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ЬРШТВо
I ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ I

° актуална тема

ПОВЕЧЕ
ОТ НИЛV I*]

РАДМИЛО БОГДАНОВЦИ СЕ СРЕЩНА С РЪКОВОДСТВОТО НА ДИМИТРОВГРАД

К 2с™икПа0рсРкоЙ

".ЯЯК.*»“ За оче едно изДателство "Братство" но за 
въпроси, които пречеха в работата му. ^

ЖЕЛАНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ
н,у
че

тр

вЛг х^сгяг»: йзгг
ровградска община. Йай-отгвороните хора той 
запозна с резултатите от разговорите на пар-
другатсГтой изтькн^и^ледн^ ВС°ФИЯ МбЖДУ 

- Нашата делегация в България наистина 
ое приета на най-висико равнище. Онова 
което е най-важно, проведените разговори 
ояха сърдечни и непосредствени и в партията, 
а особено в правителството, където се чув
стваше желание за съдружие. Разговорите 
ояха изключтелно коректни и конкретни, така 
че ние носим извънредни впечатления. Изпол
звахме случая да им заблагодарим за досе
гашната подкрепа. Известъо е. че вече три- 
четири делегации посетиха нашия парламент 
и републиката. С тези разговори откриваме

нови възможности и се обърщаме към вре
мето, когато санкциите напълно ще бъдат пре
махнати. Трябва да изтъкна, че българската 
страна изказа желание за абсолютно сътруд
ничество и в други области. Преди всичко, да 
премахваме онова, което в определени 
торически моменти и периоди, а особено по 
време на санкциите ни пречеше да сътруд
ничим. Сега ни предстои посещение на пред
седателя на правителството и Народното 
събрание, предстои и продължение на рабо
тата на съвместните комисии и подпредсе
дателите на двете страни. Те са вече започ- 

направили общ списък на общи въп
роси, които заедно трябва да решаваме, осо
бено в икономическата сфера. С една дума, 
изключително сме доволни от посещението в 
Република България.

Целите на Закона се определят в разпоредбк 
първия му член, в които се казва, че "БратствсГсе 
®^е за да се удовлетворят потребите на граждани и 
л?п^-оИЗа1*ИИ На ^епУблика Сърбия за информиране на 
Роп»йп?КИ език и че тази негова дейност е от интерес за 

^ЪР^ИЯ- Гласувайки Закона, Народната скуп- 
?1ИлНДЛ{?ВЗе Прпвата и удълженията на основател на издателството. По такъв начин, след тридесет години в 
които решенията за основател бяха повече чиста им
провизация отколкото сериозно решава 
съществен въпрос и шест години, в които изоб 
основател, Братство" получи компетентен <*■ 
лицето на наи-висшия орган на властта на 
Сърбия. Решава се и юрудическият ст 
ството. От п 
макар че не

и те на 
осно-

ис-
ото:

не на тоя 
що нямаше 

тел восноват 
I Република 

атус на издател- 
1редприятие какъвто досега беше статуса му, 
изпълняваше законните условия, то получава 

стзтус на обществена служба - ведомство.
Дейността на "Братсво" остава същата, а средс 

нейното осъществяване ще се обезпечават в бюджета на 
Република Сърбия. Директор, когото назначава 

авителството, Управителен съвет от седем члена и 
надзирателен от трима, чиито председатели и членове 
също назначава правителството на Република Сърбия са 
органи, които ще управляват "Братство" с ясно дефини
рани компетенции, права и задължения.

С посочените и останалите разпоредби на Закона и с 
вателно провеждане се създават ста- 

условия издателство "Братство" успешно 
ява дейността и задачите, които са му доверен

нали и са

тва за

пр
на
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С ОБЩИ УСИЛИЯ КЪМ ЦЕЛТА На пр 
формаци 
подобни информации за раб 
на Република Сърбия. Но за 
за политически 
лящите се към 
изобщо, 
обикнове 
повече от
разберат, че за инфор 
дейност на българск 
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1995 година и глас 
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I работата на Народната скупщина 

1Кйорите на "Братство", 
дейци, пък и за чис- 

щионално малцинство 
ещо много повече от 

самият Закон нещо много 
а тях не ще бъде трудно да 

мативната, издателската и културна 
дейност на българското национално малцинство, на не
говата национална самобитност и равноправие, 26 декем
ври на 1995 година и гласуването на Закон за основаване 
на вестникарско-издателско ведомство "Братство" има 
5о^Н,ите’ Д°РИ и по-големи измерения от 21 декември на 
1959 година когато околийският съвет на Социал
истическия съюз на Пиротска околия взе решение за 
основаването на издателство "Братство". Казваме по- 
големи измерения“ защото преди 36 години "Братство" 
беше учредено от една локална обществено-политическа 
организация като институция от локално значение, а сега 
от най-висшия орган на властта на Република Сърбия, с 
юридическа сила и като институция от републиканско 
значение. За положението, работата, пък и за самото 

4туция тези разлики никак не 
са от формално, а от съществено значение. Толкова съще
ствено, колкото е съществена разликата между реше
нието на една местна политическа организация и закона, 
гласуван от парламента на държавата. Фактът че през 
изминалите 36 години, особено през последните десет
ина "Братство" изпадаше в такива кризисни ситуации
КОГаТО ПОД ОЪПрОС ОСШе И НеГОВОТО по-нятятъшиптп
съществуване, най-ярко потвърждават тези констатации.
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Сключеният мир в Дейтън 
и подписването на мирно Спо
разумение в Париж в края на 
миналата година, с което се 
сложи край на войната на 
просторите на бивша Босна и 
Херцеговина полека, но сигур
но. навлизат в по-спокойни 
води. През изтеклия месец и 
половина повечето от 11-точ
ки на Мирното споразумение 
се претвориха в живо дело. 
обаче има и някои въпроси, 
които трудно и бавно се уреж
дат.'

тази

кия съюз на Пи

нигг з 
отедна 

я като инсти 
шия орган на

Преди всичко, трудно се 
установяват изпокъсаните от 
войната връзки между избя
галите от бивша Босна и Хер
цеговина жители, трудно вър
ви с връщането им на старите 
огнища, защото в много пре
дели домовете на някогаш
ните жители са претворени в 
прах и пепел. Бежанците и 
изгонените значи и да искат - 
нямат къде да се върнат. В
това отношение се налага да ята. унгарският посланик в фабрики от страна на ОЕБС 
се оказва занапред по-голяма ОЕБС Ищван Джермати по- В срок от 20 дни ще бъдат 
помощ на бездомните, без овално се изказа за прояве- създадени първите екипи от 
оглед в коя от бившите репуб- ната кооперативност и готов- специалисти но ОЕБС за кон- 
лики на бивша Югославия се ност но участвуващите в пре- троя но въоръжението и воон- 
намират. говорите за направените ком- ните фабрики.

Все пак, при ангажирането промиси. Споразумението 
ь+а подписалите договора съдържа 15 точки за усгано- 
страни - крачка по крачка - вяване на нарушеното дове- мерки и действия във връзка 
един по един от въпросите де РИ0 в Босна и прилагането му с провеждането на мирното 
решават ** на ^Рактика Щв бъде най- споразумение, кото по такъв

Тези дни след тримесечни трудната задача. начин дава реален принос
тежки преговори във Виена се Споразумението продвиж- към мирната развръзка но 
подписа и толкова необходи- ДО ограничаване но военно босненската драма, 
мото Споразумение за връща- стациониране, т.е.. забранява Голям принос към миро но
не взаимно доверие между разпореждане на войски в Балконите дава Белград, 
воюващите страни. Предста- зони от 10 км от границата Почти всеки ден предсвдото- 
вители на Република Сръбска между Република Сръбска и лят на Сърбия и един от под- 
и Хърватско-мюслюманската Федерацията, намаляване писалите мирното спорозу- 
федерация и мюсюлманското броя но локоциите където е мение в Париж, привмаотго- 
правителство в Сараево по разположено тежко въоръжа- ворни лица от Европейския 
такъв начин дават тласък на ние, изтегляне на войници и съюз, задължени за проввж- 
положителното развитие и тежки оръдия в казармите и дането му. 
продължение на Конферен- на други места. Разпоредбите 
цията за субрегионален кон- “У също предвиждат разоръ- в последните няколко дни се 
трол на въоръжаването на жавано на цивилни лица, да- разменят пленници между Рв- 
ьалконите Председател- ване на възможност за упраж- публика Сръбска и Мюсгол- 
ствувзщият на Конференци- няване на инспекционен кон- манско-хърватоката федер- 

' ^ трол и надзор над военни ация.

съществуване на тази инсти

Председателят Милошович, генерал Джулван и гонсокът на 
НАТО Солана - разговор за реализацията на мирния план Трябваше да изминат 36 години, години, в които по 

проблемите за статуса на "Братство“ и финансирането на 
йността му се разискваше на безброй събрания от 
щинско до републиканско равнище, в които се изхарчи 

много хартия и изписаха томове различни материали, 
като се намери политическа сила в лицето на Социал- 
тичоската партия на Сърбия като властвуваща партия 

и пласт, в лицето на сегашното министерство по инфор
мации, сегашното правителство и скупщина на Сърбия, 
които напълно да разберят същността и значението на 
пробломито на "Братство" и да ги решат на най-подходящ 
начин.

Но о малка работа когато парламента на Република 
Сърбия гласува отделен закон за основаване на издател
ска организация на одно сравнително малобройно на
ционално малцинство каквото е нашето. Това е първият 

Република Сърбия. Не ни 
рвамо, чо и но съществува друга страна, 

която по такъв начин гарантира и обезпечава осъществя
ваното но правото на одно своо национално малцинство 
да издава постници, списания, книги и други публикации 
на майчин озик. Това наистина о показателен пример 
колко Ропублика Сърбия полага грижи за пълноценно и 
последователно осъщоствявано на малцинствените 
права на своите национални малцинства - много повече 
от прокламираните и признатите световни стандарти.

Ето защо тук действително со касао зп нещо повече от 
один обикновен закон. А нашето малцинство о искроно и 
дълбоко благодарно и признателно за такава после
дователна политика на нашата държава Ропублика
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В резултат на този усилия

Венко Димитров



• УКРЕПВАТ ОТНОШЕ
НИЯТА НА СРЮ С ВСЕ 
ПОВЕЧЕ СТРАНИ

ПРЕДАВАНЕТО НА РАДИО НИШ ЗА• ИНТЕРВЮ НА РАДМИЛО БОГДАНОВИЧ В 
БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯВЕСТИ

ДА ИМАМЕ ГРАНИЦА, 

КОЯТО ЩЕ СЕ МИНАВА 

САМО С ЛИЧНА КАРТА
• РАДМИЛО БОГДАНОВИЧ, подпредседател но Съвета на 

републиките в Скупщината на СР Югославия, отговори 
на няколко въпроса на журналиста на праедаването на 
Радио Ниш Ванче Бойков за актуалното състояние на 
югославско-българските отношения и положението на ^ 
българското малцинство • Това интервю беше т 
излъчено на 26 януари 1996 година и получи значителен 
публицитет в югославските медии - акценти от него 
бяха публикувани в много вестници и излъчени в голям 
брой радио- и телевизионни предавания • Някои ак
центи от интервюто са публикувани и в българските 
медии • Тук предаваме интегрално въпросите на 
сътрудника но Радио Ниш и отговорите на г-н Бог- 
данович.

ПОСЕЩЕНИЯ 
НА УДО- 
ВЕНКО, 

МЕЧИЯР, 
КОТИ...

ИСР ЮГОСЛАВИЯ непре
менно и час по-скоро тряб
ва да бъде призната като 
държава - заявил минис
търът на вътрешните рабо
ти на Гърция Акис Цохад- 
зопулос пред австрийска
та осведомителна агенция 
АПА. Според гръцкия вът
решен министър протака
нето на това решение мо
же да застраши мирния 
процес в Босна.

^ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РУСИЯ 
Борис Елцин заявил след 
телефонен разговор с аме
риканския президент Бил 
Клинтън, че Русия ще се 
противопостави енергич
но на опитите за разшир
яване на НАТО на изток. 
"Аз изпратих послание до 
Клинтън, в което подроб
но казах защо сме против 
това и каква може да бъде 
вредата от това за Русия, 
Европа и цял свят" - изтък
нал Елцин пред журналис
тите и добавил, че руско- 
американските отношения 
трябва 
реки, но

щСЕНАТЪТ . НА САЩ 
дни ратифицирал С 
зумението за намаляване 
броя на стратегическите 
ракети. Наречен СТАРТ-2, 
който преди три години 
бяха прдписали в Москва 
бившият американски 
президент ДжоЬдж Буш и 
руският президент Борис 
Елцин. По този повод ьл- 
цин заявил, че ще се опита 

' да убеди руската Дума да 
ратифицира това споразу
мение "преди московска
та среща през април". 

НКОСТАС СИМИТИС е нов 
председател на правител
ството на Гърция. На този 
пост той е наследил тежко 
болния лидер на ПАСОК 
Андреас Папандреу. Вмес
то Каролос Папуляс, вън
шен министър сега е Тео- 
дорос Пангалос, който в 
първия си разговор с жур
налистите заявил, че във 
външната политика на 
страната не ще има проме
ни по основните въпро си. 

И МИНИСТРИТЕ НА ОТБРА
НАТА на СР Югославия и 
Румъния Павле Булатович 
и Георгиу Тинка в разго
ворите си в Белград еди
нодушно са констатирали, 
че СРЮ е един от ключо
вите фактори на мира и 
стабилността на Балкани
те и че от стабилността на 
този регион зависи и ста
билността на-Европа. Ос
ведомявайки журналисти
те за съдържанието на раз
говорите му с Тинка, Була
тович между другото зая
ви, че най-вишите законо
дателни органи и ръко
водството на СРЮ още не 
са утвърдили окончател
ното си отношение към 
въпроса за включването 
на нашата страна в програ
мата "Партнйорство за 
мир".

НСТЪЛКНОВЕНИЯ И СЛОЖ
НИ ОБСТАНОВКИ: Гранич
ни инциденти между Ин
дия и Пакистан, в запад- 
ноаф ри канската държава 
Нигер е извършен военен 
преврат - президентът Ма- 
хаман Усман е свален от 
този пост, а цялата власт е 
превзел началникът на Ге- 
нералшаба полковник Иб- 
рахим Баре Маинасара; в 
бившата съветска репу
блика Таджикистан е 
вдигнут бунт против през
идента Емомали Рахманов 
- съществува опасност от 
гражданска война.

I Първият месец на 1996 
година може да се ока
честви като период на 
твърде интензивно въз
обновяване на полити
ческите и икономически от
ношения и връзки на СР 
Югославия с голям брои 
страни и известни световни 
фирми.
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ателят на Сърбия 
лошевич и мин-

• П редеел;
Слободан Ми
истърът на външните работи на

• Господин подпред- -Аз така А“*-1!0*™ стати^аха"поТ^ме на разговора
седател, моля Ви за среща, такъв извод може да си в Белград че двете страни са
слушателите на Радио се направи и от нашите разго- готови да повишат равнището на
Ниш - предаването за вори. Тези разговори бяха Ж ^билатералните си отношения ида 
българското малцинство твърде коректни, твърде ■ използват всички възможности
да оцените сегашното близки, твърде откровени и за всестранно и твърде ин-
оъстояние на югоолав- се показа, че ако нашите две тензивно икономическо сътруд-
ско-българските отноше- страни съумеят да използват Радмило Богданович ничество. Преценява се, че сток-

сегашния момент и да се ообменът между давте —игне
-Най-напред искам да повържат със съвместни ин- разговаряхме в Ди- стойдасто^над два милиарда до- -

кажа, че ще го оценя въз ос- вестиции и икономически ^0%%аРд Р на1и5те доугари, =;™ност от над два милиард д 
нова на онова, което имахме капиталовложения, обмен на Р 6рзд “ам Кв. ■ р
по време на посещението на стоки, идеи и кадри, можем да на българското на- • В края на месеца
нашата многопартийна деле- стигнем дотам, че границата - малцинство че то 1 невно посещение в СРЮ
гация в България. Бяхме при- както го казахме на шега, а ппяечетпябва пристигна председателят на
ети на най-високо равнище, това-е цяла истина-може и да ® ляятя правителството на Словакия
имахме отделни разговори с не съществува. Да се минава Да ог>Де мост между два Владимир Мечияр, придружен
парламентарните групи на през нея по необходимост, кои?о нашаРТа “^легГцГяТа^а^и ”а

страна чувстват като своя 
родина и са много близки със

да бъдат "партнйо- 
з й равноправни". ния.

