се пред- ство родният народ е дигнал ръце в въпрос, казаното дори може да ти се иието с шепот тежи да виждат вика
лата. Практиката показва една неже- името на европейския дух, което на допадне. Обаче, по мое мнение, каза- ги в тебе враг тежи ла ти дават V ай- 
лана действителност, жестока, суро- вас абсолютно пасва по много причи- ното закъсня най-малко с осем годи- чиния език на гъжичка като лекао- 
ва, нечовешка, предполагам^осмис- ни, а най-много по това, че нямаме пи. Тази възможност децата ни да се ство. Само човек на когото липсва не- 
лена от „хора-призраци . По тази подкрепа. Обаче забравяте, че има учат на майчин език е идеал, за който що, може да разбере тов! но капото 
причина не се обръщам нито към хора, зад които не трябва да има дър- родителите могат само да сънуват. В искаш за своя народчужбина Хз 
властта, нито към сънародниците, жава, за да имат свое мнение и свои първи клас децата нямат тази въз- печи и на др^ите народи в твоета 
нито към сръоския народ, а точно чувства. Играта ни е позната, играчи- можност, както и в пети клас, дори страна ТогавТщ^бъдсте голям на
към тези непознати „ен-ен лица, ко- те са погнати. Жалко е, че в тази игра, майчиният език е избирателен пред-. род, понеже го^мина-а на елин на- 
ит° са превзели ролята на държавата, която се играе против малцинството мет, що означава, че е второстепенен род несемерис големината наТели
те дават и отнемат и те са единствени- има много играчи, които са част от и нежелан език от някпм ‘ПГ не се мери с големината на тери
те виновници, които никога няма да малцинството, обаче готови да си за- в тази държава Сега ни" давате въз К°ЯТ°Владее' а потова К0ЛК0
отговарят, а в тяхно име отговорно бият автогол в убеждение, че са побе- можност" ™ грамотни и учени неговите хора и
тта ще падне на всички нас. дители. У Гсе^тна ма^чит/език Слстате и ™ « “Да направят добри де-

Всички онези права, които щедро Събранието, на което се разигра в положение да се играем собгмзгтГ пя™™ 
ни подарявате на дума и които ни пародията беше на 11. 12 2007 г в нието на шитите леш , Ооръщам се сега към всички доо-
принадлежат и по Конституция, и по Основното училище „Моша Пияде". страна това ще бъде повод да°ш се на* Р°НаМеРеии хоРа' които не позволя- 
международните закони, на практи- По самия повод за събранието не се меРква че см^ имали възможно^ ле" КВа РазДяла по иито еДна ос"
ка ни ги отнемате и то в също време с очертаваше никаква плпплмя ТпстЯ т,™ али въ?можност Де_ нова, които признават само раздялаподигравка към нашия и,ГелекРт. Са- ^“стави^и ЖнаК ^сам^“ ” К™ ^
мобитността на един народ се очер- „Св. св. Кирил и Методий" да дадат ще се повтаря локато т^зи л^ » една ПрИ«ИНЗ " да се 1,ЗВ,ШЯ'
тава в неговата култура, към която напътствия на осмокласниците и да стане истиш Че намеое,шятзт, ™ ако сьм ви оскърбил поне с една дума=етаж агкйжж = г

?Ш***2Г (В,..»-..,.,..,,,,,,.»™,™..,-
своитр гиппл,,,,! С6 °°Рите реиие или поне да не е така, както аз Това, което вие сега поежчвяттр п СШ0‘по пРШ1Чип »<-* публикуваме материа\и па 

роднини, които живеят в го разорах. Ако го приемеш така, как- Косово като народ, нашите деди са го

Оставам скрит зад своите чувства
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Драган Великич спечели 

НИН-ова награда
Нов документален филм на Димитър Анакиев

Необикновената съдба 

на Желимир Жилник
културе') спечели НИН-ова награда за роман на годината ^

В обоснованието на журито се изтъква, че романът на Великич докос
ва съдбата на странстващите, на доброволните изгнаници към края на 
90-те години на миналия век. Главният герой отбягва да отбива военна 
повиност, пътува из Европа и в много фирми постъпва на работа която 
му определят други. Същевременно става дума и за роман, който широ
ко обхваща съдбата на регионите, в които бушува война. Награденият 
роман се характеризира с драматургия на многократни огледала 
ят автор го е нарекъл роман омниоус.

В специално изявление за вестник "Политика" Вели 
шести пореден път е бил в конкуренц 
път това станало с романа "Виа Пула".

"Доволен съм, че получих най-престижната награда, понеже без съм- 
нение тя е голям подтик , заяви лауреатът.

От петчленното жури за романа на Великич гласуваха Милан Влай- 
чич, Александър Иованович и Слободан Владушич, докато Мило Лом- 
пар и Стеван Тонтич дадоха своя глас за романа "Целувка" на Гордана 
Чирянич, който издаде "Народна книга".

М. Т.

Нишката публика има честта първа да види гласен за народен герой.
"Последният Жилник", новия документален На предпремиерата на "Последният Жил- 
филм на нашенеца Димитър Анакиев, поет и ник" в Нишкия културен център режисьорът, 
режисьор, който заедно с журналиста Бранис- който от години живее в Словения, каза, че 
лав Милтоевич е автор и на сценария за този филмът съдържа много въпроси, но и отгово- 
филм.

Със съвременни средства филмът обработ- ‘ "Ние се опитахме достоверно да пресъзда
ва необикновената и трагична съдба на семей- дем трагичната съдба на семейството Жилник, 
ството на известния режисьор Желимир Жил- но и Желимир като признат художник и като 
ник, който многократно е награждаван за до- човек преди всичко", подчерта Анакиев. Той 
кументални и игрални филми. Желимир е ро- също каза, че премиерата може да се очаква на 
ден през 1942 г. в концлагера "Червен кръст" в един от най-важните световни фестивали на 
Ниш. Майката му е разстреляна на хълма Бу- документални филми в Амстердам, може би и 
бань край Ниш, а бащата му Конрад Жилник в Берлин и Венеция, а също така и на нацио- 
загива във Втората световна война и е провъз- налния филмов фестивал в Словения. М. Т.

