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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
V 1

ГОДИНА XXXVIII *БР0Й 1618/19* 1 ЯНУАРИ 1997 г.* ЦЕНА 2 ДИНАРА
В ЦЕНТЪРА НА БЕЛГРАД НА 24 ДЕКЕМВРИ СЕ СЪСТОЯ "МИТИНГ ЗА СЪРБИЯ"

Милошевич: "НИКОМУ НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ 

ДА РАЗДЕЛЯ И ДЕСТАБИЛИЗИРА СЪРБИЯ“
• Във връзка с политическата обстановка в страната председателят на Сърбия каза, че целта на демонстрациите е да се затрудни 
икономическото ни развитие и да се застраши интегритетът на Югославия и Сърбия" • От това искам да отделя онези млади хора, които 
искат да се премахне неправдината във връзка с локалните избори и затова обещах на студентите, че ще помогна да се утвърди истината, 
но истината и всички проблеми трябва да се решават в институциите на нашата страна"

ките ни фабрики, правда е да от тези техни покушения ние 
могат да се върнат на робот- ще излезнем не по-слаби, а 

си места всички работ- по-силни. Ще излезнем не по- 
ници, правда е да могат те да слаби, а по-силни, понеже под 
заработят на работните си заплахите и натиска Сърбия 
места достатъчно за добър и винаги се обединява още по^ 
достоинствен живот, правда е вече и още по-силно. Никои 
да бъдат платени навреме и няма да я разделя и никои ня- 
съответно продуктите на сел- ма да се съгласи да бъде слу-
яните, правда е да могат ро-
дителите спокойно да пое- И Белград, и всички оста- 
рещнат децата си, когато се нали градове, всичко това е 
връщат от училище, и да зна- Сърбия. Тя е една, тя е неле- 
ят, че децата им се учат добре лима и такава ще остане. На- 
в училището. Правда е и граж- шият народ е сплотен около 
даните на Белград да могат политиката за мир и свобода 
свободно да се движат по и ние искаме да изграждаме 
Белград и да не бъдат пре- развита страна, която ще зас- 
доставени на милостта и не- лужава своя народ, и народ, 
милостта на ония, които се който ще заслужва страната 
"разхождат" и затрудняват си.
превоза Във всичко това на вас и

Тези правдини ние трябва на гражданите на Сърбия по- 
да осъществим. И затова ис- желавам много успехи и още 
кам да ви кажа, че никой не веднъж искам да ви привет- 
може да дестабилизира Съ- ствам.
рбия. Право да ви кажа, ако Да живее Сърбия! Да жи- 
тези, които се опитват да я вее Югославия!" 
дестабилизират, наистина мо- На митинга говориха и Го- 
гат да я дестабилизират, тога- рица Оклопджия, Слободан

БЕЛГРАД: Слободан Милошевич говори на "Митинга за Сърбия" ва^ Р®нНструв^а жии"У“°®и^а6°Р^а недраг 
Ние обаче искаме да осъщест- ^вят това. Те.^външн ите, и Бнвтрич^Ивана Боиович, 

ни отслабят, а аз ви казвам - Сърджан Смилкович.

В центъра на Белград на 
24 декември 1996 година се 
проведе "Митинг за Сърбия", 
на които голям брой граждани 
от цяла Сърбия подкрепиха 
политиката на председателя 
на Сърбия Слободан Милоше
вич. Пред трибуната се раз
вяваха знамена на Сърбия и 
Югославия, а на няколко хил
яди транспаренти бяха изпи
сани лозунги, отразяващи 
подкрепата на участниците в 
митинга на политиката за мир, 
свобода, 'достойнство, само
стоятелност и независимост 
на нашата страна.

Обръщайки се към насъ
бралия се народ, председа
телят на Република Сърбия 
Слободан Милошевич каза:

"Граждани на Белград, 
граждани на Сърбия, много ми 
е мило, че имам възможност 
да ви приветствам на този ве
личествен митинг, посветен 
на идеалите на мира, свобо
дата и независимостта на на
шата страна и достойнството 
на нашия народ.

Позволете ми да кажа ня
колко думи за нашата поли
тическа ситуация.

Преди една година 
бавихме от най-тежкия пери
од в нашата по-нова история. 
Нашата страна изтегли огром
ни неволи, под които щяха да 
подклекнат и много по-големи 
и по-развити страни. Съще
временно ни сполетяха и про
мяна на системата, и разпад 
на страната, и война в близк
ото ни окръжение, и санкции, 
и милион бежанци. Всяка от 
тези големи неволи, всеки от 
тези силни удари сам можеше 
да дестабилизра всяка стра
на, а ние не бяхме дестаби
лизирани и достоинствено се 
избавихме от тези трудности. 
Ине само, че успешно се изба
вихме от тези трудности, но 
още в първата година след 
санкциите започнахме успеш
но да изграждаме и развива
ме нашата страна.

Обаче силна Сърбия не е 
по волята на мощните фак
тори вън от нашата страна. 
Затова те в съюз с петата ко
лона, която формират тук се 
опитват да дестабилизират и 
да отслабят нашата страна.

Разбира се, ние няма да 
позволим това.

Казват: тежко се живее. 
Разбира се, че се живее теж
ко, санкциите ни бяха въве
дени, за да живеем тежко, но 
ние показахме, че можем да 
се противопоставим на това и 
че можем да живеем и да из-
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граждаме нашата страна все 
по-успешно и по-успешно и да вим и много други правдини. 
опазваме стопанството си, да Правда е да работят всич- 
се развиваме успешно като 
модерно, богато и добре инте
грирано в Европа и света об
щество.

Затава целта на всички 
демонстрации е да се затруд
ни икономическото ни разви
тие и да се застраши интегри
тетът на Югославия и Сърбия.

Никой няма да разделя 
Сърбия. Веднага да бъда 
ясен. От това искам да отделя 
онези млади хора, които ис
кат да се премахне неправди
ната във връзка с локалните 
избори и затова обещах на 
студентите, че ще помогна да 
се утвърди истината, но исти
ната и всички проблеми тря
бва да се решават в инсти
туциите на нашата страна. Ин
ституциите на нашата страна, 
демократичните институции 
на нашата страна по нищо не 
са по-лоши от същите инсти
туции в голям брой развити 
страна, а професионалното и 
моралното равнище на хора
та, които работят в тях не е 

и по-лошо. Затова 
всички проблеми ще решава
ме само в нашите институции.

А когато говорим за не- 
правдините и правдата, тряб
ва да се знае, че наи-голяма 
неправдина са войната и на
силието. Най-голяма прав- 
дина са мирът и свободата.

се из-

СТАРА 
ПЛАНИНА 

- ПАРК НА 
МИРА

Прекрасни предели, 
непокътната природа, 
големи потенциали за 
производство на здрава 

- спорт, 
всичко ехрана, туризъм, 

ЛОВ И риболов... I
тук.

Подписаният прото
кол за сръбско-българ
ско сътрудничество в ре
ализацията на проекта за 
изграждане и уреждане 
на Старопланински парк 
на мира обещава, че това 
голямо природно богат
ство ще бъде използвано 
пълноценно.

по-ниско

По-обширно на стр.7

На снимката: Зимен 
старопланински мотив



л 1/пя-кнРРЯЕН КОНГРЕС НА БЪЛ- •ГДРСКАтЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ И ПОКАНА НА СЪЮЗНОТО• ПО ИНИЦИАТИВА НА 
ПРАВИТЕЛСТВО

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОССЕ 

ПОСЕТИ БЕЛГРАД
ГЕОРГИ 

ПЪРВАНОВ 

ОГЛАВИ БСПЧленовете не .вропейокете
гТвРБелгНрпдиаВъ^овн3и0я§ъд взеха метериели & изборите от 17 ноември

По инициатива на председателя на Репуб- 
лика Сърбия Слободан Милошевич в писмото 
му до американския държавен секретар Уо- 
рън Кристофър и официална покана на съю
зното правителство на 20 и 21 декември 199° 
година в Белград пребивава делегация на Ор
ганизацията за сътрудничество и сигурност в 
Европа (ОССЕ), оглавена от бившия испански 
премиер Фелипе Гонзалес. Съставена от из
тъкнати европейски политици и правни ек
сперти, делегацията на ОССЕ пристигна в 
югославската столица, за да събере достов
ерни инфромации и оригинални материали за 
спорните местни избори в Сърбия от 17 ноем
ври 1996 година. Въз основа на тези информа
ции и материали членовете на европейската 
делегация трябва да кажат "тежката" си дума 
кой е прав в жестокия спор около изборните 
резултати в Белград, Ниш и други по-големи 
градове в Сърбия: властта и социалистите, 

ят, че изборите са проведени в

• За 39-годишния историк от Пловдив 
аа гласувалиТб1 от общо (810 делегати на 
извънредния конгрес • Николай Добрев 
ще оглави новотоР българско правител
ство?

Гпал неуспеха на Демократичната левица на президент
ските избори и острите критики по адрес на премиера и 
гюавителството за тежкото икономическо положение в Бъл
гария досегашният министър-председател и препсер,агеп на 
Висшия съвет на БСП Жан Виденов подаде оставка, а с него 
падна и цялото правителство. Това принуди българските со
циалисти да организират извънреден конгрес и да изберат

Н°ВЙзвън^едният («^нгрес на^БСП се състоя от 21 до 23 
ври в София. След дълготрайни и бурни разисквания и остри 
борби между социалистическите фракции за ръководния пост 
в партията най-важното персонално решение беше намерено 
в личността на ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, 39-годишен историк от 
Пловдив който досега беше заместник-председател на 
Висшия съвет на БСП. За новия лидер на Българската социал
истическата партия са гласували 451 от общо 610 делегати на 
извънредния конгрес на партията.

В първото си изявление за обществеността новоизор 
социалистически ръководител изтъкна, че “в новото българ
ско правителство ще бъдат извършени радикални промени . 
Управляващата Демократична левица и нейният нов кабинет, 
според Първанов, "ще направят всичко, което им е по силите, 
за да избавят страната от тежката икономическа криза . 
Първанов обаче не се съгласил да стане и нов премиер на 
България.

Според политическите наблюдатели в София _наи-сери- 
озен кандидат за нов български премиер е Николай Добрев, 
министър на вътрешните работи в правителството на Жан 
Виденов.

Г.Първанов

които твърд
унисон с изборната процедура, Конституцията 
и законите, или коалиция "Заедно", коятотвъ- 
рди, че социалистите са си послужили с неле
гални средства, за да променят изборната 
воля на гражданите?

В унисон с основната цел на посещението 
си делегацията на ОССЕ се срещна с предсе
дателя на Сърбия Слободан Милошевич, ли
дерите на коалиция "Заедно", представители осведомят ОССЕ и световната общественост 
на СПС и съдии от Първия общински съд в н -1
Белград и от Върховния съд на Сърбия, както 
и с представители на Градската избирателна 
комисия в Белград. Европейските пратеници 
се въздържаха от какъвто и да било коментар 
във връзка с изборния спор и на всички жур
налистически запитвания отговаряха, че те са 
тукда съберат релевантни информации, доку
менти и факти и по-късно въз основа на тях да

аният

Гонзалес и Милутинович

какво се е случило на и след втория тур на 
локалните избори в Сърбия.

Макар че първоначално беше оповестено, 
че делегацията на ОССЕ ще обнародва ста
новищата си на 25 декември, шефът на деле
гацията Фелипе Гонзалес допълнително за
яви, че отчетът й ще бъде представен в ОССЕ 
до края на декември.

I ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

• ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛ
СТВО В ДИМИТРОВГРАД

• НЕСТИХВАЩИ ПРОТЕСТИ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО“ 
И НА СТУДЕНТИТЕ В СЪРБИЯ

КАК ДА СЕ ОТКРИЕ 
КУЛТУРНО-ИНФОРМА

ЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ДА СЕ ПРИЗНАЕ ИЗБОРНАТА 

ВОЛЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
Макар че протестите на опозиционната коалиция и студентите са разделени едни от 

други, целта и исканията им са същи: да се признаят изборните резултати от втория тур 
на локалните избори в градовете, в които, по тяхно мнение, е победила коалиция 
“Заедно", да се накажат виновниците за фалшифицирането на изборните резултати и 
след това да се поведе разговор за актуалните проблеми на обществото

Над един месец Сърбия ех
ти от протестни митинги, де
монстрации и "разходки" на 
привържениците на коалиция 
"Заедно" и на студентите по 
площадите и улиците на Ниш,
Белград и още тридесетина 
по-големи градове в Сърбия.
Както изтъкват лидерите на 
коалицията Бук Драшкович,
Зоран Джинджич и Весна Пе- 
шич и многобройните оратори 
на протестните събрания, 
както и организаторите на 
студентските протести "наро
дът в Сърбия възстана да за
щитава Конституцията, зако
ните и демокрацията и избор- те в големите градове, в ко- икономическото развитие и 
ната воля на гражданите в го- ито, по тяхно мнение, е побе- политическите отношения в 
лемите сръбски градове, ко- дила коалиция "Заедно"; да Сърбия", 
ято беше открадната от со~ се накажат виновниците за Нестихващите протести на 
циалистите и техните избира- фалшифицирането на избор- опозицията и студентите при- 
телни комисии и съдове". Упо- ните резултати и след това да влекоха голямо внимание на 
ритостта на протестиращите се поведе разговор в инсти- международната обществе- 
граждани и студенти не секва, туциите на системата, преди ност, политиците и световни- 
така че на централните град- всичко в Скупщината на Ре- те медии. В многобройните ко- 
ски площади всекидневно се публика Сърбия, за освобож- ментари по този повод се из- 
събират, според твърденията даване на държавните медии тъква, че Сърбия е навлезла 
на опозиционните представи- от абсолютния монопол на уп- в остра политическа криза, 
тели, от 2-3 хиляди в по-мал- равляващата партия, за де? която непременно трябва да 
ките градове до над 200 хил- мократизация на обществото бъде преодоляна по мирен и 
яди демонстранти в Белград и и други актуални проблеми на демократичен начин 
по няколко хиляди и десетки
хиляди студенти. р—— ■ ------ ---------------——

, Макар че протестите на 
опозиционната коалиция и 
студентите са разделени ед
ни от други, целта и основните 
им искания са същи: "да се 
признаят изборните резулта
ти от втория тур на локалните 
избори, който беше проведен 
на 17 ноември; да се уважава 
изборната воля на граждани-

Както е известно българският парламент с бюджета за 1996 
година прие решение за отпускане на 10 милиона лева, пред 
за Културно-информационен център в Димитровград ( 
стойност от около 120 хиляди долара).

По този повод на 12 
Валери Гюров, консул на 
аташе за култура, и Веселин Николаев също от посолството. Целта 
на посещението, както изтъкна Веселин Николаев, е да се изучат 
възможностите, юридически преди всичко, за реализация на тази 
идея. Членовете на българското посолство са водили разговори най- 
напред с председателя на Общинската скупщина Никола Стоянов и 
неговите сътрудници и, както подчерта Николаев, те положително са 
приели идеята и поели здължение да намерят законна и юридическа 
форма. Това потвърди и председателят Никола Стоянов. Според 
представителите на посолството бъдещият Културно-информа
ционен център трябва да съдейства както за обогатяването на 
духовния живот на българското национално малцинство в общината, 
така и за укрепване на приятелските връзки между сръбския и бъл
гарския народ, в които българското национално малцинство да бъде 
свръзващо звено между двете страни и народи.

Освен с общинското ръководство представителите на посол
ството се срещнаха и представители на ДСБЮ

назначени 
тогава на

декември в Димитровград пребиваваха 
България в Белград, Стоян Станкулов,

Демонстрант и контрамитингар в "приятелски" разговор и журналисти.

\Ш /1Ш - ДлаОТУ • А.Т.

• СИНДИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

КОНТАКТИ В ИНТЕРЕС НА 
ДВАТА СИНДИКАТА

В рамките на крайграничното сътрудничество между Съюза на 
Синдикатите на Сърбия (ССС) и Конфедерацията на независимите 
синдикати на България (КНСБ), от Димитровград-Сърбия и Годеч 
България, на 10 декември се проведе среща на представителни деле
гации от двете страни, оглавявани от Слободан Иованович, секретар 
на ССС, и Н.Колева, изпълнителен секретар на КНСБ.

Предмет на разговорите, които са продължение на разговорите, 
проведени преди известно време в Димитровград- Сърбия, бе ик
ономическата стабилизация на Югославия по време на кризата от 
преди две години, относно модела за стабилизация на Драгослав 
Аврамович. На срещата е констатирано, че периодичните срещи 
между представители на двата синдиката са в интерес на хората от 
наемния труд, на членовете на синдикатите. От името на ССС 
Иованович отправи покана до КНСБ за среща в Белград.

срещата освен Йованович от сръбска страна участваха Ми- 
ролюб Вукадинович и Слободанка Бранкович, членове на Предсе
дателство на ССС, както и Цанко Костов и Веселин Димитров, пред
седател на Общинския синдикален съвет в Димитровград. Двете 
делегации са посетили и мина "Станянци".

КОНТРАМИТИНГИ
На

А.Т.о 1 ЯНУАРИ 1997 г. ьрятстВо
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• РЕДОВНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ВАЖНИ ЗАКОНИ, БЮДЖЕТ И РЕШЕНИЕ ЗА ПАНЕЛ-ДИСКУСИЯ
ликвида15,яакаИп^дприт1«п-о‘им,»Панвл^иокусия1|в обмен ка мнения по най-а^пуалнитТпопитичеоки въпроси бе* ра6ога поради фалит или

На две заседания в рамките на ре- превоза и добавки за храна и преби- 
довната есенна сесия, които се със- ваване в друго място, кагото цивил- 
тояха през втората половина на де- ният инвалид е повикан там от компе- 
кември Народната скупщина на Ре- тентен орган, 
публика Сърбия (без депутатите на 
опозиционните партии) гласува ня- ния в Закона за социалната защита се 
колко важни закона, прие бюджета на предвижда парична помощ на рабо- 
Сърбия за 1997 година и взе решение тещи, които останат без работа по
да се организира панел-дискусия по ради фалит или ликвидация на пред- 
най-актуалните политически въпроси приятието им. Паричната помощ зав- 
в нашата република. иси от трудовия стаж и не може да

• На първото заседание лявата бъде по-малка от 50 процента от сред- 
коалиция в републиканския парла- ната заплата в стопанството на Сър- 
мент най-напред гласува Закон за бия, нито може да бъде по-голяма от 
пенсионно и инвалидно осигурение.
Новият закон не се различава от до
сегашния по основните си решения и 
съдържи само няколко нови разпо
редби, с помощта на които е съгласу
ван със съюзния Закон за инвалидно 
и пенсионно осигурение. В новия За
кон за правата на цивилните инвали
ди от войната са вградени и няколко 
по-благоприятни решения за тези ли
ца, каквито са: право на добавки за 
ортопедски помагала, привилегии в

ТаЗИп'а1Лата- дените избори, изборното законода-
Закона^з3™78 приеха и изменения в телство, ролята на медиите в избор

ните и Закона за контрол, определяне 
и събиране на обществените приходи.
С измененията във втория

ния процес, както и по други въпроси, 
за които се съгласят участниците".

# На второто заседание на Народ-
____ есъ- ната скупщина депутатите приеха

зДЗДена законна възможност за "пр- предложения от републиканското 
остяване на лихвите за неплатени правителство бюджет на Сърбия за 
аксизи и данъци върху оборота, за- 1997 година, който възлиза на 14 ми- 
1 оо«ИТе И печалбата Д° 25 октомври лиарда динара и със 17 процента е 
1УУЬ година. по-голям от бюджета на републиката

скупщината на Сърбия анулира за 1996 година. Бяха приети и изме- 
оакона за връщане на имуществото на нения в Закона за аксизите и данъка 
кооперациите и кооператорите, което върху оборота, печалбата на корпо- 
са спечелили с дейността и работата рациите, дохода на гражданите и иму- 
си след 1 юли 1953 година и Закона ществото им. Целта на измененията е 
за осигурение на имущество и лица. създаване на възможности за редов- 
Депутатите гласуваха Закон за спор- но финансиране на общественото по- 
та, в които са записани правата и за- требление. Депутатите приеха пред- 
дълженията на спортистите и спорт- ложението на правителството и по- 
ните организации. нататък да се плаща данък за же-

По предложение на парламентар- лезницата от 2 процента върху обо- 
на група на СПС бе взето решение в рота на стоки. С приетите измемения 
Скупщината на Сърбия да се организ- и допълнения в Закона за вътрешните 
ира панел-дискусия "за обмен на оп- работи терминът "милиция" е заме- 
ити по актуалните въпроси на прове- стен с "полиция"

С приетите изменения и допълне-
закон

Структурата на бюджетните 
разходи: 4 милиарда динара 

за държавните органи и 
организации и за явните 

служби; 3 милиарда динара 
за социалните програми; 929 
милиона динара за аграрния 

бюджет и т.н.

• ИЗВАДКИ ОТ ЕКСПОЗЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПРЕМИЕР В НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

Марянович: "ПРЕД НАС Е ВРЕМЕ НА ДИНАМИЧНО И 

СТАБИЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"
На второто заседание в рамките на есенната сесия на Народната скупщина на Република Сърбия председателят на републиканското правителство Мирко 

Марянович изнесе експозе, в което посочи основните определения и цели в икономическите и политическите отношения в Сърбия през 1997 година.

ителството на Републи- 
за мир,

Прав!
ка Сърбия ще се застъпва 
сигурност на страната и всички 
граждани, съвременно и свобод
но икономическо и културно раз
витие и равноправни отношения 
със света и ще настоява нашата 
страна да допринася в ра 
усилията на прогресивните хора 
навред по света за изграждане на 
траен мир, равноправие на наро
дите и по-хубав живот на всички 
страни и всеки човек.