тези
пора-

на двуд- 
гославия

всички партии, които участ- само с лична карта, да се еви- 
ват в работата на българския дентира само, че някой я е
парламент и въз основа на минал, практически това да _ гпя
всичко това, както и въз ос- бъде едно много близко сънародниците си отвъд гра

ЕЕГ^Ве^мЖН "еЪр5екоТтГоаТрГах^и

то означава прелом в по-ната- други балкански държави, да санкциите, трябва още повече 
тъшните икономически и до- се чувстват по-силни в инте- Аа се афирмира връзката
бросъседски отношения с грираните Балкани и заедно между двете страни чрез тези . • Министърът на външните
нашата съседка и приятелка да тръгнем към Европа и фа^ницат^Ян^°във да^/ютвуващ^а^^рганизацията
България. света. вътрешността. Те' вече не са за сигурност и сътрудничество в

• По време на пооеще- • Моля Ви да оцените само в Босилеград, Димит- Европа ОССЕ Флавио Коти в
нието в България Вие мястото и ролята на бъл- ровград и други крайгранични ”^на°на Телове “осешение в
между друготото заяви- гарокото национално места, те стигнаха и до По- нашата стдана с югославските
хте, че съществува ис- малцинство в Югославия моравието, до Белград^ но и г)ЪКОВОдители
торически шанс за качес- в контекста на отноше- тук, и в родния им край тези к "
твено нови отношения нията между двете стра- хора завинаги остават да
между двата народа. Так- ни. бъдат връзка между българ-
нашитеесъседи',ВИи*еТ° "а _Дз там много ясно каза*. а ския и сръбския народ.

(шестима министри и предста
вители на над 60 най-големи 
словашки предприятия). Този 
факт ясно показва, че двете 
страни придават твърде голямо 
значение на нормализацията на 
политическите и стопанските си
отношения.

той води разговори 
за сътрудничеството между СРЮ 
и Швейцария и за ролята на ОССЕ
в мирния процес за предишна 
Югославия.

това се потвърди и когато на

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ
° ПОСЕЩЕНИЕ НА ЮГОСЛАВСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ В БЛГАРИЯ

ЧЕСТИ КОНТАКТИ - ВСЕ ПО-РАЗВИТИ ОТНОШЕНИЯ
• Николай Камов: "Сега е историческа шанс за из

граждане на трайно приятелство и сътрудничество 
между България и Югославия." • Радмило Бог
данович: "Твърде успешно и конструктивно посеще
ние." • Стокообменът между двете страни през 1996 
година може да достигне стойност от петстотин мил
иона долара • Благовест Сендов и Жан Виденов наск
оро ще посетят СР Югославия

Отговаряйки на неизбежния въпрос за положението на 
българското малцинство в СР Югославия, шефът на юго
славската парламентарна делегация Радмило Богданович

мсжДуастра,ните.Т| Т8гослгю^я^кивее°№ само* б>ългарскс7ма/ь 
цинство. Тридесет процента от жителите в Югославия не са от 
сръбската и черногорската националности. Всички те са наши 

равноправни според Конституцията, и ние имаме 
по-голямо задължение да се грижим за нашите граждани 
отколкото някои отстрани. ^

Парламентарна делегация на СР Югославия, оглавена от под
председателя на Съвета на републиките в Съюзната скупщина Рад
мило Богданович, през средата на януари направи двудневно офи
циално посещение в Република България. Югославските парламента
ристи се срещнаха и водиха разговори с делегация на I 
събрание на България начело с председателя на Ко

мибоцопие в гвмуолика оългария. югославските парламента-
Народното ^РУАничеството ни в стопанството, политиката, културата и всички

.„ _ ............. Комисията по °вТвяали °6лаоти тря6ва Да укрепва за добруването на народите отвъншна политика Николай Камов, президента на Република Бъл- Аве"|’е страни.
гария д-р Желю Желев, председателя на Народното събрание ~ Членовете на двете парламентарни делегации са се договооили 
академик Благовест Сендов, премиера Жан Виденов и министри от в София в наи-краткия възможен срок да бъдат приети закони с които 
правителството на Демократичата левица. Аа се регламентират икономическите и други отношения между Бъл-

Сега е исторически момент и шанс всички политически сили, гаРия и Югославия, на първо място законите за съвместни капита- 
парламентите, правителствата, стопанските представители преди ловложения в изграждането на пътища и железопътни линии енео- 
всички, културните и други деятели да допринесят за задълбочаване ге™ката, телекомуникациите, основаването на смесени фирми и пое- 
разширяване и изграждане на трайно приятелство и сътрудничество ма*ването на двойното облагане с данъци
между България и Югославия" - заяви Николай Камов, поздравявайки Югославската делегация, заяви нейният шеф, сподели оптимизма 
делегацията на Югославския парламент в тържествената зала на на членове на българското правителство, които смятат че тази 
народното събрание в София. Камов между другото подчерта, че гоА.иЛ® стокообменът между двете страни може да достигне стойност
зачестилите срещи и договори на стопански представители, политици от 500 милиона долара.
парламентаристи и представители на правителствата ясно ПаРламентаристите от СР Югославия и техните домакини от Бъл- 
потвърждават постоянния възход на билатерарните отношения. гария са обменили мнения и по въпроси за по-нататъшното укрепване

На югославрката парламентарна делегация Радмило Бог- на стопанските връзки на Балканите. Двустранно е съгласието че 
Аан°вич 6лаг°ДаРи на българския народ и на неговите представители само обединените в икономическо отношение Балкани по-бързо и 
ня Власт 33 ока^ната помощ на Югославия по време по-лесно могат да се включат в европейските интеграционни процеси.

на бългаР°кото правителство да се пре- п ^рвдоедателят на Народното събрание академикЪлаговестЬен-
ску?щинав вЙ БИ двудневните Разговори на делегацията на Съюзната ^иденрв насгаро щТнаправят офици^лноНпос!щ^ниИеКв СъюзнТрещФ- 
посещен1те"В ^ИЛ° ^°ФИЯ

0 Еря-тстЕо1 ФЕВРУАРИ 1996 г.



л и ка^кТ лГар1 ' °'Т^р о^а^околишта с^дГн^Репуб- КЪМ КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА В НИШ БЕ УЧРЕДЕНА

стараплаиина качествонатЙШата“
- ПАРК НА МИРА ЖИЗНЕНА СРЕДА

качест^^на >кизненат?и^грудова^;редаакоето^)аС0^Иа1^ИЯза
27 декември миналата година в КнТ пг,6 проведе на 
ствд°таНо^олната3 средата ^епублигаМБъл^Тъ1^°^',^,С^рИ ? "«Ж ™--лн0 признание на град Ниш, не-

многобройните си задължения г н БлтйлЛоС рИЯ' И покРай балканска асоциация зЬ качество томло - ДРУ™ кадрИ| които “ за™-

* йзд!: « згий»1■у-ч~-. Република я-ио?ч".г;жтп«Г^= ’ -=™= “«ятак
защита на жизнената ^оеля^н^Ро^к МИНИ0ТЪР за Национален център По опазване наРокппнятя ^кия съвет на СПС и съюзен народен предста- 
Как бе осъществена тази визита СъРбия- $РеДа и устойчиво развитие от София гюо ВИТптР° по?°Д УнРеДяването на Асоциацията,
разумения бяха постигнати’ какви спо- Фесор> д-р Камелия Камасой, декан на лод°исв1небняКЛе^пЛГарИЯ НаТЪржественото

Факултета по екология от Букурещ и поо- ЕЖ!!?”® на ДеклаРаЧията присъствуваха: 
Фесор д-р Мирослав Мийалович декан Рна ниДЛ 3ахаРинов. заместник-министър в Ми- 
Факултета по охрана на труда от^иш н1 йп«=Р°ТВОТО На околната среда, Катя До- 
тържеството присъствуваха представители иРг ив.ип^Т В СЪФ°Т0 Министерството и н я ави.ели м-р Иван Пейчев, директор на Национален

-Още в началото искам да 
изтъкна, че контактите 
между нашето Министерство 
и, АРУги ведомства от 
областта на опазването I Iна ок
олната среда и съответни ве
домства на Сърбия, не 
прекъсваха и по

■2.-41 *т < Г >
време на 

официалното ембарго. В края 
на 1994 година, българският 

, министър по околна среда бе 
на посещение на сръбското 
Министерство, след 
продължиха контактите на И 
експертно равнище. През ме- I 
сец юни. аз имах среща с д-р I 
Милрш Милосавлевич, I 
заместник-министър в Минис- Н 
терството за защита на Н 
жизнената среда на Сърбия. I 
след което се стигна до Н 
посещението на министър 
Алексич. което беше подгот
вено преди официалното сне- 1\. 
мане на ембаргото.

По време на официалните Ботйо Захаринов
разговори между делегациите на двете министерства и в 
резултат от тях бе подписано официално споразумение за
сътрудничество в сблас* .а на околната среда. Двете страни Божидар Иованич Б.Захаринов, К.Добрева, И.Пейчев
се договориха конкретно да реализират няколко проекта- ,

1. Да се изгради съвместен колектор за битово фекални републикански министерства, център по опазване на околната среда и ус-
води в района на Димитровград-Калотина, който да почиства ™Д<?ТВ0Т0 На Ниш’ Както и предста- тойчиво развитие в София 
водите и на двете страни. Проекта ще се финансиоа съв- ?.^1ели На мног°броини ведомства, зани- Б.Захаринов: -Подписването на Декларац
местно: . ^ н маващи се с охрана и защита на околната-и представлява потвърждение на досегашното и ус-

статут^аап1рк намира развие^про^ п^развитието на ^ У‘Ф,аАяванет0 на Балканската асо- волство, че замисленатаЙдея вече ге3рРадли^°и 
бноразносбразието Екологичния туризъм. ра™ТО ^ ^^нитепо' ГсГлнаГ

оп^занстсГчистотатана^однте^всреднотои^олнототечение ™-™а ^ За здрав ” е"“°;
на Дунава. Заедно с това бе раздвижена инициатива за опаз- каче°твен живот. _ благородно!
ването и равитието популациите на естеровата риба по река пин"яЕяТт^7аХН°Л0ГИИ И Развоини проблеми К.Добрева: -Отделно бих изтъкнала, че бъл- 
Дунав ^ ” винаги изтъкваха И ще изтъкват НОВИ задачи горското Министерство започна сътрудничество с

4 Двете страни се инФоомиоаха за пазнитиетп и кппплп и задължения в областта на трудовата и Министерството за защита на жизнената среда . _ 
нациятана еиюп^ската ноомат?(2(а^язяВ[Гг>бпягття<ияРЖ жизнена среда. Касае се за проблеми, които Сърбил още по време, когато негов миниотърТе д-р 

ката н°Рма™внараза в областта на ок- не признават граници а имат изключително Павле Тодорович Тъй като това Министерство бе 
опната среда. Българската страна информира сръбския мин- значение за живота на хопатз зя пппбпршм новоучредено ние им оказахме помощ особено в 
истьр за прилагането на финансово-икономически основи при чийто р1зм^ване изисквГмОти™?иипли ’ о6лаотта на нормативната база. Това сътрудничес- 
възстановяване нарушения на околната среда в България м.у!,,, изисква мултидисципли Тво по-късно се разшири и обогати с нови съдъ-
Гостите най-оботоино бяха запознати с функционирането и ЯАтии^истТнпиРРРДгаСЦ™»30 ржания. Като резултат от него е и учредяване на 
механизмите на съществуващите в Бългапия папични гЬпн- в Асоциацията, но и извън нея се намират Асоциацията. Тя представлява най-здравата и най- 
лов?при Рвали^гането на^/пни 1котогичегки оРбести Ф големи заДачи: съа съвместни усилия да подо- сигурна крачка към по-качествен живот за всички 
Я% мкгк^ие? леете 1елегаииииТгаию1п т пот брИМ охРаната на Работното място чрез вне- ™ Балканите. Отрелна благодарност дължим на И -аключ^ние Двет„ д„лстации се договориха по посо дряване на нови съоръжения със съвместни Института 1 май1 и на директора Иованович за 
чените по-горе проекти да разменят пълна и открита инфор- Изследвания качеството на водата въздуха всичко к-оето напРави*А ^ тази хубава идея да 
мация и да си сътрудничат и с трети страни, заинтересовани С0ЛЯТИ на оастителния и животински свят я стане действителност.
за решаването на тези проблеми в региона Договорено беше пвкитр и тяхиитя кппйЛпожия лз И.Пеичев: -Асоциацията е форма на реализация
също така работата да продължи чрез експертни срещи през р!*и0тне ” на една меята на ваР°Д«- Това е о^е-
февруари и май, като се организират посещения на Стара жизнениусловия^п лняг и утпя6 гъг съвГ7яс !,Т!Г Г ум' твхлника' паРи и коректна коорди- ппяммнп ПЯЙПН1НЯ Лх/няр Лимитппргпял-Кяпотинл Лплмптл ЖИЗН0НИ условия за днес И утре. със съвмес- нация в общата работа за хуманните цели на еко- планина, района на Дунав, Димитровград г\алотина. двамата тни усилия да очистим балканските простран- логиоацията. Несъмнено тя ще даде по-добри 
министри приеха да се срещнат отново след около половин ства от замърсители и вредни вещества и да резултати за сегашното и бъдещите поколения, 
година на територията на граничния пункт Градини-Калотина. со срещупоставим но опитите Балконите да се отколкото каквато и да било друга помощ. Тя може

• Какви други контакти и срещи бяха осъществени по ЛресВ?Ъ^ ^лкЖкв™ ст^н“п^и”вни лриродни^д“
време на визитата на министър Алексич и неговите от стопанствата на развитите страни. Съв- ности
сътрудници в София? местно трябва до направим всичко възможно. края нека изтъкнем и това, че изява за

-Бяха създадени контакти между Българския комитет ло европейска икономическа, социална ц. куп- представ^тел^на ^талурГо-^ехнологичес^ 
горите и Обществено предприятие Сърбия-шумв за гурна неразвитост - изтъкна Божидар Иова- кия факултет от Лодгорица Института за 
сътрудничество в областта на опазването на горите и разви- нович, директор на Института "1 май" в поз- модицина по труда отБелград Института по 
тието на техните рекреационни функции, дравитолната си роч, произнесена по повод охрана на труда от Белград Института по

Направихме и посещение на Националния център по ок- учредяването на Асоциацията. охрана на труда от Нови Сади Националния
опна среда и устойчиво развитие, които е ведомствен инсти- -Учредяваното на балканската асоциация център по охрана на труда от Скопие 
тут кгьм Министерството на околната среда и български пред- със седалище в нашия град представлява 
ставител към новоучредената Асоциация.
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Д.Рангелов

• И на края, по време но официалните разговори в 
София, стана ли дума и за Балканската асоциация за 
качество на трудовата и жизнена среда?

" НА БОГОЯВЛЕНИЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКАТА 
ЧЕРКВА "СВ.БОГО- 
РОДИЦА"

ДУХОВНИЦИ 
ОТ БПЦ 

СЛУЖИХА 
ЛИТУРГИЯ

Вронският епископ Пахомио заедно с духовници от Българ
ската праиослапна цръкиа - митрополит Геласие, архимандрит

служиха литургия в черквата ^?вотаМБогородица°^в*1Боси/кГ- 
грод. По случаи голомия християнски празник представителите 
на БПЦ участваха в литургия и във Враня. И двата обреда 
станаха в рпмкито на сътрудничество между СПЦ и БПЦ.

В знак на сътрудничество и разбирателство БПЦ изпрати по 
своите продствитоли хуманитарна помощ за сръбските 
божанци от Република Сръбска Крайна и Реппублика Сръбска, 
която възлиза на около 40 хиляди лова.

-Искам отделно да подчертая, че и българо^ия министър 
г-н Георги Георгиев, както и сръбокия г-н д-р Йордан Алек- 

благословиха учредяването на Асоциацията и изразиха 
пълна подкрепа на нейната дейност. Това още повече пот
върждава значението на тази организация, която чрез обе
диняване на съвместни знания, средства и други потенциали, 
ще действува превантивно върху опазваното на природните 
дадености, без което няма здрав и качествен живот, както 
днес, така и в бъдеще...

сич

В.Б.
Разговора води: Донко Ранголов

оБрятстВо I ФЕВРУАРИ 1996 г.