ри.
и сами-

кич каза, че за 
НИН-ова награда. За пръвия за

Кратка среща с художника Ведча Велчев

Трябва да бъдеш различенНов албум на ансамбъл 
“Теодулия” от Белград Тези дни в Димитровград "гостува" художникът Велча ( щ 

Велчев, който вече 1/ години твори и живее в Испания, ■ ШИТ'? Ли- 
по-точно в Палма де Майорка. Помолихме го да каже нещо ГШ|.| 1
за своите „испански дни" в областта на изкуството. I ’• ЯН! :•

- Да бъдеш художник в Испания никак не е лесно. От ака- г
демията в София и Белград понесох един реализъм, който | 
трябваше да се превърне във фигуративна живопис, а тя да 
еволюира в абстракция. Всъщност живопис без рисуване. ||Ц 
При това използвам индустриални материали: олово, сто- 
мана, желязо, калай и др. С тях правя игри на светлото и 
тъмното. Темите на композициите ми са изобщо игра ма 
тъмнина и светлина, съчетани в една цялост. Впрочем касае 
се за една книга, която изследва материалите ^Алхимия и 
мистика" и тя говори за наставането на светлината. И затуй ; НИЩ 
картините нямат название, а своя символика, така наречена р ИВЯУ 
концептуална живопис. Тези индустриални материали сгъ- д ■ 
вам, режа, зашивам, докарвам ги с ''лет-лампа" и накрая с 
боя, а с акрилика дорисувам и така стават картини. В Йспа- ; .
пия има много художници и важно е не само да си добър, но йг: 
и да бъдеш различен. Засега успявам твърде добре. Нося 
картините в частни галерии, там се продават и от това живея ■/; 
със семейството си. Никак не е лесно, но най-вероятно съм -ЙЙ 
добър и затова оцелявам. Години наред съм излагал в Ди- г 
митровград, София, Белград, Ровинь, Ниш, Палма де Ма
йорка, Барселона, Аг

За сръбската живопис и димитровградските художници 
Велчев казва:

- В Димитровград и Сърбия има много талантливи ху
дожници, но те нямат пари, мито частни галерии да се раз- 
вихрят с таланта си. Все още царува реализъм и фигуратив- 
на живопис. Когато се оправи държавата, тогава ще се опра- ' 
ви и изкуството.

Щл1Г1 ■I -.:

"Виното на 

истината"
:

■1г: Щ 1:■

Ш
* В албума участва и музикантът 
Александър Басов с българската 
народна песен "Овчар съм девет 
години".

"Виното на истината" е новият ком- Ейг
пакт-диск на етномузикално-танцовия състав 
'ПГеодулия" от Белград, чийто член е и димит- 
ровградчанинът Александър Васов (кавал и во
кал).

- Проектът "Виното на истината" е продук
ция на "Мултимедия рекърдс", иницииран 
още преди 3 години, а официалната му промо
ция бе организирана през декември в "Те 
Т" в Белград. В албума са включени 14 народни 
песни, между които и българската народна пе
сен "Овчар съм девет години, откак ме либе ос
тави", която пея. Член съм на състава още от ос
новаването му през 2001 година, участвах и в 

първия албум "Приказките от миналото" и много се радвам, че тази 
прекрасна българска песен е изключително добре приета от аудиторията. 
Песента за пръв път изпях преди 4 години в Херцег Нови, където гостувах с 
ансамбъла и тогава се роди идеята да я запиша на компакт-диск, каза Васов.

Музиката на "Теодулия" води до дълбоки усещания за танц и ритуал, ид
ващи от древността, съвремието и бъдещето. Ансамбълът промовира етно 
мелодии по съвремен начин, включвайки различни инструменти и вокали.

В новия албум участват и певците Василия Радойчич, Мадам Пиано, 
Йордан Николич, Мерима Негомир и гусларът Бошко Вуячич. Особен ма
гически ефект върху публиката оказва и кавалът на Александър Васов.

П. Виденов

/еатър
1ГЛИЯ.

: г.:'

т>7Д. Димитров

■; -.у ... . . "~т-: -
Велчев е роден през 1959 г. в Димитровград. Средно художествено училище учи в гр. Ниш. След
вал е Художествена академия в София, а завършил е в белградската при проф. Воислав Тодоро- 
вич. Живял е няколко години в Белград, където работил като художник на свободна практика, 
а от 1990 г. в гр. Ровинь в частно ателие в къщата на писателя Антоние Исакович. Оттам 
през 1991 г. заминава в Палма де Майорка в Испания, където живее и днес.

Среща с поета Никола Гигов ша, уволнявам ума си, а когато 
редактирам - уволнявам сърцето 
си. Така първо давам свобода на 
порива, а след това го обяздвам 
като буен кон. И се ражда вълну
ваща творба, малка по обем, но с

* Г-н обич и милост. Никому не поже- рия и в чужбина. Следите ми се Наградите си спрях да броя. Мо- голям заряд.
Гигов, давам тези разтърсващи чувства разширяват в повече от 40 стра- ят път определям така: да творя в
Вие поч- ■ все едно, че някой с брадва ме е ни. Мои филми са прожектира- провинцията без да съм провии-
ти 60 разсякъл на две. Където и да жи- ни в 60 страни. Издадените ми 50 циалиег, да бъда национален пи-

. вее човек, колкото и добре да жи- книги - поезия и проза, надско- сател без да съм шовинист, да
гооини вее _ няма по.скъпо нещ0 от род. чиха националните граници, а имам европейски влог без да се те пишещи мои събратя, ще им
не оях- ното гнездо. от сайта ми личи, че ги има в задоволявам и ако може, да ста- кажа следното: Не очаквайте по-
те идва- ' , много национални библиотеки, на космически извор, та всеки да мощ. Вие сте с божията си дарба

ли в родния Звонски край. Как бихте оценили соо- Миналата година излезиа един усети как атомът е част от голя- застанали сами пред света. За да 
Посетихте го преди някол- отвените литературни Мой том с Тр„ КИИги. Срещал мата вселена. Светът става все спечелите, приемете го с обич
ко години. творби? съм се с видни писатели на 20 век по-единен и по-динамичен. Факт такъв, какъвто е. Станете сьтво-

- Много скитах много видях - Моите книги се отличават с - Станислав Лем от Полша, Тим е, че тази година група учени от рец на Бога и пресъздавайте све-
58 години не бях виждал родния голямата любов към всичко жи- Северин от Англия, Расул Гамза- град Варна ме номинираха в све- та- И каквото и да ви се случи - 
край, но разбрах че три зелени во и мъртво, с изстрадано твор- гов ог Кавказ, Ян Френклин от товната класация "Великите мъ- се озълвайте! Това са сажди вър-
оазиса има в пусгинятана живо чество и с ярък художествен стил Москва, проф. Вогг от САЩ, ака- же па 21 век" в САЩ. ху живота и творчеството ви.
та: детството, любовта и творчес- ' »"°г° образен и чист. Казват, че демика Лордкипанидзе от Гру- * Имате ли проблеми с из- „™еАаЙТе “ в С“к°еТО об|сьРже- 
твото. Най-много ми напомняха разпознават стила ми дори и ко- Зия и много други видни личнос- д в книгите Ви ? Приятелите без да съзнават,
и днес ми напомнят за родния гато го "яма името ми- ™ ‘ °т Япония до Америка. За ~чест° ви кРадаТ от Ценното вре-
край сънищата. Прелитам па сън * Присъствате ли често на "я«ои от тези срещи съм писал в ™«ога имах „сега нямам. ме. Роднините без да искат често 
нощем към връх Руй река Ерма лотепптчпни ппояви? книгата си "Магия за път", която Извоюваното ми творческо име - не ви разбират. Враговете без да
Тумба, Дъсчен кладенец Чувам ли гр Ур ^ ' 1П получи международна награда, в България и в чужбина ми отво- искат, чесго ви помагат. Пишете