нови данъци за държавните раз
ходи. Напротив, и по-нататък ще 
намаляваме об

"Пред нас е време на големи и 
твърде организирани усилия за 
икономическа и всяка друга об
нова на обществото, за възста
новяване на скъсаните икономи
чески, политически и културни 
връзки със света, за мирен и сиг
урен живот на обществото и не
говите членове, за по-висок жиз
нен стандарт на населението и за 
ускорено и съвременно развитие 
на страната. Вярвам, че настоя
щето и бъдещето на Сърбия така 
виждат и най-голям брой гражда
ни, следователно и повечето по
литически партии. Човек трябва 
да бъде ненормален, за да не ис
ка такова бъдеще на своя народ и 
на своята страна. Разлики може 
да има само във връзка с начина, 
по който да се изгради това бъ
деще и тези разлики се изразяват 
в платформите на политическите 
партии, за които те се борят в 
парламента и вън от него. Подк
репа трябва да получат платфор
мите, които предлагат възмож
ност за изнамиране на най-ефи
касните решения по най-ху 
и най-ефикасен начин" - 
Марянович.

има и по-нататъшната реали- 
я на останалите големи про- 

>дернизация на югослав- 
елезници, модернизация 

на телекомуникациите, изграж- 
~~не на инфраструктурни обекти 

нергетиката, преди всичко по
нататъшно изграждане на газо
провода.

За да осигурим ускорено сто
панско развитие, готови сме да 
започнем необходимите струк
турни промени в нашето стопан
ство.“

ще 
заци5 
екти: 
ските ж

менеността на 
ванер!МО

чрез разширя 
база, борба против 

ка, по-ефи-

стопанството 
на данъчната 
нелегалната икономи 
касна работа на данъчните служ
би и увеличение на продукцията и 
оборота.

Благодарение на доброто ни 
сътрудничество със Синдиката 
постигнахме договор заработките 
през идната година да се форми
рат свободно в унисон с общите и 
отделните колективни договори. 
Във връзка със заработките през 
идната година ще настояваме за
платите да зависят единствено от 
пазарно верифицираните резул
тати на предприятията и от фи
нансовата дисциплина.

Когато става дума за социал
ната политика, правителството 
на Република Сърбия и през след
ващата година ще дава предим
ство на социалните цели, особено 

циалната защита на младите 
и социално застрашените слоеве 
на населението. Въпреки висок
ото им

дан 
в е

мките на

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
БЛАГОПРИЯТНИ 

СТОПАНСКИ ПРОЦЕСИ
ФИНАНСОВА 

ДИСЦИПЛИНА И 
ПРЕДИМСТВО НА 

СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

Според последните лрец< 
тази година осъществихме зн 
телно увеличение на 
ството и 
Преценяваме, че промишленото 
производство в страната е уве
личено с около 8 процента и об
ществения продукт с 6-7 процента 
в сравнение с миналата година. 
През изтеклата част от годината 
промишленото производство е 
увеличено със 7,3% по отношение 
на съ 
дина.
годината осъществихме значи
телно и охрабряващо увеличение 
на износа. Само през ноември 
стойността на износа е по-голяма 
с 37,6% в сравнение със същия 
мес

енки
1ачи-

производ- 
обществения продукт. След като посочи, че финан

совата дисциплина е недостатъч
на на всички равнища, Ма 
се застъпи за изостряне на съ
щата и добави:

"Наи-големите си резултати 
стабилизацията на стопанството 
правителството на Сърбия осъ
ществи благодарение на ригороз- 
ната бюджетна дисциплина. Това 

съдбовно значение за бор- 
та ни против инфлац 

настоящата година. Ни 
сме взели назаем от първичната 
емисия, а и по-натагьк намаля
ваме участието на общественото 
потребление в обществения про
дукт на страната.

Както и досега > 
общественото потре 
осигуряват само от реални източ
ници. Нямаме намерение да обла
гаме стопанството и работещите с

рянович
Мирко Марянович

на сопоставка за динамично производ
ство и износ, за 
пешно включване 
панство в световния пазар, както 
и за опазване на реалната стой
ност на заработките и други лич
ни принадлежности. Затова ста
билността на цените и курса на 
динара и занапред ще ни бъде 
приоритетна задача."

в
ускорено и ус- 
на нашето стоманен

каза
равнище, не са намалени 

правата във връзка с пенсиите, 
здравната защита и основните со
циални фукнции. Само за социал- 

1те потреби през идната година 
бюджета се предвиждат над 3 

милиарда динара, от които 2,3 ми
лиарда динара са предназначени 
за обществената грижа за деца
та."

Марянович изтъкна, че опре
делени промени ще има и в об
ластта на обществените служби - 
здравеопазването, образование
то, науката, културата и пр.

шия период на миналата го- 
През последните месеци на имаше 

6аНЕПРИЕМЛИВИ СА 
НАСИЛИЕТО, 
ЗАПЛАХИТЕ 

И ИЗНУДВАНИЯТА
След като отхвърли като не

приемливи някои становища и ме
тоди на политическа борба на 
опозиционните партии в коалиция 
"Заедно" и намесата на опреде
лени външни фактори, премиерът 
Марянович изтъкна:

"В определението си да се 
развива като съвременно, демок
ратично и хуманно общество Съ
рбия се нуждае ор различни кон- 
цепти на това развитие и от инсти
туции на системата, в които ще се 
стълкновяват и афирмират тези 
концепти. И именно затова, че се 
определя за съвременно, демок
ратично и хуманно общество, Съ
рбия не може да позволи инсти
туциите, концептите и диалогът 
да бъдат заместени с насилие, за
плахи и изнудвания.

Сърбия и Югославия като ця- 
. ло са готови за всеки вид сътру

дничество със съседите си, Ев
ропа и света. Това сътрудничест
во, от икономиката до културата, 
не е изтъркана фраза. На Сърбия 
това е необходимата предпостав
ка за икономическо и културно 
съживяване. Но това сътрудни
чество е едно, а призивите за 
намеса на някои страни във въ
трешните работи на Сърбия и 
Югославия е съвсем друго. Това 
го знае всеки наш гражданин.

ията през 
динар не

ни
в

ЯВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИМАТ ВАЖНА РОЛЯ В 

СТОПАНСКОТО 
НИ РАЗВИТИЕ

ец на миналата година.
Още един значителен резул

тат осъществихме през настояща
та година: стабилност на цените и 
курса на динара. От месец 
сец цените се намаляваха, в ре
зултат на което тазгодишната ин
флация ще бъде двойно по-малка 
от миналогодишната. Напук на 
песимистичните прогнози, дина^- 
рът е стабилен над една година.

Говорейки за осъществените 
изтеклата 1996

тава за 
е ще се

средс-
блени

на ме-
Като изтъкна, че важна 

в стопанското развитие на 
бия и по-нататък ще имат явните 
предприятия, премиерът Маряно
вич каза:

"Голям положителен принос 
за ускоряване на стопанското ни 
развитие можем да очакваме от 
проекта на трансюгославските 
магистрали, реализацията на ко
йто ще започне още в началото на 
идната година. В реализацията на 
този проект ще има работа за мно- 
гоброини производители от наша
та страна - за предприятията, ко
ито произвеждат основни строи
телни материали за автомагис
трали (битумент, цимент, желязо, 
стомана и други материали), за 
производителите на строителни 
машини и транспортни средства и 
за автотранспортните предприя
тия, които трябва да превезат не
обходимите материали и съоръ
жения. Изграждането на автома
гистрали ще има голямо значение 
за нашата строителна оператива. 
Положително влияние върху сто
панската дейност и обществения 
продукт през следващата година

роля
Сър-

Спирайки се на проблемите във връзка с медиите, 
премиерът изтъкна:

"В усилията ни за ускорена обнова и развитие на 
обществото медиите имат изключително голяма роля. От 
своя страна те трябва да афирмират усилията за ускорено 
и съвременно икономическо и културно развитие. В съвре
менния свят ролята на медиите е решаваща в много 
случаи, особено когато става дума за насоките и резулта
тите на общественото развитие. За да могат да допри
насят за просперитета на обществото, медиите трябва да 
бъдат обективни и конструктивни, да афирмират развити
ето, труда, творчеството, знанието, свободата, индивиду
ализма, прогреса...

В нашето общество една част от медиите пропагират 
деструкция и вулгарност, разпространя ват лъжи и интриги 
и станаха не жълта, а черна преса. Много от тези медии 
политически и финансово зависят от чужбина.

Нашите медии трябва да бъдат обективни, културни и 
независими, понеже само такива могат да допринесят за 
свободното, мирно и модерно развитие на Сърбия. Затова 
в определението си за свободно, независимо, прогресивно 

азвитие на обществото смятаме, че такива 
ъдат и нашите медии."

резултати през 
година и за основните насоки на 
икономическата политика през 
1997 година, Марянович подчер
та:

"Основните задачи на иконо
мическата политика през идва
щата година са: стабилни цени и 
курс на динара, увеличено произ
водство и износ, структурни про
мени и по-висок жизнен стандарт
на населението.

За 1997 година е запланувано 
увеличение на обществения про
дукт с 13%. Заплануваният ръст 
на промишленото производство е 
14, на селскостопанската продук
ция 6, строителството 12, транс
порта 17, търговията 3 6 и туризма 
20 процента.

Тригодишният ни опит потвъ
рди, че стабилността на цените и 
курса на динара е основана пред-

и хуманнор 
трябва да бт
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• НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯНА ОБЩИНСКАТА СКУП-

ДОГОДИНА С ПО-ГОЛЯМ оптимизъм
Обикновено към края на старата и началото■ о „Ж™ с гьпващга лолопагодима^ово бе и повод

• ПРЕ ДА БЪДЕ МИРНА 

НОВАТА ГОДИНА
Какви новогодишни пожелания за гражданите на общината има но 

я г (с тория т) преде ода тел на Общинска т е скупщина в Дими тровград
Никола Стоянов?
пи

дата за ветеринарните потре
би в Долно Тлъмино, цялостно 
е извършена поправка на ма
гистралния път Власина - Бо
силеград, а на участъка от Ли- 
сина до Слатина на дължина 
от 6 км е сложена нова асфал
това настилка.

От кои сродства са финан
сирани този активности?

-Всички тези активности 
са провеждани според плана 
и програмата на Общинската 

родствата са 
<т: Дирекцията

-Въпреки все още затруд- . 
нените стопански условия .из
теклата 1996 година можем 
да отчетем като една от ре
зултатните години. Отделно I 
когато става дума за пости- !
женията в областта на инфра- |
структурата, която с години | 
наред, поради една или друга | 
причина, се пренебрегваше, 
макар че тя е едно от основ
ните условия за по-ускорено- 
то развитие на всички други 
области. Става дума за уреж
дане на местни и некатегориз- 
ирани пътища, уреждане и ас
фалтиране на улици или пък 
участъци от улици, изгражда
не на няколко моста, както и 
двеста метра канализацион
на мрежа.

Бихте ли конкретизирали то-

общината, различни ли са 
неговите пожелания?

-Не, няма разлика в пожела- 
Има различия само е на-нията.

лреженията за осъществяване на 
тези желания. Защото в това по
ложение председателят на общи
ната има възможност много по
вече да решава проблемите, за 
които става дума, а те докосват 
всички граждани в общината. Все 
лак да не е председател на общи
ната, той с друго ангажиране би 
определял своите лични пожела
ния и позиция.

скупщина, а с 
обезпечавани от 
за пътища и строителни пло
щи, местното самооблагане, 
Дирекцията за пътища на Съ
рбия, Републиканския фонд 
за води и лично участие на 
гражданите.

Какви активнос ги са заплану
вани за идващата 1997 година?

-Програмните ни опреде
ления през 1997 година преди 
всичко ще бъдат основани въ
рху Програмата за р 
на общината до 200ь-та годи
на, изготвена от страна на Ре
публиканския завод за разви
тие, а по препоръка на пра
вителството на Сърбия, Про
грамата на републиканската 
дирекция за пътища, както и 
общинската програма, която 
ще бъде изготвена въз основа 
на съответните програми на 
местните общности и финан
совите възможности на общи
ната. Приоритет ще имат оне
зи, които са от по-съществено 
значение.

Вие сте и председател на 
Управителния съвет на вес
тник "Братство". Какво на 
нас ни пожелавате?

-Преди всичко “Братство“ да 
стане такова, какаото сме замис
лили. Защото считам, че са съз
дадени всички предпоставки, 
статусни преди всичко с пр 
не на Закона за “Братство .

В новата година ще настояв
аме за разрешаване на материал
ното положение на издателство
то, помещения, техника, кадри и 
всички други необходими усло
вия. Очаквам края на следващата 
година “Братство“ да дочака като 
съвременна издателска къща, 
способна за нормално изпълня
ване на своята задача.

Бихте ли нещо добави-

Сотир Сотиров Никола Стоянов
ва?

-През изтеклата 1996 го- изградена канализационна 
дина различни видове кому- мрежа от 200 метра, а на по- 
нално-битови активности вечето места са сложени бе- 
имахме в следните местни об- тонни пропусквателни тръои. 
щности: Брестница, Рибарци, Няколко улици посипахме с 
Бранковци, Злидол, Ярешник, чакъл и обезпечихме проект 
Назърица, Доганица, Долна аа изграждане на моста през 
Любата, Горна Любата, Гло- Драговищица в индустриална- 
жйе, Милевци, Ресен, Буцале- та зона. 
во, Райчиловци, Плоча, Боси- Освен това, какво друго ора- 
леград, Извор, Белут, Дукат и ботено, а заслужва внимание. 
Долно Тлъмино. Пробити са -Преди всичко трябва да 
на ново 42 км селски или ма- подчертаем асфалтирането 

ща, разширени и на участъка на улица "Мар- 
прочистени над 128 км и из- шал Тито" на дължина от 750 
разходвани над 1000 кубичес- м, след това довършване на 
ки метра чакъл за посипване работите около допълнител 
на пътища от този вид. Пое- ното водоснабдяване, завър 
троени са два моста, в Дукат шване на една и започване на 
и Гложйе, и е саниран мостът друга жилищна сграда, прик 
в Извор. В квартал Магурка е лючи изграждането на сгра

иема--Преди всичко на гражданите 
желая мирна година в смисъл да 
се обърнем повече към работа, да 
започнем да се занимаваме със 
свои жизнени проблеми, а края на 
следващата година да посрещнем 
на значително по-високо равни
ще, особено когато става дума за 
личния стандарт.

Що се отнася до общината, 
мисля, че са започнали значител
ни програми във всички области 
от комунална, инфраструктурна- 
та дейност, културата и прочие, а 
на хоризонта са и някои нови 
крачки в стопанството и селското 
стопанство. Бих желал една част 
от тези програми най-сериозно да 
реализираме, защото съм убеден, 
че това реално е възможно.

Да Никола Стоянов в мо
мента не е председател на

азвитие

ли?
хленски пъти

-Да пожеля на всички граж
дани Честита Нова 1997 година тя 
да бъде много по-весела, по- 
успешна, делова, трудова, а 
преди всичко всекиму желая до
бро здраве.

М.Я. А.Т.

Х-Й-$->

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД 
НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 

ЧЕСТИТИ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА 

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1997 г. и КОЛЕДА1997 г. и КОЛЕДА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И К0ЛЕКИВНИ УСПЕХИ с пожелания за крепко здраве, 

щастие и по-добър живот
ш

• ОТ МИТИНГА В БОСИЛЕГРАД

БЕЗРЕЗЕРВНА ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ
На 20 декември тази година в Босилеград се проведе митинг в знак на подкрепа на правителството на Сърбия и председателя Слободан Милошевич 
и на неговия отговор на писмото на държавния секретар на САЩ Уорън Кристофър, на който присъстваха над 1000 души

ВЛАСТ, СПЕЧЕЛЕНА СЪС СИЛА,
ПРЕДИЗВИКВА ОЩЕ 
ПО-ГОЛЯМА СИЛА

Митингът откри Вене Велинов, гово
рител на Общинския отбор на Социалисти
ческата партия в Босилеград, който бе и 
организатор, а след интонирането на на
ционалния химн, от името на босилеград- 
ските бойщи говори Асен Стоев, член на 
Председателството на Общинския отбор 
на СУБНОР, който между другото каза:

СЪРБИЯ Е СВОБОДНА И 
СВОБОДНА ЩЕ БЪДЕ

-Събрали сме се да изкажем пълна 
подкрепа на Правителството на Сърбия и 
председателя Слободан Милошевич, на 
неговия отговор на писмото на Уорън Крис
тофър, в което ясно и категорично са 
афирмирани становищата за опазване ин- 
тегритета и суверенитета на нашата стра
на и свободата на всички нейни граждани. 
Събрали сме се тук да изкажем своя про
тест, револт и разочарования, които ни 

лидерите на политическата орга
низация “Заеднои: Вук Драшкович, Весна 
Пешич и Зоран Джинджич. Те са пълни с

манци или американци, което се потвър
ждава с носенето на чуждестранни зна
мена и други видове техни белези по ули- 
иите на Белград и други градове. Обаче 
оойците от Босилеградска община, както и 
всички други от страната им поръчват: Съ
рбия е свободна страна и свободна ще бъ
де - подчерта Стоев.

СЪРБИЯ НЕ СЕ ПРОДАВА
-Социалистическата партия на Сърбия 

има своя визия в решаването на всички 
обществено-политически, икономически и 
стопански проблеми. Затова тя и занапред 
ще се застъпва за последователно про
веждане на своите програмни определе
ния, което е най-сигурен път да 
доверието, което й повериха избирателите 
на ноевмрийските избори. Коалиция "За
едно", а преди всичко нейните лидери Вук 
Драшкович, Зоран Джинджич и Весна 
Пешич са предатели и врагове на сръбския

вателна мирна политика в отбрана на су
веренитета, достойнството и свободата на 
Сърбия.

Тази единодушна заръка изразиха на 
многолюдния митинг, организиран в Боси
леград по повод Вашето достоинствено 
държане и отговора Ви на Уорън Кристо
фър: работници, младежи, бойци, земедел-

В трудните и изтощаващи зад нас го
дини, в обстановка на санкциите и заплаха 
от война ние отстоявахме под честното 
знаме на Сърбия и мъдрия Ви ум на дър
жавник и ръководител наСПС.

Нашето отечество е Сърбия и Югосла
вия и над него не могат да се развяват 
чужди знамена, носени от зловещи и пре- 
^ателски ръце на лидерите на коалиция 
Заедно". Тези политически чернобор- 

саджии отдавна са прозрачни на всеки наш 
гражданин - родолюбец и час по-скоро ще 
потънат в забравата на миналото. С 
четнишката иконография, с която да 
разбият сърбския национален етнос, 
напоследък те свалиха и последните от 
лицето им маски.

определенията Ви, господин през- 
за общото икономическо и демок-

От името на Общинския отбор на Юго
славската левица участващите в митинга 
поздрави д-р Любен Александров, като 
подчерта, че с призоваването на чужде
странни сили политическата организация 
"Заедно" откри своето истинско лице, 
силствено превзимане на властта и тлас
кане на страната в пълен хаос. Югослав
ската левица, подчерта Александров, е на 
страната на легално избраната власт и 
призовава опозиционните лидери да се от
кажат от пътя, който са избрали и всички 
пробелми да се решават в законните 
ституции. Защото всяка власт, която се 
спечелва със сила, предизвиква още по- 
голяма сила.

И младите в Босилеградска община са 
енергично на страната на правителството 
на Сърбия и Слободан Милошевич - под
черта Славко Велинов, председател на 
младите социалисти в Босилеград, и до
бави - Не позволяваме никому да се играе 
с нашата младост. Ние търсим мирен и сво
боден живот, откриване на нови работни 
места, богат и съдържателен културно-за
бавен живот, а не безделие и хаос.

От митинга в Босилеград бе изпратено 
поздравително писмо до председателя на 
Република Сърбия Слободан Милошевич 
със следното съдържание:

"Населението от Босилеградска общи
на решително подкрепя Вашата последо-

на-

ин-оправдае

нанасят
и останалите народи в Сърбия. Неуспехът 
на изборите и твърденията, че те са незак
онни са само параван, зад който се крият 
техните истински намерения - насилствено 
превзимане на властта, сваляне на пред- 
седателя Слободан Милошевич 
не на страната ни в хаос. Ние, съвместно с 
останалите прогресивни гргбкдани катего
рично сме решили да не даваме суверени- 
ноТг»ИпСг^0б°Аата на стРаната ни, защото тя
секПв?япДиаВмоП0дч^Е.та Милча Лазаров, секретар на ИО на ОО на СПС в Босиле-

п редее дателяВСлобо/^а(^\ГйлснвевичРг1ри"
зовават вражески настроените страни да 
разрушат всичко, което гражданите на Съ- 
рбия с голяма мъка и себеотрицания с го
дини са създавали за по-добро и хубаво 
бъдеще. Те не могат да се задоволят с 
факта, че гражданите на Сърби? 
доверие на кандидатите на ляво опреде
лените партии, призовават вместо граж
даните на Сърбия за тях да гласуват гер-

В
и тласка- идент,

ратично развитие на нашата Република и в 
политиката на Социалистическата партия 
на Сърбия за равноправие на всички 
граждани, без оглед на нация и вяра, ние 
виждаме единна опора за проспе 
всички национални малцинства в

я оказаха

ритет на 
Сърбия.

М.Я.о ьрштВо1 ЯНУАРИ 1997 г.



• "БАЛКАН" - ДИМИТРОВГРАД 
КРАЯ НА ДЕЛОВАТА 1996 ГОДИНА

В

В СЛЕДВАЩАТА 
- ПО-УСПЕШНО!
Димитровградското хотелиерско предприя

тие ^Балкан" приключва деловата 1996 година 
успешно. Въпреки многобройните затрудния и 
твърде неблагоприятните условия за стопанска 
дейност, предприятието осъществява поло
жителни резултати, благодарение на широкия 
спектър на дейност.

Именно, 
зацията на х 
през януари на изтичащата година, и то между 
първите хотелиерски предприятия в страната. 
След това "Балкан" получи високото признание 
"Туристически цвят" за най-качественият тур
истически обект - комплекса "Градина", намиращ 
се в комерческата зона, недалеч от едноименния 
гранично-пропусквателен пункт.