жжешкрда^1лвъилетйтЕЛ НА дру-« ИНТЕРВЮ С
жество:бъ

/ '-'Ги
Повод за настоящото ин- събрания против бомбардираното 

тервюс г-н Димитър Остоич беше на сръбските позиции около банското бълтро румънско^ 
неотдавнашното му посещение на Сараево. Нашето дружество, българ р ДРУ

1=аЕ=»=1 =НННЕ1Е •
тона и 200 кг, облекло, обувки и зохме с изявление против посе- телни акции?
лекарства. Посети и Издателство щението на нашия премиер на ^ «Аашихма че имаме
"Братство", където се запозна с Сараево, както и на съгласието -Когато °~явихм ,н м му да се бомбардират сърбите... намерение да събираме помощ за

Считаме, че нашето дружество бежанците от Босна и *ерце- 
* създвваТе" нМшет“ ■пр^никнТисТинГтаСм^ю^маТ- йТира»'многа оГсъбронитв 

дружество? иГлоТвГвто с^у-
-Следизбухвзнето на войната нашият глас беше доота силон, вкито. Но трябва да1Св има_прад 

в предишна Югославия, трогнати защото ние сме непартийна ор- вид, че гюради,'ОГ°°“ йТ н^а 7 
от съдбата на нашите съседи ние ганизация, по-точно, в нея члену- ние претърпяхме:южното е 
75 интелектуалци в София, съз- ват хора от различни партии, така милиарда долара. Ва*»°т° 0 
дадохме дружество "Българско- че нашите акции бяха лишени от това, 40 °^Р°Н“Т“ п°м°д'н<! 
югославска дружба", член на рък- политически цели, нашата борба дадена от^сърце с^ една един 
оводството на което е и един от е да помогнем на страдащите ствена мисъл и жепание • ДО м> 
най-големите български писате- хора тук. И като член на Висшия помогне на пострадалите от вой 
ли днес Николай Хайтов, а съ- съвет на Българската социал- ната хора. 
председатели сме Васил Колев- истическа партия отстоявах тези 
ски, актрисата Невена Коканова принципи, 
и аз. Аз ведно съм и говорител на
дружеството. По нашия Устав • Имахте ли и някои други 
целта на дружеството е: да раз- инициативи? 
вива сътрудничество между

4 изданията му.

На снимката: Димитър Остоич приеха в Общинската скупщина 
на град Ниш Слободан Анджслкович, зам.-председател на 

Изпълнителния съвет, Радомир Кръстич , гкр^?’в 
вения кръст и Стоян Прокопович, секретар на Червения кръст ь 

^ Ниш и изказаха благодарност за пратката.
!■////■//.

Димитър Остоич по баща е сърбин, а по майка българин. 11рез 
1933 година, в навечерието на Втората световна воина^ баща му 
военно лице, голям противник на войната, избягва в България. 
Озовава се в с.Свежен край Пловдив.

Димитър Остоич в Пловдив завършва образованието си, а като 
студент в София се учи заедно с известния наш художник Слобо
дан Сотиров: През 1947 година с българската бригада Георги 
Димитров" участвува в изграждането ж-п.-линията Шамац- 
^араево. В същата година се среща и със съплеменника си Раша 
Плаович, който работел в Народния театър в Белград и с голям 
успех направил постановка на 'Господа Глембаиеви в Софи
йския народен театър. И сам Раша Плаович се доверил на Остоич, 
че постановката "Глембайеви" в Народния театър в Белград и в 
Народния театър в София са най-голямото му завоевание като 
постановчик.

В знак на признателност към великия си оъплеменик - скулп
торът Димитър Остоич направил бюст-паметник на Раша Плаович, 
който е поставен в родното му място в Уб.

по-• Организирахте ли и 
рано подобни акции?
-Да. Миналата година. Дадо

хме като помощ лекарства на Пи-
нашите народи във всички -Разбира се. По инициатива на ротската болница, тъй като на
области. От първия ден се обяви- нашето дружество организира- димитровградската помощ вече 
хме против войната, и-против хме публично събрание за бал- беше занесла г-жа Ьерова. и

канско сътурничество и разби- да изтъкна, че имаше и разни 
на Югославия, рателство в което включихме и опити за спекули с тези помощи.

На нас ни се отправяше упрек, че 
трябвало да помогнем само на 
български деца в Югославия. Ние 
считаме, че помощ трябва да се 
оказва на

скам
намесата на други сили във 
вътрешни т работи 
Обявихнф се и 
дането на ембаргото, кое 
еднакво вредно и за сърбския и за 
българския народ. Дълбоко сме 
убедени, че балканските народи 
могат и трябва своите проблеми 
сами да уреждат по мирен път. 
Считаме, че сценарият за разг
рома на предишна Югославия е 
написан и диктуван от чужбина, 
отстрани, които преследват свои 
цели и интереси на Балканите...

против въвеж- 
ето беше -Когато 

ваха по с
наши хора оти- 
ъбирателните 

пунктове, имаше много 
трогващи случаи. Хората 
предлагаха това което има
ха. От сърце. Възрастна же
на носи кожух. Предлага го 
и казва, сънувала умрелия 
си мъж без кожух. Поиска 

за да се утопли

се, незав-нуждаещи
исимо дали са българчета, 
сръбчета, мюсюлманчета... И 
всички които се опитват да "г 
тизират" помощта, не са наши 

. приятели.

поли-

се чува, че църковната служба събра 
трябвало да става на български от 33 
език. Доколкото ми е известно - гаркото малцинство, 
това и в Сърбия, и в България Ако има проблеми, те трябва 
става на църковен език. Аз съм да се разрешават по канален ред, 

<но против слекулите. а в никакъв случай не бива да се

ние, както съм осведомен, 
заседатели, 32 са от бъл-да го даде, 

някои бежанец.
Друг случаи: малко 

носи кукла и я пода 
желание да бъде предадена 
на някое дете, останало без 
кукла от войната... Подобни 
примери имахме много - 
сподели г. Димитър Остоич.

• Какво конкретно имате в 
предвид?
-Някои твърдения за това че категорич 

българското малцинство в Добре ми е известно, че и надига ненужен шум. 
Югославия било застрашено. Тук Димитровград, и Босилеград се 
някои партии се опитват да управляват от българи. В 
спекулират по този въпрос... Дори димитровградското общинско

>те
• Конкретно, вашата ми

сия?
с

-Ръководим се от високоху- 
а идея да 
Огласихме •

Интервюто взе: 
Матея Андонов. помогнем в 

се с протестни
маннат
неволя.

° СРЕЩА НА БИЗНЕСМЕНИ ОТ ПЕРНИК И НИШ

ОТ КОНТАКТИ 

- КЪМ КОНТРАКТИ
Третата поредна среща на предста- също върши доставка на желязо, винкел 

вители на Стопанската камара в Перник, арматурна мрежа и др. произведения; 
Република България и Регионалната “Димитров-Асти", частно предприятие, 
стопанска камара в Ниш, станала на 17 и вършещо инженеринтова дейност и ре- 
18 януари тази година даде и първите монт на оранжерии, “Алеко-Ко, ООД, 
резултати. Сключени са и конкретни дого- произвеждащо стоманени изковки и 
вори. Фирма "ЛЕКО КО" от Радомир край прокатни валци, "Брист ХМ", предприятие 
Перник и "МИН-Фитипи" от Ниш подписаха за производство на хладилни съоръжения 
договор, според който "Леко Ко" трябва да на ниски и средни температури за бита и 
достави на “Фитили“ зъбчаник с диаметър търговската дейност, "Сол идус" ЕООД - за 
6 метра за потребите на медната мина в 
Майданпек. Стойността на сключения до
говор е - 100 000 щатски долара. Както 
подчертаха Добромир Йованович, пред
ставител на “Фитили“ и Илия Червенков, 
представител на "Леко Ко", ако първата 
доставка задоволи нуждите на мина Май- 

до края на настоящата година 
фирма, посредством нишкото

производство на стомана и чугунени от
ливки от цветни метали, "Елена Геор
гиева" - предприятие за производство на 
конфекция и трикотаж.

Делово сътрудничество на българ
ските партнъори предложиха търговско 

приятие "Копаоник" от Белград (клон 
строителното предприятие ''Про- 

Пирот, което строи и в чужбина и 
предприятие ще достави още девет е заинтересовано за внос на строителен 
зъочаника на обща сума от 500 000 щатски материал от българските предприятия, 
долара. Свои оферти изнесоха и Инекс-интерна-

гадомирската фирма Леко Ко е ед- ционал от Ниш, занимаващо се вътрешна 
инствената на Балканите, която произ- и външна търговия, голямото нишко 
вежда подобни машини, а "Фитили" в Ниш, обществено предприятие "Нитекс'1 - 
след като я дообработи - препраща на произвеждащо съвременна конфекция и 
мина Майданпек. трикотажГЕлектротехна", "Фриготехника"

освен това в течение на двудневната от Нишка баня, "Ьетонерка" от Алексинац 
среща на представители на държавни и произвеждаща строителни материали’ 
частни фирми от Пернишки и Нишки окръг ПИК "Ниш", произвеждащо вино, ракия и 
ояха разменени оферти и информации и др. алкохолни и безалкохолни напитки- 
водени делови разговори. В скоро време "Видкомерц", частното предприятие 
може да се очаква сключване на нови "Опрема" от Г.Матеевац, което произ- 
конкретни сделки, или както в началото вежда съоръжения за хранително- 

орите изтъкна генералният сек- вкусовата промишленост и др. 
1111III от 11ерник, водач на бъл- обществени и частни предприятия 

Бойка Павлова - ми-
С МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ НА ТРЕТИ 

ПАЗАРИ

РЦ"данпек,
същата грес от

Среща на бизнесмени отНиш и Перник

мляко през август-септември, а предложи ПРОБЛЕМ Е РАЗП ПДШДНРТП 
и съвместно производство на млечни п шмщяпс I и
изделия, с които съвместно да се излиза Доскоро като главна пречка за 
на трети пазари. сътрудничество между предприятия от

Както изтъкна Живота Маркович, зам- Нишки и Пернишки окръг бяха санкциите - 
председател на Регионална стопанска е РазплаЩането. Слаби са изгледите
камара в Ниш, подписаното в края на ми- бартерно плащане, защото и нашите и 
налата година споразумение за стопанско оългаРските предприятия и фирми се 
сътрудничество между СР Югославия и "УЖЧаятот твърда валута.
Република България дава възможност за " ези дни в рамките на по-голяма 
размах на сътрудничество между двете югославска делегация ще направим 
страни, така че размяната между нишки и посещение на Капиталбанка" в София. В 
пернишки предприятия би могла да нея ще бъдат представители и на Нишка 
достигне сума от 150 милиона марки до 6анка- Основна цел на посещението ни е 
края на годината. улеснение на взаимното разплащане с

Нишкото стопанство - изтъкна Марк- 6ъпгарските партнъори - изтъкна пред- 
ович - със своите производствени про- сеДтепят на Регионалната стопанска 
грами предлага сътрудничество от купо- ^амаРа в Ниш Ранко Иович. Както посочи 
продажба - до съвместно излизане на Иович в срешата ще участвуват и пред- 
трети пазари. Той посочи също, че нашата стваитепи на 1 Нова денница" - най-голяма 
страна е заинтересована за участието на гьРговска компания в София. В състава на 
български фирми и в изграждането на га- нишката делегация освен представители 
зопровода от Димитровград към Ниш, мод- на камарата, са включени представители 
ернизирането на ж.п.-линията Ниш- *а Електронна промишленост, "Нитекс", 
София, модернизиране на автомагис- Прогрес" Пирот и др. обществени и 
тралата Ниш-Димитровград и др. сделки.

на разгов 
ретар на
гарската делегация 
нава се от контакти към контракти.

ОТ СТОМАНА ДО ТРИКОТАЖ

на Яет° на ДиРектоРа на Нишка млекара
На ОТ |еРник- която предлага Драгослав Миладинович Той между дпу- 

винкели, термокалибрована и кръгла сто- гото изнесе че Нишка млекаоа^пооиз
лслаиотТнаапаМИаТр0инИаВеЖДа на« мТечни^лия.
тробежно лети варови’ -гкп^НмН^г>ЧеН" Г0Л5ша част от които се изнасят. Милади-

Голямо внимание предизвика изказва-.

частни предприятия.
М.Андонов

о Еря-тстВо1 ФЕВРУАРИ 1996 г.



° ТОМИСЛАВ БАНОВИЧ В ДИМИТРОВГРАД
ОТ ТРИНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ТЕОРИЯТА ОФИЦИАЛНА ЗАВЕРКА НА 
И ПРАКТИКАТА МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ 

СЕ РАЗМИНАВАТ • по"°,“н"

фаждани^общинската окупщина^^осипе^ тя ^,°Ра.ац0ИТ0 0 0 Ржжскваяията бе подчар- 
град на състоялата се на 29 декемрпи тост» 1аН0, че тРите възпитателно-образователни 
година сесия и официално обнаоолвя нпво ?/?°МСТВа започнаха настоящата учебна 
петгодишно самооблагане Както полчепт» *?на по-подготвени и със съответен про- 
Никола Савов, председател на обшингиятя Ф®сионален кадър. Изключение в това 
комисия по провеждане на писменото е е сам0 мУзикална култура в Ос-
лариране, което се проведе през ле^мДвпй Гл °Т° учили1де’ което все още е непро- 
миналата година, над 84 на стоРот избият? Фасионално застъпено. Поради това няколко 
лите са дали подкрепа на предложеното пе' ?»го™НИКа РазДвижиха инициатива този дъл- 
шение за въвеждане на ново петгодишно съвр^етнп Т??ллем занапред да се разрешава
мооблагане, което е в сила от началото?» с Общинската скупщина и Минис-
настоящата година до края на 2000 Покояй 1?рв во На пРосватата чрез стипендиране на 
това, че голямо число от избирателите?» ^ответно лице. В разискванията бе подчер- 
определиха за посоченото самооблагане ха ттЛ1°Ва’ че някои от Училищните сгради, 
рактеерно е и това, че то бе прието във всич не?я лоРаДИ неДоимък на ученици временно

ствн;атГикн™деГаГ=:гоясо^5в-
трите^възпитател^о^бразо^телни^едом^

ствув^Х=ет^в=^гНрГИТ°

им за настоящата 1995/96 учебна година. В

настоящата учебна

ликанския* саиндБ^На ле"н ’съвег*^! 21Л На р,?пуб~

публикански^съвет

кожа и обувки, пребиваваха на 24 януаркГв^и’
Дание^Тсйшмно СЪСТВуВаХа на Разширено засе
данието синдикален съвеГна засе-
етвптя ия я обсъдено положението в стопан
ството на общината и активността на синдиката

Г оворейки

=н!§§РР
ното Наз1пта™™ = при ДЪ' лагане на "програмата две" а на ^платите в републи- видими резултати няма и вге
ти^ниГТм°иниДм™еЧВ°ТпГаРаН- 0ще 70 На сто от предприяти- 

, ™р„ я минимум. В повече ята не са в състояние лаоазл-1
къо?я^тЯпо летаи поТИТе За' Вижат производството. РПод- 
късняват по два и повече ме- крепяме становището за ста-
^ билен динар, но и за стабилни
Взимайки цени. а свидетели сме, че те

игкпяшо-Гт™,?^ Всраз' през последно време са поди- С решение на изпълнител- органи, които ще предприе- дено на 19 ятаои и поотоама 
вич^редседател^на оепцбпи" ■ ИЗТЪКНа Банович. ^ ния съвет при. Общинската мат съответни решения. Тъй зГчистене н^уЕицито каето
канскияА?инлика ле5 т с скупщина в Димитровград, се като в общинската управа има и решение на просветните
както и поеТр^тр»™ Томислав Банович със формира комунална полиция, определен брой излишък работници да бъдат дадени по
тога наречените боаншояи пп1РУДН1Же СИ сл2.д това ТрЯбВа Да НаВаКСа не‘ работна Ръка' ™ н08и Раб°т‘ сто динара в бонове^ито те
синдикати изгами^?^ Кпе1и ™Д и конфекция достига на комунален инспек- ници няма де се приемат, а ще да използват в обектите на 
полгает ня о 3 Своб°Да както и граничния торп , бъдат разместени някои от Чп

на Програмата 2 на пункт. Достатъчно е един път да съществуващите. Ведно с
вус^и^ено?^?^ Н° ”1Д‘ лДа Кажея че на 25 януаРи °е мина само по главнатаули- това се прави и нова сио- Прието е и решение да се
ешото' са^ии??»»» 3вонска баня е проведен Ца на Димитровград Гза пре- тематизация на работните търси трайно откриване на

разминаване между семинар на тема "Преустрой- ките и да не говорим) и вед- места о цел по-ефикасно да мина "Мъзгош" тъй като от 
онова, което програмата ство на общественото иму- нага ще се види, че за бъде* бъдат разпределени разпола- 
предлага и всекидневната щество и ролята на синдиката щата полиция има работа, тъй гаемите кадри и на съотвени 
практика. Това разминаване в това", на което присъствуха като навсякъде са разхвър- 
за обиковения зает значи представители на синдикал- ляни 
много повече от обикновена ните организации от всички 
констатация. Защото както предприятия в общината 
изтъкна директорът на 
фекция “Свобода’* Арсен 
доров (на чиято инициатива и

посо-

М.Я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОДБОР ПРИ ОС В ДИМИМТРОВГРАД

ОБРАЗУВА СЕ И КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЯ

екарата".