У - С доклади съм у гаствал По радиото ме обявиха за "Граж- Ри много заключени врати. Пък с цялото си вдъхновение, докато
световни конгреси. Участвал съм г н ||а с„ета» г и първата ми книга, която изда- с почуда видите, че са ви поста-
в десетки фестивали. Основагел дох се нарича "Отключени пъти- вили приживе към смъртните. И

................. ............ " музикал- Леуреат сте на много ща". Книгите ми са издадени в чак тогава си поемете дъх заедно
орфеево признания. Какво за Вас оз- над 20 различни издателства в с мисълта на Ромеи Ролан: "Да

България и в чужбина. Този кръг твориш означава да убиваш 
- Литературните награди са все повече се разширява. Имам смъртаГ 

белег па развитието, на дарбата, си творческо правило: когато пи-

Няма по-скъпо от родното гнездо
* Като творец имате ли 
някаква заръка?

- За да бъда полезен на млади-

не

скъпия глас на баща си и майчи
ните песни. Сякаш на сън говоря
С^-^!1.те_като с *иви- СлеА ка' съм на Националния музикал

но-фолклорен съюз
изворче" и съм .негов почетен пачават те? 

вече стар мъж, председател. Досега 
от дългото си г ~

го в началото на 21 век дойдох, 
кидях зримо дете, което някога 
оях и непознатия 
който е потресен 
отсъствие. Душата ми хипаше ог

I съм провел 
пад 900 творчески срещи в Ьълга- Б.Л
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Спорел междинните резултати от надпреварата за избор на български символ

ппр,п.и.т.р.

Мадарският конник или Царевец 

ще преборят кирилицата?
*В категорията „Храни и напитки" от ШгЩ
самото начало па инициативата и сега с 

г-улг категорична преднина е киселото мля- 
ко, последвано от баницата и шопската
салата.

$ тапови символът Ссдмте рилски езера, последван 
от Балкана и Еделвайс. 15 категорията „Храни и на- 

ц питки" от самото начало па инициативата и сега с
категорична преднина е киселото мляко, послед
вано от баницата и шопската салата.

Кампанията „Българските символи" цели чрез 
всенародно допитване до българите да се изберат 
най-достойните и най-ярки символи на България, 
с които тя да се представя в Европа и света. Тя е в 

Мадарският конник или Царевец вероятно ще подкрепа и на българската идентичност и самочув- 
преборят кирилицата в надпреварата за глобален С1Пие. кат0 европейци по нов начин да се обърнем 70 000 българи от страната и чужбина, като гласу- 
символ на България в кампанията „Българските пашата история, култура, природа, към па- валите от чужоипа са пад 7%.
символи . шия потенциал като нация и успешна бизнес и ту- В рамките на националната кампания нови ка

тегории са „Символ па моя роден край" и „Символ 
на моята столица". Инициативата започна мина-

Ж: ' : .

От стартирането на кампанията кирилицата бе ристическа дестипация. 
фаворит, тъп като дълго време имаше голяма Кампанията навлиза в същинската си фаза - из-
преднина пред Рилския манастир, Мадарския бора па символа-победител и символите-фавори- лата и официално стартира в началото на тази го- 
конник, розата и розовото масло и Царевец. Но в а отделните категории. Досега са гласували над дина. Регионалната кампания ще започне в среда- 
края на 2007 и началото на Но- та на месец февруари в Родо
вата година преднината на то- пите със съдействието и дома-
зи символ, почти смятан за кинството на община Смолян
победител, е стопена от Ма
дарския конник и Царевец, 
конто са с почти равни резул
тати.

и ще продължи в големите 
български общини и знакови 
места в цялата страна.

В края на кампанията се 
предвижда представяне и раз
пространение на избраните 
символи в страната и чужбина 
- големите туристически и 
търговски изложения, българ
ските посолства по света, ев
ропейските институции в 
Брюксел, на промоционални 
продукти...

В категорията „Култур
но-историческо наследство" 
водещ е Царевец, последван 
от Мадарския конник, кири
лицата и Рилския манастир, 
почти с равни резултати. В ка
тегорията „Природни забеле- 
жителности" в началото бе во
дещ символът Чудните мосто
ве, но сега много трайно се ус-

Щ- .Срещи с нашенци: Александър В. Стоянов, горнотлъллинчанин в Скопие

Живот, посветен на геологията
Нашенецът Александър Владимиров Стоянов бил отличен ученик и 
студент, станал виден инженер по геология и дълги години изследвал 
залежите на метали и неметали. Въпреки че е в напреднала възраст, 
смята, че все още може да допринесе за развитието на родния си край 
и по този начин да осъществи едно от най-големите си желания.

Александ ър Стоянов е голямо име в облас
тта па изследването на металите и неме- 
талите в Македония. Автор е па над 30 ек
спертни труда. Известно време е бил гла
вен редактор на списание “Сборник на научни трудове’’. Сто - 

бил депутат в Събранието на Македония, председател\ 
па Градския синдикат в индустрията и рударствошо, секре
тар на Съюза на рударските и геоложките инженери, маке- \ 
донски делегат в Югославския комитет за минерални сурови - 
ни, председател на много комисии. Удостоен е с многобройни \ 
награди и признания.