През 1996 година "Балкан" е отделил 
значителни средства и е купил складовите поме
щения от предприятие "Търгокооп", а същевре
менно определени средства е похарчил за 
уреждане на околовръстен път до складовете и 
хладилника. Освен това, фирмата е участвала 
финансово и в изграждането на тристаметровата 
пътна отсечка от предприятие "Металац" до те
хническата база на "Комуналац".

В състава на "Балкан" от 1 април т.г. се 
тарите туристически обек- 
общината - "Мотелът". За 

разход 
1996 го

предприятието приключи категори- 
отелско - мотелските си обекти още

намира и ед 
ти на терит 
неговото 
определе 
е инвест 
обекта н. 
в непо
плекс "I радина", относно 
разширяване 
центово, тъй 
ерски капитал, възлизащ на 
сума.

Най-голям

ин от наи-с 
орията на 

реставриране също 
ни средства. "Балкан"

втомо

са из вани
през

милиона динара за покупка на 
то съюза на Сърбия, намиращ се 
I близост на туристическия ком- 

дставляващ негово 
ето му не е стопро- 

като инвеститор се появява и банк- 
от целокупната

дина
прал

средствена 
"Градина", относно пред 

е. Наистина участие
р се 
20%БАЛКАНСКА БР. 41, ДИМИТРОВГРАД 

Телефони: Централа 010/63-180, Директор: 010/63-574, Факс: 010/63-574, Р.4 Градина: 61-410, 63- 
493, 61-411, Факс: 61-137, Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988, Факс: 63-370, Рест. "Гацино“: 62-284

Ме^ународна и унутрашньа шпедицуца: Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376, Магацин - ]авна 
царинска складишта - 63-179

Жиро рачун: 62802-601-336 код СДК Димитровград

облем за "Балкан" пред- 
анично- 
ната за

__________ _________ _____ ки застра
хователни и пътни такси, такси за излизане от 
траната, както и визи за чуждестранните тур

исти. В "Балкан" се надяват, че през следващата 
(1997) година ще се увеличи транспорта, което ще 
даде възможност на "Балкан" да попълни разпо
лагаемите си туристически капацитети, ко 
наистина са големи.

Б.Димитров

пр
ежставлява намаления транспорт през гр; 

пропусквателния пункт "Градина". Причи 
това е от “обективно" естество: висок

• "БАЛКАН" на гражданите, деловите партньори и клиентите честити

Новата 1997 година и Коледните празници ито

• БОСИЛЕГРАДСКИ"КОБОС"ДНЕС

ПРОБИВА ПЪТИЩА С КРЕАЦИЯ, СТИЛ И КАЧЕСТВО
мъжки костюма, панталони, поли, 
ризи... Въз основа делово-техни
ческото сътрудничество с Компа- 
ията ЮМКО от Враня, която му 

_ _ езпечаваше материал и плас
мент на изделията, и изнамиране 

[ртньори в чужбина, мощнос- 
всекидневно бяха почти сто-

Всяко размисляне и разисква
не за текстилната промишленост 
в Босилеградска община води 
към фабриката за конфекция КО
БОС - засега най-голямото и най- 
модерно предприятие в община
та. Още от формирането си преди 
едно десетилетие досега тя ус
пешно стопанисва не само на до
машния, но през последните ме
сеци на току-що изтеклата година 
и на чуждестранните пазари. 
Всичко това прави благодарение 
ешеността на работниците да из- 
раят на пътя на развитието й с 

отностително низки заплати.

300 000 ДЕМ ОТ 
ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ

Понастоящем в КОБОС работ
ят 232 души, 40 от които доскоро 
бяха на преквалифициране. През 
1996 година тук са произведени 
над 150 хиляди единици дамски и

^ предузеКе зд произвсдн>у 
коифектф н протег роба

СА П.О.
Босилеград_

ГОРА 
43з" ‘

НИ
Об

на па 
тите I
процентово натоварени.

Окончателната и по-прец| 
финансова равносметка на м 
логодишното стопанисване е, та
ка да 
Без о

жи ЧУИ 64110*01-8579

ФАКС: 017/77-670Тел.: Ц|НТРАЛА ■— 017/77-451 * ДИРЕКТОР — 017/77-412 * 017/77-4

На своите работници, купувачи и гражданите
изна
1ина-

честитисе каже, все още в молив, 
глед това, според_ Васил Та- 

кев, директор на "КОБОС", 
сега почти всичко е известно.

-Безсъмнено е, че годината 
финансово успешно приключих
ме. През второто полугодие даже 
успяхме да привлечем внимани
ето на

НОВАТА 1997 г.Р още

с пожелания за още по-добри резултати и лично щастие

Васил Такев
чуждестранни партньори, 

преди всичко от Канада, САЩ и 
Италия, и в страната да внесем 
300 000 ДЕМ, казва Такев. Ре 
татите, които постигнахме се

ПО-ГОЛЯМА СТОПАНСКА 
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Модата е твърде динамична и 
чувствителна категория. Само 
нещо ново, атрактивно и качест
вено може да си пробива път на 
избирчивите пазари. Какво ще 
прави КОБОС та да отстои мяст
ото си 
Такев по

дължат преди всичко на няколко 
неща: спазване договорените 
срокове, качеството и приемчи- 
вите цени, подчертава той.

Наличните успехи на това бо- 
силеградско предприятие са по- 
ловинчати и резултатите пона- 
куцват ако се имат предвид низ
ките заплати на работниците. 
Средната заплата - без оглед, че 
ги приемат редовно - сега възлиза 
към 300 динара. Получават и по 
150 динара за топла закуска, пок
рай закуската, която всекиднев
но имат в столовата си.

-Заплатите са относително

зул- Кой е основният раз 
цепт през 1997 година?

-И през тази година, казва Та
кев, ще работим в кооперация с 
ЮМКО. Досега тази компания ни 

гериал и осигур- 
Според догово-

воен кон-

всред конфекционерите 
здчертава: -КОБОС стана 
онфе

ТЪРСЯТ "ЧЕРНО НА БЯЛО"
Работническият съвет на "КОБОС" взел решение и преди 

г^адТато^търсщ1 тя^а^свободи^ф^гГиката^от^атп" щане^а 
соелства за комунално облагане, които според законопред- 
писанията възлизат 5 на сто от бруто личния доход, или поне

становищата "за*разтоварване "на стопанствотоПиИщизките

мПизтеклат^гши1?аП^к8вЙс"И*о таз*и основавдЕтжи'мС0<!о

ДИНПокрайбт<«а привеждат се и други причини. -Узнаваме, 
казва се в иска, когото подписали Васил Такев, директор и 
Милентие"Евтимов, председател на Работническия съвет в 
поел понятието, че в ОЙ чрез бюджета, фондове, местни 
общности, явни предприятия и ведомства има нерационално

ПОЛ"Все0дсжатоЯкомпетентните органи не вземате предвид 
нашия иск и на съвместно събрание не разискваме за иконо
мическите трудности на нашия колектив, няма да заплащаме
^^^^^м^^1^о^лнотоВи" разходрада^на сра"дствата от

инфСормагр1Я0с^соято^^Иосведомим^ра6^'Ниците"по1юи^по

тем въпроси досега никой не ни информира, нито като 
граж/м|ни^в'местната общност, нито като работници в пред- 
приятията", казва се в края на иска.

обезпечаваше мат модна к кция по стил, кре- 
ация и качество. Това трябва да 
остане и занапред, но при условие 
да спазва сроковете и изделията 
да продава по I 
това отношение

яваше пласмент, 
ра, който сключихме, сега ще ни 
обезпечава материал, но не и паз
ари. Втората нобина е, че всяка 
осма част от готовата продукция 
ще остава на "КОБОС“. Без оглед, 
че една част от изделията си и 
занапред ще пласираме на пазара 
чрез системата на ЮМКО, ще се 
наложи, изтъква директорът, да 
изнамираме пазари в страната и в 
чужбина. Това ще рече, че трябва 
да създаваме собствен маркетинг 
и всичко друго, което е свързано 
с него.

приемчиви цени. В 
з обаче не може да 

издържи, дълго време ако не 
обезпечим нови машини и съоръ- 

дообзавеждане 
производни линии.

За целта в "КОБОС" 
вен проект според когото са необ
ходими 1 600 000 динара. Доста
вен е на Фонда за развитие, но 
дали, кога и колко средства ще 
отпусне не е известно. От значе
ние е да се подчертае, че модерн
изирането на фабриката - в която 
сега се работи в една смяна - е 
условие тя не само да запази мяс
тото си на пазара, но и да се прие- 
матоц^е 40 нови работници. В този 
случаи ще бъдат открити две сме
ни, казва Такев и предвестява, че 
приемането на новите работници 
ще стане през първата половина 
на годината.

низки, но все пак по-високи от 
средната заплата в текстилната 
промишленост. Няма повече! - 
казва Такев. Често сме принуде
ни да взимам работа на по-низки 
цени, отколкото фабрики във въ
трешността. Покрай другото на 

ринуждава и отдалече- 
Босилеград от главните

жения за на нови

е изгот-

това ни п Според думите на Такев 
ЮМКО и занапред ще дава ра
бота на "КОБОС", взета от чуж
дестранни партньори, в които 
случай валутния пазар ще остава 
в касата на компанията. Имайки 
предвид, че "КОБОС" сега в отно
шение с ЮМКО е по-самостояте-

ността на 
пътни направления, в които слу
чай се увеличават разходите.

Без оглед трудностите, боси- 
леградските конфекционери през 
изтеклата година успяха от до
хода си да отделят 600 хиляди 
динара за капиталовложения. 
Средствата главно са изразход
вани за нови машини и съоръже
ния за нови производствени ли-, 
нии.

лен, според договорите щ 
и сам да си изнамира работа, как
то на домашния, така и на чуж
дестранните пазари.

е може

В.Б.

оьршктВо 1 ЯНУАРИ 1997 г.



• ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА "ПЕКАРА" ДИМИТРОВГРАД
^ВНО првду^^^г^гр^

ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ 
И ГРАЖДАНИТЕ 

ОТ ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

НОВ МАГАЗИН В ЛУКАВИЦА
Общественото предприя- возила за доставка на хляба се произвеждат 2200 хляба, а 

тие "Пекара" тези дни откри по магазините. С това значи- оптимално и икономично про- 
нов магазин в село Лукавица. телно се подобри навремен- изводство е около 5000 хля- 
Всъщност, това е съществува- ното развозване на хляба ба. Посредством борсата за 
щият магазин на "Търгокооп" през зимата, тъй като досега труда предприемат се стъпки 
в състава на Културния дом в често се е случвало поради за прием на технолог за про- 
Лукавица. Както ни осведоми студ в ранните утринни часо- изводство на хляба, за да се 
директорът на "Пекарата" ве возилата да не могат да се подобри качеството на хляба 
Александър Делчев, става ду- задвижат. като основно условие за ус
ма за реконструкция на прев- Според Делчев производ- пешна борба с конкуренцията 
зетия магазин на стойност от ството на хляб е намалено и За това е необходимо и према 
около 30 хиляди динара. Към до 50% поради две причини - хване на субективните ела 
тази сума трябва да се добав- през зимата винаги спада (хо- бости в производството, за 
ят и средствата, изразходва- рата кладат печки и си пекат щото, както изтъква Делчев, 
ни за оборудване на магазина, сами хляб) и поради частните не е възможно при едни и съ- 
Освен това са инвестирани 80 хлебопекари. Не се забравят щи условия в три различни 
хиляди динара за изграждане и вътрешните субективни ела- смени да се дава продукц! 
на два гаража за специалните бости в самата фирма. Дневно от три качества. А.Т.

а

ия
/7П//

явно
ПРЕДПРИЯТИЕ

ДИМИТРОВГРАДпекара • В"КОМУНАЛАЦ“ - ДИМИТРОВГРАД

ИЗВОРЪТ"ИВКОВИ 
ВОДЕНИЦИ" Е РЕШЕНИЕ 
ЗА ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ

Повече от една година Димитровград няма проблеми с водоснаб
дяването. А преди този период водоснабдяването на града, особено 
през летните месеци, бе остър проблем, защото по-високите части на 
града с дни оставаха без питейна вода. Причината е, че габаритът на 
извора “Пъртопопинско врело” рязко спадаше и градът често ос
таваше без питейна вода.

Заслуга за решаване на проблема за питейна вода има пред
приятие “Комуналац", което със свои и с помощта на средства от 
Републиканския фонд на водите успешно разрешава този проблем.

От Емил Соколов, директор на предприятие “Комуналац", узна
ваме, че водоснабдяването значително е подобрено след направе
ните два бунара в местността “Ивкови воденици“, край стария кла
денец, от които водата била затворена за употреба през 1989 
като негодна за пиене. Сега се прави нова водопроводна мрежа с 
помощта на средства от Републиканския фонд на водите. Вградени са 
нови апарати за безопасно хлорисване. Изворът може да даде 30 
литара в секундата вода. Строят се още два бунара, след чието 
изграждане този извор ще може да даде 50 л/сек вода. Всъщност, 
“Ивкови воденици“ трябва да станат първичният извор за водоснаб
дяване на Димитровград.

Тъй като водата се захранва от река Нишава, направен е проект 
за защита на реката от атмосферни и комунални води от гранично- 
пропусквателния пункт “Градина , придобил екологическа димензия. 
Министерството по екология е приело да финансира този проект и 
вече през 1997 година ще започне реализирането му.

"Ивкови воденици“ чрез доизграждане и разширяване на мощнос
тите ще даде възможност за черпаене и до 100 л/сек вода, което е 
достатъчно за водоснабдяване на Димитровград и околните села - 
Градинье, Лукавица, Белеш, Желюша и Гоиндол, за по-дълъг период.

-С решаването на въпроса по водоснабдяване, и ако се има пред
вид почти стопроцентово изградена канализация, наличието на сис
тема за пречистване на отпадъчните води и проект за защита на река 
Нишава, като реципиент, Димитровград ще стане единстеният град в 
Република Сърбия, който е решил жизнените си комунални въпроси: 
водоснабдяване, канализация, пречистване и изпускане на водата в 
открито водно течение - сподели Соколов.

Паралелно с това е изготвян и 
е вече в процес на реализация, 
първите санитарни депонии в Републиката.

Следва да кажем, че Димитровградска община е една от редките 
общини в Сърбия, която всестранно се подкрепя от Републиканския 
фонд за водите с материални средства, относно изготвяне на проекти. 
Само по тоя начин съвкупната проблематика на тази община е съблю- 
дена и решена по най-добрия начин.

Ш БМЩМПШ година,

• В КЛОНА НА ВРАНСКАТА БАНКА В БОСИЛЕГРАД

УСПЕШНО НАЧАЛО
Откритият преди десет физически лица и се оказа, че 

месеца нов банков клон на инициативата и преценката са 
Вранската банка А.Д. от били правилни. Още повече 
Враня в Босилеград края на ако се има предвид, че голямо 
току-що изтеклата година число обществени и частни 
приключи с положителни фи- предприятия, организации и 
нансови резултати и удовол- ведомства станаха коминтен- 
ствие с многобройните си ко- ти на клона, т.е. на банката и 
минтенти, заяви Васил Такев, че привлече вниманието на 
съветник в босилеградското голямо число физически лица 
банково заведение.

ще продължим и занапред, 
казват тук и подчертават, че 
банката е платежоспособна 
да следи и помощува развити
ето на стопанските и други 
фирми в общината. Успешно
то начало и положителните 
финансови резултати, заявя
ват в клона, се дължат преди 
всичко на финансовата дис
циплина и отношение с комин- 
тентите си. На сметките си те 
никога нямат “непозволени 
минуси", а това е едно от ос
новните условия една банка 
успешно да работи.

| проект за санитарна депония. Той 
Също така това ще бъде една отда открият текущи и джиро- 

сметки, на пенсионери, които 
Вранската банка, казва тук получават пенсиите си... 

той, искаше да доближи ус
лугите си до оосилеградските 
предприятия, ведомства и сега теглиха кредити и с това

-Повече предприятия до-

А.Котева

•ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В ОГЛЕДАЛОТО НА СТАТИСТИ-ЮЗМОУИА ВАЙКАI
УКА!М]Е
На своите 

комитенти и 
спестители

ВЕЧЕ НЕ СМЕ ПОСЛЕДНИ
Републиканският завод за статистика на Княжевац - 243, Косовска Каменица - 260,. А 

Република Сърбия редовно дава данни за най-високи заплати са осъществили заетите 
състоянието на стопанството. Последни са в община Лазаревац - 1103 динара, 
за периода от януари до октомври 1996 Що се отнася до средната заплата в 
както и само за октомври. стопанството, осъществена през месец ок-

Според Служебен вестник Но. 50 от 4 томври, на републиканско равнище тя е 
декември 1996 г. обхванати са 186 общини, била 747 динара, В Димитровградска 
Сърбия като цяло, отделно Войводина и община, в стопанството, средната заплата е 
Косово и Метохия, както и град Белград 303 динара, в Пирот 483, в Бабушница 425, с 
като цяло. Съгласно посочения вестник, в Бела паланка 244 динара. Босилеград за 
средната нето заплата в Сърбия от януари октомври осъществява средна заплата от 
до октомври е 586 динара. За Димитровград 439 динара. След нас са общините Рача с 
за същия период е 261 динара. В Пиротски 283 динара, Опово с 261, Косовска 
окръг столицата" на окръга, Пирот, е имал Каменица с 250 и вече споменатата Бела 
средна заплата от 430 динара, Бабушница паланка с 244 динара средна заплата за 
41Л динар докато Бела паланка е с по-низки октомври тази година.

215 динара. По същото време Община Лазаревац и през октомври 
та осъществява средни заплати от държи първото място с 1672 динара средна
•»| динара, наи-малки заплати в републи- заплата на зает в стопанството. Със средна 
ката са осъществили заетите в Рача , само заплата над хиляда динара са още Беочин, 
п,А,5гИнара' С П0'^изки средни заплати от Върбас, Вършац, Сремски Карловци, Стари 
Димитровград са Брус - 240,Качаник -211, град и Щимлье А.Т.

честити
а

НОВАТА 1997 
И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
като им пожелава ускорено развитие в 
предстоящия период, радост и успехи в 
живота и плодотворно сътрудничество 

с банката

о ьрттВо1 ЯНУАРИ 1997 г.



-------ПРОЕКТИ И СТУДИИ ЗА СТАРА ПЛАНИНА И ВИСОК

СТАРОПЛАНИНСКИ ПАРК НА МИРА "СТАРА ПЛАНИНА
рвдШШИЩШШШШШШВВЕ - ГОРНИ ВИСОК"
трудовата и жизнена среда със седалищеРв“иш Божидар йманотич ® асоЧ"аЧия за качесгво на

телят на°У п лавитепни^гьоот Старопланинският парк на проекта ще бъде изучено дей
на Балканската рипппшш7 мира ще обхване няколко бъ- ствитепното състояние на та- 
асоциация Божидал^овГнп3 Г.гаРски области (Чипровци, зи област, за да бъдат полу- 
вич изтъква' Д Д Иовано" Монтана, Берковица и други) чени необходимите информа- 

-Основната11опи=г,„„ и част от_територията на Съ- ции за бъдещите стопански и 
е афиомация на нпшЕ103 рбия край границата с Бълга- туристически активности и 
в държавното Д и рия (,3аичаР' Княжевац, Пи- развойни приоритети в рамки-
Р ЖкГлно съто^нииН0^НОТО рот. Димитровград.,.) те на Парка на мира. Краят на
паотньопгтвп и° и Реализацията на екологи- годината е срок, в които Съ-
Бъпгапия и чно-икономическия сръбско- рбия и България трябва да оп-
отвопени к-о>1^?=1??ЗДаВаНе на български проект, според Ио- ределят изследователски ек- 
итоойхвятвРТ^. ЗОНИ' ко' ванович. изисква обемиста ипи и национални коорд 
Рии Те?мТо„^.еДНИ Терит°- тори на изследването. Кзсле-
г гпп(^пнн?5еЛИ Са в Унисон дователските екипи трябва
ппоио^.ГНсИТс интегРаЧионни да се намерят на терена вече

Европа и света. през януари, а изследването
_ ^,2.?мРа С0, Те са в съзвУчие и трябва да бъде завършено до
с общата ни история, култура, края на юни 1997 година. Ек-
държавна граница и естестве- спертите от двете страни тря-
но с общите ни интереси. Гол- бва да изучат основните ха-
яма част от крайграничните рактеристики на природните
ни територии се намират и населените системи в об-
именно в старопланинския ластта на Стара планина, го-
масив и това е едно от голе- товността на сръбското и бъл-
мите ни предимства в реали- гарското население в тези
зацията на проекта. Старо- краища за взаимно сътрудни-
планинската зона обхваща го- чество и възможностите за
лям брой природно защитени развитие на зоната като сво-
обекти, съвместни хидропо- бодна екологично-икономи-
тенциали и инфраструктура, ческа и социална система. Ек-
както и неурбанизирани тери- спертските анализи трябва да
тории, които предлагат широ- ж съдържат идеи и предложе-
ки възможности за съвместни Божидар Йованович ния за развитие на областта,
акции. Изграждането на тази ' както и стратегия, програма и
зона като екологична, соци- подготовка на междудържав- приоритети в изграждането 
ална и икономическа система но, национално, регионално и на Старопланинския парк на 
изисква интеграция на всички локално равнище. Затова на мира. 
видове дейност и качествено събранието в Чипровци са
нов подход и стратегия в за- присъствали окръжните на- реализацията на проекта ще 
щитата на природната среда и чалници, общинските кметове бъдат осигурени от екологич- 
съгласуваното й развитие ка- и многобройни експерти. В пъ- ните министерства на Сърбия 
то защитена екосистема. рвия етап на реализацията на и България.