съответните институции е 
стигнало решение за възмож- 

места. Инак, в общинската ните количества залежи на 
купища дърва, боклук, управа има систематизирани лигнит. Според него залежите 

счупени автомобили и какво 56 работни места, попълнени се преценяват на 2 865 815 
ли още не. Задачата на кому- са 48, а може би ще бъдат тона въглища в три качест- 
налната полиция ще бъде да намалени на около 40. вени групи,
събира сведения за тези неща Изпълнителният съвет 
и да доставя до съответните прие на заседанието прове-

кон- А.Т.То-
А.Т.

|димитровград|ЗАПОЧНА СТРОЕЖ НА СПОРТНА ЗАЛА
В присъствие на Миливое Чосич, помощник министър за 

спорт и Милорад Парезанович, секретар на същото министер
ство, както и общинските отговорни хора, на 24 януари тази 
година в Димитровград, в спортния център Парк, бе сложен 
основен камък за бъдещата спортна зала в Димитровград.

Както е известно проект за залата напрви световно из
вестния проектант, архитекта Райко Радович със своя екип 
Залата е запланувана с олимпийски размери, в състава на 
която ще има и зала за стрелба с 1500 места и възможност за 
културно-забави програми с 2000 места.

Със строителното предприятие "Прогрес" от Пирот о под
писан договор на 11 януари за провеждане на земните 
работи,циментовите и част от арматурните работи на стойност 
от два милиона и шестстотин хиляди динара. Предвиден с 
договора е тези работи да бъдат завършени до края на месец ^ 
юни. Да напомним, че с договора е предвидено ангажирано на и 
локалните строителни и комунални организации както и дис- ■ 
трибуцията. също така трябва да се напомни че този проект у 
„| намерил място в програмата на министерството за спорт и 
млади на република Сърбия, което е своеобразна гаранция, а н 

подчерта и господин Парезанович, че и това министер- Ц
___ ще обезпечи значителна част от необходимите средства ■
за строеж на спортната зала. Имайки предвид спортните ус- я 
лехи на димитровградските спортисти, особено на стрелците Л 
и лекоатлетиците, с този проект се създават условия димит- щ 
роеградският спорт и занапред още по-добре да се развива. Щ 
Остава да се надяваме, че както казват отговорните в общи- ^ 
ната, за следващите пет години Димитровград да получи Ц 
прекрасен спортен обект, към който трябва да се присъедини 
басейн и игрища за тенис.

е

това
ство

А.Т. Милипое Носим яппочнп налиианото ма осмопито ма спортмата зала

оБттстНо 1 ФЕВРУАРИ 1996 г.



• &ТД3 парти" „ГЖ ! ЖлЕгйдою;
ОБЩИНА

” ТРИБУНА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ГОСТ-ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 

НА СПС ГОРАН ПЕРЧЕВИЧ
ЗАНАПРЕД С 

ПО-ГОЛЯМ 

ДИНАМИЗЪМТържествено връчени членски книжки на млади социалисти

тивност се провежда според утвърдените срокове. В
ход са изборните събрания.

• Общинската изборна конференция е насрочена за 2
февруари тази година

Общинският отбор на Со
циалистическата партия на 
Сърбия в Босилеградска об
щина на 25 януари тази година 
обсъди досегашния ход и 
утвърди конкретни задълже
ния до края на изборната 
дейност. Според информаци
ята, която пред членовете на 
Общинския отбор изнесе сек
ретарят. на Изпълнителния 
отбор на ОО на СПС в Босиле
град Владимир Стоименов, 
изборната активност се про
вежда според утвърдените 
срокове, при спазване на 
изборните критерии. В мест
ните организации на СПС 
предизборните събрания 
приключиха, а в ход са избор
ните. Обща характеристика 
за предизборните събрания е, 
че на тях се разисквало по 
всички обществено-полити
чески въпроси, комунално-би
товите постижения, въпроси 
във връзка с здравеопазва
нето, социалната защита, 
образованието, селското сто
панство и редица други ежед
невни въпроси. Общо е ста
новището, че досегашните 

' пропуски и слаоости, както в 
местните организации, така и 
в другите партийни форуми, 
да не се повтарят. При това, 
една от приоритетните зада
чи в предстоящия период да 
бъде, по-нататъшната актив
ност сред хората, отделно 
сред младежта. Защото това 
е едно от'най-силните и ефи
касни средства за придоби
ване на нови членове.

Същевремено на предиз
борните, а и на изборни събра
ния се изтъква потребата от 
по-голяма динамичност в дей- 
ствуването на партията на 
всички равнища, нужност от 
меняне съдържанието и ме
тода в работата й. Още по
вече ако се има предвид, че в 
досегашното действуване по- 
вечето от партийните органи
зации бавно се хващали на 
борба срещу отделни общест
вени злоупотреби и деяния.

Характерно за настоящата

Под название "Сърбия 2000-та - крачка в важни задачи, които са пРеА”?®- 
21 век' Социалистическата партия проведе ние като партия, която има познат и призн 
на пети януари в Димитровград трибуна, на председател и половин милион члено , 
която присъствуваха подпредседателят на която е наи-голяма полити^ска организация 
СПС Горан Перчевич и Урош Шувакович, ген- в тази част на Европа, издържахме през ми 
ерален секретар на младите социалисти на налата година голям натиск и сп®челих 
Сърбия, придружавани от група, ръководни значителни политически битки, мисля, че 
хора на СПС от Пирот, Баоушница и Бела политиката на гражданско и национално 
Паланка.

Взимайки участие в трибу
ната Горан Перчевич каза:

"Като партия на власт (Со
циалистическата партия) ус
пяхме да запазим мира в СР 
Югославия, да запазим СРЮ, 
народите, които живеят в нея, 
всички нейни граждани, сто
панските и отбранителни 
мощности. Успяхме да обез
печим мир за бивша БиХ, 
благодарение на дипломати
ческите усилия на страната и 
приноса на нашия предсе
дател Слободан Милошевич.
С това дойдохме до основ
ните предусловия на нашите 
надежди, които*ни дават 
възможност в навечерието на 
нашия конгрес, на новия век, 
да говорим как да определим 
нашите цели за Сърбия, как 
да осъществим проекта за ик- 
ономичес&1 развита, културно просперитетна 
и международно афирмирана Сърбия. Пред 
социалистите на Димитровград особено искам 
да изтъкна, че предстоящия конгрес пред 
всички нас възлага две задачи.

Първата е широко разискване вътре в 
самата партия, което за резултат трябва да 
даде документа под названия "Сърбия 2000- 
та - крачка в 21 век", който ще определи 
насоки за развойните пътища на Сърбия в 
столетието което е пред нас. За да обхванат 
цялата наша партия и не само нея но и всички 
леви и прогресивно ориентирани хора в 
страната, които имат същата цел както и ние.
На конгреса не трябва да се занимаваме сами 
със себе си, но сериозно и отговорно да об
съдим всички значителни въпроси за бъде
щето на република Сърбия, от стопанството, 
селското стопанство, културата, образова
нието, спорта, борбата срещу криминала до 
свободното време.

Съгласно утвърде
ните изборни срокове, 
Общинската изборна 
конференция на СПС в 
Босилеград е насрочена 
за 2 февруари тази го
дина, на която трябва да 
бъдат избрани членове 
на Общинския от^ор, 
членове на Уставната и 
Контролна комисия, 
както и делегати за 
Третия конгрес на СПС.

изборна активност е и това, че 
на предизборните събрания 
за всички финкции и в мест
ните организации и за функ
циите във висшите партийни 
форуми са предлагани и из
борът се върши между повече 
кандидати. Така например за 
членове на Общинския отбор 
са предложени над 70 души, 
два пъти повече отколкото 
трябва да наброява, а за 
председател на ОО дори 20 
души. много повече са еви- 
дентирани и възможни канди
дати за делегати на Третия 
конгрес на СПС.

Г.Перчевич говори на събранието на социалистите в 
Димитровград

равноправие, която ние водихме през изтек
лия период, няма алтернатива. Фактът, че в 
нашата страна съществуват голям брой на
ционални малцинства, за нас не е проблем, а 
предимство, богатство на различни традиции, 
езици и култури, което трябва да използваме 
за доброто на страната. Затова малцинствата 
в нашата страна не трябва да бъдат условие 
за билатерално сътрудничество с други 
страни, но те трябва да са съединяващо звено, 
което ще даде възможност политиката на ин
теграция, която ние водим в тази част на 
Европа да получи нова сила. Следователно, 
ние Сърбия виждаме като международно 
афирмирана и включена в балканските, ре
гионални европейски и световни интегриращи 
процеси.

М.Я.(*

МИЛОШЕВИЧ ДА 
БЪДЕ ПРЕИЗБРАН 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СПС
Фактът, че в Димитровград към нашата 

партия се присъединяват към педесет млади 
хора от окръга, всъщност е израз на жела
нията и надеждите на' гражданите на Димит
ровград, на социалистите, да дадат свои при
нос в осъществяване на проекта "Сърбия 
2000-та за икономически развита, културно 
просперитетна и международно афирмирана 
република Сърбия".

На края в редовете на Социалистическата 
партия на тържествен начин бяха приети пет
десетина млади социалисти от Димитровград, 
Пирот, Бабушница и Бела Паланка, а трибу
ната завърши с културно-забавна програма, в 
която взеха участие фолклористите от гим
назията в Димитровград и "Първи май" от Пи
рот.

Тези дни в Босилеград 
се проведе отчетно-изборно 
събрание на местната орга
низация на Социалистичес
ката партия,
обсъдени досегашните ре
зултати и набелязани нови 
задачи занапред.

Босилеградските соци
алисти подкрепиха пред
ложението на Третия кон
грес на СПС, който ще се 
проведе в началото на март 
т.г. Слободан Милошевич да 
бъде преизбран за предсе
дател на Со 
ката партия в
° ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ

ЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СПС 
В БОСИЛЕГРАД

на която бяхаВтората задача е обезпечаване на истин
ски демократични избори в нашата партия, 
избори които ще обезпечат партията да водят 
и представляват най-добрите хора които 
имаме, хора които са в състояние да отговарят 
на най-големите придизвикателства. Затова 
тези избори тръгват от базата, от местните 
организации, през общинските до Главния 
съвет на партията. Факта, че към нашата 
партия се приобщават все повече и повече 
млади и креативни хора, е най-добрата гар
анция че около нашата партия се създава 
положителна политическа енергия, която ще 
овъзможи да дадем отговори на големите и

циалистичес- 
Сърбия.

А.Т.
ТРИМА

КАНДИДАТИ° ПРЕДКОНГРЕСНА АКТИВНОСТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД
На последното заседа- 

ние на Общинския съвет на 
СПС в Босилеград, на което 
мвжДУ другото беше суми
рано евидентирането на 
възможни кандидати за бъ- 
дещ председател на СПС в 
общината бяха излъчени 
трима дейци: Вене Велинов, 
ТВ журналист, Никола Кру
мов, досегашен председа
тел на Общинския съвет на 
СПС и Милчо Лазаров, за
веждащ клона на електро- 
дистрибуция в Босилеград.

За делегати на Третия 
конгрес на ОПС, който ще 
стане в началото на март от 
босилеградска община са 
предложени следните кан
дидати: Драган Иванов от 
Д.Тлъмино, Сотир Сотиров, 
председател на Общ 
ската скупщина, Вене Ве 
нов, тв-журналист и Любо
мир Иванов. В Общинския 
съвет на СПС ще се изберат 
35, а предложени са 36 кан
дидати.

ДИМИТРОВГРАД 2000-ТА ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ НА 
СКУПЩИНАТА И ГРАЖДАНИТЕ

За 7 февруари насрочена общинска изборна 
конференция

Веднага след новогодишните празници Общин- 
съвет на СПС (Социалистическата партия на 

Сърбия) в Димитровград проведе заседание, на което 
бе прието решение за провеждане на изборните 
дейности.

Както изтъкна председателят на Общинския с.:;т 
наСПС Драган Колев, в подготовките за III конгрес на 
СПС4 при условие на подписаното мирно споразумение 
р Дейтън и Париж, както и суспенсия на санкциите, се 
налага да се даде отговор на въпроса каква Сърбия 
желаем. Това също е и удобен момент да се направи 
резюме на досега осъщественото.

За социалистите от Димитровградска община се 
налага да се потърси отговор на въпроса какъв 
Димитровград 2000-та? Този документ, който трябва 
Дабъдв приет на изборната конференция насрочена 
за 7 февруари, не трябва да бъде списък от желания. 
I ои трябва да отрази реалното положение в общината 
и трябва да тръгне от конкретни и реални основи"

Говорейки по повод предстоящите избори и 
изработката на споменатия документ ''Димитровград 
2000-та", Никола Стоянов председател на Общин
ската скупщина в Димитровград подчерта, че 
за^|1тайки момента в който се провеждат,- изборите 
с СПС имат особена тежест, а документът "Димит
ровград 2000-та" не трябва да бъде само партиен 
документ но документ на всички граждани. "Пар
тията ни държи ключов изпит, защото споменатият 
документ не трябва да служи само на СПС но той 
трябва да бъде пътепоказател в работата на Общин
ската скупщина и всички граждани". Според Стоянов 
бъдещето на общината трябва да се обосновава 
върху две неща: границата и природните ресурси в 
общината. "Само тези две условия предлагат по-до- 
бро бъдеще на гражданите от общината. Не успеем 
ли това да рализираме, трябва да поемем отговор
ността пред бъдещите поколения за развитието на 
общината. А СПС има сили и потенциал за реализа
ция, но въпреки това подава ръка за сътрудничество 
на всички доброжелающи без оглед на пратийна 
определеност.“ х

"Димитровград 2000- 
та” не трябва да бъде 
документ, които да 
предлага голо живур- 
кане на нашите граж
дани, а документ, Който 
предлага и гарантира 
достоен живот на евро
пейско равнище. Пред
стои ни изключително 
трудна 1996 година от 
стопанска гледна точка* 
И затова без създаване 
на икономически силна 
среда не можем да очак
ваме напредък , изтък
на Никола Стоянов на 
заседаниеро на Общин
ския съвет на СПС е 
Димитровград, прове
дено на 4 януари тази 
година.

ският

съвет

ин-
ли-

М.Я.
А.Т.
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■ на §кйдта^ниАл|рРтлнжй даниздчия
° ЗАПОЧВА (ЛИ) БОРБАТА СРЕЩУ КРИМИНАЛА

С ПО-ЗАСИЛЕНА 
АКТИВНОСТ В 1996 Г.

II ЕДРИ РИБИ" БЕДНИ ГРАЖДАНИ
• Доколкото не___ започне конкретна борба срещу криминала и носителите му,

рудно ще се реализират плановете за по-богат и по-добър живот на хората
Това е едно от основните поръчения на 

социалистите в Босилеградска община 
които предконгресната активност на СПС 
ползват за изготвяне на планове за по- 
хубав живот на съгражданите и за избавяне 
на общината от кръга на 24-те икономи
чески най-изостанали краища в републи
ката. На събрания в повечето местни ор
ганизации обаче е подчертано, че наедно с 
това трябва да се води и борба срещу кри
минала, особено подкупването и коруп
цията, които, както е подчертано, са се раз
ширили толкова много, че ако не се пред
приемат конкретни мерки, положението 
може да бъде още по-зле.

Борбата срещу криминала, като задача 
с предимство в сегашното обществено-ик
ономическо развитие, обозначи и предсе
дателят на Сърбия Слободан Милошевич.
От компетентните държавни органи това 
търсят и огромно число граждани в Репуб
ликата, следователно и в Босилеградска 
община. В това отношение социалистите в 
общината потърсиха държавата да се 
постарае полицията, следствените и съ
дебните органи по-добре да си гледат рабо
тата. За да стане това така, и СПс трябва 
докрай да изпълни ролята си, подчертаха 
социалистите в местните организации. Още 
повече ако се има предвид, че оня, който 
има власт е отговорен и за нейното функ
циониране.