япов е
Роден е 1933 г. в село Горно Второто стана, когато ме маг- тите си с най-високи оценки и 

Тлъмино като осмо дете на радиха с 1600 динара за от- получава най-голямата 
родителите си Владимир и личния успех. Баща ми не рична награда на Белград- 
Солунка. До четвърто отделе- приемаше моето обяснение ския университет за 1954 г. 
ние учи в родното си село, а за парите, докато не го пот- През 1958 г. чрез междупа- 
прогимназия завършва в Бис- върдиха съучениците ми

па-

родиа организация за размя- 
тьр, като всекидневно изми- 'Бранко Тасков и Драган Ка- на на студенти отива на прак- 
нава пеша над 10 км, но това рев. тика в рудник "Вингерслав" в
не му пречи да бъде отлич- В гимназията Стоянов е Белгия. По време на следва
ния. С отличен успех завър- приет в Съюза на комунисти- мето е председател на Съюза
шва и гимназията в Босилег- те и избран за член на Око- на студентите в Геоложкия
рад. лийския младежки комитет, факултет. Дипломира се 1960

- Две събития от това време Участва на три съюзни трудо- г., след като успешно защита- 
никога няма да забравя - раз- ви акции: Шкрипец - Леско- ва дипломната си работа 
казва Стоянов. - Първото бе- вац (1950), Банялука - Добой "Оловно-цинковите 
ше, когато с баща ми търсех- (1951) и Власинските водо- на рудник "Саса". 
ме квартира в Босилеград и централи (1952). Винаги е в В началото на професио- 
Райчилозци. Цял ден ходих- ръководството на бригадата - палната си кариера Стоянов 
ме, капнахме от умора, умо- секретар и заместник коман- изследва оловио-цииковите 
ри се и конят, който беше на- дир на щаба. И на трите ак- залежи в околността на руд- 
товарен с квартираитския ба- ции е провъзгласен за удар- ник "Добрево", работещ в 
гаж (сламена рогожа, вълне- ник. След гимназията зами- рамките на "Злетово, а след 
ни черги, възглавница, на- нава за рударското градче това ръководи геологичната 
пълнена със слама и др.). Пробищип (Македония) да служба на "Злетово". Афир- 
Накрая се озовахме пред пое- търси работа. Там директо- мира се като способен, отго- 
ледната къща в Райчидовци, рът на рудник "Злетово" взи- ворен и справедлив ръково- 
но за щастие баба Софка про- ма съдбовно решение: отпус- дитед и бива избран за депу- 
яви състрадание и убеди своя ка му стипендия и го праща тат в Стопанския събор на Ре- 
зет Калистрат Тошев (учител) да следва геология в Белград! публика Македония През 
да ме приеме на квартира. Във факултета полага изпи- 1964 г. о хонорарен препода

вател в средното рударско-ге- език, а си служи и с руски II 
оложко училище в Проои- английски. Хоби му е пнеане- 
щип и е ментор на първата ге- то на поезия на трите езика, 
нерация техници по геология Той е член на сдружението 
в Македония. Поради недос- "Босилеградско" и редовно 
тиг на специалисти в рудник присъства на срещите на бо- 
Радуша през 1965 г. Стоя- силеградчани в Скопие. За да 

нов минава на работа в Ско- изпълни своя дълг към род- 
пие, където изследва залежи- ния си край, той готви проект 
те на антимон и арсен, а след за допълнителни геоложки 
това и на хром. Заедно с един изследвания на оловно-цин- 
експерт на ООН изследва ковите находища в селата Ка- 
хромови находища в Македо- раманица и Горно Тлъмино. 
ния и Космет. От 1969 г. до Женен е за Славица, дипло- 
пенсия работи в Геоложкия миран горист. Имат три дъ- 
институт в Скопие, където щери: Невенка е дипломиран 
готви проекти за изследване икономист, Зорица е завър
на метали и неметали. шила филологичен факултет,

За разлика от някои на- специалност английски език, 
шенци, Александър Стоянов а Александра е абсолвент в 
никога не се е страхувал да ка- Юридическия факултет в 
же, че е българин по народ- Скопие, 
мост. Говори и пише на бъл
гарски, македонски и сръбски

залежи

Богослав Янев
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Конкурс за балкански журналистически стиппенлииПолезни съвети
-•777

1. Как да съхраняваме моркови? Я—■
Морковите се изваждат от земята преди да са настъпили 
големите студове и замръзвания и от тях се отстранява 
полепналата земя. С остър нож се изрязват листата на ви* 
сочина 1 см от корена и морковите се сортират. След това 
се слагат в касетки и се внасят в помещението за съхраня
ване. Наи-благоприятни условия за съхраняване са тем- 
пература 0 до 1°С и относителна влажност на въздуха 85 
до 90 /о.
Морковите може да се съхраняват добре и в мазетата, ка
то се нареждат във форма на пирамида, засипани с вла
жен пясък или земя. Влажността на пясъка не трябва да 
бъде повече от 10 до 15%. От пясъка се устройва площад
ка с раземри 1x1 м и дебелина 5 см. На нея подготвените 
моркови се поставят в един ред, без да се допират един до 
друг. След това се засипват с пясък дебел 3 до 5 см. Върху 
така засипания първи ред се поставя втори ред моркови, 
които също се засипват с пясък и така до получаването на 
устойчива пирамида.
Големи количества моркови може да се съхраняват в ров- 
ници, като всеки ред моркови се отделя с пласт влажен 
пясък.

2. Как да разпознаем дали яйцата са стари?
За да разпознаем дали яйцето е старо, слагаме го в доста 
солена вода и ако то падне на дъното, това означава, че е 
прясно, но ако плува по повърхността, тогава то е съхра
нявано дълго време и не трябва да го използваме.
3. Как да съхраняваме бананите вкъщи?
Ако са напълно узрели, бананите за да не потъмнеят и да 
останат по-дълго свежи, се откъсват поотделно един от 
друг и така се съхраняват.
Ако бананите още са зелени, тогава ги оставяме неоткъс- 
нати от грозда да стоят няколко дена и те ще получат ху
бав жълт цвят.

*Тема на конкурса е енергията, а срокът за по
даване на заявления изтича на 29 февруари 
2008 г.

... . ..
Вукашин Обрадович, главен и 
отговорен редактор на „Но- 
вине вранске", е лауреат на 
'наградата „Юг Гризел“ за

I оберт Бош, Ерсте фондация матичните промени, както и чо- , 2007. г. Решението е взето 
и Балканската изследователска вешките ресурси - енергия на з/сурито на фонда „Юг Гри- 
мрежа БИРН съобщиха, че тази развитието, идеите и промени- зел“ в състав Живорад Кова- 
година за втори път ще бъде реа- те. чевич, Велимир Кюргус Кази-
лизирана програмата за стипен- Тази година ще бъдат избра- Мир, Антонела Риха, Филип 
диране на журналисти от Балка- ни 10 журналисти, които пред- Шварм и Елена Кръстано- 
ните за изследователски проек- ложат най-добри изследовател- вццг
ти. Конкурсът е отворен до 29 ски проекти. Програмата пред- Наградата „Юг Гризел“ се 
февруари, а заинтересованите вижда хонорар за всеки стипен- присъжда от 1991 г за висо- 
пе°хГ^,П^аДаТ за>!,^е™,я11пос- Аиаит в РазмаР на 2000 евро и съ- к\, „„стижения в изследова- 
Рье,^-°мр„п°р^ала ЬКР^еИо™- Щата сума за пътни разноски, телскатажурналистика в 