М ЙОРДАНМАРИНКОВ: "СТАРА ПЛАН
ИНА - ГОРНИ ВИСОК"; СТУДИИНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА СТО
ПАНСКИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ; ИЗДАТЕГГ- СЪЮЗЪТ НА 

ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЦИ ОТ ЮГО-

ИНЖ. - АГРОНО

СЕЛСКОСТОПАСКИ 
СЛАВИЯ, БЕЛГРАД 1996 ГОДИНА

Наблюдавана от чисто научен Централанта част в книгата 
представлява це- обаче заема т.н. "Отделен (спе- 

нен принос към мероприятията на циален) раздел", обхващащ глав- 
Република Сърбия за ревитали- ните стопански отрасли: Селско 
зация на района на Стара план- стопанство: растениевъдство (ус- 
ина, чиста и все още незамърсена ловия за развитието му, обработ- 
среда, годна за производството ка на почвата, организация на 
на здрава храна. ^ растителното производство и

Взета обаче като студийни из- структурата на растениевъд- 
анските по- ството. - пшеница, царевица, овес,

аспект, книгата

ина-
следвания върху стоп

Финансовите средства за
Старопланински стада

ечемик и ръж. Кратък обзор е да
ден върху градинарските култу
ри, фуража и овощарството, като 
при това е направена обща оцен
ка за икономическото значение 
на растениевъдството и възмож
ностите за меропр 
личение на расте! 
чрез отводняване, нап 
залесяване, както и за ра 
то на селскостопанската механи
зация.

а неиз- 
аспект

тенциали на един 
следван почти от н 
район, книгата 
ТИ1

досег
-1ИКОЙ 
став лява ис-предс 

нско съкровище на, 
дения не само за науч 
топански работници, 
нографи, краеведи, 
ти, историци, демогра 
и т.н. Написана с на1

нни и све- 
...I селскос- 
но и за ет- 

«Ьолклорис- 
сри, еколози 
учнопопуля- 

н език и стил, тя става достъпна 
широк кръг читатели, а за ви

ни, пръснати навред из стра- 
ужбина, може и трябва да 
астолна книга за родовия 

вия им корен.
преки че още в увода опре- 
целта на своите изследва- 
блягайки се върху многове

ковна традиция "доказва" необ
ходимостта от възобновяване на 
животновъдството, по-специално 
на овцевъдството в тоя край, пот
върждавайки "значението преди 
всичко на селскостопанските ре
сурси, селскостопанска продук
ция, създала вече свой имидж на 
домашния и чуждестранните паз
ари - старопланински кашкавал и 
агнешко месо", той паралелно со
чи и “възможностите за ползване 
и на останалите ресурси на този 
район: горско стопанство, водно 
стопанство, минни залежи и без
спорно и природни красоти за раз
витие на почти всички видове ту
ризъм".

Дш
чни

иятия за уве- 
твото 
ване, 

звитие-

• ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД ДС
оя

ниевъ
ВЕТЕРИНАРНА 

СТАНЦИЯ 
- ПИРОТ 

ВЕТЕРИНАРНА 
АМБУЛАТОРИЯ 

- ДИМИТРОВГРАД

ВИСОКА ПРЕВАНТИВНА 
ДЕЙНОСТ

ре
на
соча 
ната и ч 
стане на

деля 
ния: о

Централно място е дадено на 
животновъдството, относно раз
витието му и, като при Това осо
бен акцент е сложен върху овце
въдството. Направен е обстоен 
анализ върху развитието му и ме- 

ията за неговото подоб
ия, начин на

и кВетеринарната станция в Димитровград през изтеклата 
1996 година прояви висока превантивна дейност, като ус
пешно проведе няколко акции. Именно на територията на 
общината са ваксинирани домашните свине срещу чума и 
червен вятър, кучетата срещу беснило, говедата срещу ан
тракс (синя пришка). Едновременно са проведени и диагнос
тични изследвания. Между другото, изследвана е устойчи
востта на говедата срещу туберкулоза и бруцелоза, а на ов
цете и козите само срещу бруцелоза, изпълнена е диагности- 
фикация на субклиничния мастит и т.н.

Двама димитровградски лекари-ветеринари и един ветер
инарен техник са взели активно участие в акцията, проведена 
на Космет, с цел да се осуети разширяване на шапа в тези 
райони на Република Сърбия. Също така заетите в Димит
ровградската ветеринарна станция заедно с колегите си от 
Пирот постоянно присъстваха на гранично-пропусквателния 
пункт "Градина", където проведоха дезинфекционни меро
приятия с цел да се осуети внасяне на вируса на шапа в 
страната.

Шефът на Ветеринарната станция в Димитровград г-н 
Александър Георгиев, като изрази приветствие до всички 
читатели на в-к "Братство" и собственици на домашни жив
отни, изрази и желание за още по-тясно и плодотворно съ
трудничество през Новата 1997 година. Б.Д.

на животновъдите и 
всички граждани в общи
на та и страната

честити

роприят
ряване: меринизац 
овчарене, овчарници-пояти, 
лождане на овцете, агнене. С 
райки се върху значението за раз
витието на овцевъдството, инж. 
Маринков проследява този отра
съл от най-древни времена до 
днес: организиране на "бачии и 
използване на млякото, отн 
прерг 
ло ов
ко, овченик, бел муж и топено 
масло.

В раздел: "Концепт за р 
тие на Горни Висок", са об 
вани производствените възмож
ности на селскостопанските пло
щи, организиране на ферми, гове
довъдство, преработка на мляко
то в съвременни условия, въз
можности за финални произведе
ния, относно производството на 
природно-здрава, екологическа 
храна. Свое ‘‘виждане" е дал и по 
отношение развоя на горското и 
водното стопанство, рудните за
лежи и туристическите потенци
али и възможностите за развити
ето

оп-
пи-

НОВА 1997 г. 
и КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ

осно
му в кашкавал, бя- 

че сирене, кисело овче мля-
аботката

аз ви
рису

с пожелания за много 
щастие, радости и успехи в 
работата

За да получим по-пълна пред- 
ства за тази книга, ще посочим 

о го есъдържанието и тдка, какт< 
дал инж.-агроном Йордан Марин
ков:

В Увода е дадено описание на 
Горни Висок - географско поло
жение и природни условия, дава
щи пълно основание за стопанска 
валоризация на Г.Висок.

В Общия раздел са дадени: 
Природните условия за развитие 
на селскостопанското производ
ство, състояние и тенденции, с ос
новни характеристики 
транството: географско положе- 

е, геоложка подлога, педолож- 
ка покривка, релеф, климатичес
ки условия, атмосферни валежи и 
хидрологическо състояние, въз
душни течения - ветрове, расти
телен и животински свят, педо- 
ложки типове землища, екологи
ческа ситуация, население - де
мографски характеристики (про
цеси и влияния), численост на на
селение и селища, обществено- 
стопанско развитие и тяхното 
влияние върху демографско по
ложение, електрификация.

ЕСЕННАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
на туризма. 
ЕстественоДОСЕГА ЗАСЕТИ 11 500 ДЕКАРА

н.„осн.,™з= рАжа
дене на селскостопанските нарече- нанесени в областта на звмв-
деиности в общината. Бяха са проведI 0^Н0С. д0Лието от продължителната
разгледани и обсъдени плано- "^я °ай-полходящото'за пое- суша. Комисията е констати- 
вете по есенна и пролетна се- но в яа “"които в момента рала, че тазгодишната суша в 
итба и тяхната реализация с! в ло^оо състояние и добре Пиротски окръг и в Димитров- 
през есента на 19§6 и пролет- аа в Д°°Р° и^™а7Словия. градска община е намалила
Т3 констатирано е, че в Ди- С0^а2п|°^ тРяк%а даплС®^'

митровградска0то щина^ предимно е царевица, ечемик, лени^данъчните облагания

о, не всички подгла- 
дотдели са дадени в този 

обзор, защото целта му е не ^ 
анализира и "научно обоснове1- и 
тълкува книгата (това предостав
яме на учени, занимаващи се със 
селското стопанство), но в общи 
черти да запознаем читателите с 
една интересна книга, която за 
съжаление е печатана само в 200 
екземпляра и поради скромния 
тираж вече е изчерпана.

Да кажем накрая, че худо
жественото оформление на Стан
ислав Маринков е твърде сполуч
ливо и лично авторът на тези ре
дове доживя книгата след про
читането й като БЯЛА КНИГА за 
Горни Висок.

ви и по
иа.

на прос

ни

есента са 
кара орни площи, и то: на час
тния §500 и в обществения

Ст.Н.Б.Д.

о1 ЯНУАРИ 1997 г.ьрштВо



ЕХИНОКОКЪТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ РАЗШИРЯВА НЕ САМО ВСРЕД ЖИВОТНИТЕ, НО И ХОРАТА

НЕЗНАНИЕТО И БЕЗОТГОВОРНОСТТА СЕЯТ БОЛЕСТ

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ИЗОСТРЯТ 
ОТГОВОРНОСТТА!

-Когато се касае за месото откотки...И ветеринарите и медиците са съглас
ни, че правилото ипо-добре да се осуети 
отколкото да се лекува" буквално се от
нася до кучешката тения. Обаче, тъй като 
това на практика бавно се прилага или 
успехите изостават, от това паразиртно 
заболяване, което се разширява всред 
животните, а от тях на човека, все повече 
заболяват не само домашните животни, но 

рата.
Без оглед, че не може точно да се кон

статира колко има болни свине, овце, 
котки, говеда, особено кучета, а след това 
и хора, някои сведения показват, че бо
лестта се разширява. Счита се че я сеят и 
вълци, които все по-често върлуват тук.

Незнанието и безотговорността на хо
рата са главните виновници за разширя
ване на болестта, казва Стоилков. Имики 
предвид това, подчертава той, търсим 
хората да погребат или запалят захвана
тите с тения дробове, сърце или бъбреци, 
а не да ги хвърлят. По този въпрос вече 
дълго време водим "тиха война' с отго
ворните в босилеградската кланица, които 
не унищожават тези отпадъци, а ги отлагат 
на трактор до обекта, Изхвърлят ги когато 
стигнат, често пъти когато проблема 
"решат" кучетата.

Според Стоилков, животновъдите в 
общината от тази болест имат големи ма
териални щети. Млекодобивът и месодо
бивът от кравите и овцете е по-малък, ов
цете дават по-малко вълна, заболелите 
животни не са отпорни срещу други болес
ти. Щетите са още по-големи като се има 
предвид, че заболелите вътрешни органи 
не могат да се косумират за храна.

кланицата в Босилеград, един въпрос 
не трябва да остане без отговор или 
да остави съмнение. Касае се за год
ността на месото от говедата, овцете 
и свинете, в чиито вътрешни органи е 
открита тенията. Месото им е съвсем 
годно и в това отношение не съще
ствува никаква опасност по здравето 
на хората, казва Стоилков, които кон
тролира местото от заклания добитък 
в кланицата на "Напредък".

На въпросите и проблемите, които ус- 
ловяват и следят кучешката тения неот
давна внимание посвети и Изпълнителни
ят отбор на ОС в Босилеград, на чието 
заседание участваха представители на 
Ветеринарната стания, Напредък , в 
и то рамки е кланицата, ловното дружество 
"Сокол", явното предприятие "Услуга и на 
компетентни инспекции. Изхождайки от 
факта, че "колко са здрави животните, 
толкова са здрави и хората" и че само —
"здравото куче е същински приятел на Заключенията на ИО на ОС започнаха 
човека", те приеха повече заключения, от д3 с0 реализират, но не всички с желания 
чието реализиране зависи дали и с какъв Т0МЛ, Сега в града има все по-малко ски- 
темп ще се осуетява болестта. тащи кучета. Голяма част избиха лредста-

Налага се, гласи едно от заключе- ВИТ0ЛИ На "Сокол“. "Напредък“ обаче все 
нията, Ветеринарната станция редовно да ОЩ0 не обезпечи закрит контейнер в ко- 
ваксинира кучетата по програмата за гото да отлага отпадъци от заклания до- 
здравна защита на домашните животни от битьк. Не върви с желания темп и вакси- 
заразителни болести, както и да лекува нацИЯта срещу тенията. Едно число сто- 
болните кучета. Имаики предвид, че тази пани Не искат ‘приятелите си" да ваксини- 
задача трябва постоянно и докрай да се раТ( други нямат пари. -И в единия и в 
реализира, както и факта че едно число друГИЯ случай се чувства безотговорно от- 
хора това не искат или пък имат повече ношение на едно число председатели на 
кучета и не са в състояние да заплатят по местните общности, казва Гоше Митов, съ- 
30 динара, колко сега струва ваксинира- ия за нарушения в Босилеград. Хора, под- 
нето, Общинската скупщина потърси от черТа8а той, не искат да ваксинират куче- 
Министерството за селско стопанство да тата Ветеринарната станция ги предава на 
отпусне средства та ваксинирането да унията за нарушения, той ги глоби, но от 
стане безплатно. Според приетите заклю- всичко това на края не излиза нищо. Глобе- 
чения по-голяма отговорност трябва да ните покрай жалбата приложат удоство- 
имаи "Напредък": отпадъците от заклания верния от председатели на местните об- 
добитък, по-специално вътрешните органи щНОСТИ> ч0 уж нямат кучета и "гърбави" 
с тения да не отлага както досега до клани- остават съдията и директорът на Ветери- 
цата в трактор, където ги развличат ски- парната станция, констатира Митов. 
тащите кучета, а да ги унищожава в ямата г - 
на овцефермата в Радичевци. Доколкото

чи-

И хо

"ТИХА ВОЙНА" С КЛАНИЦАТА
-Болестта предизвиква тения, която 

живее в тънките черва на животните, 
които ядат месо, преди всичко на кучето, 
което е главен разпространител, казва 
Иван Стоилков, ветеринарен лекар и ди

на Ветеринарната станция в 
ад. На територията на общината 
о 1700 кучета, но колко точно от 

тях са заразени не е известно. Факт е 
обаче, че ехинокок има всред свинете, ов
цете и говедата. В кланицата на “Напре
дък" се вижда, че почти 90 на сто от гове
дата са били заболели. Това ни накара, 
казва той, да алармираме всички субекти, 
които трябва и могат да дават принос в 
осуетяването на болестта.

Стоилков пояснява кръгообразното 
разширяване на болестта. -Кучетата въ
ршат нужда по ливадите, градините, край 
овощните дръвчета, изворите... Доколкото 
са заболели, сеят болестта. От заразената 
трева заболяват овце и говеда. Тенията 
захваща най-често дробовете, като прави 
пликове пълни с течност. Доколкото човек 
консумира дроб, заболяването е немину
емо. Ако такъв дроб се да 
котки или кучета те също заболяват, казва 
той. Човек може да внесе тенията доколк
ото не мие зеленчуците или овощията, де
цата доколкото се играят с болни кучета и

ректор 
Босилегр 
има окол

В СТАТИСТИКАТА ПО-МАЛКО, 
ОТКОЛКОТО 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
Според статистическите данни, които 

предостави д-р Васил Захариев, епидеми- 
олог в Босилеград, през 1995 година забо
лели от ехинокок в общината са зарегис
трирани трима души. До края на първото 
полугодие на 1996 г. зарегистриран е само 
един случай. Това изобщо не значи, че не 
е имало повече заболели, казва той, но 
това всичко е в сферата на нагаждане.

От лекари в Здравния дом, които "не
официално говорят", узнаваме, че през 
изтеклата го 
седем души. 
черния, по-малко белия дроб. Всичко това 
показва, че обстановката не е за под
ценяване. Още повече ако се има предвид, 
казват тук, че се съмнява още при няколко 
души. Колко сериозно е заболяването 
показва и факта, че лекуването става 
изключително чрез опериране.

-Все докато не се издигне културата и 
отговорността на всички по този сериозен 

хората не поведат сметка за кучетата си, проблем, веригата на пренасянето на 
а ги пускат да скитат, ловното дружество 5оЛестта ни най-малко няма да прекъсне, 
ще ги избива, а Услуга ще ги закарва на казва Стоилков. В този случай ще има не 
депонията в Кремиково, казва се между само много повече заболели домашни 
другото, като се подчертава, че компе- жвотнп, но и хора. 
тентните инспекции ще следят как и дали 
заключенията се реализират.

на ехинокок е открит при 
повечето от тях е захванат

ва на свине,

Васко Божилов

ЕЙНОСТТА НА СПР "АНИТЕКС" В БОСИЛЕ-• ИЗ 3ГРА

С КАЧЕСТВЕНИ ИЗДЕЛИЯ СИ 
ПРОБИВАТ ПЪТ КЪМ ПАЗАРА1

щ■
4 Частната фирма за производство на чорапи “Анитекс" в Босиле

град, собственост на Драгана Иванова, успешно стопанисва и в криз
исната обстановка. Понастоящем в цеха на Иванова работят 14 души, 
а производственият процес не се прекъсва. Работи се в три смени, без 
застой през цялата седмица. Изделията на "Анитекс", всички видове 
дамски чорапи и чорапогащници, могат да се намерят в повечето 
градове не само в Сърбия, но и извън нея. Печалбата не е лоша: само 
през последните три месеца тя възлиза на 200 000 динара, а личинте 
доходи се заплащат редовно.

Тези дни Иванова обезпечи 
производство, и тъй като става дума за съвременни машини, в "Ан- 
итекс" очакват повишение на производството, както по качество, 
така и по количество. Затова, както подчерта Иванова, в работилни
цата ще приемат още пет нови работника.

В този малък, но твърде сговорен колектив основен девиз е пълно 
натоварване на машините, като при това отделно внимание се пос
вещава върху качеството на изделията и спазване на договорените 
срокове. С това, казват в "Анитекс", не само че са запазили досе
гашните, но изнамират и нови делови партньори. М.Я.
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• СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
РАБОТИЛНИЦИ В БОСИЛЕГРАД СЕ ГОТВЯТ ДА 
ФОРМИРАТ СДРУЖЕНИЕ

1
■IВ ■Н

|3 0*1шI ЧЕРНОБОРСАДЖИИТЕ 
"КОСТ В ГЪРЛОТО"

М 'У *

адска банка 
--КА БАНКА"
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Двадесетина собственика на частни предприятия и работилници 

в Босилеград, преди всичко на търговски и гости лничарски, неотдавна 
подеха инициатива за формиране на сдружение на частните фирми в 
общината. Основната му задача, както подчертаха присъстващите, е 
да защитава интересите на членовете му и да дава принос в развити
ето на частния сектор в общината. Необходимите документи ще бъдат 
изготвени до края на тази, а формирането му ще стане през януари 
идната година, казаха търговците и гостилничарите, като отправиха 
призив към всички собственици на частни фирми в общината да ги 
придружат.

На събранието,
совата и инспекцията по пазара, босилеградските търговци и гос
тилничари изразиха недоволство поради "нелоялната конкуренция от 
страна на черноборсаджиите, чието число постоянно се увеличава". 
Не само наши, но все в по-голям брой и български граждани продават 
хранително-вкусови стоки, текстил и различни "дреболии". Има ги не 
само в Босилеград, и не само в петък, когато тук е пазарен ден, но и 
в селата. Просто казано, те са ни като "кост в гърлото-, казаха 
търговците.

Имайки предвид обстоятелствата трудно е, даже съвсем тежко, 
да се попречи на черноборсаджиите, констатираха търговците и ин
спекторите. Налага се обаче да се предприемат допълнителни мерки. 
Една от тях е, както потърсиха присъстващите, Общинската скупщина 
да обезпечи място за такъв пазар в Босилеград, та чернборсаджиите 
да не задръстват улиците и зеления пазар в града. В.Б.

с деловите си
ЕДИНИЦИ В 

ДИМИТРОВГРАД, 
БАБУШНИЦА 

И БЕЛА ПАЛАНКА
на което присъстваха и представители на финан-честити на деловите си партньори и всички граждани

НОВАТА 1997 г. и КОЛЕДА
като им пожелава успешно по-нататъшно

сътрудничество с банката, развоен подем на 
общините и високи лични и колективни постижения

ьрятстВо1 ЯНУАРИ 1997 г.



ПИРОТСКИ ОКРЪГ 
- ПИРОТ
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1997 г. 
И КОЛЕДА

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 
В ОКРЪГ А И СТРАНАТА, 

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ХУБАВИ 

ТРУДОВИ ПОСТИЖЕНИЯ 

И МНОГО РАДОСТИ

ПЧИНСКИ ОКРЪГ 
•ВРАНЯ КОМПАНИОА ДУНАВ

ДУНАВ ОСИГУРАВЬЕЧЕСТИТИ

НОВАТА 1997 г. 
И КОЛЕДА

Главна филиала Ниш

НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ, КЛИЕНТИ 

И НА ГРАЖДАНИТЕ 
НА СЪРБИЯ И 

СР ЮГОСЛАВИЯ
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ 
В ОКРЪГА И СТРАНАТА, 

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ 
МНОГОБРОЙНИ 

ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ 
ТРУДОВИ УСПЕХИ НОВАТА 

1997 г.
И КОЛЕДА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Сурдулица
на гражданите в общината 

ЧЕСТИТИ С ПОЖЕЛАНИЯ
ЗА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, 

РАДОСТ, ЩАСТИЕ И ДОБРО ЗДРАВЕ
НОВАТА 1997 га 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
РШ1кд 1дймас(Ш$кж I, НЕМН5К1Н рпо1«ооаОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Бабушница
■ 19620 19606 19 668199 II11 гои ЬН 244№000 гезкочдс м.

ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
- Босилеград

на гражданите в Босилеградска община
на гражданите в общината 

ЧЕСТИТИ

1997 г. И КОЛЕДА ЧЕСТИТИ
НОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
с пожелания за крепко здраве, 
щастие и успехи през годината

МС ,т с “Здравйе“ е световно известна фирма 
за призводство на лекарства. Цехът в 
Босилеград със сушените си изделия е 

все по-чест “гост“ и на световните тьрпези.

I

В БОСИЛЕГРАД

на гражданите честити
В ДИМИТРОВГРАД

на гражданите честити I

Нова | 
година 

и Коледните ( 
празници |

Новата 

1997г. 