хората и обществото като цяло, борбата 
против криминала ще бъде само вербална 
и ще тъпче на мястото си.

Без оглед на "разширените" явления на 
подкупуване, корупция контрабанда, злоу
потреба със служебен пост и на други ви
дове криминал, през последните няколко 
години не се възбуждат углавни дела (с 
изключение на двама души на граничния 
пункт "Рибарци , срещу които съдебният 
процес - поради "вземане на подкупка" - 
още не е приключил). Повече са причините 
за това. При някои криминални действия, 
каквото е подкупването, трудно е да се 
докаже сделката, понеже и оня, който под
куп ва може да бъде подведен и под отго
ворност. Една от причините защо срещо 
занимаващи се с криминал лица на постове 
не се възбуждат дела е и тази, че "вместо 
заек, може да излезне вълк", та сетне 
последици да има оня, който е възбудил 
или водил делото и пр.

заседание^С^бщинокият г°дина РазшиРено

работата6тзе!? изтеклата БосилегРаД напра^ан^лиГвърху 
програма за работа през настоялата годи на.И ориентаЧионна
ПЮ в^пргпГп'в, председател на Общинския отбор на СК- 
ДЮ в Босилеград, подчерта, че през изтеклата година са 
проведени пет заседания на Общинския отбор и десетина на 
Изпълнителния отбор^ На тях са били обсъдени въпроси о?

3 наи‘много °т обществено-политическата 
обстановка в страната, както и дейността на общинската 
организация на СК-ДЮ в Босилеград, нейните органи и тела. 
Но и покрай тОва, както бе подчертано на заседанието, "от 
активността на партията на всички равнища не можем да 

П°настояЩвм Общинската организация на 
ог\-ДЮ в Босилеград наброява около 50 души, организирани 
в четири местни организации.

Членовете на Общинския отбор на СК-ДЮ, разисквайки за 
™™ВЪведеното местно самооблагане за период от 1996 до 
2000 година, подчертаха, че то е добър начин за разрешаване 
на комунално-битовите проблеми, обаче средствата трябва 
да се изразходват рационално и целенасочено. При това 
годишно по един път да се дава отчет в местните общности на 
събрания на избирателите.

Разисквайки за предстоящите активности на общинската 
организация на СК-ДЮ, членове на ОО подчертаха, че една от 
приоритетните задачи е приемането на нови членове, отделно 
сред младежта, работниците и селскостопанските произ
водители, формиране на местни организации във всички села. 
Там, където няма условия за формиране на местна органи
зация, трябва да бъдат формирани други облици на деиству- 
ване, групи или пък отделения. За целта общинската органи
зация ще търси помощ от висшите партийни органи. Освен 
това, общинската организация на СК-ДЮ в Босилеград по-ак
тивно ще участва и в разрешаването на някои комунално-би
тови проблеми, както в града, така и в местните общности. 
Енергично ще се противопоставя на всеки вид ограбване и 
унищожаване на обществено имущество и други видове незак
онни деяния. Ще заема свои становища и дава предложения 
по въпроса за социалната политика, здравеопазването, учеб
ното дело и други дейности от ежедневния обществено- 
политически и стопански живот.

След приключилите събрания в мест
ните организации на СПС и общината труд
но е да се даде отговор на въпроса дали ще 
започне конкретна и организирана бороа 
срещу криминала. Засега е известно, че не 
само членове на СПС, но и голямо число 
фаждани в общината очакват публично да 
бъдат посочени имената на онези, които се 
занимават с криминални действия. Това ще 
рече, че борбата трябва да мине от думи на 
дела. Следователно, трябва да се създаде 
реална правова система и по-ефикасна 
полиция, прокуратура и съдебни органи. 
Без синхронизация на тези суоекти "едрите 
риби, които плуват във водите на крими
нала" и занапред ще раздават уроци за 
хубаво поведение, а цеха ще плащат бед
ните граждани, които с 200 до 300 динара 
месечни заплати, т.е.. приходи едвам 
свързват краищата си.

На събранията си социалистите изтък
ваха криминални действия, които "бодят в 
очите" на съгражданите им. Обаче не посо
чиха конкретни лица, които взимат под
купка при трудоустрояване, леку 
които са извършили злоупотреба със 
служебен пост или друг вид криминално 
действие. Не считаме, че са излишни пуб
личните осъждания на криминалните дей
ствия. На становище сме обаче, че без 
посочване на лица, които заради лични 
цели нарушават законите и интересите на

ване,

В.БожиловМ.Я.

ЮСЛ В ДИМИТРОВГРАД ° БОСИЛЕГРАД

НОВ ПОДЕМ В ПРИЛОЖЕНИЕТО 

НА ФОСФАТИТЕ
В присъствие на Божидар Милосавлевич, подпредседател, 

на Главния съвет на ЮгославскатаМаркович, секретар
сдружена левица (ЮСЛ), на 26 януари 1996 година в 
Димитровград е формиран Общински отбор на ЮСЛ, който 
наброява 24 члена. За председател е избран Георги Първанов, 
инженер в ГИД, а за секретар Ивица Тодоров.

Говорейки за основните цели на ЮСЛ, Иван Маркович, ф Подготовката за начално експлоатиране на фосфатите в Долна Лисина - Босилеград-
секретар на Главния отбор на ЮСЛ, изтъкна, четова са 
морална обнова на обществото, създаване на обществена 
сигурност на гражданите, безкомпромисна борба против 
криминала и икономическо, политическо и културно свръз- 
ване на балканските държави. Осъществяването на тези цели 
е възможно ако се осъществи богатство на всички видове 
собственост, ако не се позволи незаконно преминаване на

и Иван

ска община, навлиза в заключителен етап • В началото фосфатът ще се ползва млян 
без индустриална преработка, а след това и като концентриран фосфат, незаменимо 
вещество за производство на фосфорна киселина и фосфатни торове

В качеството на огромните 
фосфатни залежи в Долна Лис
ина - Босилеградска община вече 

обществената в частна собственост, ако се създадат условия никой не се съмнява. Впрочем, то
за висока социална сигурност на гражданите и ако има стабил- повече пъти досега бе потвър-
на селскостопанска политика, която ще създаде възможности деНо от страна на всички институ- 
за по-побои жизнени условия на всички хора. ции и отделни лица, които тук с

1 ™ / години вършеха различни изслед
вания. Установени са резерви на 
фосфатна руда от над 82 милиона 
тона със съдържание на полезно 
вещество от 9 на сто. Обаче това 
огромно природно богатство все 
още не се ползва и породи обек
тивни, но и породи субо

технология на ядрени и други мин- съдържание находище непосред- 
ерални суровини ще подготви ек- ствено край асфалтното шосе 
спериментално десет тона млян Босилеград-Власина. 
фосфат от вече наследеното на- С прилагането на млян фос- 
ходища в Долна Лисина, което е фат на десет опитни парцели, с 
единствено в Европа. различни билкови култури в

Тази информация узнахме от повечето места в Сърбия, най- 
инжинер Миленко Николич, ръко- много в Санджак, както подчерта 
водител на проекта. Според него инж. Николич, са били постигнати 
новото изследване има за цел да значителни резултати, както в 
се докажат всички предимства на повишение на реколтата, така и в 
млян домашен фосфат, който в подобряването качеството на 
този етап, без индустриална пре- обработваемите площи. Обаче 
работка, има голяма практическа поради недоимък на средства 
употреба. По този начин биха се опитите са били прекъснати. Сега 
ускорили подготовките за реали- се полагат усилия пак да бъдат 
зация но вече готовия проект, възобновени.
Става дума за изграждане на Николич е на мнение, че край- 
промишлон цех с начална мощ- на цел на всички изследвания, 
пост от 20 хиляди тона годишна които започнаха преди три де- 
продукция, който да бъде лоци- сетилетия, е цялостно откриване 
раи на най-богатото по резерви и на мината в Лисина, чийто запаси 

ще могат, според досегашните 
изследвания, да 
аграр поне един век и да осигур
яват петте наши фабрики с до
машна суровина за минерални 
торове и страната ни да ос
вободят от вносни фосфати. За- 
щото, според предвижданията, 
става дума за годишно производ
ство на 900 хиляди тона концен
трирани фосфати.

Характерно е и това. че освен 
залежите в Лисина, са открити 
залежи и в други места в Босиле- 

она на Лю-

А.Т.

• ДИМИТРОВГРАД

ИЗБОРНА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА КОМАНД1 

ОТ ЗАПАСА

КТИВНИ
причини.

От неотдавна експлоатаци
ята на фосфатните залежи в Лис
ина пак се активизира. С цел да 
се ускори подготовката за екс
плоатация на домашните фос
фати Белградският институт по

ИРИТЕ

хранят нашиякоето потвърждава факта, че на
шата среда е със стабилни мож- 
дунационални отношения.

Участвайки в разискванията 
рая Мишевич изтъкна факта, 
общинската организация на 
дирите' 
ен брой

което е от значение за работата 
на организацията, 
нужни не хора които да са в строя, 
но хо 
епос

Запасните командири от Ди
митровградска община прове
доха на 18 януари тази година 
изборно заседание на Скулщи- 

организация, коя- 
м 250 члена. В при- 

Ми-

»
гене 
че в 
комай, 
чителен

ната на своята 
то наброява къ 
съствие на генерал Миодраг

председател на републи- 
на комаи-

те от запаса има зна- 
I млади старшини, 

4янио за оабшевич,
канската организация 
дирите от запаса и гости от съсед
ните общини, за резултатите през 
изтеклия период и задачите през 
настоящата година говори до
сегашният председател на об
щинската организация Васко 
Алексов, Той особено и изтъкна 
работата на организацията в ус
ловията на разпадане на пре
дишна Югославия и появата на 
редица национализми в страната. 
За щастие в общинската органи
зация нещо подобно не е имало,

тъй като са и

>ра които да бъдат пред него, 
обни да го водят.

За нов председател на коман
дирите от запаса о избран Ми- 
ролюб Георгиев, а за секретар Ва
лери Станимиров. За членове на 
общинския отбор са избрани и 
Васко Алексов, Тошков Станчев, 
Иванка Петрова, Зоран Тодоров и 
Боголюб Миладинов.

градска община - в ре 
батска река, село П 
Бранковци. Това е още едно 
потвърждение, че експолатаци- 
ята на фосфатите в района на 
Босилеградска община трябва 
час по-скоро да започне.

аралово и
'1

В Лисина и околността й що започне 
експлоатация на фосфатите М.Я.

А.Т.
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ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ В СРЕДНОТО и основното
• ЯК 1 босилеградска общинаВСЕ ОЩЕ

ВМЕСТО ЕВТИН ХЛЯБ 
- "ЕВТИНИ ОБЕЩАНИЯ"

ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ЗАПОЧНАНа състоялите се през зимната ваканция кла
сови и учителски съвети в Гимназията и Основното 
училище в Босилеград бе обсъден успехът и 
поведението на учениците в края на първото полу
годие осъществяването на програмите и учебните 
планове, както и редица други въпроси, отнасящи 
се до работата на двете възпитателно-обра
зователни ведомства. Обща констатация е, че и в 
едното, и в другото ведомство по отношение на 
миналата година дисциплината на учениците е 
значително по-слаба, особено в четвърти клас в 
Гимназията и в осми клас в Основното училище. 
Когато пък става дума за успеха, той в Гимназията 

миналогодишно равнище, докато в Основното 
училище е по-добър с няколко процента.

Според данни, които ни представи директорът 
на Гимназията Гоне Глигоров от общо 269 ученика 
от първи до четвърти клас 131 ученика са без слаби 
бележки. От тях най-много са с отличен успех - 55 
ученика, 48 ученика имат много добър успех, 25 
добър и само трима са със задоволителен успех. 
Учениците със слаби бележки са повече от тези без 
слаби бележки - 138 ученика, от които 23 имат по 
една слаба бележка, 25 по две, а 90 по три 
Все пак, общо взето, успехът е на миналогодишно 
равнище.

В Основното училище успехът в края на първото 
полугодие, както подчерта директорът Тоше Алек
сандров, с няколко процента е по-добър по 
отношение на миналогодишния по същото време. От 
общо 957 ученика 756 имат положителен успех, а 
190 имат по една, две, три, четири, пет и повече 
слаби бележки. От учениците, които в края на 
първото полугодие са без слаби бележки, 242 имат 
отличен успех, 282 много добър, 200 добър и 29 
задоволителен успех. От тези със слаби бележки 63 
имат по една, 24 по две, 35 по три, 15 по четири и 45 
полет и повече слаби бележки. Десетус 
оценени поради различни причини. По 
успехът в началните е по-добър от този в горните 
класове. От общо 498 ученика в началните класове 
454 ученика са без слаби бележки (91 на сто), а в 
горните от общо 459, без слаби бележки са 302 (66 
на сто).

Босилеградчани нямаха трудности в снабдяването с 
хляб преди поскъпването му. Докато цената на брашото 
в магазините отдавно бе покачена, цената на хляба бе 
приемлива за всички, освен за хлебопекарите. Труднос- 
тите настанаха след поскъпването на хляба, когато 
хляб тип-500 с тегло от 600 грама стана 1,80 динара и 
особено поради това, че хлебопекарите (и в обществе- 

в частната хлебопекарница) не произвеждат от 
тип-850, който трябва да струва един динар.

Иван Пенев, директор на ОП "Прогрес", 
рамки е обществената хлебопекарница, казва, че по- 
евтин хляб ще произвеждат след като от държавата 
получат брашно тип-850. Тогава казва той, от целокуп
ното производство - съгласно Уредбата на Правител
ството на Сърбия 30 на сто ще бъде от по-евтиния хляб.

Хората, които с хляб се снабдяват от хлебопе
карниците, особено тези с по-плиткия джоб, казват, че 
"не вярват на тези обещания". Негодувайки защо не се 
произвежда "черен" хляб, един пенсионер поставя и 
въпроса коя формула да приложи, та пенсията му да 
стига за хляб от 1,80 динара.

С поскъпването на хляба рязко спадна и произ
водството му. В обществената хлебопекарница пре
ди поскъпването дневно, произвеждаха до 2500, 
сега едвам 1500 хляба.

учебния календар, за учениците от 
основното и средно образование в босилеградска 
община второто полугодие започна на 22 януари. 
Триседмичната зимна ваканция бързо мина и сега 
пак пред учениците са нови задължения. С целдо 
края на учебната година да осъществят по-добър 
успех и по-добри резултати на отделните училищни 
състезания, а те не са малко, ги очаква напрегант

ТРУ<%а отбелязване е. че почти всички ученици зим
ната ваканция прекараха в къщи. Само малко число 
ученици зимната ваканция са прекарали вън от 
Босилеградска община, във вътрешността, при 
свои роднини или приятели. По традиция и тази 
година изостана организираното провеждане на 
зимната ваканция. За беля и времето не беше най- 
подходящо, защото по-голяма част от ваканцията 
бе без сняг и затова много от учениците не са 
доволни от провеждането на ваканцията.

Зимната ваканция бързо замина и за просвет
ните работници, които освен че систематизираха 
учебния материал за второто полугодие, мнозина 
участвуваха и в съответни педагогически семинари, 
организирани от Министерството на просветата. 
Същевременно и тази година няколко от учителите 
от началните курсове присъствуваха на традицион
ните Януарски срещи на учителите в Белград, които 
тази зимна ваканция се проведоха за четиринаде
сети път.

Съгласно

ната,и

в чиито

о на

и повече.

В.Б.

ЧЕСТВУВАНЕ В УЧИЛИЩАТА
* И тази година на 27 януари се чествуваха све- 

тосавските тържества. По този повод в основното 
училище и гимназията се организираха редица 
манифестации.

След изпълняване на "Химна за Св.Сава“ се 
изпълниха рециатации и песни, свързани с делото 
на Св.Сава.

И в двете учебни заведения бяха организирани 
изложби "Св.Сава", организирани състезания по 
шахмат и др.дейности. Подобни прояви

° ДИМИТРОВГРАД
ченика не саНЕ СИ ПЛАЩАТ 

"ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
традиция -

е имало и в 
. В подведомственото 
имало и светосавски

И в едното, и в друго училище подчертават, че 
са реализирали учебните програми. Реализирани са 
и останалите запланувани и извънучилищни ак
тивности.