Тгелта ™ „ Сдед Реализацията на протама- агужба на приятелствотоЦелта на програмата е да под- та ще бъде избран наи-добрият Между хората и пвемахване- 
помогне журналистическото ос- стипендиант, който на тържес- 7по п1г7анииитемел^на- ведомяване за комплексните твен прием във Виена ще бъде >0О на границите межоу на 
въпроси в региона, за неговото награден с 8000 евро за професи- • 
развитие и европейските интег- онално усъвършенстване. За сти- 
рации, както и да създаде въз- пендиантите ще бъде организи- жирналистически текстове, на- 
можности за установяване на рана начална тренировка в Бер- писани в рамките на програма- 
връзки между балканските нови- лин. Те ще имат възможност да те, ще бъдат публикувани в спе- 
нари. Към новинарите от Алба- пътуват по страните в региона и циална публикация на местните 
ния, БиХ, България, Хърватска, Европейския съюз, да се срещат езици, както и на английски и 
Македония, Черна гора, Румъ- с австрийски и германски поли- германски език. 
ния и Сърбия е отправен призив тици и икономически експерти За инфор 
да изпратят свои изследовател- и да посетят медийните покро- Драгана Жаркович-Обрадович, 
ски проекти във връзка с тазго- вители на програмата - герман- програм мениджър БИРН, „Кне- 
дишната тема на конкурса - ския „Зидойче цайтунг" и ав- гиня Любица" 12, 11000 Белград, 
енергията. Това е една от стрийския „Стандарт". Всички тел. 011/328-8177. 
най-важните теми, които прив
личат вниманието на официал
ните държавни представители и 
на гражданите в цяла Европа.
Под това понятие се подразби
рат стандартните видове енергия 
- експлоатиране на нафта и газ, 
енергийните източници и кли-

от

мации и контакти:

Вие гласувате - "Братство" 
ви награждава!Подготвила: Жаклина Митова

Вестник "Братство" кани вас, своите верни читатели, да гласу
вате 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. Гласуването трябва да 
стане въз основа на статия(и), които най-много са ви харесали, 
или въз основа на това кого от новинарите и сътрудниците на 
вестника предпочитате да четете, или пък му имате най-много 
доверие.

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

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

От читателите, които до 8 февруари 2008 г. на адреса на наше
то Издателство ("Кей 29 декември" 8, 18 000 Ниш) изпратят ку- 
пончета с имената на кандидатите за найжурналист и найсът- 
рудник, ще бъдат изтеглени петима, които ще получат награди 
- мобилни телефони.

Напомняме, че за наградите ще конкурират само 
тели, които съберат и изпратят всичките 5 купончета (две 
поместихме в "Братство" до края на 2007 г. и три в януарските 
броеве на вестника). Купончетата изпращайте в плик, на който 
трябва да напишете и вашето име и адрес.
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Щрихи за портрет: Кристина 
Йовановска, най-добрата лекоатлетка 
на АК „Младост“ през 2007 година

На европейското първенство
по шорттрек

Две сребраСкача далече 

и обича 

математиката
за Раданова

Най-добрата българска състезателка по шор-
ттрек Евгения Раданова спечели за четвърти 
път сребърен медал в многобоя на Европейско- I 
то първенство по шорггрек във Вегггслисл (Лат
вия). Тя бе сребърна и с щафетата на България.

Раданова има 7 европейски титли по шор-Въз основа на изключи- терани в дициплината скок 
телните си постижения на височина, 
през изтеклата година 14-го- Кристина най-напред за- 
дишната Кристина Йова- почнала да упражнява блга- 
новска, седмокласничка в не, а след това се определи- 
Основното училище „Геор- ла за дълъг скок и тласкане 
ги Димитров" в Босилеград, на гюле. Разказа пи, че през 
е избрана за най-добра ле- учебната година по три пъ- [_|а ураДИЦИОННИЯ Турнир 
коатлетка на АК „Младост" ти седмично има редовни ВСЙК ОН Зв ' 
през 2007 година. Кристина тренировки, а по време па 
завоюва 5 място в дпсцнп- ваканцията упражнява все- 
лината дълъг скок на мина- ки ден. 
логодпшното държавно пъ- - За съжаление в Босилег- 
рвенство по лека атлетика за рад няма спортна зала и 
пионери, а на същото сьсте- през зимата нямаме усло- 
занне зае и 12 място в тлас- вия да упражняваме. С не-

■гтрек и 3 олимпийски медала - 1 сребърен и 2
бронзови.

Топалов
разби

Мрамник
Веселин Топалов победи Владимир

Крамник на прочутия шахматен турнир в
холандския град Вайк ан Зе. Българският
гросмайстор имаше белите фигури и при
нуди своя съперник да се предаде на 45-и 
ход. Особено красива бе жертвата на дама от 
страна на Топалов за инициатива в партията. 
Топалов започна много настървено и още на 
десетия ход пожертва фигура, а след това 
направи поредица от блестящи ходове и ус
пя да направи безпомощен съперника си.

По този начин българинът взе частичен ре
ванш от руснака за загубата в мача за светов
ната титла в Елисга през 2006 г. Преди парти
ята двамата съперници отказаха да си пода- 
дат ръце и с това показаха, че конфликтът 
между тях продължава с пълна сила.

След първата част от баскетболното първенство

Димитровград” в долния дом
След първата част от първенството на Вто- ро. 

ра сръбска баскетболна лига - група изток
кането на гюле. Талантлива- търпение очаквам времето БК "Димитровград" се намира 
та лекоатлетка през 2007 го- да се стопли и да започнем част на таблицата. Това класиране не задово- опита или 62%; за две точки 270 от 494 опита 
дина спечели и състезание- редовния тренировачен ци- лява амбициите на клуба. или 55% и за три точки 68 от 248 или 27%.
то по дълъг скок на митинга къл, изтъква Кристина. На- Една от най-големите причини е в това, че Общо 256 борби в защитата и 129 в атаката, 
в Димитровград и триум- шият отбор има голяма тимът играе всички мачове вън от Димитров- прекъснати са 162 противникови атаки, а за- 
фира в традиционното перспектива, понеже разпо- град. Докато не бъде официално открита губени 287 топки; 20 блокади и 153 асистен- 
улично надбягване в Боси- лага с млади и талантливи спортната зала в „Парк", баскетболистите
леград по случай честването лекоатлети, каквито са Са- ще играят домакинските си мачове в Пирот. За следващггя сезон ще бъде извършена 
на Св. св. Кирил и Методий, шо Димитров, Саня Крумо- Поради същата причина не се работи доста- реорганизация в баскетболните дивизии, та- 
на което освен от Босилег- ва и др. тъчно с младите категории, което се отразя- ка че нпто един отбор няма да изпадне, което
рад, участваха и състезатели Кристина подчертава, че ва и на първия отбор. Затова в клуба се надя- е шанс сега да се направи отбор за следващия 
от Лесковац, Ягодина, Ди- първата й цел през 2008 го- ват залата да започне да се ползва час по-ско- сезон, 
митровград и други градове дина е да надскочи 4,5 мет- 
от вътрешността на Сърбия, ра, което ще й овъзможи да 
Отбеляза и забележителни осъществи още по-добри МОРАВА 
резултати на кроса в Зреня- резултати през следващия ]УНИ0Р 
нин, както и в състезанията сезон.