и Коледа

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР 
НА ЮГОСЛАВСКАТА 

ЛЕВИЦА (ЮЛ)
В ДИМИТРОВГРАД

I
I

на гражданите в Димитровградска община и СР Югославия
честити

като им пожелава лично щастие и 
успехи в превазмогването на 

трудностите 1997 г. И КОЛЕДАкато им пожелава лично 
щастие и успехи I

1
о1 ЯНУАРИ 1997 г.ЕрягстЪо
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Х).г ВЕРОКМА - N18ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 

СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД Те1. 48-528 Ргцегйта 16 Гах. 45-249
на трудещите се и гражданите в общината 

честити
На всички свои потребители, делови партньори и граждани честити

НОВАТА 1997 ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИНОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ 

И КОЛЕДА
"РЕФОРМА" ви предлага: всички видове канцеларски 
материал, пишещи и изчислителни машини, делова галантерия 
- рибони, дискети и пр., училищен прибор

с пожелания за нови трудови успехи 
и лично и семейно щастие

(Ш)
^Таковска 3,18300 Пирот

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР 

НА СК-ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ 

В ДИМИТРОВГРАД
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЗА ДИСТРИБУЦИЯ 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ" 
НИШ, КЛОН ПИРОТ, 
ДЕЛОВА ЕДИНИЦА 
ДИМИТРОВГРАД

честити
051С11РАНЗЕ 0.0. 

ГЛАВЕН 
ФИЛИАЛ 
ПИРОТ

НОВАТА 1997 г. и КОЛЕДА
на гражданите в общината и страната

На своите партньори 
и клиенти и на всички 

граждани 
честити

:д. г. п. 1997 г.1Г1РА\А\НЬА\ ( НОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
1ДИМИТРОВГРАД, Балканска 86 И

/Киро рачун: 42802-601-7-341 
код СПП Димитровград 
Телефони: 
централа КоледаЧЕСТИТИ(010) 62-231, 61-488. 

63-166, 62-695 
63-369 
61-488

техничка база 
Телефакс о1997

II ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ВРАНЯ

ДОМЪТ ЗА 
СТАРИ И 

ПЕНСИОНЕРИщ
ПРЕДУЗГЬЕ КОНФЕКЦИМ Централа |0Ю) 6! 50о X

/0^0 Ь! 375 I РШ1АУНа своите сегашни и 
бъдещи клиенти пожелава 

приятно прекарване на
I ДИМИТРОВГРАД] 051&УЕАМ32 00азз

Т с а < * с 16811

СА ПОТПУНОМ ОДГОВОР1Ю1ПТ.У 
Димитро и град — балканска 94 

Тслеграм: .СВОБОДА" — Днмтроаград. ж. р. 42802-601-1-1557 код СПП
честити

— Дишпроаград I
ДИМИТРОВГРАД

на своите работници и потребителите 
и на всички граждани в общината

ЧЕСТИТИ

Нова година и 

Коледните празници
НОВА

ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ
НОВАТА 1997 ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
На уважаемите си партньори и клиенти 

и на всички граждани и им пожелава 
лични и семейни успехи и щастие:

с пожелания за 
крепко здраве 
и дълголетие

с пожелания за всичко най-хубаво в живота
"ДУНАВ" Е НАЙ-СИГУРНАТА ЮГОСЛАВСКА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ФИРМА.ш
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Я ДИМИТРОВГРАД

АП ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
“В СЕПТЕМВРИ" 
ДИМИТРОВГРАД

на децата и гражданите 
честити

» СТР .АЛФА ПЛАМ“

18320 Димитровград 
Ул. Балканска бр. 80

62
директор 63-104, комерческа служба 63-487 и 63-173, склад 63-296

На деловите партньори 
и гражданите честити

Тел.: 010/63-431; -879 — куби

Продава всички видове печки, бяла 
техника, електрокварцни печки и 
отоплителни тела, оков за врати и 
прозорци, електроматериал, водо
проводен и канализационен мате
риал и резервни части за кухненски 
апарати, както и бои и лакове.

На своите потребители, делови 
партньори и димитровградчани 
честити

1997 г. 
и КоледаНОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА и им пожелава радост, 
здраве и успехи
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И КОЛЕДА
ГИМНАЗИЯТА 

В ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТИ__ 1. Балканска 109

Телефони:[директор (010)63-289 
комершцала (010)63-288 163-183 
тел. факс — фин. дир. (010) 63-687 

жиро рачун 42802-601-6-705 
1 Димитровград 1997 г. .НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ 
-ЛЕСКОВАЦ 

ТРУДОВА ЕДИНИЦА 
- БОСИЛЕГРАД

И КОЛЕДАЧЕСТИТИ

НОВАТА 1997 г. 
И КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ
НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ, 

ТРУДОВИТЕ ХОРА 
СПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР 

УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ на всички свои потребители 
и гражданите в Босилеградска 

община честити
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В БОСИЛЕГРАД 
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РОДИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИ
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НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ГРАЖДАНИТЕ 
И ДЕЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ

"ИЗГРАДНЯ"
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ
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1997 г.ОТ ДИМИТРОВГРАД
на своите заети и гражданите на общината 

честити

ЧЕСТИТИ
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ш Коледните празници
И КОЛЕДА

на учениците 
н техните 

родители и на 
всички граждани в 

Босилеградска 
община

НОВАТА 1997 ГОДИНА 

и Коледните празници
на гражданите и пътниците си

им пожелава щастие в животакато
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]МАРИЯ ДИНОВА • ПРИЗНАНИЯ НА НАШЕНЦИМЛАДИ ТАЛАНТИ

АПТЕКАРКАТА МИРАЛЮБОВТА Е 

ПО-СИЛНА 

ОТ ТАЛАНТА
Здравният център в Пирот 

тези дни по повод Деня на та
зи институция - 10 декември, 
на м-р Миряна Коцева, позна
та в Димитровград като Мира 
Аптекарката, отдаде в писме
на форма ПРИЗНАНИЕ за пос
тигнатите резултати в Здрав
ния център. Всъщност, апте
карката Миряна Коцева рабо
ти в аптека "Карло Скацел" в 
самия център на гр. Пирот и е 
в Службата за медицинско 
снабдяване, както са нарече
ни аптеките при Здравния 
център.

Полученото признание е 
само още едно потвърждение, 
че нашенци, работещи по раз
лични градове и места в стра
ната, са едни от най-добрите 
работници,

-Това признание приех ка
то признание за цялата наша ва желание обаче по стечение 
служба, относно като призна- На редица обстоятелства не 
ние на аптекарските работни- се осъществи. Възнамерявах 
ци, които в тези доста трудни и да специализирам, но и това 
дни, когато липсват или не- МО0 намерение се провали, не 
достигат лекарствени препа- по МОя причина... па все пак 
рати, трябва да имат много доволна съм и от работата 
такт и търпение, за да обя- зад пулта, защото мисълта на 
снят на пациентите, че еди длбер Калмет, изписана на 
кой си лекарствен препарат Признанието, действително 
го няма, че има заместител и напълно отразява смисъла на 
как да го ползва. С една дума, нашата професия: "Само па- 
ако имаше лекарства, нашата рИ> вложени за опазване на 
работа много повече щеше да народното здраве, създава 
бъде улеснена. А така, налага богатство, понеже предпазва 
се да бъдем търпеливи, тол- човешкия капитал". Ние исти- 
ерантни, отзивчиви - споделя на пряко не участваме в опаз- 
Миряна Коцева. ването на човешките животи,

Нейният трудов път, на- но косвено може значително 
ближаващ вече тридесет го- да допринесем за по-бързо 
дини, е доста интересен. За- или по-бавно възстановяване 
почва да работи като стажант На здравето на даден човек, 
в Димитровград през 1969 го- Една наша грешка, един по- 
дина при м-р аптекар Фран- грешно издаден лекарствен 
гов. След това една година препарат може да коства чо- 
службува във Вареш, Босна, вешки живот. Затуй девизът 
след това се завръща в Пирот, на всички аптекари, издава- 
където престоява четири го
дини, а оттам заминава за Ли
бия, след което отново през 
1981 година се завърща в Пи
рот и тук работи до днешни 
дни.

МАРИЯ ДИНОВА е отлична Ученичка от''„кпла° „С^аа на° 

ната.
Родена е 1980 година в -Езиците.

Шабац. Майка й Споменко е учиш ли още нещо? 
от Узовница край Любовия, а -Посещавам различни кур- 
баща й Евтим е от Горна 1 по- СОВ0 по музика които се про-
гоалямо°тСоИЛмвоГмРиЗеКв четири: «лНишоГгрижи за та- 
членното семейство на мате- Грод Ниш се грижи за то 
матици. Съдбата "разхожда" пантите...
родителите и от едно на друго -Аз вярвам на този град,
място, така че първите пет силно го заобичах, стипенди- 
класа на основното училище ант съм на Градския фонд за 
тя е завършила в Зворник, млади таланти и очаквам по- 
шести в Шабац, а сетне се нас- мощ за следващите ми кон- 
танява в Ниш, където завър- церти вън от Ниш. 
шава основното училище като 
кръгла отличничка, удостое
на с най-големите признания:
"Букова грамота", "Ученик на
штГот съюзни иНрепубликан- трета награда: съюзно сърев- 
ски състезания по математи
ка, физика и езиците. Съще-, 
времнно завършава и начал
но музикално училище (също 
в три различни градове). По
сочена като талантливо мо
миче от всички учители по му
зика, Мария Динова се опре
деля за средното музикално 
училище, макар че има усло
вия и възможности и за всяко 
друго. Тя е интересен събе
седник във всеки смисъл на 
думата. Поради скромността 
или младостта си иска да бъ
де обикновена, но, разбира 
се, не успява.

За младо, талантливо, 
перспективно и амбициозно 
момиче, каквото си ти, тряб
ва да узнае и нашата по-ши
рока общественост, за да се 
запознае с твоя успех 
та на класическата музика и 
да ти помогне, когато ти е 
нужна помощ например за 
някое скъпо международно 
съревнование...

-Съгласна съм, аргументи
те Ви са силни.

Зная, че си била отличен 
математик, обичаш езиците
и имаш дарба за писане, а ти ..„«пи-м» п„аи^т.1
си избрала музиката. Кога и “Гстр^натГГждуГрадно

състезание в Италия - награ
да за соло изпълнение и в дис
циплината дует на пияно.

Рано е да те питам за са
мостоятелен концерт...

Особено се гордея, че вече 
го имах - миналата година в

Мира на работното си място
трудно всекидневно да пъ
туваш, тя споделя:

-Не толкоз ако имаш ре
довни превози. Но знае се 
какви са нашите превози, още 
повече в оня труден период на 
липса на горива, на резер 
части за автобуси и т.н. Но да 
се надяваме, че това е минало 
и че занапред ще ни очакват 
по-хубави дни. Когато се за
върнах от Либия, аз работих в 
Димитровград около пет годи
ни . Пак не останах тук, тъй 
като такива бяха обстоятел
ствата. Аз тогава знаех, че ще 
пътувам, но лично на мен пъ
туването не ми пречи. Та аз 
бях чак в Либия! - напомни ше
говито Коцева.

Да кажем накрая, че м-р 
Миряна Коцева, като дъщеря 
на всеизвестния в Цариброд 
Влада Градинарат, има хоби 
градинарство и цветарство.

-Това хоби е наследство от 
баща ми. Доставя ми истинско 
удоволствие и всеки един 
свободен момент ползвам да 
засаждам или отглеждам рас
тенията.

Бихме могли взаключение 
да кажем: пълноценен живот, 
осмислен в умението да по
магаш и да се раздаваш на 
другите, да те радват "дреб
ните" неща в живота.

Стефан Николов

Да споменем и награди
те..

вни-Взех участие в три състе
зания и на всичките спечелих

щи лекарствени препарати, е: 
" "Отваряй четири очи!“.

Струва ни се, че към тези 
думи не бива нищо да доба
вяме, за да разберем отговор
ната работа, която със сък- 
олежките си ежедневно вър
ши м-р Миряна Коцева.

Инак тя ежедневно пътува 
да работя в лаборатория и да от Димитровград до Пирот и 
се отдам на изследвания. То- обратно. На въпроса не е ли

в све-

-След завършване на фар
мацевтичния факултет в Бел
град имах огромно желание

Мария Динова • В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД

ПРИКЛЮЧИ 
ВАКСИНАЦИЯТА 

СРЕЩУ ГРИП

как узна, че талантът 
музиката е най-голям?

ти за НА ПАЦИЕНТИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ

ЗДРАВНИЯТ 

ДОМ
В ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ

-Не, талантът не е силен, 
най-силна е любовта. За та
ланта ще говорят други, а за 
музиката се определих аз, мо
ята любов ме определи за му
зиката.

Трудно ли ти беше да се залата на Симфоничния орке-
опред 
ще?

Ваксинацията против грипни заболявания 
в Димитровград от хигиенично-епидемиолож- 
ката служба при Здравния дом в Димитров
град е започнала още през средата на месец 
ноември, а приключва до края на декември т.г. 
Такива ваксинации се провеждат в Димитров
град вече двадесетина години, но през послед
ните няколко, а особено тази, все по-голям е 
броят на заинтересованите да се предпазят от 
грипно заболяване чрез ваксинация.

Ваксинирането се върши в две дози за ли
цата, които за пръв път се ваксинират, а за 
онези, взели и взимащи редовно (всяка годи
на) ваксината, се дава само в една доза.

Инак, както узнавме, ваксината е полива- 
лентна, съдържа онези видове вируси, които 
досега са предизвиквали грипни епидемии в 
света.

това учили- стървНиш.елиш за
Няма да те питам коя му- 

-Не, не ми беше трудно. Аз зика най-много обичаш, но 
виждам себе си само като му- коя най-често слушаш и 
зикант, всичко друго е второ- колко касетки имаш? 
степенно. -Вкъщи всички най-много 

На кого трябва да си бла- слушаме рок музика, а касет- 
года^на за "правилната нас- ки имам МНОго. над 200.
ока, * „ Как се грижиш за ръцете

-Наи-напред на родители- си? 
те си, а след това и на моите 
учители по музика. Имах ги 
повече, но тук ще спомена 
Светлана Корунович.

Имаше ли и "противни
ци"?

НОВАТА 

1997 г. и 

КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ

-Пазя ги с музиката. Прос
то обичам да имам “запазени" 
ръце, понеже те "издават" 
човека.

Какво ще бъдеш (без 
подвъпроси и насоки)?

-Щебъда добър професор, 
добър музикант, а над всичко

За рисковните групи и хронични болни (сър
дечни, бъбрежни, гръдни и др. болни) вакси
ната е безплатна, както и за хора с над 65 
години живот. Останалите жители са могли 
също да се ваксинират, а цената на една вак
сина е 30 динара. През последните 3-4 години 
се върши редовно ваксиниране на заетите в 
митницата и банките. На деца пък по-малки от 
седем години тази ваксина не се дава.

Общо тази година в Димитровград са вакс
инирани около 500 души.

-Съществуваха и онези, 
които ме виждаха като адво-
1/от м^\/пиапмлт 1ютакютм1/

Аз мога да бъда'всичко това и АобРа майка и съпруга, 
без съответните училища. Къде би обичала да

Не си ли "малко" неск- живвеш? 
ром на?

-Да, ако така се нарича вя- Уам никакви амбиции за чуж- 
рата в себе си. бина.

Освен музиката, 
най-много ти "върви"

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
КРЕПКО ЗДРАВЕ, 

ЩАСТИЕ ' иТсПЕХИ
-Изключително тук. Ня

какво
Милка СТАНОЕВИЧ

А.К. :
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^ТГиелго • РАДИО-БОСИЛЕГРАД: ДА ИЛИ НЕ?

ПЕЕ, А НЕ 

ГОВОРИ
ИСКАМ ДА ЗНАЯ 

ЗАЩО Е ТАКА!
С голяма радост жителите на Босилеградска 

шина приеха вестта, че ще бъде, макар и на края 
20-ти век, открита локална радио-станция в 

Босилеград. Обаче радостта им беше кратка, 
понеже радиото още не е открито

п/^пВ°еВ^еМенно Димитровградските-ца- го хора присъстваха на откриването на из- 
м!па?оСКИГе художници бяха поканени от ложбата. Те просто сияеха от радост и се 
издателство Братство" да участват в ху- питаха как е възможно нашият малък Цари- 
дожествена изложба в София. На тази по- брод да роди толкова много и такива да- 
кана откликнаха двадесет художника, меж- ровити творци. Хората се вълнуваха, рад- 
ДУ ДРУгите и аз. Защо? Размислих каква ваха се и почти всички подчертаваха, че 
може да бъде мисията на една такава из- ние, художниците и хората на изкуството 
ложба, имаики предвид факта, че днес вси- изобщо, сме живият мост, който свръзва 
чко може да се политизира и с всичко може двата братски народа, българския и сръб- 
да се манипулира. Моето заключение беше ския. Тази констатация напълни сърц 
категорично: в тази изложба трябва да се с радост, понеже точно такава о« 
участва. Преди всичко изкуството и худож- моята мечта и заради нея и аз с участието 
ниците винаги трябва да бъдат най-здравия си в тази изложба дадох скромен принос, 
мост между двата народа и двете държави. След като нашата изложба пропътува
Истинското изкуство може да преследва из България (София, Кюстендил, Варна), 
само благородни цели. С представянето си художествените произведения пристиг- 
в българската столица царибродските наха в Цариброд. По-нататъшият замисъл

об
на

де около 16 000 динара. С 
обзавеждането ще се про
дължи когато ОС получи 
средства от Министерство
то за финанси, предназна
чени за информиране в об
щината, казва Боян Мила
нов, директор на Центъра за 
култура, вчиито рамки трябва 
да работи и радиото.

Обаче не само в това е 
проблемът. Когато Центърът 
на културата завърши и рабо
тата с обезпечаването на фи
нансови средства, като спи
рачка за откриване на радио
станцията ще се появи и кад
ровият проблем, понеже все 
още няма формиран екипаж 
за работа в радиото. Понас- 

щем в официално неоткри
тия Радио-Босилеград "ра
боти" собственикът на част
ното предприятие "Ибер" 
Иван Берков, който "сам се 
нае" да върши работата на 
музикален редактор, с ос
новна задача от време на вре
ме да пуска касетка, която по
някога "раздира" ушите на 
слушателите и по няколко 
часа.

В рамките на Културния 
през сеп- 
103,6 МХ

дом в Босилеград 
тември т.г. на УКВ 
започна експериментално да 
работи Радио-Босилеград, 
чийто основател е Общин
ската скупщина, а носител на 
всичките активности Цен
търът за култура в Босиле
град. Радиото започна да 
излъчва музикална програма, 
за да уточни чуйността си, но 
веднага се показа, че радио
предавателят със сила от 30 
вати "покрива" само града, а 
не и селата в общината. При
чина за това беше: "майката" 
- Центърът за култура, и "ба
щата" - Общинската скупщи
на, нямат финансови сред
ства за по-силен радиопре
давател. В този случай съд
бата на току-що роденото "де
те" стана неизвестна. Поради 
липса на средства частното 
предприятие "Ибер" от Боси
леград не довърши допъл
нително договорената работа 
и не успя да обезпечи необхо
димата техника за студиото.

ето ми 
еше и

цслю. ^ I сшимсI и ои художествените произведения
в българската столица царибродските наха в Цариброд. По-нататъшия 
художници доказват аргументирано, че беше 
имат всички възможности да творят и да се б 
развиват като равноправни членове на об
ществото, в което живеят. Няма нищо по- информация от "Братство1', че се подготвя 
силно от фактите. Нашето малко градче е Монография за царибродските художници, 
дало около 40 художника заедно с ок- която ще бъде промовирана през септем- 
олията и малко са градчетата както в Бъл- ври 1996 година на официалното откриване 
гария, така и в Сърбия, които могат да се на изложбата в Цариброд и че ние, 
похвалят с толкова много високообразова- художниците, ще бъдем поканени от пред
ни хора - магистри, доктори на науките, седателя на скупщината в Цариброд г-н 
писатели, поети, музиканти и много други Никола Стоянов да му гостуваме два дни. 
дейци на културата. Това говори, че ние сме (в момента получих вестник "Братство" и 
пълноправни граждани в нашата държава научавам, че г-н Стоянов е преизбран за 
Югославия с всички права и възможности председател и искрено му честитя), 
за образование и развитие. /7о идейната програма целият този

Този факт изтъкнах и в интервюто по церемониал трябваше да се състои през 
радиото, което дадох в София по покана на септември 1996 година, но сега сме вече 
културния център "Васил Априлов" с ак- във втората половина на декември, значи 
цент, че изкуството е най-здравият мост изминаха три месеца след този срок, а 
между народите и при условие да не се нищо не се сбъдна от прокламираната про- 
употребява терминът "Западни покрайни- грама. Искам да зная защо е така! Колкото 
ни". Всяка държава си има четири страни: бяхме зарадвани, че допринасяме за осъ- 
изток, запад, север и юг. За България запад ществяването на това благородно 
е границата на Калотина, а Цариброд е из- начинание, сега още повече сме разочаро- 
точна Сърбия. вани от това мълчание. Хората на изкуст-

Макар че изложбата в София закъсня с вото са с много чувствителна нерватура и 
три месеца, все пак тя се състоя през май те реагират като малките деца, направо 
- юни 1995 година, между другото благо да- със сърцето си, безгранично се радват на 
рение на изполинската упоритост на г-н доброто и хубавото и тъгуват поради лошо- 
Венко Димитров и г-н Богдан Николов, ве- то. Те знаят, че наи-пълноценният живот е 
роятно и на други дейци на културата, които свързан винаги с изкуството и любовта, 
са във фундамента на това благородно Има ли нещо по-прекрасно от тях. Това са 
начинание, за Цариброд от голямо зна- ^ к'лм
чение.
рана в представителния Национален исто- ........ , „
рически музей. Отзвукът за изложбата бе- Рембранд, но никои не знае кои е бил град- 
ше зашеметяващ. За това свидетелствува ският началник в негово време, 
и книгата на впечатленията, в която бяха Младен Йотов

да се организира изложба в Цари- 
ород, Пирот, Ниш, Белград, Нови Сад... 
Получихме (ние, художниците) официална

тоя

-Откриването на радиото 
се отсрочи поради липса на 
финансови средства. Цен
търът за култура няма пове
че пари, а Общинската скуп
щина досега за тази цел да-

Засега Радио-Босилеград 
само пее. Кога ще започне да 
говори не е известно!