Почти девет хиляди дина
ра дължат частните фирми на 
общината неплатени наеми и 
комунална такса заедно с ли
хвата за миналата година. Не 
помагат много, както бе из
тъкнато на заседание на Из
пълнителния съвет, преду
прежденията отправени от 
съответните общински органи 
дължимите суми да се внасят 
до определен срок. Един срок 
вече измина, сега е даден 
последен ден и ако и той не се 
спази, членовете на Изпълни
телния съвет твърдо са ре- 
шили да отнемат разреше
нията за работа или да махнат 
обектите от местата.

А както бе изтъкнато нае
мите не са си платили (цялос
тно или частично) за мина
лата година бръснарница 
"Спорт", обущарската рабо
тилница на Емил Петров, "Ан- 
гопромет" и шивашката рабо
тилница, на Любиша Стефа- 
нович. Комуналните такси за 
монтажни и подвижни обекти 
не са платили Цветанка Алек
сандрова, Душица Тодорова,

подведомствение училища 
училище в село Бистър е 
колач.

Само две частни слад
карници чиито собстве
ници са потомците на из
вестния Сали, най-редов- 
но, в точно определени 
срокове плащат задъл
женията си. Това са слад
карниците "ПЧЕЛА" иП| 
КОД СИНАНА".

М.Я.

ДЕЦА ОТ ДИМИТРОВГРАД НА БОРОВЕЦ
Десет деца - ученици от Димитровград през зимната ваканция прекараха десет дни в 

известния зимен курорт в България БОРОВЕЦ, в организация на Министерството за обра
зование наука и техноловия, отдел Национален център за ученически отдих и туризъм. С 
димитровградските деца са били и деца от други страни. Децата са били приети от българския 
патриарх Максим.

Оча»

Главица Йладимиро ва, Жан 
Стоилков, Миряна Панова и 
Лиляна Алексич. Комунална 
такса за разрешение да пос
тавят сергии на тротоара съ
що не са платили за миналата 
година Аца Николов, Зоран 
Николов, Благой Цветков, 
Ивица Младенов, Игор Ан- 
джелкович, Цветанка Ман- 
грова и Горан Георгиев. До 
всички тях е отправено пос
ледно предупреждение с оп
ределен краен срок, в про
тивен случай ще бъдат взети 
най-остри мерки, включвайки 
и физическо махане на мон
тажните обекти от местата на 
които са поставени.

акава се до съответните институции, относно учищата в Димитровград да бъдат 
изпратени официални съобщения, за да може в бъдеще подобни акции да се организират по 
канален ред. С това ще се реализира договорът между двете съответни министерства от 
Югославия и България за този вид сътрудничество.

А.Т.

ШОКОЛАД
Започваше петият ден на месец ш

март 1993 годиниа. Побеснелеят вятър 
най-сетне бе спрян от брезата, разпер
ила клони пред офиса ми. Няколкото 
останали жълти листа, окуражени от 
победата, треперяха гордо.

Непознатият, току-що бе влязал в 
офиса, стоеше мирно, като царски 
ин и тревожно слушаше радиото: "Сра
женията между воюващите страни в 
Босна продължили и през тоя 333 ден 
на войната. Хървати и мюсюлмани 
възобновили атаките си срещу сър
бите". Беше ясно - той е от Босна. Има
ше около шестдесет и пет години, 
четирдесетина килограма, големи мус- 
таки, необърснат, плешив. Ушите му 
сякаш се прозираха, а очите му над
ничаха като че ли от бунар - едвам се 
виждаха от рошавите му, просребрени 
вежди.

ЮН1 щ

А.Т.

° ДОЛНО тлъмино во-

ЗЪБЪТ НА ВРЕМЕТО 
"ЯДЕ" ОБЕКТИТЕ

В сградата на някогашната сушилня на овощия в Долно Тлъмино, 
която на времето била собственост на някогашната Долнотлъминска 
земеделска кооперация, а сега на Общественото- предприятие 
"Напредък" в Босилеград, все още се намира около 20 тона изк- 
куствена тор. Кой го е съхранил тук, защо
още се намира тук не е известно. Според сведения на хора от селото, 
от помещенията на този обект са изчезнали 10 бъчви за ракия. Кога 
и как са изчезнали, не е известно.

Това между другото е констатирала строителната инспекция към 
ОС в Босилеград, която неотдавна контролирала състоянието на 
обектите на тази бивша земеделска кооперация в Д.Тлъмино, Бистър, 
Голеш и Бранковци. Инспекцията констатирала, че тези.обекти не се 
поддържат. Доколкото нищо не се предприеме, зъбът на времето още 
повече ще ги унищожава и те ще започват да рухват. Според преценки 
на строителната инспекция за поправка на обектите (шест сгради) са 
необходими около 400 хиляди динара.

За тези обекти, както и за други имущества на някогашна та 
земеделска кооперация (гори, ниви, ливади) в Общинския съд в 
Босилеград вече две години се води дело между босилеградски 
напредък , което предприятие счита, че са негови и регистри

раната преди две годнин и половина Земеделска кооперация 
апредък със седалище в Д.Тлъмино, която счита, че е правов 

наследник на бившата кооперация.

не е използвал и защо все

Аз съм бежанец! Младен се каз- ■ 
Не казвам се бежанец! -предстви ^ 

се непознатият, почти гневно.
Дядо Младен бил напуснал род- щ 

ното си огнище още преди Нова година.
С група свои съселяни

вам.

едвам спасил 
главите си, когато в селото им, неда
леч от град Яйце нахлули вражески 
войски. Селото им било превърнато в 
прах и пепел. Всичко било разрушено 
и изпепелено. Горял дори и камъкът, 
от който преди векове била построена 
селската черква. Беше дошел тук, при 
мен, за да се разпита за сина си, за 
когото повече от четири месеца Не

В.Б.
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° ПО ПОВОД ИНИЦИАТИВАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
ДРУЖЕСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ХУДОЖ-ници

ДИМИТРОВГРАД 
- ГРАД НА ЖИВОПИСТА

БОГАТА ДЕЙНОСТ НА ГАЛЕРИЯТА
яп^ТВг° ВЛе3е В граАа през широко разтворени врата. Само за няколко месеца са организирани 
десетина най-различни колективни и РРмо- 
стоятелни изложби на редица художници от Ре- 
пГтаЛ=в Т̂ВаЯЩ1,ЯТ красноречиво

1-10 август колективна изложба на ххлож-
9зЖ1ГПп1ТЧИ В пленеРа "Погановски манастир 93/94 Представени са 44 платна. Тази изложба 
о^?^?ВГуСТ 6 виАяяа в Пирот, на 29 август в Ниш 
3 На11о 55томвРи в Белград в Галерията на УЛУС’ 

лг-гг август самостоятелна изложба на 
художника Градимир Петрович от Белград.

22-31 август самостоятелна изложба на 
димитровградската художничка Миряна Денкова.

йпгЛо'т!^аВГуст в хола на Културния център под- 
6 ботилнип^ВепНа УчастниЧите в художествената 
дожници 4 Предотаввни оа 15 начеващи ху-

«,. ®"1® септемвРи, изложба на фотографии Царибродски отряд”. ^ н ^

=иар =№? ?37фРотогрИафии°наНЙован 
Шурдилович от Ниш.

25 октомври -10 ноември художници от Пирот-
ротстса^палета^йзложвн^са^^кспонати0

През януари т.г. изложби на Велча Велчев и 
ж&а на картини от пленера "Рибарска баня".

ра

ИДЕЯТА да се формира дружество на димитровградските 
художници е стара повече от една година. Раздвижи я група 
димитровградски художници, които живеят в Ниш, през есента на 
1994 година по време когато започнааха подготовките за организи
ране на изложбата "Димитровградски (царибродски) художници" в 
София. Беше формирана инициативна група, която трябваше да 
изготви необходимите документи. По-късно тази идея позаглъхна.

Тези дни група димитровградски художници беше приета от пред- 
седателя на Общинската скупщина в Димитровград Никола Стоянов, 
където се водиха разговори по въпроса за формиране на дру
жеството. Освен единодушното становище, че такава професионална 
обществена организация със седалище в Димитровград трябва да се 
формира и че е необходимо да се започнат подготовки, бяха 
изтъкнати идеи и предложения как художниците повече и по-организ- 
ирано да дават принос в културния и обществения живот на града и

ски

и зло

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЕЛЧА ВЕЛЧЕВ
худоВжникВВепчпН5*На Януари АимитР°вградският 
ТВООРШ П Илп! Велчев, понастоящем живеещ и 

в Испания, се представи пред много-
■ ГМЯ1ГГн^12и!^ТеЛИ на ИЗо6РазитеЛНОТО изкуство в рада с необикновена изложба, оприличена в мил- 
тимедиална експозиция - перф^рманс У

*СЪ1Аност за ПРЪВ път в нашата среда са пред- 
пР°стРанствени картини или обек?иАв 

определено от художника пространство въздействащи във времето. »»-»деи
"ео6икновеното 33 много посетители, че в град

ската галерия, наглед най-банални предмети етап 
пружинен кревет, дървена пейка с лежаща на нея 
кукла-просяк, и други битови предмети 
невната неотдавнашна употреба, 
ставляват интересни компози 
с оп

п?В°ред хУА°жника, неговата експозиция трябва 
авлява ча5т от “живяния му, юнешеско младежки живот. Картините, залегнали

ЕапнамВп^пл5,Т В Р°ДНИЯ МУ Димитровград, са залег Дълбоко в душевността му, па затуй кела 
вите и почти съсухрени ябълкови плодове про 
тягащи се към изначалните му рисунки и към много 
предмети на бита, могат да се схванат и като нес
бъднати детски желания.

До коя степен художникът е успял да увери 
своите съграждани, че всекидневните предмети 
сред които живеем, са дял от изкуството не може 
да преценим, понеже се касае са екпозиция, която 
досега не е видяна в Димитровград. Във’ всеки 
случаи този негов опит-обструкция, не е непозната 
в света на изобразителното изкуство. Безспоре 
още един факт; любителите на изобразителното 
изкуство в града не останаха равнодушни, всеки е 
понесъл със себе си свое усещане, впечатление, а 
ако художникът ги е накарал към размисъл, тогава 
може да бъде доволен: целта ^ постигната.

от най

о

8от всекид- 
могат да пред- 

«п,с^и1И КОМПОЗИЦИИ, В НЯКОИ ОТ КОИТО
юеделена функция са поставени и живи хора 
I върде интересно и оригинално решение пред

ставляват музикалните илюстрации на певицата на 
изворни народни песни от село Верзар Васка
Д1ГмиетровградК°РДеОНИСТа ГарИ Циганчето °т

2

5н е
х
Iо
о
ш -
рКАРТИНИ НА ПЛЕНЕРА "РИБАРСКА БАНЯ" О

5Ознаменувайки петгодишнината на Въпреки че художниците тематично не са обус
ловени кои мотиви ще вземат, повечето от тях са се 
определили за мотиви от прекрасните предели на 
Рибарска баня. Прелестите на Рибарска баня 
изцяло са пленили любопитството на повечето 
художници, па оттук пейсажът доминира на цялата 
изложба. Особено впечатлява “Сината планина", 
чийто колорит, въпреки синята боя, пленява с 
прозрачността си и оптимистичното настроение.

Естествено на картините доминират есенните 
цветове, с оглед на обстоятелство, че самият пле
нер се провежда през истински шедъоври на пей- 
сажа с маслени бои, докато 
художниците са се стремели с а 
шат впечатлението, струва ни се, са по-малко ус
пешни.

Тази експозиция е трет пореден принос и пред- 
значителен фонд картини за бъдещата 
Рибарска баня,

Ст.Н.

съществу
ването си и създаване на пленера "Рибарска баня“, 
в Градската галерия в Димитровград тези дни бе 
открита изложба на художниците-участници на 
пленера Рибраска баня 95". Според правилата на 
този пленер тази изложба ще видят всички градове, 
от които са били художниците-участници в пленера, 
а тъй като на този пленер е участвал и нашият 

Димитър Илихудожник-скулптор ев, то честта да 
видят създадените картини се падна и на Димит
ровград.

Представената експозиция наброява трид 
ина платна, предимно в техника маслени бо 
петнадесет автори. Между тях са доста млади 
художници, но има и известни художници, чиито 
имена се намират във върха на сръбското изобраз
ително изкуство. Между тях ще споменем: Васа 
Доловачки, Бранка Веселинович, Милутин Мит- 
рович. Владимир Янкозич и прочие.

есет- какво общината и градът могат и трябва да направят та димитровград
ските художници да бъдат още по-димитровградски.

НАИСТИНА, време е, а съществуват и много налични у 
димитровградските художници да бъдат димитровградски не само по 
това, че са родени или отеглото им е от Димитровградско, но по това, 
че те тук и творят, тук са техните произведения, тяхното творчество 
пулсира с живота на родния им град, а градът ги приема като свои 

че повечето от тях постоянно живеят и творят извън 
е вече пронесоха славата му навред из страната и в

същински

и, нз други
бстракции да вну-

на които
еловия

ставлява 
галерия в фаждани макар 

Димитровград. Т 
чужбина, но тс 
амб

това те могат да правят още повече - да бъдат 
асадори на димитровградската живопис и култура изобщо. 
Първата крачка в едно такова взаимно съживяване беше пленера 

"Погановски манастир1', в който вече четвърта година по ред участву
ват по няколко димитровградски художника. Изложбата на Слободан 
Сотиров и Методи Петров, колективната изложба на деветнадесетте 
димитровградски художника в София и други градове на Бъ 
бяха нов, силен тласък в това направление. Н 
се съ

Светлинен лъч блесна в очите му. Стана 
и ме прегърна. За първ път почувствувах 
обич на дядо Младен. Така се казвал и моят 
дядо, когото знаех само от приказките на 
татко.

знаел нищо. Той, синът му, бил единственото 
му чедо, останало на тоя свят, и затова же
ланието му да узнае нещо за него беше, стру
ва се, по-голямо от цяла Босна.

- Злата съдба ни заяде още преди вой
ната. Паднахме отведнаж, като ей тези лис
та от брезата - каза, посочвайки през про
зореца голата й корона. - Най-старият ми син 
замина в чужбина, далеч, отвъд океана дори 
и никога не се завърна. Жена ми дълго тлея 
след него, но не издържа. Наскоро след това 
най-малкият ми син се разболя. Живяхме с 
надеждата, че ще се намери цяр за него. 
Радваше ни, че и на него самият му се иска
ше да живее. Помощ търсеше навсякъде: и 
при билкари и при лекари, но и при врачки... 
Писа писма до Вава, Клеопатра, баба Ванга, 
Ветка Клисурска... Писа, но отговор не прис
тигна, или може би щеше да пристигне, но 
започна тази адска война. Синът ми, горкият, 
заболя от захарна болест. Пътищата пресек- 
оха. Инсулинът свърши и... Горкият, успяхме 
да го погребем над къщата, под брезата, еи 
като тази - посочи през прозореца.

Настоях да не го питам нищо. Достатъчни 
бяха сълзите му. Налях по ракийка и поръчах

Средният ми син, разбира се, стана вой- 
ник. С колегите си започна да отбранява 
Република Сръбска. У дома си идваше от 
началото само за уикенда, а сетне по-рядко. 
Беше шофъор и пътуваше много. За после
ден път се видяхме преди четири месеца. 
Надявам се, че от вас ще узная жив ли е 
къде ли е...Дядо Младен млъкна. Сръбна 
кафето. Погледна ме с надежда. Агенцията, 
в която работех разполагаше с имената на 
пленени и загинали. Списъците бяха върху 
бюрото ми. Започнах да ровя, четейки на 
глас Много бяха познати или близки на дядо 
Младен, синът му, слава богу, не се намира
ше на нито един от списъците.

лгария
дем

туция
която

а вълните на този по
я, инсти 
мечта,

отвреме-навреме се споменаваше като възможност, а след нея така 
пълноценно заживя, че днес просто е немислимо градът да я няма.

ПРЕДСТОЯЩАТА колективна изложба на димитровградските 
художници в родния град, която по броя на участниците и техните 
произведения трябва да бъде същински фествал на димитровфад- 
ската живопис трябва да бъде използвана дружеството на 
художниците и формално да се учреди, но още повече - за различни 
срещи и разговори, както между самите художници, така и на 
художниците с димитровградската културна общественост, с предста
вителите на властта, обществения и културния живот, където ще се 
проверяват и верифицират някои от съществуващите и изтъкват нови 
идеи и предложения, които всички заедно могат и трябва от 
Димитровгад да направят онова, което той, по броя на художниците 
си и техните творчески постижения, отдавна заслужава - град на 
живописта.