През изминалия полусезон отборът е от- 
в долната белязал 956 коша: За една точка 209 от 335

ции.

Двамата най-добри в отбора са Алексан
дър Андреевич и Милан Радованович Андре- 

Ц 12 1 1196:864 25 евичеДал°бщо 181 коша-за една точка 27 от
13 11 2 1184:924 24 42 опита (64%)'за две точки 50 от 89 (56%)
13 10 3 1125'955 П тРиточки12от61 (28%). Имал е 52 борби в за-
13* ^0 з 11 пНГУиГгГ ЩитаЦ1 и в атаката, 6 блокади гг 17 асистен-
13 8 5 ИКЙиЙА—67 ции' Прекъснал е 24 протггвнггкови атакгг, а
13—Я—с—Г7-)<'*’—— загУбИЛ 23 топки. Радованович е отбелязал 

—— 4——Ш11054 21_ 193 коша или 37 от 59 (63%) за 1; 56 от 94 (60%) 
13 8 5 1017:972 21

и за
Туг

Освен че е изключителна /от есенната пионерска лига 
по дека атлетика в Ниш - лекоатлетка, Кристина е и

пълен отличник. Казва, че

ОЗРЕН
КЖАЖЕВА1Г
ЕК0 БАСКЕТ

СПАД.
Тя е член на АК „Мла- от всички предмети

дост" от самото му форми- най-много обича математи- 
ране през 2005 година, а лю- ката, а изпитва и особен ин- ЗДРАВГЬЕ
бовта към този спорт е нас- терес към рокмузиката. Тя ______
ледила от баща си Игор, има и 9-годишна сестричка Х^ДУК_ВЕГЪК0 
който миналата година се Миляна, която редовно по- ДИМИТРОВГРАД 
закичи със златни медали на беждава на ученическите МЛАДОСТ ВЕСНА 
държавното първенство в кросове.
Белград и на Балканския 
шампионат в Пловдив за ве-

РТАФ
____  33 Две и 14 от 44 (32%) за 3 точкгг. 79 борби в

11.]___ 6 1142:984 20 защитата и 43 в атаката, 34 прекъснати про-
Ц__ 5_ 8 1035:1085 18 тивникови атаки гг 25 загубени топки; 4 бло-
13 5 8 849:969 Тв" каДи и 23 асистенции.
13 4 9 " 9571164ЙУ Втората част от първенството започва на 26
13 ) 12* 930'1177 14" яиУаРи' ВК "Димитровград" ще гостува на
13~ *] ^2 ЯзяТТвт* го* ИРолинг" в Ниш. В първата среща нишкият

~~ 13~Т ~12—отбор бе по-добър и победи с 78:60, сега е

Р0ЛИНГ

КУРШУМЛША
ВЛАС0ТИНЦЕПУ1.Р.

Д.С.шанс за реванш.
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На 10 февруари 2008 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА
ртта на нашия непрежалим съпруг, баща, дядо, тъст, 

свекър и брат

лмгп за петлета на ФС РИС - група юг Австралия опен
ОТ смъ

Класиране под Поо знака на 

очакванията пЩие
Петлетата на "Балкански" полагаше с всичките състеза- I А

(деца, родени 1995, 96 и 97) тели. След това поради анга- 
вече втора година се състеза- жименти в училище и конту- 

този висок ранг. През зии от мач на мач отборът ос-

КИРИЛ ЗАРЕВ
от Долна Лисина, живял в Белград

Панихидата ще отслужим на 2 февруари 
(събота) на белградските гробища Орловача.

Измина една дълга и тъжна година, но вре
мето е безсилно да заличи скъпите ни спомени 
за теб. Никога няма да забравим твоето благо

родство, трудолюбие и доброта. Почивай в.мир!
Съпругата Милка, синът Александър, дъщерята Сладжана, 

Зорана, зетът Небойша, внуците Петър, ЬлаОа 
и Йован и братът Стоян със семейството си

ват в
изминалия сезон под ръко- таваше с все по-малко игра- 
водството на треньора Бобан чи, падна и нивото на играта,

снахатаи
На международното пър- 

Ценков те изиграха всичките а последствието е лошото венство на Австралия по те- 
си 17 мача и постигнаха 3 по- класиране. ние в Мелбърн, което ще

Трябва да се изтъкне и то- приключи с финалните дву- 
13 загуби. Головата разлика е ва, че отборът е доста неопи- бои този уикенд, още веднъж 
22:86 (-64), а първенството за- тен, понеже в състава на оста- бе потвърден фактът, че Сър- 
вършиха с 10 точки на 16 налите са главно деца 1995 бия е велика сила в белия 
място от 18 отбора. Интерес- набор. Но състават е талан- 
но е, че всичките десет точки тлив и с упорита работа ще се 
са спечелени в първите пет постигне много повече.

Тъжен помен
На 23 февруари 2008 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА 

от смъртта на нашата мила съпруга, майка, свекърва, 
сестра, баба и прабаба

беди, един равен резултат и

ЛЮБИЦА - ЛЮБА СТАВРОВА
от Димитровград

Панихидата ще бъде отслужена на 27 януа
ри 2008 г. (неделя) от 10 часа на гробището в 
Димитровград. Каним роднини и познати да 
ни придружат.

Споменът за тебе нигога не ще угасне. Много дни ще 
нат, но болката по тебе няма да престане. Без теб, без твоя
та обич, усмивка и грижливост нашият живот и светьт вече 
не са същите!

Почивай в мир!

спорт.
Пелена Янкович и Ана 

Иванович се класираха за по- 
Д-С- луфиналите на женския тур-кръга, когато треньорът раз-

нир, след като отстраниха 
сестрите Уилиямс от САЩ.

Един от полуфиналистите 
на мъжкия турнир също е от 
Сърбия - Новак Джокович, 
който на четвъртфинала се 
наложи над Давид Ферер от 
Испания.

Интерсно е, че и четирите 
полуфиналистки на Австра
лия опен са от славянските 
страни. Освен двете сръбки- 
ни, в квартета на най-добрите 
са и рускинята Мария Шара- 
пова и Даниела Хантухова от 
Словакия.