Нада Стойнева

чие, за Цариород от голямо зна- двете най-прекрасни дарения, с които Бог 
Изложбата в София бе организи- е дарил човека.
ппелставителния Национален исто- Днес цялото човечество знае кои е бил

.. ......7272 на впечатленията, в която бяха
изказани и много благородни чувства. Мно- , .— Кладово

()ш I ()1> () р

ИЗЛОЖБА - ДА, НО НЕ 

КАКВАТО И ДА Е
Паи-ппкп пъти навестявана, а след това изложба на димитровградските худож- 

птпагана изложбата на Димитровград- ници. Но това би било изложба едва ли на

мества °Р%3п2иРя съмнения и пр Пие- ителния брой на повече от шестдесет из- 

ма степен е отражение на тез н06и била и селекционна изложба, от която

На Манар че във вестнтЪрвтст1Ю-неот- която дЖигртвф.д-

понеже издателство Братство може ои ногра&ия на димитровградските художни- 
главният (виновни, както за самата ини "° РФниква» 7ътдалиикакъвкатаЛог 
циатива за едно такова културни на ч > направи или да се чака докато се 
нание, така и за РеавизвЧив™^облеш да отпечата монографията, та тя да бъде съ- 

Нито досега, н"™°ага™а%°ю~?иДте щевременно и един вид каталог? 
се открие изложба н,в^итровградски щ Р реализацията на тези проекти е необ-
художници в Димитровград. Изложбата Ри повече време, много труд и сред-
която миналата година беше еьългария е ход ^ ^ „ьлн0 Съдействие от самите ху- 
в галерията в ^игровград допьля\ена с ства^ понеже и изложбата, и моногра-

1 ЯНУАРИ 1997 г.ьрягстВо



ПОЕТЪТ МИЛА БАСОВ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ АФИРМИРА КАТО ПРЕВОДАЧ

СТАРОТО ДЪРВО ДЕСЕТ ПРЕВЕДЕНИ 

КНИГИ ПРЕЗ 1996Край пътя стои 
изсъхнало и немо.
Клон след клон 
откъсва вятъра.
Забележих веднъж птица 
как го кълве, 
следващата сутрин пак. 
После се показа черна дупка 
и един ден дървото запя. 
"Приготвяй отопление“, 
казва баба на внука си,
“но дървото с гнездото 
не пипай!“

,, зор" от Зоран Вучич и "Кръ- 
Л пльенье утробе" от Мирослав 

<• Цера Михайлович. Издател- 
"Хипнос" от Белград

МИЛА БАСОВ, 35-годишен | 
нишлия от димитровградск- Шж 
ото село Височки Одоровци, нн 
доскоро беше известен на на- 
шето малцинство и на някои 
литературни кръгове в Сър- аЩщ 
бия като автор на_две стихос- ЩШ 
бирки и поет, който тепърва й|р 
трябва да жъне големи успехи ЩШ 
в литературната нива, Пър- ЩЩ 
вата му стихосбирка "Безсън- ЩШ 
ници" е издание на нашето |||§| 
издателство от 1988 година, а ЩЦ 
три години по-късно издател- ЗЙЯ 
ство “мимо" от Белград изда- ЩШ 
ва стихосбирката му “Пре- ЩШ 
веждане", ^

Макар че и след това про- ”а7а
дъпжава да твори поезия, Ва-
сов все повече се насочва към мила Басов между Раде Доаинац и Елиса-
не?о°нЯаа мостове“ Смедерево"). През 1995 годи- наНбългарските

^и%пиВралРаетВае^оах^вСаР"о6т \^ВнТв

гарските поети и писатели. Валери Манолов. Издател на >Пния б5ой на белтад
През 1991 година той превеж- тази книга 0 Книжовна общ- ^^^исание '?сГвоем§- 
да на сръбски две книги на ност "Борисав Станкович" от ско1° списание оавреме 
Николай Кънчев: “Вълни на Враня. ник ■
вероятността" ("Просвета“, Преводаческата дейност 
Ниш) и "Времето, раздадено на Васов е твърде резултатна 
на всички" (сръбският превод през ^ 99б ГОдина. Превел е 5 
на тази книга е издание на

ЩШ СТВО
издаде на сръбски Петльов 
емисар“ от Красимир Геор
гиев, а софийската издател- 

ш§ ска къща “Фльорир“ издаде 
■и» на български “Данаиски 

дарови" от Слободан Стояди- 
нович. Сръбският превод на 

$&• "Бомбето и Козята брадичка 
! от Йордан Радичков е изда- 

Йа ние на нишка Просвета".Иван Царибродски ■ ./ /.

Васов е превел и пиесата 
"Последната нощ на Сократ“ 

к* (Стефан Цанев), документал- 
драма "Кръстопътна 
рог Блага Димитрова и 

Василев за любовта

ш.
УПРОЛЕТ

За Велина
Готвео се да мрем туя йе- съм му количка, па саблю оди 

сен. Дълга йесен, тиняеше до дърво, и дудучле, а антену за 
краят на децембар. Бео много телевизор праимо - заиедно. 
слаб. Лежал съм три неделье, Од свити моии синове и унуци 
не съм знаял за себе, без нииедън дасеванезаалат, да 
срам, а нади мене тумараоше майстори, а тия малечкьият, 
човеци коии не съм могъл од- що се метнул на ония там, ки
ма да гьи познаем. Свити ми ко да ми йе рукьете одсекал. 
личеоше едни на другьи, сва- А кико се само расправя - це- 
та тая деца, и ме сечаоше на пият се напиня, дори кръвта 
онова одавна минуло време, му юрне у лицето... мабеснейе 
на мойти родителье... Раду- си он и без разлог. Гявол! Ка
вал съм се на умирачкуту. зуйе, деда узел това, деда 
Ама... кой знае кьико, с лек- строшил онова... Послуша 
ове ли, или Бог тека сакаше, ме, понекигаш, купи ми цига- 
сърцето издържа... ре, ка йе расположен оче и да

Мойти унуци миную, тека, ми запали. Подрипуйе наокол 
покре мене, кьико труп да кико ждребенце. 
съм, погледну ме, за марко, и 
ми се усмину, жално. Иедън трулею. Седим, кажи улогав, 
оди ньи личи на мене. Варкаю. на столат, гледам у стенуту. 
Е и кво би они с мене збору- Никой ми не дооди у соблето, 
вали? Моето мину, ньиното по неколко саата. Ютром, 
дооди.

Първият мои параунук
коданейеодинащувамилию, кико се разлистую, све пови
делият се метнул на ония ше. Тува су, негдека, и врап- 
там, ее-га-е, ока: мамо! Ис- четията, само, я гьи не чуием, 
първо не ме обичаше, куташе вечимка ододавна. Сигурно 
си бомбонкьете и стално пи- клюцаю нещо, доле, поди 
туйеше кига че си идем у сво- пенджеруту. 
ят дом. Мислеше дека тува А мене ме нече Бог. Мучи 
има много малко место за дво- ме. Я му казуйем: прибери ме, 
ицата, за ньега и мене. Замал- доста беше. Свити ме душма- 
ко да се степамо кига имаше нье и мръсници претекоше... 
четри године и шес месеца. Кико исъло дърво, седнем, 
Забоварил съм за кво. Съгаси легнем... на никог не требем... 
убаво живуйемо... нема, нема, Миле Пенков
па питуйе: а за деду? Напраил

В няколко български лит
ературни вестници и списания 
неотдавна бяха публикувани 

книги които са печатани и стихотворения на Мила Ва- 
манифестацията "Смедерев- още 5' книги, които ще бъдат ^Вп^пикн1аниатМее му сти°

нчев с наи-високото си приз- София издаде преводи на сател и ^аРи •
нание "Златният ключ на стихосбирките “Тамни про- КТ-

ВРЕМЕ, ЖИВОТОсечам кико ми кощинете МИНАЛОТО
Огледай се: когато отидеш на Север, 
липсва ти Юг.

Аз съм от Изток,
но за тебе съм винаги човек от Запад.

Така е винаги.
Ти не ме разбираш,

и аз не те разбирам.

Как се чувстваш,
когато изкъпеш спомените си.

Гоадът може да се разширява 
колко то си иска, 

но не може да ме имресионира. 
Гзле ми са само неговите уста 

и стомахът.
Затова го наблюдавам отвисоко. 
Аз му изпращам позив

разбуди ме сълнцето и преко 
ки- пенджеруту видим дръвя

за сътрудничество - 
и двамата да се качим във 
височината: 
светът е наш завинаги.

• НОВИ ТВОРЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА НАШИЯ ДЕТСКИ ПОЕТ МИЛОРАД ГЕРОВ

"КОГАТО БЯХ МАЛЪК"
Най-новата стихосбирка на Геров е издание на Книжовно общество "Свети Сава“ от Белград
Известният детски поет от българското малцин- Геров е включен и в Малка антология на съвре- 

ство в СР Югославия МИЛОРАД ГЕРОВ и през 1996 менната сръбска поезия за деца "Детска градина“ на 
година постигна забележителни творчески успехи. В Ярагутин Огнянович, издание на издателска къща 
издание на Книжовно общество "Свети Сава" неот- Лаковия” от Сараорци. В двуброя 142/143 на лит- 
давна излезе от печат най-новата му стихосбирка за ературното списание "Мостови' от Плевля е пуб- 
деца на сръбски език "Кад сам био мали". Рецензент ликувано едно стихотворение на Геров и обширен 
на книгата е проф. д-р Воя Марянович, известен текст за развиващото се с все по-силни темпове 
специалист по детска литература, който в рецен- сръбско-българско литературно сътрудничество, в 
зията си между другото е написал: който се подчертава и приноса на нашия поет за това

“Основните вдъхновения в поезията на Милорад постижение. Печатан е и избор на произведения от 
Геров са почерпени от материалната действител- съвременни български творци, които е превел 
ност, а също така и от инвенцията на автора, който М.Геров.
има буйно въображение и асоциативност. Семейната Поетът е подготвил за печат още две стихос-
обстановка, училището, флората и фауната, както и бирки за деца, една на сръбски и една на български 
първите любовни вълнения на децата, патриотични- език както и сборник от разкази на български език. 
те блянове и тихата носталгия за миналото и богато Неотдавна той дари на издателство "Братство" де- 
детство - този свят живее в стиховете на поета, евтина свои книги, с които да се нагр
който пише стихотворенията си като истински про- ници от нашите основни училища-----
фесионалист с развито чувство за мелодия, дикция, курсите на "Другарче". По този повод Геров сподели: 
рима и ритъм.” -Това не е първият, а няма да бъде и последният

Положителните си оценки за стихосбирката и мой подарък на Издателството. Отказвал съм се и 
поетическите качества на Геров професор Маря- от хонорарите си за издадени книги, понеже е голямо 
нович е потвърдил и в книгата си Обичам те -избор желанието ми да помогна благородната мисия на 
на наи-хубави любовни стихотворения за деца и мла- нашата национална институция. Досега съм лаоил 
ди (издание на Белградски машинно-графически за- над 700 екземпляра от своите книги на училища 
водБМГ, 1996), в която е включил и стихотворения библиотеки, ученици, родители, възпитатели За 
на Геров както и в сборника си от есета гМоят съжаление най-малга съм дарил книги на Библио 
възглед (избрани есета за книги за деца и млади), теката, Основното училище и Гимназията в Димит- 
в която е включено и есето на автора за детската ровград, но не по моя вина, понеже досега не ми 
лотлтаотл" М Г0Р°В- озаглавено с Преданност на беше дадена възможност да промовирам поезията 
детството . си в тези ведомства в родния ми край.

ажд;
зоро

ават уче- 
и на кон-за тво

К.Г.
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• БОСИЛЕГРАД: 50 ГОДИНИ ОТ ЗАКОНА ЗА СОЦИ
АЛНА ОСИГУРОВКА

• ДА СИ ПРИПОМНИМ

ВЗИМА, 
КОЙТО 

ДАВАЛ

МЕНЧА 

КЪРНИЧЕВА, 

ЦАРИБРОДЧАНКА, 

Е УБИЕЦ НА 

ТОДОР ПАНИЦА

НЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТ 
КАТО ПЕНСИОНЕРИ:

Преди 50 години Народ
ната скупщина на Югославия 
прие Закон за социална оси
гуровка, който стъпи в сила от 
1 -ви януари 1947 година. 
Осигуровката стана един
ствена в цялата страна. С нея 
бяха обхванати всички мъже и I 
жени, които бяха в трудово 
отношение. По този начин 
стана задължително всеки, 
който е в такова отношение 
да заплаща социална, здрав- Щ 
на и инвалидна осигуровка. С щ 
повишаване финансовата щ 
сила на държавата се увели
чаваха и социалните права на 
хората.

% • Сензация в Цариброд 
• Иван (Ванче) Михайлов: "Тя беше кротка, 

скромна, човечна, умна, волева и юначна, 
възвишена по дух и сърце"

Менча Кърничева не е родена в Цари
брод, но годините, прекарани в Цариброд я 
правят героиня. Редом с нейното име се узна 
за Цариброд в целия свят. Това стана през 
1925 година, когато Менча Кърничева уби 
Тодор Паница на 8 май във Виена. Паница бе 
известен революцинер от групата на левите 
(Яне Сандански, Д.Хаджитимов, Гьорче Пет
ров и др.)7

За това събитие "Политика" (12 май 1925) 
писа:

"Вестта за убийството на Тодор Паница 
предизвика в Цариброд сензация. Всички 
коментират, а наи-много местните хора, за- 
щото МЕНЧА КЪРНИЧЕВА е живяла в Цари
брод и с нейния баща били влиятелни граж
дани на Цариброд".

По-нататък "Политика" пише:
"Семейството Кърничеви се е преселило 

в Цариброд през 1910 година от Крушево и 
старият Кърничев, известен с името Хаджия, 
успял да забогатее. Той останал в Цариброд театъ 
чак до януари на 1925 година, занимавайки 
се със спекула, поради което бил глобен от 
нашите власти с 50 000 динара. Той изплатил 
глобата през декември миналата година и 
след два месеца разпродал имотите си и се 
преселил в София, където получил румън
ски паспорт и станал румънски гражданин.
От българските власти в София получил 
концесия да открие бюро за обмяна на пари 
на Софийската гара. Той многократно 
напускал бюрото и пътувал по линията Со
фия, Цариброд, Скопие. Неговата дъщеря 
често влизала в компания с офицери от 
Военната лига. Преди седем дни той пристиг
нал в Цариброд, където и сега се намира под 
наблюдение. Тук се очаква, че следствието 
ще разкрие много важни неща."

Менча Кърничева израснала в Цариброд 
и от тук действувала в политическия живот 
на България, тясно свързана с дейността на 
ВМРО и по-късно съпруга на водача на ВМРО 
Ванче Михайлов е влезнала в историята на 
град Цариброд и значението му в полити
ческия живот на Балканите.

Менча Кърничева е родена 
1900 година в Крушево. Започва да живее в 
политическия живот на Македония. Тя не е 
била наблюдател на събитията, а учстник.
Става член на ВМРО на 15 март 1924 година 
и дава клетва да работи предано за делото 
на Македония. И това тя показа на дело.

Вестник "Пауталия" (Кюстендил, 15 март 
1994) пише:

Жш
"През лятото на 1920 година Менча се 

среща с Паница в Лъжане. Но сближавнето с 
балдъзата на Паница, Магдалена Измир
лиева, последствие съпруга на Борис Бум- 
баров (бивш министър от правителството на 
ОФ) й дава възможност да опознае повече 
Паница. Навлязла в семейството на Паница, 
има възможност да го опознае повече. Има 
впечатление от истинската "патриотична" 
дейност на Паница и взема решение да го 
убие. За пръв път вижда Иван Михайлов 
скоро след преврата на 9 юни 1923 година. 
През януари 1925 заминава във Виена. Все 
повече узнава за предателската дейност на 
Паница, той организирал контрачети, съста
вени от сърби, които са против македонските 
чети."

Iл

ш
Евга Я.Цекова от Босиле- 

Населението в Босиле- гРаД е изтъкната проз- 
иводител на зеленчуци...градска община с дълги годи

ни бе печалоарско. Мъже оти
ваха в различни краища на 
България, Гърция, Румъния, 
дори и Америка. След прие
мането на посочения закон на 
всички бе призната дотога
вашната им (чуждестранна) 
пенсия. Съществуват данни, 
че през 1934 година пръв пен
сионер от Босилеград станал 
Симеон Наков, някога слу
жащ в данъчното. Сетне пен
сионер стана Милан Ранге- 
лов, счетоводител, Занко 
Глигоров, Стойне Спасов от 
Долна Любата... Всъщност, 
тези хора бяха и основатели 
на пенсионерската организа
ция в Босилеградска околия, 
сетне общинска организация
на пенсионерите и инвалиди „
те по труда. Най-старият пен- ...а съгражданинът и Сте- 
сионер в Босилеградско, кой- фан 3.Миленков често седи 
то е между живите е Иван зад шевната машина. 
Рангелов от Райчиловци.

Присъдата е взета Паница да се убие 
зарад тази дейност и изпълнител да бъде 
Менча Кърничева.

И когато на 8 май 1925 година отиват на 
р да гледат "Пер Гинт" от Ибзен в Бур- 

гтеатъра във Виена Менча Кърничева изпъл
нява задължението. Паница е наказан смър
тно за това, че е организирал контрачети в 
Македония срещу четите на ВМРО.

Същата вечер Менча се предава на по
лицията във Виена, а още на следващия ден 
всички вестници в света пишат за нея. Нови
ната като сензация пристигна в Цариброд, 
защото целият град я добре познаваше и 
никой не можеше да си представи, че тя 
може това да направи.

Интересно е да се каже, че съденето й 
също предизвика голям интерес. Съденето 
продължава няколко дни. Тя е болна от ту
беркулоза, това също отлага да се донесе 
голямо наказание, а също така я защитават 
най-известни адвокати на Австрия д-р Прес- 
бургер и д-р Игнац Курт Розенфелт.

Осъдата е отменена с помилване.
На 25 декември 1926 година тя се венчава 

с Ванче Михайлов. Менча е имала въз
можност да дойде в България, но не за дълго. 
Кимон Георгиев забранява ВМРО 
в Италия със съпруга си. В Италия е почи
нала през 1964 година.

Менча Кърничева в Цариброд е оставила 
добри впечатления като хубава девойка, 
честна. За нея доскоро стари царибродчани 
говореха с уважение.

За политическото убийство, което из
върши малко се знаеше.

Числото на пенсионерите 
в общината от година в година 
се увеличава. Понастоящем 
има 1408 души, от които 569 
земеделски и около 50 от дру
ги професии. Голямо число от 
тях се занимават със селско 
стопанство, преди всичко с 
животновъдство, овощар
ство, пчеларство. Съвсем е 
малко числото на онези, кои
то буквално безделничат.

Пенсионерите в общината 
днес са включени в общест
вено-политическия живот - в 
местните общности, СУБНОР, 
политическите партии. Осо
бено са дейни в пенсионер- 
ската организация. Днес те 
имат шест дружества в села
та и клуб в Босилеград, в кои- Владимир Богданов се 
то разглеждат и решават все- НИМава с пчеларство., 
кидневните си въпроси и про
блеми. На мнозина общинска
та организация помощува с 
парична помощ, а най-болни- 
те изпраща на балнеолекува- 
не. На семейството на почи
нал пенсионер обезателно се 
отпуска парична помощ, коя
то колко-толко попълнява 
разходите за погреба.

и тя отива

на 16 март

Богдан НИКОЛОВ

• ДА СИ ПРИПОМНИМ - ДОПЪЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

АСЕН НИКОЛОВ НЕ Е ОТ ПОГАНОВОза-
ов-Патакарски от село 
во, както е посочено).

ние на материалите, които Богдан Поганово Григорчо Давидю 
ести в последните два броя на Власи (а не от село Погано 
ще се изясни по-пълно и отклони Вярно е, че

Благодаре 
олов помНиколов по 

в." Братство" 
напълно

преди да бъде разкрит и заловен,

над нашата къща в махала Лука, слизал в къщи, 
където дядо Милан, по своя обичай, го угостил и 
черпил с пиене. На следващата вечер му се пад- 

жи страж на Лисина.

ярн
Ни1

лагаха на известна доза съмнение, 
трябвало да се предлагат хора за отговорни 
тове - винаги се е имало "едно на ум", пак зарад 
Асен Николов, и погановчани не са предлагани...

:Е1§§н1!§ШБългария където ге приобщил към фашистката Саво забелязал, не наближава някои и извикал: 
ппгянизаиия ^Въртоп", за чиято дейност е изне- -Стои! Ко иде'организация ацнни , » » Вместо отговор - отекнал изстрел, които
СвНТоябва да напомним още нещо. Вярно е, че смъртно го улучил. Другарят му не смял да 
Асен Николов е имал в Поганово свои ятаци, но излезне, а Асен Николов продължил пътя си за 
това е ставало на сила, защото той се е заканвал село Власи. Там вечерял и пил при свои ятак, 
на вс!киго който не изпълни заповедите му. От Сетне се "прибрал" в своето скривалище край 
друга страна и жандармите вършели натиск над "Правни ками^ недалеч от Погановски мана- 
няге пението - да се разкрие и залови опасния стир. На път за Поганово го забелязал Григорчо 
кпмтта А да не е бил заловен - Поганово е щяло Давидков и за видяното осведомил жандарме- 
лябъпе опожарено рията в селото. Как станало залавянето му - по-
Д Във второто продължение е допусната малка дробно е описано в статията "Как е заловен Асен 
грешка. Скривалището на Асен Николов край По- Николов". 
гановски манастир открил в жандармерията в

пос-

Днес - след 50 години от 
Закона за социална осигуров
ка, може да се констатира, че 
в нашата страна се прилага 
девиза "който дава на обще
ството, има право и да търси 
от него". Един въпрос обаче в 
общината не е решен: не 
всички пенсионери са члено
ве и включени в пенсионер-

прйанаРкГогНот3оаотговорВтрябва Иван Деспотов е активен 
да дадат не само незачлене- пенсионерската организация 
ните пенсионери, но и най-от- и в политиката изобщо... 
говорните в организацията.