Бъдещето дружество, което трябва да бъде напълно само
стоятелна културно-обществена организация, ще бъде основен креа- 
тор и носител на идеите и активностите в това направление. Затова 
то трябва да се организира на най-широки начала. Освен професион
алните и художниците, които своя талант самостоятелно са разви
вали, трябва да се създаде възможност негови членове да бъдат и 
граждани, стопански и други организации и институции, на които 
живописта и художниците са им при сърце, обичат ги са техни 
почитатели, готови материално и на всеки други начин, да им окажат 
подкрепа.

която°до^гюж6ата нТ^лобода^&о-п^ро^бешеГсхшо-Да се отбием до кръчма. До пийнем по 
едно. "Мющулук" да дам за сина си. За сина 
си, едничкият останал, "мющулук" да дам! 
Имам десет марки.

-Ще се отбием друг път, сега ме чака 
много работа - казах, повдигайки чашата с 
цел да наздравим и да подсетя дядо Младен, 
че още не е изпил ракииката, която му бях 
налял. ‘

Пак ме прегърна и заплака. Като дете 
заплака. Струва ми се, тоя път от щастие. 
Изпратих го до вратата. В коридора вече- 
чакаше жена с дечица.

Сега, пред мен стоеше жено с ново съдба. 
Но, за щастие, не като съдбата на дядо Мла
ден Тя търсошо подслон, за до се завърне в 
Република Сръбска. Ко го я изслушах, вдиг
нах слушалката и започнах да набирам ном
ера на компетентното министерство в Пало. 
Исках до помогна но жената. Набирам, а пред 
очите ми дядо Младон. Дори и но заболязах 
кога отново е влезнал в офиса ми.

-Да си ми жив и здрав хиляда години! 
Списъците на загиналите и пленените дано 
ти намелеят. Ето моя "мющулук" - каза 
дядото, пъхайки ми в ръцете голям шоколад.

Искаше ми се да не го взема, но се 
опасявах да не го обидя. Все пак 1 мющу- 
лукът" си е "мющулук" и не е проста работа!

Благодарих му, изпращайки го до вра
тата. На прага ме прегърна_ силно и си за
мина, укривайки новия порой от сълзи.

Телефонът иззвъня. Обаждаха со от Па- 
ле. Има начин да се помогне на жената. На 
изпращането пречупих шоколада и го дадох 
на дечицата й.

Слод експонираното й в София, Кюстондил и Варна в Репуб
лика България, къдото предизвика голямо внимание и интер- 
осованио, организаторът на изложбата "Димитровградски-цари- 
бродски художници" - Издателство "Братство", я върна в 
страната. Катринито и скулптурите са предоставени на худо- 
жостваната галерия в Димитровград, където наскоро трябва да 
бъдо открита. Към деветнадесетте художника, които участвуваха 
в изложбата в България, в Димитровград трябва да им се 
приобщят ощо неколцина димитровградски художници, които по 
различни причини но участвуваха в изложбата по вроме на ек
спонираното й в България. Предстоящата изложба на димит
ровградските художници в родния им град що бъдо най- 
и най-проставитолната досога, организирана тяхна колективна

масовата

(В слодиащия брой: ДАНЧО) изложба.
Венко ДИМИТРОВ

о1 ФЕВРУАРИ 1996 г.БрятстВо



СЛУЖЕБНИ ОБЯЕЩ

скупщина в ДимитровгродГна сесия, проведена на 22.12.19* година прие следното

РЕШЕНИЕ

о и-пнгтмтУиИОННИЯТ СЪД НА СЪРБИЯ АНУ-Въз основа на член 27 на

до-
СНАБДЯВАНЕТО

УСТРИ-
ПЪТ- В РАЗРЕЗ С КОНСТИ

ТУЦИЯТА И ЗАКОНАЧлвн 1 започване на публичното му обсъждане и об-

тройствеж^гГроектна^^ст от индустриалната зона

™ в а ~на от код.парцели 6р. 1224 и 1625 (2 КО Димитровград, Димитровград, 
върху които дд'приемането на пДана нищо не може 
да се застроива, а най-късно две години от деня но 
приемането на настоящето Решение.

Член 2
Планът ще се изработи въз основа но генер

алния градоустройствен план с предназначение за 
индустриалната зона и съществуващите кодас- За своята работа комисията дава отчет, 
трални основи, които ще изготви Службата за съдържащ данни за проведеното публично оо- 
кадастрални недвижимости в Димитровград. съждане и отчетът е съставно част но ооосно-

Член 3
Градоустройственият проект ще изготви пред- Член 7

приятие, вписано в регистъра на съда за След реализиране на настоящето Решение 
изпълняване на такива дейности, а изработката на Общинската скупщина ще приеме градоус- 
плана ще финансира "Пи Мъзгош" от Димитровград, тройствения проект.

Член 4 Член 8
Проектоплана ще изнася на публично об- Настоящето решение влиза в сила в осмия ден 

съждане. Едновременно с изнасянето на плана на от публикуването му на информационното табло в 
публично обсъждане същият се обсъжда и от страна Общинската скупщина в Димитровград Брои: 01 -06- 
на специалисти. С изнасянето на плана на публично 12
обсъждане от специалисти се разгласяват чрез В Димитровград 22.12.1995 год. 
вестник “Братсп-во“ най-късно 15 дни преди ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Председател, Никола Стоянов, дипл.инж.техн.

ганизафЛп^и^занаят^иите в^Босилеград^Райчигювци

СГГиТе УнЧе0оСтТДВаавТнВа
съд на Сърбия, който оцени, че решението на ОС в 

законите.

в

Член 6
За публичното обсъждане и обсъждането на 

плана от специалисти всяко заинтересовано лице 
има право да изнесе писмена забележка върху 
плана и същата да обоснове и изнесе пред комисия.

Член 6
ОС в Босилеград през май миналата година с въпросното 

решение задължи домакинствата в тези две селища да участват 
с по 100, а предприятията, организациите и занаятчиите с по 100 
до 2500 динара. Очакваше се по този начин да се съберат около

цени конституционността и законността на решението. -Консти
туцията на Сърбия, казва се покрай другото в решението на 
съда, предвижда заплащане на данъци и други даждия, които 
са утвърдени в законите. Понеже в разпоредите на Закона за 
комуналните такси ползването на водопровод не е утвърдено 
като основа за въвеждане на местна комунална такса, ОС не 
е могла да я въвежда".

През изтеклото лято тези две селища нямаха проблеми с 
водоснабдяването, понеже водата в съществуващия водопровод 
бе подсилена с вода от бунар. Но, не всички работи, например 
изместване на градската канализация и уреждане на мястото 
около кладенеца, са завършени. Причината е проста: няма сред
ства. Потребителите нерадушно заплащаха вноските си, а и 
общинските органи не настояваха да се съберат парите, така че 
въз основа на общинско решение досега са събрани само около 
6,5 хиляди динара. В ОС подчертават, че парите ще бъдат вър
нати и че тези работи ще се завършат със средства от но
вовъведеното петгодишно самооблагане.

ванието на плана.

Въз основа на' член 27 на Закона за планирането и 
("Сл.гл.РС, 6р.44/95), Генералния градоустройствен план 
36 на Устава на Димитровградска община "Междуобщински 
скупщина в Димитровград, на сесия, проведена на 22.12.1995 година взе

л уреждането на пространството и селищата 
("Межд.служебен вестник Ниш", бр.3/92) и член 

сл.вестник Ниш“, бр.27/91, Общинската

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗРАБОТКА НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

МАНСАРДИ ВЪРХУ ВСИЧКИ ОБЕКТИ С РАВНИ ПОКРИВИ В ДИМИТРОВГРАД
В.Б.

Проектопланът се дава на публично обсъждане 
най-малко от 30 дни на информационното табло в 
Общинската скупщина в Димитровград.

Член 5
За публичното обсъждане и обсъждането от 

специалисти ще се грижи комисия, образувана от 
Общинската скупицна в Димитровград. В течение на 
публичното изнасяне всяко заинтересовано лице 
има право да направи писмена забележка, която да 
обоснове пред комисия.

Член 1
° "АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАДПодготовка за изговтвяне на градоус

тройствени проекти за изграждане на мансарди с 
наклонени покриви върху всички жилищни, делови 
и промишлени сгради, имащи равни покриви в град 
Димитровград. НОВИ ЦЕНИ 

НА ПРЕВОЗА
Член 2

С настоящия план се разработва Генералния 
градоустройствен план при зачитането на всяко 
предназначение на кадастралните основи, 
издадени от службата за кадстрални недвижимо
сти. За своята работа комисията дава отчет, Автотранспорт от Босилеград тези дни утвърди нови

съдържащ сведения за проведеното публично об- Цени на превоза на пътници с неговите рейсове. Ето цената 
съждане и отчетът ще бъде съставна част на плана, на билетите на линиите в общината и до Белград и Скопие:

Член 7
След реализиране на настоящето Решение 

Общинската скупщина приема проектите.
Член 8

Настоящето Решение влиза в сила в осмия ден 
от изнасянето му на информационното табло в 
Общинската скупщина в Димитровград.

Член 3
Градоустройствените проекти ще 

предприятие или организация, регистрирана за 
такъв вид дейности, а ще ги финансира инвести
тора, относно ползвателя на вече съществуващия 
обект.

изготви явно

Член 4
Проектопланът ще бъде изложен на публично

място.
Същевременно с излагането на плана ще се 

води и разискване от страна на специалисти.
Излагането на проектоплана на публично място 

и обсъждането от страна на специалисти ще се 
помести и във в."Братство" най-късно 15 дни от 
започването на публичното изнасяне и 
провеждането на обсъждане от специалисти.

Брой 01-06-13
В Димитровград, 22.12.1995. год.
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД 
Председател, Никола Стоянов, дипл.инж.техн.

наРС™^^

3/92) и член 36 на Устава на Димитровградска община (Междуобщински сл.лист Ниш, бр. 27/91), Общин
ската скупщина в Димитровград, на сесия, проведена на 22.12.1995 година изгласува

РЕШЕНИЕ
ЦИОННИЯ ПЛАН НА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩ1 

ПЛЕКС ЗАД НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПРЕСЕЧКАТА С ул "8 
СВЕТОСАВСКА В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГУЛА НИЯ КОМ- 
МАРТ" И На автогарата в Босилеград

• БОСИЛЕГРАД - ГОРНА ЛЮБАТА. Четвърти киломеньо
'горГлюбГа^бОдана^а ^ ‘ 5; Д°™а Любата ' 6
МлекоминГцРиАД4; Р^бГрАци АН5-^ранковскЧиемоот'- 51а

Бистър ^8; До^5н0о'ТлИъМаиЧноВ? в/б; Го^ТХно7^ 
динара40™”3 ' 9'50' БаратарЧи ' 1°: Караманица - 12

Член 1 публичното му обсъждане и провеждане на об-
Подготвя се изработка на регуляционния дял на съждане от страна на специалисти, 

част от жилищния комплекс до новата детска град- Проектопланът се дава на публично обсъждане
ина-до пресечката с улица "8 март" и "Светосавска" най-малко 30 дни на таблото в Общинската 
до съществуващото ТС 10/0 4кв, обхващаша след- скупщина в Димитровград, 
ните кадастрални парцели: 136,137,138, 5691,3328 Член 5
КО Димитровград. За публичното обсъждане и обсъждането от .

страна на специалисти се грижи комисия, организи- 
Планът .ще се изработи въз основа на генер- рана от Общинската скупщина в Димитровград, 

алния градоустройствен план с предназначение за В течение на публичното обсъждане всяко заин-
частно квартируванес гъстота до 50 жители на един тересовано лице има право да даде писмена за- 
хектар и съществуващата кадастрална основа, бележка върху плана и забележката си да обоснове 
която ще се издаде от службата за кадастър на в обсъждане пред комисия, 
недвижимостите в Димитровград. Член 6

Член 3 За своята работа комисия дава отчет, съдър-
Регуляционният план ще изработи предприятие, жащ данни за проведеното публично обсъждане и 

вписано в съдебния регистър за изпълнение на по- отчетът е съставна част на обоснованието на плана, 
добни дейности, а изработката на плана ще финан- Член 7
сира Димитровградска община. След реализиране на настоящето Решение

Член 4 Общинската скупщина ще приеме плана.
Проектопланът се дава на публично обсъждане. Член 8

т/Лп?иипРл?'еНН° ° излагането на проектоплана на Настоящето решение влиза в сила в осмия ден
ия ~по?ЪЖДаНе ще стане И обсъждане от след изтъкването му на информационното табло 

страна на специалисти. Общинската скупщина в Димитровград
/ Пускането на проектоплана на публично об- Брой: 01-06-9 

съждане и обсъждането му от специалисти става и В Димитровград, 22.12.1995 год 
посредством в. Братство най-късно 15 дни преди ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Председател, Никола Стоянов, дипл.инж.техн.

Член 2

• БОСИЛЕГРАД - БЕЛГРАД: Долна Лисина - 3; Горна 
Лисина - 3,50; Божица -6,00; Шесто - 8; Промая - 8 50‘ 
Сурдулица - 12; Владичин хан - 13; Лесковац - 23' Ниш ^ 
27, Алексинац - 29,50; Ягодина - 38; Белград - 57 динара.

• БОСИЛЕГРАД - СКОПЙЕ (през Власина): Враня - 17 
2^50°дина Чукарка ' 18'50' Куманово - 20; Скопйе ^

Цена на билетите за багажа:

• багаж^нгГпъ ^инара‘ наА^0О км - 4 динара (за обикновен

• За багаж до 30 кг се плаща: до 200 км - 3; над 200 км - 4
динара. п

• За багаж от 30 до 50 кг'се плаща: до 200 км - 5; над 200 
км - 7 динара.

в
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■ ПОЛ1'вФбЕелРграРд 1996 Г- В ХОТЕЛ "МЕТРО- На 22 януари т.г. 
нашият скъп и об на 69 години почина иман

° ШАХ

НА СЪРБИЯ ВЕНСТВО НА МЛАДИТЕ ШАХМАТИСТИ

"тагвтГ"3*
ЧЕТВЪРТА 

БОСИЛЕГРАДСКО 
-ЦАРИБРОДСКА ВЕЧЕР

Двадесет и деветото първен- 
_ ^ на Сърбия за млади шахма

тисти, което се проведе в Ниш с 
участие на рекорден брой участ
ници (340), за димитровградчани 
е от значение понеже Бояна и 
Анита Алексови се класираха за

ЮПо°времеР^състезанието бе ството "пои^ъ ИМ 46 Н3 дпъРвен'игакг! -кг~
званието републикански съдия.
Инак, той е председател на шах

матния клуб "Цариброд" (и баща 
на Бояна и Анита).

От останалите участници Вла- 
дан Игич зае 16. Иван Стоименов 
20, Георги Ранчев 36, разбира се 
всеки във своята конкуренция.

белгРаДския хотел "Метропол" на 14 февруари 
гол пййУ?.Ж се състои ЧЕТВЪРТА поред БОСИЛЕ- 
ГРАДСКО-ЦАРИБРОДСКА ВЕЧЕР. Манифестацията 
ще започне в 20 часа, съобщиха тези дни организато
рите Йордан Веселинов и Цецко Каменов.

СТВО

За веселото настроение на участниците в тази вече 
традиционна земляческа среща на преселници от Цари- 
ородско и Босилеградско в Белград и околността му ще 
се грижи оркестърът на Предраг Милев-Драговитчанин.

Организаторите изтъкват, че и тази година нашенци 
в югославската столица проявяват голям интерес за 
нашето събрание" в "Метропол" на Св. Трифон Заре

зан. Миналата година в царибродско-босилеградската 
вечер са участвали над 200 нашенци и този факт 
източник на настоящия оптимизъм на организаторите, 
още повече, че сага общите обстоятелства са по-добри.

За цената и останалите подробности заинтересова
ните нашенци могат да се информират по телефона, 
като наберат номер (011) 28-30-122, Ценко Каменов.

БОГАТИН АРСЕНКОВ 
МЛАДЕНОВ

от село Църнощица, Босилеградско. 
пенсионер на ЕИ - Ниш.
Погребението стана на 23 януари вД-е.

° НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ В ЮГОСЛАВИЯ
И РУЖИЦА АЛЕКСОВА 
МЕЖДУ НАИ-ДОБРИТЕ

Поклон пред светлата 
съпругата Драгослава,
дъщерите Лиляна и М _____
Иван и Симеон и сестрите Д< 
Стевка.