ми-
“Всички на снега”

От семейството

Тъжен помен
На 23 февруари се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата мила сестра, 
леля, баба и прабаба

Д

ЛЮБИЦА-ЛЮБА СТАВРОВА
от Димитровград

Винаги ще я помним по добро!
Поклон пред светлата й памет !

От семействата Тодорови, Станкови, Младенови и Николови 
отЛукавица, Станчеви от Градинъе и Станоеви

от Димитровград

-г

Стрелба
Г .

з Нов шанс На 3 февруари 2008 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ, от- 
както останахме без нашата скъпа и непрежалима майка, 
свекърва и баба

На 27 януари в Смедерево
ще се проведе третият кръг 
от квалификациите за купата 
на Централна Сърбия по 

Соколското дружество "Сокол" миналия уикенд органи- стрелба със серийна въздуш- 
зира екскурзия до Бабин зъб на Стара планина за петнадесе- на пушка. Това ще е нов шанс 
тина димитровградчани, любители
Там им бе организирана и малка школа по каране на ски.

Предишния уикенд соколското дружество организира чар" да осъществят добри ре
акцията "Всички на снега", която се проведе в местността зултати и да се класират за

финала.

' А ТОНКА МИТРЕВАс-А •

А—. от село Долна Любата, 
махала Бързаци

Винаги ще си с нас, защото топлината на 
твоята обич и доброта никога няма да изчезне 
от нашите сърца. Почивай в мир!

Синът Янко със семйството си

у
Сяна зимните спортове, за Диана Соколова и Снежа

на Николова от СК "Грани-

Д.С.Гърбини кошари край Димитровград.
Д.С. Възпоменание

На 1 февруари 2008 година се навършват 10 ГОДИНИ ‘ 
от смъртта ма нашия мил съпруг, татко, дядо и свекърНа 25 януари 2008 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА 

от смъртта на На 2 февруари 2008 г.
се навършват 
ДЕСЕТ 
ГОДИНИ 
от смъртта 
на скъпата ни 
съпруга, 
майка, свекър
ва и баба

П СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ СТАНЧЕВ
от с. Груинци

С много обич и 
спомена за твоята благородна душа, твоя све- 

образ. Вечно ще живееш в нашите сърца. 
Кланяме се пред паметта ти!
Нека те пазят ангелите. Почивай в мир!

ЦЕНКА ИВАНОВА 
от с. Драговита

► «.I

признателност ще пазим
ЛЯЩе остане завинаги в сърцата ни. 

Поклон пред паметта й! тъл

Братанецът Йордан със семейството си
Твоите: съпругата Павлинка, 

синовете Иван и Никола със семействата сиВАСИЛКА СТАМЕНОВА - 
ВАСКА

На 10 февруари 2008 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта на нашия обичан и непрежалим

ТОДОР ДИМИТРОВ 
от с. Бребевница

Панихидата ще остлужим на 27 ягуари 2008 
г. (неделя) от 11 часа на гробищата в Бребевни-

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

Дълбок поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!
Съпругата Новица и децата Зоран и Босилка 

със семействата си

Тъжен помен
На 24 януари 2008 г. се навършват 

15 ГОДИНИ от смъртта на

ЦВЕТАНКА ЦЕНКОВА 
преподавателка по български език 
от Димитровград

от Пожаревац

Годините минават, но 
спомените за теб остават!

ца.
С много обич иТвоите: съпругът Благой, 

синът Драголюб, снахата 
Зорица и внучките Катарш 

на и Мария.

признателност се прекланяме пред свет
лата памет на прекрасния човек. Нейната скромност, чес
тност, обич и всеотдайност към семейството и хората оста
ват завинаги в сърцата пи. г

Семействата Ценкови и Димитрови
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Манчии рабуш
16 25 януари 2008

Нашенски историйки
туМмкАко ш гшта, поочетн го ншн .*

ш ш ШШ1Ш ншн м тшт
Едип строител от босилег- И никога не работел сьс ;тгу- господин. Затова си купил ху- 

радското село Мусул сгапал ба! Нашенци се чудели как бави костюм и, модерни ризи 
предприемач. Предимно в успява да постигне всичко то- и връзки... И предириемачес- 
Скопне намирал добра рабо- ва, защого знаели, че гой е ка чант а, разбира се. След то
та за немалък брой мъже от неграмотен!! 
неговото и околиите села, ви- 

и честно пла-

. Сабале среча,м ДърваркаРабаджиева,
тВЛ/ упрег’ал воловете, надигал оотънат й

подсвиркуйе къмто Мърчин дол.
- Добра среча! Свършите ли се дървцата?- гаиуйеи

га.
- Дал ти Бог добро! - рече он и ми се пожали: - Абе 

тая зима се отегну йоще от октомври, а еве съга не- 
колко дъна ко да йе пролет, ама я му не веруйем 
много на времето, та реко да поприкарам некоя кол- 
ца, може и през май да кладемо!...

- Ууу, пепел ти на йезик, я мислим дека дуну на т- 
муту под опаш...

- Дай боже да йе тека, ама не се знайе...
- Море я мислим дека че зарежемо дървата. Чете ли 

у весникат дека че минемо на ветреняче, па кита ва- 
тимо ветърат, че се грейемо на ток...

- Ооо, жив да си, Манчо, само не ми йе ясно кико че 
вачамо ветърат. Биде ли туя зиму, час съвийе от се
вер, час от юг, па от северозапад, па от югозапад. Не 
се вача лъсно ветар, мнозина еу га гонили и све га ис-

ва забелязал, че неговите ко-
лед като започнал да се лети, когато чакат пред ди- 

"меша" с директори па разпи рекгорските о<|>иси и общил-нагн редовно
щал на майсторите и чираци- институции и предприят ия, ските канцеларии, разт варят 
те, навреме завършвал паза- собщпнари и други учени хо- вестник и четат. Веднъж и той 
репите обекти, а инвеотито- ра, биегроуминят предприе- купил весгпик, седнал па една 
рите винаги били доволни от мач се досетил, че и той би пейка и почнал да "чете", 
качеството па изграждането, трябвало да изглежда като Ама някакъв млад тарикат

взел да се навърта около него 
и да се подсмива под мустак. 
11редприемачът го забелязал 
и следял неговите постъпки, а 
когато загубил търпение, 
повдигнал поглед и го скас-

р -А
,< А

Ж: ' Г'ЙшА
търву...

- Аа, тия пут йе кико у кърпу вързан! Че дойду ав
стрийци ли, гьерманци ли, че му мере от све стране и

- Абе, защо се въртиш тук че виде куде най-вече дува и там че се напрайе ветре
няче. Орати се дека тамо до окьеанат вечимка га ва- 
тили и ток колко очеш, кажу чиста и йевтина рабо
та...