Стоян Евтимов

в

Матея Андонов

1 ЯНУАРИ 1997 Г.ь?ятстВо



• НИЕ И КУЛТУРНОТО НИ НАСЛЕДСТВО

ГОСПОДИ, ПРОСТИ НИ ГРЕХОВЕТЕ ЗА ПЛАЧЕВНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА
поднесе подарък, една покривка. Висока млада, тиха 
жйна После казаха, че младата жена е от Пирот.

примери изброих, за да навляза в главната ми
съл коятоми тежи. Градът ни в тази и в идната година 
има'големи юбилеи: 103 години от повдигането на черк
вата 110 години от построяването на старата болница в 
града' 70 години откакто градът е получил електрически 
ток- 70 години откакто е прожектира в града първият 
игрален филм. Мисля, че Народната библиотека трябва 
дозачете тези юбилеи и да направи съответни програми, 
които ше ги подчертаят и възвисят.

Ла^кажа още нещо за черквата. През лятото 
разговарях с отец Александар Джорджевич. Той е дълго 
виме ^черквата и е свидетел, когато комунистите наи- 
жестоко отхвърлиха вярата и оставиха храмовете на ми
лост и немилост на времето и забравата. Наи-жестоко по 
т°ж време се постъпи с черквите и с гражданското със- 
повие И то бе понизено, отречено, клеимосано ихвръле- 
но в забрава. Социализмът взе правото си да бъде мо
нопол върху историята, идеологията и морала. Но жес
токо се провали точно върху тези ценности, защото пет
десет години тези светини бяха забравени. Носъщинските 
ценности постепенно се връщат със значението си и ще си 
заемат своето заслужено място. и

Черквата е строена от 1891 до 1894 година. На голе
мите икони покрай олтаря има съвсем добре четливи 
надписи: подарък от (написано име или еснаф и годината 
- октомври 1894). Изглежда, че тогава е поставен прек
расният иконостас и храмът е осеетен. Като с гордост 
изтъкваме, че имаме прекрасен храм вече повече от сто 
години, длъжност ни е да го реставрираме, да не локътнем 
нищо в архитектурното отношение, да потърсим ^специ
ални сведущи лица за съвет и съответно опитни майстори, 
които ще върнат блясъка на едно свято здание. Да се 
засрамим от нашите стари, които само с ръчен труд са 
строили кубета и елегантни еркери. Днес имаме мощни 
машини, които стостръко заменят човешкия труд и само 
трябва желание и смисъл да се зачитат старините.

Обръщам внимание и на факта, че в лошо състояние 
е и административната, помощна къща в черковния двор. 
През лятото научих, че тя е с десетина години по-стара от 
главния храм. На очите ни вехне и струтва се.

Накрая ще кажа, че видях и най-старата икона на 
нашата черква. Тя се пази отделно и има неописуема 
стойност. Иконата е много стара и много скъпа. Авторът е 

годината 1860. Представлява класически обра
зец на славянско черковно изкуство, много съдържателна 
е и много красива. Размерите и са шестдесет на четириде
сет сантиметра. На дървена подлога с маслени бои е 
представено рождество Христово, ангели, майката Мария 
и младенеца и стареца Йосиф. На долната страна на 
иконата, около една трета, заема Архангел Михаил с вез
ни в ръката, които мерят нашите грехове, когато се пред
ставим пред Господ.

Нашите грехове са огромни, ако знаем, че черквата е 
построена от хора, незнаещи за машини и помощни мате
риали, а само ръка, камък и дърво. Какво трябва да 
направим, за да не загива пред очите ни здание, имащо 
такава стойност и святост?

Пише: Лилия Нейкова 
моите читатели ме критикуват, казват, че в 

ми има лична нота. Аз приемам тази кри- 
, но не съм в състояние 
Влизам в спор с тях и 

имаш лично становище и

^ж/огато 
1С статиите 
I ^^ика като

Тези

доброжелателна, 
типичната нота", 

казвам, че не е лошо, ако 
отношение към даден въпрос. Аз само така мога до говоря 

въпроси, отнасящи се до историческото ми

да се откажа о

за многото

пиша със свидни спомени и много лични емоции, и най 
напред ще кажа, че това е най-хубавото здание в града 
ни, а днес е в плачевно състояние.

Най-голяма критика ще отправя към отец Александар 
Джорджевич, които с години е свещеник в черквата, а 
няма нито летопис, нито някакви документи или книги, 
които да откриват историята на черквата, нито пък има 
Черковен съвет, който да се грижи за общите начинания, 
планове и живота на черквата...

Преди десетина години за пръв път дойде в черк 
ни нишкият владика, господин Иринеи Гаврилович. Прост- 
наха бяло платно владиката да влезе в храма, там тър
жествено му облякоха свещените дрехи и служиха дълга 
тържествена литургия. Чухме хубава проповед на Негово 
преосвещенство. Направи ми впечатление, че владиката 
непрекъснато вдигаше поглед и оглеждаше храма. 
Защото ние сме свикнали с неговия изглед, но като за 
пръв път го разгледаш, непременно оставаш изумен от 
елегантния му изглед, от хармонията на неговата вът
решна архитектура и особено забележиш иконостаса, хар
монично и симетрично поставен и зографен от самоковски 
майстори. Такъв иконостас от орехово дърво, релефно 
зографен от прочути майстори, едва ли има някоя черква 
в Сърбия.

Ще приведа и един тъжен пример. Преди десетина 
години се поправяше пътят към границата и чужденците 
трябваше да остават по два-три дни в града, докато могат 
да продължат пътя си към България. Настаняваха ги в 
мотела и те идваха пеша към града по тясната, още неас- 
фалтирана улица към черквата. О ужас: черквата се раз
падаше. Дупки по голямото кубе, разкъсана и висяща по 
страните ламарина, стените в окаяно положение. Чужден
ците фотографираха черквата и аз с болка в душата 
наблюдавах това. Как можахме да допуснем всички ние, 
управата на града, свещениците 
де ^о това положение?

често

вата

ил.*? ' 'Л

изписали гражданите, да се дои- Димитровградската черква
пет-шест години повикаха частници да оправят 
високо кубе. Повдигнаха подпорни и подвижни в тях. Бях между хората. Първо ми направи впечатление, 

че една дребничка жена знае всички подробности на 
богослужението и помага в отпяването, до нея извис
яваше хубав мъжки глас и Любчо от Дома на културата. 
Голямата икона на Богородица 
цветя и дарове. Да я молят за 
на децата: тя е защитница на младостта и раждането. 
Една моя роднина ме пита може ли да сложи български 
левове. Разбира се, това е само символ да се купи нейната 
защита и подкрепа. Но най-много ме възхити една млада 
жена. Дойде до иконата, докосна я с ръка, поклони й се и

■реди
нотопред

скели, докараха ламарина и правеха с машина плочите с 
които после се свръзват с хидрожен. 

правиха само предното кубе. Външните 
стени и малкото кубе не пипнаха?!

Бях на богослужението на 28 август 1996 година - Св. 
Богородица. Църквата се изпълни с млади и стари. Хората 
се връщат в храма да се помолят за здраве, да кръщават 
децата си, да потъгуват за своите мъртви, закопани нейде 
далеч от града, да чуят християнските молитви и участват

ръбести краиша 
Какво стана? 0| , окичиха жените с парички, 

домочадието си, за здраве

• НАЙ-СТАРАТА КЪЩА НА СТАРА ПЛАНИНА СЕ НАМИРА В ИЗАТОВЦИ

ПЕТРА Е БИЛА - ПЕТРА ЕДНА
до София, а после, колкото аз 
зная, не сте били много богати?

-Нашия дом после ка- 
транджията го е смлатил. Кой ли 
катранджия? Сега ще ти разкажа. 
Тука, в нашия дом постоянно ид
вали турците. Един, който съби
рал данъка, пийнал малко и 
когато се връщал от Криводол, 
коня го хвърлил от самара при 
Больевска бара и си дойде у 
Петрини. Баба Петра взела зла
тото, скрила го, а коня изгонила. 
След малко дошел турчинът. 
"Дойде ли коняь? "Няма никакъв 
кон" - отговорила баба Петра. И 
така станала богата. Един ден, 
когато в къщата нямало мъжка 
глава, пристигнал катранджия и 
помолил да преспи. Моята пра
баба го прибрала, но когато 
отишъл при конете си едни от 
селото, Аджиини, го убили. Бе- 
лята била хвърлена на Петрини, 
турците дошли и закарали всичко 
мъжко до 18 години в Ниш в зат
вора. Тогава прадядо ми на- 

п товарил златото на коне и право
-Да. точно така, а старецът не за НиШ. Един от семейството вече 

се споменава, защото той е бил 6ил у6ит . -тава за глава", 
затворен в себе си, но много е Останалите извадил от затвора, 
слушал турците. А те са идвали но зпат0т0 отишло. И така как 
често у нас. Ти видя ли вътре 
"левоверете" къде са пукали в 
тавана?

Наистина в тавана, който е об
ложен с обработени дъски, 
съединени с украсна летвичка, и 
^нес се познават дупките от 
левоверете", както каза дядо 

Марин Петрин. В тази къща той се 
родил, живял и в нея се оженил и 
там живя ли до 1940 година, а 
после си направили нова.

затовци, моето родно 
село, е разположено в 

Висок в01 центъра на Горни 
долината на Комщичка река или 
Височица. През селото минава 
главното шосе на изток към Берк
овица в България, известно още 
от римляните. Тук е минавал и 
известен кервански и военен рим
ски и турски път. За това говори и 
известната в тези краища голяма 
каменна плоча, означаваща мяс
тото на смъртта на един турски 
конник. Наистина пътят, а и се
лото своевремено са били отатък 
реката, където днес са гробищата 
на селото.

Но не само този крайпътен па
метник напомня за турско време 
в Изатовци. Жителите на селото 
знаят (но едва ли някой друг 
знае), че в селото се намира най- 
старата къща на Стара планина.
Изатовчани й казват "чандието“.
А "чандия" е турска дума и оз
начава таванно помещение. Мо
же би сред изатовчани е познато 
под това название поради факта, 
че къщата има и етаж, наистина 
не в пълния смисъл на думата, но 
за тогавашните жители на селото гендата) 
изкачването по дървени стълби чутата баба Петра. 
за етажа, които сравнително са 
стърми, това е приличало като из
качване на тавана в техните къ-

Най-старата къща I 
година

в Из |дието", построено през 
и Марин Илиев Петрин

мене ще ме вземе, никоя няма да 
ме иска оти съм сирома". Агата му 
отговорил, че те ще му намерят 
невеста. Те отишли в съседното 
село Славиня и от там за жена на 
Неца довели Петра, която там 
слушала турците. Преди да дойде 
Петра от нашата къща не е имало 
по-сюрмашка къща от Ниш до 
София. Това ми е разказвал деда 
Еленко Пъцков, чиято пък баба е 
из нашата къща. А след като Пе
тра дошла нашата къща станала 
най-оогата от Ниш до София.
Дядо Еленко ми е разказвал, че 
когато отиде там, то петстотин ов
це и голям котел с извара имало.

-Значи по тая Петра и фа
милията е наречена Петрини.

»атовци-"Чан 
обственикътI

1740-50-та
и с

изкарали кравите на паша. Тук 
той ми разказа истината (или ле- 

Т за "чандието" и за про-

дошло, така и отишло - завърши 
приказка за най-старата 
Изатовци Марин Илиев -

-Къщата е построена, започва 
дядо Марин своята приказка, коя
то му е 
около 1

своята
къща в
Петрин, единствената фамилия, 
която е наречена по името на 
жена.

разказал неговият дядо, 
/40 или 1750 година.

В слънчевия ноемврийски -Откъде знаеш това. Кой е 
ден, когато заснех къщата, соб- стРоил къщата? 
ственикът го нямаше. Обиколи- -Къщата е строил Неца, 
хме с бата Пера половин окол- ® бил Дядо на моя дядо. 
ността на селото, тъй като знае- -Значи твой чукун дядо, тука- 
хме, че дядо Марин Илиев е с кра- швн изатовчанин. 
вите тук наблизо. Това наблизо се "Да. на моега деду деда. Аз 
оказа в подножието на Плоска, моя дядо знам, а оттам натам не 
където с още две жени се напи- знам. А Неца е бил човек неоже- 
чаше на слънцето, а всички бяха нен и когато турците го потърсили

да се жени, той казал: "А, аго, коя

щи.

Къщата, както се вижда, е в 
доста окаяно състояние, но като 
единствена постройка с два и 
половина века на гърба си, трябва 
да бъде регистрирана, заснета 
по-щателно и описна.

а той

-Добре! Но как Петрината 
къща станала най-богата от Ниш Алекса Ташков

у/\(с1ъ~№Ц ьрштВо1 ЯНУАРИ 1997 г.



ЗАПИСКИ ЗА НАЙ-СТАРИТЕ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ (9) • ИЗ АРХИВНИЯ ФОНД НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НА ГОСТИ ПРИ 

КОНСТАНТИН ДЕРМАНОВ
ЗАЕМ ЗА ВОДОПРОВОД 

ПРЕДИ 63ТОДИНИ
ТОЙ Е НА ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

един приятен и чист ден 
обилните дъждове посетих 

ар познат, съгражданин, 
колега КОНСТАНТИН ДЕРМА
НОВ. Мисля, че разговорът с него 
ще е корона върху записките ми 
за най-старите димитровград-

От 1963 година при Историческия архив във Враня съществува 
архивен фонд на Босилеградска община, в който се пазят архивни 
материали за периода от /9/9 до 1941 година. По повод 15 декември 
- деня на архивите в Сърбия от вранския Исторически архив 
получихме един документ от 1933 и два документа от 1937 година.

Проблемът с питейната вода, както личи от архивните материали, 
Босилеград е бил актуален и преди 63 години. При общината тогава 

е формиран Комитет по изграждане на водопровод, който е решил да 
поиска от управата на Вардарска бановина в Скопие безлихвен заем 
от 34 000 тогавашни динара, понеже "общи 
построи водопровода без този заем". Хили 

молен да провери проектосметната ст 
еме предвид днешните обстоятелсти 

омени и да се застъпи пред упра! 
искания заем. В решението на Ко 

селския бюджет на градче Босилеград да се определи необходимата 
сума пари за изграждане на водопровода, за която ще бъде решено 
на селско събрание през този или до 15 следващия месец. Градче 
Босилеград ще осигури работна ръка, пясък, чакъл, камъни и всичко 
друго, с което разполага мястото".

В Борис (1937) и Драган (1947). 
Лиляна и Милена 
Германия, в гр 
малкият син, 
баща си.

след 
моя ст

днес живеят в 
Хановер. Най-%раган, живее с

в
рябва да кажем, че Констан

тин Дерманов винаги е бил с 
оригинални, самостоятелни мне
ния по отношение на морал, въз
гледи и педагогически подход. 
Принципите си е поддържал нас
тоятелно, като това често му е 
пречело в едноумното и покорно 
мнение на многото граждани и 
учители. Имал е трудности, и то 
сериозни. Например той не е 
получил работа през 1941 година 
в български училища. Бил е нара
нен и материално. Настанен във 
високото здание на Токунците, 
покрай черквата, бил ограбен в 
първите дни на войната от соб
ствените си комшии. И без това му 
били пропаднали спестените па
ри, така че останал съвсем без 
препитание. Но не се посвенил да 
стане даже обикновен строи
телен работник и ето поместваме 
снимката му на такъв в Белград, 
като на отвъдната страна на фо- 

ията си навремето е на- 
" Клетника"...

осле полека почна все

чани.
Видях го след много години. 

Живяли сме и досега в един град, 
заедно сме били на няколко пъти 
през живота, в Просветния о-гаел 
на Околията и като колеги в Гим
назията, но през последните 
години не сме се срещнали. Той е 
добре със здравето, не излиза в 
града, разхожда се в двора на 
своята къща и по дългия коридор. 
Вече старческата физиономия е 
взела връх, няма ги ония красиви 
черти на спретнат, чевръст мъж, 
познал и доброто, и лошото в 
живота. Само очите му са топли и 
сърдечни, познал ме е и ме пос
реща

Константин Дерманов е роден 
в Каменица през 1902 година. Б 
е добър ученик и след 1920 го
дина и българско училище е оти- 
шел във Връшац. Там е завършил 
Учителска школа и за пръв път, с 
модерна брада а ла Христо Ботев, 
е станал учител в село Бранк- 
овци, Босилеградска община. Там 
е стоял две години, а после 
четири - в Бабушнишка община. 
Там е срещнал своята съпруга, 
тогава млада 
Стоян 
1980).
1931 година и з

ен живот. Имат четири деца: 
ляна (1932), Милена (1933),

ната няма възмо 
1ичният завод в 
ост на во,

, да извърш
вата на бановината за от 
митета се изтъква и след

жности да 
* Скопие е16 н 

йнс допровода,като 
м необходимите 

пускане 
ното: "В

:то1
ва"

пок
"вз
пр
на

г \ бая-

4*24

"зареже" и Русия, да си обуе бе
лите потури, да вдигне ръце от 
всички и сама, с труд, да си 
оправи държвата. Виж, казва - 
Сърбия. Взела си не 
свиняр - но сърбин - кн 
Обренович и си създала свои ди- 

■~ии...
. 1ашият съграж 

старее. В живота си 
не е

с комплименти.

ИЛ

гр
яз

амотен
Милош

тограф 
писал - настк

ГТ
нин бавно 
е пушил и 

ал е 
аме- 
епи- 
гали

Д31
не ^ Я/7/7.

повече да си спомня за педа
гогическата си работа. Посочи 
като иделен педагог един българ
ски 
впе

докоснал чашка. Обич; 
пчелите, грижел се за тях в К 
ница, а дълги години са се пр 
тавали с фотография, пома

дъщрите. Единствени в града 
или дето са правили снимки 

за личен паспорт и гранични пас-

чен, които наи-много го е 
..тлил на една голяма 

учителска среща,^строена за 
учители от София, Пирот и Цари
брод. Днес подчертано се чувства 
българин, обичащ своя роден 
край, който за много малко време 
е напускал. Живял си е тук, кога 
добре, 
отнош»

уч
чаучителка Ра 

нович от Алексинац 
Станали са

адмила 
(1906 - 

съпрузи през 
апочнали свой се-

са и 
са 6 Обяснявайки мотивите на решението си, Комитетът по водопро

вода напомня, че на заседанието си от 10 ноември 1933 год. се е 
съгласил с всички условия на безлихвения заем и взел решение да 
започне изграждането, но Кралската управа на бановината не е 
анулирала решението си VI.Но 4155 от 18 I11933 г., така че отпуснатият 
безлихвен заем от 34 000 динара е върнат на Хипотекарна банка - 
филиал в Скопие. Тъй като Традче Босилеград няма нито една чешма 
и не разполага със свежи извори, а водата, която се употребява днес 
е замърсена до голяма степен1', Комитетът по водопоровода отново е 
взел решение да поиска безлихвен заем от 34 000 динара.

На 20 февруари 1937 година Соколското дружество в Босилеград 
е изпратило до общинската управа акт Но 37/37, с който иска да му 
бъде разрешено "безплатно използване на две електрически крушки 
от по 50 свещи на мрежата на общинската хидроелектрическа цен
трала в едно помещение в приземието на сградата на г-н Ст 
Петар, общински касиер в Босилеград". В то* 
изтъква в акта, Соколското дружество е решило да провежда другар
ски събрания и матине всяка неделя, за да "развива пълноценно 
соколската мисъл и да реализира ясно определените цели".

С акт Но 1022 от 20 февруари 1937 година общинската управа е 
удовлетворила искането на Соколското дружество в Б 

В началото на 1937 година Сдружениет 
номи в Белград е представило искане в Ми 
ните работи да се издаде наредб
ветни квалификации (средно земеделско училище или земеделски 
факултет), които да се грижат за развитието на селското стопанство 
в общините с над 5000 жители. На 25 януари 1937 г. Министерството 
на вътрешните работи е издало такава наредба и я е изпратило 
кралските управи на бановините. Кралската управа на Вардарс 
бановина е препратила наредбата на околийските началства с акт от 
17 февруари, а вече на 1 март началството на Босилеградска околия 
я е доставило на общинската управа в Босилеград. В общината обаче 
не е назначен служащ по селското стопанство, "понеже об 
няма над 5000 жители".

по рТ1>и...
ме
Ли

последните минути на разго
вора ни при 
Драган. По1 
го обича и почита и даде няколко 
неоценими сведения. Баща му 
живее в хармония и със себе си, и 
с другите. Има свой начин на 
живот, чете с лупа вестници и 
книги, през нощта дълго стои 
буден, заспива към зори. Фото- 
графическите снимки са му 
дредени в кутии от по-раншните 
филмови хартии, всичко е подре
дено и добре поддържано. Живее 
уравновесено, дисциплиниран е 
във

съства и неговият син
чувствах колко много

кога лошо в материално 
ение, защото пък и съпру- 

иятности - негата му е имала непр 
е знаела български език и дълги 

била "годна" за препо-години не е 
даване в училищата. Има мнение 
и по някои исторически въпроси. 
Казва, че България има основна 
грешка, че след освобождението 
от турците не си е избрала свой 
човек за княз, защото по това 
време е имало достатъчно хора, 
учили се на Запада, ала избрали 
немски княз, който с нищо не до- 

инесъл на държавата. Казва, 
България е била жертва и на 

Германия, макар че й е била съ
трудник във войните, и на Аме
рика, която никога не я е долю- 
бвала. На мнение е, че трябва да

по-

адата на г-н ^тоянович 
ва помещение, както се

пъ/ 
ли".
ата управа е

ското дружество в ьосилеград.
то на югославските аг

___ 1НИСтерството на вът~
а за назначаване на лица със 

земеделско училише или 
витието

всичко.
А самият ни мил познат Кон

стантин Дерм 
очите казва, ч
много е обичал своите деца и 
внуци...