иу памет от: 
семействата на 

братята 
шнка ие

Както е известно Югослав- стрелците и Ружица
олимпииски комитет про- застана на първо място заедно с 

наи"А°6Рите спортисти Ясна Шекарич и Мая Степанович 
през миналата година. За димит- На европейското 
ровградчани и всички любители 
на спортната стрелба е от зна
чение, че в състава на отбора на

ТЪЖЕН ПОМЕН
и 1996 

мъртта

Алексоваският
На 10 
го д
и дядо

януар 
ини от ст

год 
на >

ина изминаха пет 
нашия скъп татко

първенство тя 
спечелила бронзов медал.

К.Г.
ДС.

° ФУТБОЛ:
БАЛКАНСКИ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКИТЕ Благодарност

На 2 февруари 1996 година изтичат четиредест дълги, тъжни дни 
откакто не е с нас

Към горната част на табелата заминаваме на седемдневни 
футболният клуб Балкан- подготовки в Звонска баня. След 

ски , които се състезава в завърщане продължаваме с 
I имошка зона се класира на де- подготовките на терена с няколко 
вето място. Играта на клуба през 
последните няколко кръга 
надежд^ 
бола в Д
се премести и в горната част на пролетната част на първенството 
табелата. В- започналите подго- Петров казва че отбора е останал 
товки тренъорът Александър в същия състав, дори и засилен с 
Петров работи с дваестина фут- двама добри играчи. "Освен това 
болисти в спортния център и програмата ни отговаря тъй 
"Парк". като от първите четири мача

-Ще работим тук две седмици, играем три в Димитровград, 
навън или в залата, зависи от вре- Целта ни е да бъдем 4 или 5 на 
мето. Около първи февруари табелата", добавя Петров.

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Без него остана нашия дом празен, останаха болка и слъзи. На 

нашия съпруг, баща, дядо и сродник сме благодарни за всичките му 
житейски дни, в които ни е дарявал с любов и грижи. Ще помним и 
почитаме неговото дело.

Той беше дълго време болен и в борбата ни да му помогнем в* 
болките му ни помагаха нишките лекари от Клиниката и Дома на 
помощта в къщи. Лекарите и сестрите с висока професионалност и 
хуманност и на високо равнище изпълниха своята длъжност. Благо
дари!

приятелски срещи за да можем 
ава по-подготовени да започнем 
ут- първенството - казва Петров.

На въпрос какво очаква от
$и на любителите на

имитровград. че може да
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ,

гим. преподавател в пенсия и дъл
гогодишен директор на Цариброд- 

ската гимназиям им.
лагодарим на колектива на Здравния дом от Димитровград, 

които масово присъствуваха на тъжното му изпращане на последния 
му път.

Вреието изиина но не успя да намали 
тъгата по него.
Вечно благодарни неговите деца: 
Олгица, Георги и Лиляна със сеией- 

га си.
На колектива на издателство "Братство" и на неговия директор 

господин Венко Димитров благодарим, че ни посетиха и изказаха 
съпричастие в нашата болка. На господин Венко Димитров благо
дарим, че произнесе прощална реч.

На нашата роднина, госпожа Лили Нейкова благодарим, че с топли 
думи се прости от покойника ни.

Благодарим на съседите от 
блока ни, ул.Филип Вишнич 7 за 
положения венец и съболезно
вания.

стват

ТАБЕЛА
1. РУДАР
2. КВАРЦ
3. КАБЛОВИ
4. ЙЕДИНСТВО (П)
5. ЙЕДИНСТВО (БП)
6. ХАЙДУКВЕЛЪКО
7. БСК (Бог)
8 ЛУЖНИЦА 
9. БАЛКАНСКИ

10. КРИВЕЛЪ
11. БСК (Бук)
12. БРЕСТОВАЦ
13. ОЗРЕН
14. ПУТЕВИ
15. СЛОГА
16. ИМТ

I ТЪЖЕН ПОМЕН15 11 2
15 10 3
15 10
15 8 3
15 7 3

2 48 19 (+29) 
18 (+21) 
17 (+13)
16 (+14)
17 (+5)
15 (-3)
27 (+4)
36 (-4)
25 (-2)
30 (+2) 
29 (-10)
31 (-8)
25 (-7)
28 (-9)
37 (-18) 
40 (-27)

35
Изиина половин година от смъртта на 
нашата иила и незабравима майка и 
баба

2 39 33
305 30

I-30 274 Благодарим на роднините, 
близо и далеч дойдоха 

да поделят с нас нашата болка.
Благодарим на близки и 

познати, които лично или с теле
грама изявиха съболезнование, 
или присъствуваха на погребе
нието.

245 22 които от

12 2415 3 57
31 232 615 7

221 7 3215 7
|218 23 

7 32
15 7

19 (-1) |15 6 2 
15 6 1 
15 5 2 
15 5 1 
15 5 1 
15 5 1

Опечалено семейство Велчеви
198 19 (
178 23
16189 НЕВЕНКА КАМЕНОВА 

от Димитровград
|ремето нуиолимо тече. но тъгата ник

ога не ще изчезне от нашите сърца. 
Поклон пред светлата й памет'

Опечалени: син Васил и дъщеря Райна 
със семействата

16199 На нашия обичан и помити сьиру|. баща, дядо и сродник

Тодор Велчев
година що дадои чотиридесотдновна панихида, 

що со състои от 12.00 часа на гробището в Ниш. 
минава, а празнотата, болката и тъгата що останат за винаги.

Семейотво Велчеви

16199 В

з (-1)131 13115
1996но 2 фовруори 

Панихидата щ< 
Вромого ЩО IД.с.

°ДИМИТРОВГРАД
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 20 февруари тези година се навърш
ват две години от ненадейната и преж
девременна смърт на нашия син. брат 
чичо и вуйчо.

ГИМНАЗИЯТА ПОЛУЧИ 
ФИЗКУЛТУРНА ЗАЛА

ТЪЖЕН ПОМЕН
ършават ! 
скъп I

На 30 май 1996 год 
0 години от смърт

1996 година оонппI Нп 29 януари 
I 10 ГОДИНИ

нвпг
пата

има се нао 
а на нашия

ъри
нлнртго нп

: скъпо

Свети Сава, защитник на училищата в Сърбия, в Димитровград бе 
ознаменуван и в двете училища. Най-тържествено беше в Гимназията, 
където по този повод Никола Стоянов, председател на Общинската 
скупщина, предаде на употреба физкултурна зала. За тази цол са 
преправени помещенията, предназначени за работилница по време на 
насоченото образование. Помещенията имат 315 м ползваома площ I 
и освен залата за физкултурни упражнения, има и малка зала за 
гимнстика, две бани и тоалетни помещения.

Освен общинското ръководство, на тържеството присъстваха и 
Душко Иеремич, координатор в просветното министерство на Репуб
лика Сърбия и свещеникът Александар Джорджевич.

А.Т.

I

ЦВЕТАН ТОДОРОВ 
магистър-технолог в ГИД от 

село Мои
ини бързо из 

заличат споме 
себе си. Т 

иге сърца.

ОБЯВА I нци
>минаха, но не 

ните. които ти 
и остапаш за

ВАСИЛI ЦВЕТАНКА Доо год 
успяха да; 
оетопи сп 
винаги в н.

Продавам къща в Димитровград на ул. "Мо^
| Пияда" N26: жилище 66 м"1, два локала по 28 м и |

ЛГЮ^а допълнитвлни”информации ползвайте тел.(018) | 
40-188.

штштят

а
АЛЕКСОВИ
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* забава* сати Ра
БОГОЯВЛЕНИЕ

Нови дрехи облечете 
и към църквата тръгнете 
след това с тълпата 
упътете се към реката, 
по старому: и стари, и млади 
ТАМ крстът ще се вади.
Но уви! Дядовата не се сбъдна. 
Ктиторът се обадил сам

църквата подарил казан!
- Казанът е сгода
и в унисон с комунистическата
мода-
не бива "кумът" с краката 
да замърсява реката!
За ктитора разбрала 
баба Зана
и го благословила: - дано на 
оня свят се къпе в 
казана!

На заник камбанен звън 
въздуха разтърси 
внимавайте хора - 
днеска не се мърси!
Дядо попът брадата си глади 
Богоявление е утре - 
кръстът ще се вади. 
Провидението каза:
- На днешния ден снето 
е пердето
честните на Христос 
ще видят лицето.
Старият дядо домашните учи
- Утре ставайте рано, 
въздържате се, 
веднага не яжте. не пийте 
първо погледнете... смързнени 
ли са пихтиите.

ПРАЗНИЦИ
и на

■ я мислим дека смо нийе народ що най-млого

па унеделюту не ни остаю два-три дъна да работимо.
. Тука преди Новуту годину срете ме йедън братовчед 

от Совию.
-Здрасти, брат ми!
-Здрасти - кажем му я.
-Ти българин ли си? - поче он право у ребрата.
-Па българин съм! - отговарам^му я и нещо ми се 

оти ми ие писнуло от това кои кикъв ие, малко ли

Радко СТОЯНЧОВ

мучи, 
па де кървнина.

-Е като си българин, ще празнуваш ли българската 
Нова 'година, българският Божик и останали български 
верски празници?

Мислим се кво да му отговорим, я и не знам кига су 
им празниците. Он изгледа разбра работуту. бъркну се 
у джеб и ми даде църковно календарче:

-За справки, братче! Да не погрешиш!
Я зину да му кажем нещо, ама он ме испревари:
-За Божик сме при тебе. Гледай да не се изложиш...
Я се найдо у небрано: кико да славим Божич, ка у 

село никой не слави? Елем, реко си, че се подготвимо 
с бабуту, ама на комшийете нема да казуиемо кво 
славимо да не ни се,смею.

Тамън прекарамо горе-доле некико, исквича йедно 
прасе, открекаше две-три кокошЬе, минуше две 
неделъе. те ти истресе се друг братовчед от Кра- 
гуиевац:

-Здраво-живо. брат!
-Здрасти!
-Бога ти, знаш ли кой йе празник сутра?
-Кой? - питам га.
-Па БожиЬ. брате!
-Знам, знам! - реко я и вати нещо сърце да ми дзебне.
-Слава йе. брате, немой да се обрукаш!
Я стисну плечЬе: ко че се обрукам. Пак исквича 

йедно прасе, отидоше йоще две-три кокошЪе - 
преславимо некико... Гледам бабата пребледнела, ама 
си Ьути. Чека да си отиде гостът, па ми рече:

-Кво йе това чудо. Манчо. Досъга ни бранеоше да 
празнуйемо йедън Божич, а съга се истресоше два?

-Ела това йе да навакшемо от порано! - гледам да га 
обърнем на майтап.

-Че навакшеш. ама прашчината отсквичаше. 
кокошЪете открекаше. а за другото не чу и да оратим.

Съга седим и гледам у кален дарете и си мислим: 
български. сърпсЪи, световни празници - нема у 
неделюту дън да не йе неписан с цървене букве. Ако 
тека продължи - куде че ми йе краят?

Оцутра вати да се пременуйем. Бабата ме гледа и 
се кърсти:

-Манчо, да не си мърднул малко? Защо су ти тея 
нове дрейе?

-Че- и 
идем за

-Манчо!
-Нема кво, Манчо! Има да се договоре кой Божич да 

празнуйемо. Знайешли ти колко светци има. Не знайеш. 
И я не знам. Ама и колко да су ка Ьи помниш с две - 
излазе цел булюк.

-Добре, айде за Белград и Совию рече за 
идеш, ама заЩо че идеш у Рим?

-Че идем при папуту. Кажу он йе Божйе намесник на 
Землюту, па може и он да помогне...

-Чекай, Манчо, може и да не идеш и пак да се реши...
-Кико? - зину я.
-Епа отсъга натам думай не си ни българин, ни сър

бин, а турчин. Они немаю тия светци...
Се до на троножцатога, па си мислим: "Права йе 

бабата. Кво че ми фали да кажем да съм турчин - они 
бар не йеду прасешко. А отдека да знам не съм ли 
турчин: петстотин године су били по наши краища, 
може некоя прабаба да се йе и спетляла с некога 
турчина!".

° НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ
ПОСТИШ ЛИ, БАТА-КОСТАДИНЕ?

НАШЕНСКИ
ДЕФИНИЦИИ

• РЕВОЛЮЦИЯ - 
ка се збодат богатите

“Едно време - често разправят нашите стари - целата мука беше за това пусто 
ядене. Ореме, копаме, садиме, жнееме, вършеме, сбираме по градините 
нема“. В това и такова време някой си Костадин от едно босилеградско село и рогатите, 
намерил оригинално решение за проблема с "пустото ядене". Все ще се нарече • ПОРНОГРАФИЯ 
при някого уж за "много важна работа", ще седи, ще разправя бабини деветини - на жената ка се ви- 
все докато домашните седнат да ядат. И тъй като в този край като свещен завет ди црепката. 
се предава от поколение на поколение задължението
с ядене и пиене дошлия при тях човек , Костадин си хапвал "до душа и до гу 

Разбира се, хората след време разбрали терка на Костадин и започнал 
редпазват. Възрастните ставали рано и събуджали децата:
-Стайте и мийте се, да ручаме, додека не е дошъл "тай Костади 

не се събирали, докато някой не провери няма ли отж 
»н“. Ако навечер залае кучето, вечерята не се слага на масата, до 

не се провери дали не иде "тай Костадин". Обаче и "тай Костадин" разбрал каква 
е работата и започнал да прилага разни тактики. Така "уловил" едно семейство 
точно

и пак

на домашните да поканят 
ша". 
и да

• ЖУРНАЛИСТ - 
Р Да 
за се

• ЛЕКАР - млади. 
жени пипа, а на ста
рите им пише рецеп
ти.

• ПРИВАТИЗА
ЦИЯ - айдучина за 
големците.

• АЛКОХОЛИК - 
мокроносица.

• ТЕЛЕВИЗИЯ - 
лъжем те да се сме
еш.

те изпъ
не сетиш.

маисто| 
же, пад

се п
н".

На обед 
.“тай Костади

якъде да иде 
като

преди обеда. Домакинята веднага прекратила подготовката, домакинът 
започнал на бърза ръка да го разпитва защо е дошъл, но Костадин здравата 
решил да не изпусне обеда. Тогава мъжът намигнал на жената си, което 
означавало, че е намислил спасителен план, и попитал Костадина:

-Постиш ли, бата-Костадине?
-А-а, постим, постим. Свака среда и петък и свите п 

пости, свак дън си постим и че си постим све до Бъ,|
Господа и църквата!

Щом чула това, домакинята грабнала тиганя, сложила в него две лъжици маст, 
на едно от децата си заповядала да донесе яйца, другото пратила за сушено 
месце. Обаче “тай Костадин" не се мръднал от мястото си. След като се накъркал 
пържени яйца и сушено месце, той най-невинно обяснил:

-Я постим кага съм си дома, а кага отидем некаде, може какво има. 
Я си уважавам дом ач и но!

юсти. Ете сега са божичеви 
дни вечер. Я си уважавам

• МОДА - жена ка 
си натръгне вустано.

СЕКСУАЛНА • 
РЕВОЛЮЦИЯ - ка се 
жени скарат за оная 
работа.

• МЕТЕОРОЛОГ - 
зяпач по облаците.К.Г.

КОЗАТА ПИШИ ОВЦА • АСТРОЛОГ - 
вражалец.

• ШОФЬОР - ка-През 1950 година беше приет закон за избиване на козите “поради голямата _
вреда, която те нанасяли на горското стопанство". Козите обаче бяха от жизнено руцар на лимузина, 
значение за жителите на село Ракита най-вече поради общата увереност, че

...... ска болест силикозата.
ОБУЧ^ВУЕЗИЧНО 

НИЕ - ка се 
язик отка- 

ата.

козето мляко е силно лекарство против тежката минъор*
Затова и дядо Асен Чивуртата решил да не спази докрай закона и оставил една маичин 
бяла коза да живее заедно с овцете му. ра у ма

Минала една година и някой наклеветил дядо Асена при горския пазач. ф ЕТНОГРАФ 
Разбира се, горският веднага решил да вземе мерки. Срещнал дядо Асена и го залзиоа V потулите й 
предупредил: саите

- Бая Асене, бре, ти имаш коза, а това не е по закона... _
-Каква коза? • ШОПИ - бъл-
- Бяла коза, ей тая що иде с овцете гаропитекуси.
- Е, какво? Щом иде с овцете, пиши я овца!

ио
йн;

дем при патриярхатога у Белград. 
Совию, а после може да идем и у Рим...

а оттам че
Й.Миланов Иван НИКОЛОВ

УСЛОВИЯ кво че
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