- А че дойду ли испанци?
- Ещо испанци?
- Па йоще кико ученик съм чел дека некой иепанац, 

мислим да беше Дон Кьиот, надигал коплье кико еъ- 
га я остънат и юри ветренячете, оти му смитале.

- Ее, по кньигъе сваща пишу...
- Знайеш ли, Манчо, мене ич не ми се веруйе. Тека 

йедно време се заорати че се прайе по нашете рекье
Записал К. Георгиев мини централе. Истина нийе имайомо йедну, ама и 

ньу затримо. Тъгай истинскьи им веруйео оти и Йер- 
ма, и Височица, па донекуде и Нишава, рипаю от ка- 
мик на камик и колко му требе тук-там да гьи прегра
диш и да имаш ем йевтин, ем чие ток...

- Па може некига и да стане...
- Може, може, кико що ни подлъгуваше с некикав 

сибирскьи гас. Само че превъртиш некикав пул и 
жешко колко сакаш...

- Ее, Рабаджиев, Сибир йе далеко, требе да се нату- 
раю цевкье през млого държане, а за това требе и вре
ме, и паре...

- Манчо, я знам само дека от Сибир ни йе доодил го- 
лем студ, не смейеш нос да провреш навънка, одма 
те заледи... Я се само чудим, що тия учени-мучени 
юре ветрища по ридшцата и планинете, запшцую 
рекье и потоци, доводе гасове, кита бре над нас убаво 
сълнце, шес месеца ни грейе еъглам, защо не вате 
сълицето, та целу годин да ни йе топло!

- Аа, я съм чел дека у некойе землье и ньега корис- 
те. Ама не ми йе бъш ясно кико че га користиш ако

шофьор в пенсия от Извор туя годин падне мъгла, па от сълнце ни абер нема...
Записал Пу1.Р. - Море слушай, Манчо, докига све това некико се 

напрани или се вате ветрищата, или вода, или гасо- 
вете, или не^знам кво йош, я съм си постегнул колата 
и доста ми йе да има два-три дъна убаво време, оти
дем у Мърчин дол и си насечем габровину, па некою 
дубицу и ич не ме йе стра от зимуту. За мене най си 
ие сигурно кита забумти кавторат и бабата тури гьез- 
вето, та згрейемо по некой вилджан рекьию, па ти 
жешко ем отвънка, ем отвътре... А ти, Манчо, веруй, 
на °ве ?еруй- °ти кита човек веруйе по му йе лъсно...

И Раоаджииев размаа остънат и изока 
дииии, диий, брате!...

_я^шт
I рия:

като иъртоглаво шиле и се ле- 
зпш като че ли си оградисал?!

- Гледам те как четеш пос
тника!

- Как го чета?

.

ттшшгV.

- Епа, наопаки!!
- Е, мамка га ти глупава! Па 

и будала като тебе може да 
прочете весгпик налице!

Разказал Деян Дойчинов

М*
«■ .

- -а
Колай за строгия лесничей

Навремето, когато Извор бил община, за го- успели да разколебаят лесничея. Той им запо- 
рата се грижел строгият лесничей Анания от вядал да закарат колата пред общината, където 
Уши. Той ревностно изпълнявал задачата си и да платят глоба.
строго наказвал всички, които се опитвали да Когато пристигнали близо до къщата си, 
берат дърва в държавната гора. старците помолили лесничея да им разреши да

Веднъж дядо и баба от Сушичка махала, чия- напоят воловете, а мъжете да се почерпят с по 
то гора граничила с държавната, отишли да си една ракия. Въпреки че първоначално не приел 
докарат малко дръвца от "чуждото". Когато предложението, измореният лесничей, който 
свършили работата и си тръгнали вкъщи, по цял ден кръстосвал баирите, накрая се съгласил 
пътя ги срещнал лесничеят Анания. Те се оп- и влезнал в двора. Щом опитал сливовата, която 
равдавали, че не знаели точно междите и мис- бабата пазела за "специални случки", строгият 
лили, че дървата са събрали в своята гора, но не лесничей издал нова заповед: "Я ми сложи и ме-

зенце, а ти дядо бързо разтоварвай дървата в 
двора. Докато аз се черпя, побързайте да си до
карате още една кола дърва."И ко не сте знаели

Разказал Ми ле Тончев,* На територията на бивша СФРЮ се нами
рат места със същите имена като големите све
товни центрове и то:

- Париж е село близо до Бели манастир
- Бразилия е място близо до Бачка Топола
- Шангай е място близо до Нови Сад

• - Рим е на пътя между Загреб и Риека 
-Лондон е наблизо до мястото Гросупйе
- Берлин е място до Крапина
- Ница е място близо до Осиек.
* Теглото на един кубически метър (1м3):
- пшеница: од 680 до 740 кг
- царевица - в клип: от 400 до 500 кг
- в зърно: от 700 до 850 кг
- фасул: от 840 до 880 кг
- слама: от 38 до 60 кг
- вар - негасена: от 1700 до 1800 кг
- гасена: от 1000 до 2000 кг
* Единственото живо същество, което спи на 

гръб е човекът, а единственият орган в човеш
кото тяло, чието тегло никога ие се променя, 
без значение дали човекът е загубил от теглото 
си или е станал по-дебел, е мозъкът. Дори и в

загуби и до половина от

на воловете: 
Манча
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случаи, когато човек 
теглото си, мозъкът ие се намалява пито грам. 

* Най-бързото животно на земята е газелата, 
въздуха сивият орел, а във водата делфи

нът. Скоростта на газелата е 27 м/сек, на орела 
137 м/сек, а на делфина 12 м/сек.

ХЕ ЪЕРДАПвъв

Подбор: Ж. Митова

ДИРЕКТОР: Небойша ИВАНОВ. РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитоов „------------------------
Петър Рангелов, Момир Тодоров (и.д. гл. редактор), Никола Цветков (техническипЛп^Л°В’ Ванче Богоев> Кирил Георгиев, «тапии 1И 
Христова (лектор-коректор). ТЕЛЕФОНИ: Директор: (тел./факс) 018 246-454 оеда^иия^1^компютърен дизайн), Даниела 1,1 Ш 11 !

__________ Вестникът излиза всеки петък. Ръкописи не се връщат. Годишен абонамент за 2007 г ^ 1ппп 2’ комерсиала 018 513-861. „ ш|||| ...
м_яапя. Издателство "Братство" СМЕТКА: Бюджетни средства 330-3001113-96; За собствени приходи: 330-3001114^93 (3а чужбЖ: 60 евР°)- БАНКОВА 1 1 | I
ИЗАа кей 29 даври, 8. МегИшп Вапк. ПЕЧАТА: "Врбас Комерц”, Кнез Михайло Обренович 47, Ниш, тел /факс Ц 1! I)

Е-поща: пшЬ@теШап15.пе1 ■