анов със сълзи 
е в живота си Нч

1 В
ай-

пр
че ро-

гш-гре
съсотца с 

земЛилия Нейкова

До
;каОт вси страни нахълта студено въздушно течение. Времето се 

промени коренно. Моите прекрасни и ясни звезди в дълбокото 
небе са забулени в непрозирна мъгла. Гъстите облаци и 
навъсеното небе предвещават самотни и дълги, тъжни нощи.

Отивам си. На път! На път! Сбогом моя брезичке, сбогом бащин 
доме. До следващата пролет, ако е здраве и живот.

щината
Дерманов като 

"клетник"в Белград К.Г.

• ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИСТОРИЯТА НА Пешов Търговци: братя Джаджов Кръстеви, братя Игови,
ДИМИТРОВГРАД (ЦАРИБРОД) (3)

Стоянчо Иванов, Найден Ковачев, Алексия Спасов, Тодор 
Божилов, Живков и Б.Яначков, Мирчо Джунов Манифак- 
турджии: Белчеви и КостовиьМита Младенов, Баса Тошев. 
Терзии и манифактурджии: Иоца Велков, Еленко Станков, 
Г.Стаменов, Ставри Алексов, Г.Пешов, Симо Дойчинов, 
Петър Наунов. Шивачи на цивилни дрехи: Йосиф 
Цедилков, Стефан Джиджов, Никола Лжиджов, Ставрия 
Шпарта, Мита Иванов, Мана Алексов. хотелджии: Братя 
Соколови, Гоца Мадов, Иван Сливински, Сокол Димитров, 
Георги П.Тодоров. Кафенета: Стефан Станчев, Алекса 
Тошев, Мана Шатич, Костадин Пасков, Димитрия Тошев. 
Ханиша: Иван Соколов. Петър Тодоров. Йота Кръстев,

СПИСЪК НА ПО-ГЛАВНИТЕ ЧИНОВНИЦИ И ТЪРГОВЦИ
ПРЕЗ 1895 „

По администрацията: Панайот Ковачев, околийски 
началник, Иван М.Даскалов, секретар, Георги Златанов, 

атоо. Димитър Ноевски, писар. Медицин- 
я-р Иван Зарков, околийски лекар, Г.Теодоров, 

фелшер, Тодор Гьошев, фелшер. Общински чиновници: 
Ташко Дудин, кмет, Анто М. Боровскии, помощник кмет, 
Д.Каралеев, секретар. Членове: Машко Станков, Гога 
Стаменов, Лека Цветков, Георги Поптодоров, Сотир к°ст°а, 
Димитър Бонев, Иванча Сливнишки, Ранча Тончов, Георги 
Еояйковски Панайот Пешов. По просвещението, учители.
В Атанасов,'д.Оджаков, Хр.Буков, Г.Гаидаров, Р.Димитров,
Н Додов М.Радев. Учителки: Д.Кушева, А.Грозева, М.Ник
олова По финансовата част: Х.Кръсто Николов, ковчеж
ник Коцо Попов, контрольор, Гьошо Н.Стоянов. Финансови 
биониии- Христо Шуманов, Стефан Симов, Коцо Димитров, 
Архангел ^Иванов. По правосъдието: К Ковачев, мирови 
съдия Хр Ив Соколов, секретар, Спиро Тонев, стар.писар,
Х^к Загорски помощниксъдия пристав. По пощите и теле- 
.^*И?Ъ РН Стоянов началник на станцията, Антон Кри- ~ж 
Й?К?Й телеграф Митница: Начо П.Колев, управител, к5р- Ш 
лан Георгиев подсекретар, Григор Насалевски, оценител.

Михш^пов'7 под" ачалник" гара "^^овнигр^ДАФла

Т.М.Косев, БТЗо^еничароВцТ.Димов^Р.М^рижопогтски ,

2омгтм Др командир, подполковник Вълков ротни

ЦАРИБРОД НА 
СТРАНИЦИТЕ НА 

"АЛМАНАХ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГРА
ДОВЕ" (1892-1895)

архивски
ска част:

а Кръстев, 
Васил Ник-

Ханища: Иван Соколов, Петър Тодоров,
Миша Голешки, Иго Бонев, Иванчо Атана 

Стефан Андонияди, Живко Джунс 
П.Даскалов, Никола В.Руменов Килимо-прс 
зли: Мара Колева, Ката Димитрова, Тана Панова. 

-Край-

зв,
ов. Комисионери: 

скалов, Никола В.Руменов Килимо-произ-
олов, 
Нако
водители

Богдан Николовш ШI
Бележка към текста:
Материалите, които обнародвахме в три продължения ще могат 

да се ползват не само от бъдещите писатели на историята на 
Димитровград (Цариброд), но и от внуците на ония, които преди сто 
години бяха активни участници в обществения, политически и 
духовен живот на Цари борд. Затова молим читателите на "Братство" 
от Цариброд ако намераят някое име от своя род да ни изпращат 
по-близки сведения за тези лица, запазени в рода чрез писани

ра,
ев. >. »

ве- *-,
документи или предания.

Вече забелязахме някои неточности от миналото на нашия град. 
Досега се считаше, че Цариброд е имал телефон от 1909 година. Сега 
виждаме, че Цариброд е имал телефон през 1892 година, а 1909 
е получил връзка с международната телефонна връзка, 
година минала през града.

И накрая да изкажем сърдечна благодарност на Любомир 
Кр Димитров от Варна, стар царибродчанин, който ни помота да 
дойдем до тези важни писани документи за Цариброд.

само 
която тази

/. а

“Строшена чешма“ в Цариброд

ф1 ЯНУАРИ 1997 г.ьрятстЕо



ИЗДАТЕЛСТВО 'БРАТ
СТВО" НИШ, КЕЙ 29 ДЕКЕМ
ВРИ Но 8, ДАВА

ОБЯВА• 50 ГОДИНИ БАСКЕТБОЛ В ДИМИТРОВГРАД
за приемане на работа на 2 

стажанта:
1 НОВИ НАР-ДОПИС- 

НИК В ДИМИТРОВГРАД
2 ОПЕРАТОР ЗА КОМ

ПЮТЪРНА ПОДГОТОВКА 
НА ТЕКСТОВЕ - КОРЕК-

ОТ ГЕТОВ 

ДО ГЕРОВ ТОР
УСЛОВИЯ:

1, Виеше или лолувисше 
(VII или VI степен) образование 
- журналистика, филология, 
литература, право, икономика, 
социлогия, история или фило
софия и да знае български 
език.

2. Средно образование (IV 
степен) и да знае да работи на 
компютри.катовофичиотнРоИначапо0на°6аскет6оло в Димитровград. А 50 години мпчове започват да се играят в закрити помещения, ^Димитровград 

спортна игра Но 2 в света в градче като Димитровград в локални няма спортна зала, макар че има качествен отбор, кои™ пра •
мащаби е величествен повод за скромно тържествено заседание на пП ИГрП0 в залата в Пирот, но въпреки заетото през сезона луо • 
Скупщината на баскетболния отбор "Димитровгрпд-Ппнонияшпод ,на тр0ТО МЯСто се отказва и до днес играе на открито, класирайки се 
което дългогодишният най-добър играч и треньор на клуба Зоран няколко пъти за по-високо равнище състезания (и все оставай 
Геров изнесе кратка история на баскетболната игра в Димитровград, същото).

"През далечната следвоенна 1946 година едва ли в някоя среда Но каква случайност! В годината на петдесетгодишния 
са си мислели за организрано масово спортуване. Но Димитровград, благодарение на спортния ентусиазъм и упоритост на Геров, започва 
тогава Цариброд, не би бил това, което е, да не раздвижва и реализира строеж на спортна зала в Димитровград. И баскетболът като че ли 
нови идеи и проекти, макар че басектболната игра започва и по-рано. отново се ражда в този град. Затова сигурно, след като спортната зала 
Именно, още през воените години за преподавател по физкултура в бЪп0 завършена, няма да бъде изненада ако в близко бъдеще слорт- 
царибродската гимназия идва известният Гетов, които донася ните вестници отново напишат както в началото на този текст: ь 
"вируса“, наречен баскетбол. " Димитровград се срещнаха баскетболните отбори на "Димитровград-

И така, на игрището пред гимназията (днес тук се намира Панонияшпед'' и "Цървена Звезда". Домакините спечелиха... . Защо 
Здравният дом), засипано със сгурия и с дървени кошове, през 1946 
година гостува белградска "Цървена звезда" с прочутите тогава бас
кетболист Небойша Попович и Александар Николич. С мъжкия л ппи,иаммя н_ кп,,бя
отбор идва и женският, който играе с отбора на гимназията, (значи По повод юбилея на баскетболния клуб признания на кл/оа 
тогава а Цариброд се играел и женски баскетбол, макар че дене получиха: Александър Шоилов (признанието прие брат му Димитър 
женски отбор няма). А противници на "Цървена звезда" са били Ник- Шоилев, известен български спортен деятел, доктор-хирург^ пе- 
ола Иотов-Американац, Никола Спасенов-Класката, Богомил бойщд Попович, Богомил Асенов, Бранко Милчев, Слооодан Соти- 
Асенов-Печенко, Иван Манолов-Кум, Слободан Сотиров, Алек- ров, Иеленко Виданович, Миленко Андреевич, Тодор Петров, ьа- 
сандър Леков-Саша, Бран ко Тодоров-Турчин и др. И както изтъкна сил Стоянов, Георги Иванов, Сретеи Игов, Васил Ми лев^длек- 
Геров "добър глас надалеч се чува", така и за баскетболистите на сандър Петров, Бранислав Кръстич, Кирил Радев, Петър Петров, 
Цариборд се носи глас за добрата им игра. Резултат от това е и Димитър Гелев, Иван Симов, Марян Петров, Сашко Митов, Драган 
гостуването през 1947 година на националните отбори на България и Димитров, Емил Соколов, Иван Леков, Никола Минев, Спасен 
Албания. В отбора на България тогава играе и Александър Шоилев, Рангелов, Веселин Матов, Зоран Георв, Драган Петрович, Цветан 
който бързо след това се настанява със семейството си в Цариброд (в Филипов, Ненад Джокич, Владислав Сотиров* Милорад Николов, 
Токунското). Той има решаващо влияние в развитието на баскетбол- Горан Миланов, Никола Андонов, Момчило Михаилович и Петър 
ната игра в Димитровград. Между по-известните баскетболисти от Николов, 
това време са Еленко Виданович-Ленко, Стоян Еленков-Чана, То- Като 
дор Петров-Тошко, Васил Стоянов-Мачор, Миленко Андреевич 
(сега живее в България), Александър Колев и др.

Към края на петдесетте години димитровградските баскетболисти 
вече се състезават в Сръбска дивизия. Известни от това време са
Гоша Буза.Таса, Сретен ИЗефат, Влайко Шкемба и други, чиято игра Еленко Виданович.
е била известна на игрищата навредло Сърбия. Вече през 1962 година За съвкупен принос в развитието на този спорт с признания са
новото игрище в спортния център Т!арк" е асфалтирано, което дава наградени баскетболните съюзи на Сърбия и Югославия, Министер- 
възможност за гостуване на вече споменатата "Цървена звезда", ството за спорт на Сърбия и Общинската скупщина.
"Партизан“, "Раднички" и други отбори от I и II дивизия. Най-известни На тържеството, освен общинските ръководители, присъства и
тогава са МаляГьасил, Бане, Перко... секретарят на Министерството за спорт на Сърбия Милорад

В началото на 80-те години, както изтъкна Геров, за пръв път Парезанович. 
спортните деятели не реагират правилно. Тогава баскетболните

Молба с доказателства за 
изпълняване на условията да 
се доставят на Издателството 

срок от 8 дни от деня на пуб
ликуването на обявата.

юбилей, в

СКРЪБНА ВЕСТ
душата съоб- 
и приятели, че 

здина на 57 
мила и

С голяма болка в 
ини ::шава 

на 21 У1996 ГОД1
1та❖❖❖ а наша

I
I

организатори и непосредствени ръководители в клуба 
признания получиха: Благой Петров, Алекса Радев, Васко Велчев, 
Веселин Величков, Зоран Тричков и Ивица Миланов.

С фото-албуми за блестяща игра и изключителен принос в разви
тието на баскетбола са наградени Зоран Геров, Васил Милев и

ДРАГИЦА СТОИЧКОВА 
от Горна Лисина, 
Босилеградско

Скъпата ни покойница беше погре
бана на 22 декември 1996 г. в гро
бищата в нишкия квартал Долна 
Врежина.
СКРЪБЯЩИ: 
съпруг Владимир, си 
Горан и Заре. братя М

Добринка и мно

нове Васко, 
илан и Крум. ^ 

гоброини |Iсестра 
племенници.А.Т.

• ИЗБРАНИ СПОРТИСТИ НА ГОДИНАТА В ДИМИТРОВГРАД 1997 година се на- 
дни от смъртта на 

къпа и непрежалима 
га. майка. баба. тъща. све- 
, зълва и леля

На 8 ян
върш!
наша
съпруг
кърва.

То"ват 
та с

ДУШИЦА ДЕЯНОВА 

СПОРТИСТ N2 1
На 21 декември т.г. в голямата зала баскетболния отбор "Димитровград-Пан- 

на Центъра за култура в Димитровград се онияшпед“ и един от най-добрите баскет- 
проведе спортно-културно-забавна ма- болисти във Втора сръбска дивизия - из- 
нифестаиия за избор на "Спортист на го- ток и ТАМАРА СТЕФАНОВА, лекоатлет- 
дината -96" в общината. ка от “Железничар", която тази година

От предложените десетина спортис- осъществи няколко отлични резултати 
ти, кандидати за тази ласкава титла, ДУ- на републиканско и съюзно равнище. 
ШИЦА ДЕЯНОВА сигурно зае названието За най-добър отбор бе провъзгласен 
"Спортист N° 1 за 96 г.". Тя е една от баскетболният отбор "Димитровград-Па- 
най-добрите лекоатлетки в страната в нонияшпед“, който тази година ознаме- 
дисциплината 100 и 400 м с препятствия нува 50 години от съществуването си. 
и националка на Югославия. 3§ наи-талантливи бяха провъзгла-

Второ място спечели АНИТА АЛЕК- сени Иелена Николова, атлетка от "Же- 
СОВА, шахматистка, която тази година, лезничар", и Владан Игич, шахматист, 
като първенец на Югославия, взе учас- Най-спонсор е стрителното пред- 
тие в световното първенство по шахмат приятие "Градня", а със специална ди- 
за млади в Майорка - Испания. плома е удостоена митницата. Вечерта

Трето място наравно поделиха трима хотел “Балкан" бе организиран бал за 
спортисти - ПЕРИЦА ГЕОРГИЕВ, член на спортистите, 
футболния клуб "Балкански", един от 
най-добрите футболисти и голмайстор в 
дивизията, НИКОЛА ИВАНОВ, член на

КРУНА ВЕЛИНОВА

от с.Гложйе, родена Раденкова в 
сДолна Лисина - Босилеградско. щ 
Поменът ще се състои в 12 часа в ^ 
село Гложие у дома на скъпата ни | 
покойница.
Поклон пред светлата ТИ памет! 
ОПЕЧАЛЕНИ СЕМЕЙСТВА ВЕЛИ
НОВИ от ГЛОЖЙЕ и РАДЕНКОВИ 
от ДОЛНА ЛИСИНАв

Цялата манифестация е организира
на от Съюза на спортовете в общината.

На 19 я 1997 година се навъ- 
тъжни и7райиршват мъчителни 

ини откакто не е с нас нашатагод
свиДС. идна дъщеря, сестра, леля и 
роднина

• В ЛОВДЖИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ"ШАХМАТНИ НОВИНИ
ПОДГОТВЯТ ЛОВДЖИЙСКА ВЕЧЕР• НА РЕГИОНАЛНОТО ПЪР- матно първенство на третокате- 

ВЕНСТВО ПО ШАХМАТ в Нишка горници на шахматния клуб 
баня за основните училища "Цариброд", в което участваха 12 
Владан Игич, ученик от VIII клас шахматисти. Първите трима 
в Основното училище в Димит- спечелиха название "второкате- 
ровград в категорията от 14 до 16 горници", което дава Шахматният 
години, спечели трето място, съюз на Сърбия. Игич спечели 9,5 
Горан Ранчев от VI клас в общото от възможните 11 точки. Следват 
класиране зае 12 място. Двамата финиша Георгиев с 8,5 и Игор 
млади шахматисти от Димитров- Йорданов с 8 точки. След 
град спечелиха правото да Бора Андрич, Зоран Ив 
участва в републиканството Младен Алексов, Младе 
първенство от 14-18 януари след- ценов, Емил Иванов, Мирослав

Комненич, Георги Ранчев, 
ч< Бояна Алексова и Новица

• ВЛАДАН ИГИЧ Е НАИ- Джорджевич 
ДОБЪР на проведеното от 20 
ноември до 20 декември шах-

На неотдавна състоялото се заседание на Управителния 
съвет на ловджийското дружество "Видлич" в Димитровградска 
община бе прието решение членският внос за предстоящата 1997 
година за старите членове да бъде 100, а за тези, които сега се 
зачленяват 150 динара. Ловджиите, по-стари от 60 години, ще 
плащат по 50 динара членски внос. Всички членуващи обаче ще 
могат да заплащат членския си внос в три части заключително 
до 13 март 1997 година. След този срок членският внос ще се 
увеличи с 10 на сто за всеки изминал месец.

На заседанието е прието решение през февруари 1997 година 
да се организира традиционната "Ловджийска вечер". Затова 
още в неделя на 22 декември ловджиите от Димитровградско 
организираха лов на диви свине и сърни с цел да се обезпечи 
дивеч за тази тържествена вечер.

СТАНКА - ТАНА КОВАЧЕВА, 
-гимназиална учителка-тях са 

анов, 
н Най- С изминалите 

ни не намаляв
Тя е неизменно в нашите мисли и 
сърца.
Спомнете си за нея.

Поклон! Поклрн!
Вечно скръбящи: МАЙКА, БРАТ. 
СЕСТРА. ПЛЕМЕННИЦИ и 
РОДНИНИ

и и години мъкатаАн

ващата година.

Д-с. Б.Д.

ьрштНо1 ЯНУАРИ 1997 г.



саТиРа * забава щштт.ДА ГЛАС АМ ЕЛИ ДА ГНЯСАМ?
г~г!?.РаВО да си АУмаме' каип съм да е сушна култура, образование, традиции. А наше тра- 
конп^'^И^н^Г°рИ’ ВОДа да Н°ЕИ’ град да дирии какви са? Кюти■ че те затворат!Те това 

Ма из°ори Аа не Дооцат. Ексик да са. ни е делата култура. Това сме си наследили 
т/1е-ГЛ,%,2Аима к°Д>ка партии - дибидус още от турско, па ка си помислиш, по-арно не 

?М Све гледам за кого че сме ни заслужиле. За таквия бради, такъв гласуем, ка на край - па ме преебат. брич требе.
евтини• пара нема, даноко Ете пойди по наш Бусилиград, па гледай.

иВВМ„’Рр%ШНОТО скУро' алектриката скупа, а Замине по улицата некой акъпия - никой го не 
ние със опасена едва ако купиме по едни ебава за нищо. Замине ли джандар - сек вади 
гумени опинци, ама тувлеците нема да вър- руце из джепове и от там далек го поздравя, 
льиме за наше време. Па се чаушите сербез Това ни е на нас кулутурата - свикнале сме да 
возат с лимузините, а я сирома ринем гюбрето се кланяме на силата, а не на акъло. 
из кошарите и све си мислим каква е тая Па и тия що се борат за влас са от нашата 
работа, ели божем направиме крачка напред семка ■ и они са свикнале със сила, а не със 
у дваестио век, ели е божем демокрацията за муравет. Е, ама оно това ни изеде. Оти е 
това. да се изберат най-способните на влас, дошло време да се работи със акъл, с 
па ако не работат како требе, да се сменят компютери, с машини, с триста чудища, а не е 
тия, па да се изберат другьи!? А оно па не како ние що си знаеме- съсоканье и пцуванье. 
бива, па не бива.

Дойдат избори,

ЛГ

БЕЗРАБОТЪН
Оня дън ми пише синат от Ниш: "Тате, знаеш ли дека 

съм диоидуз закасал. Децата расту, от дън на дън 
траже повече и повече, а еве при нас работата никако 
да се опран. Ако данъска набаве йедно, оно нема друго, 
набаве другото, нема га третото, па никико свите тия 
материяли що ни требу за работу, да %и съберемо 
найедно та да тръгне работата кико що требе. А еве от 
отдавна се орати, ама съга кажу дека йе ко у кърпу 
вързано, че има отпущанье, оти смо се млого накотили, 
това що при нас работе илядо души, кажу на запад 
тработе триста... Елем не знам кво че буде, може и без 
работу да останем, па съм се ватил за главу кво да 
праим...'

Реди тека синат от църно - по-църно, разбира се за 
ньега, а мене ми нещо ем ко жал, ем ко мило. Отдавна 
я копам землю, придумуйем га, ама тека издалеко да се 
върне оти я и бабата вечимка не смо за тея работе що 
йедно време 1)и работеомо кико от шалу.

Се до я, та наЬити йедно писъмце и му га прачам:
"Сине, оно нигде нема лъко. Тека йе открай свет: све 

чини дека работата на другога йе по-лъсна. А ка 
се ватиш за ню, нейе баш тека. Нали зарад лъс и зарад 
лъку работу и вийе ватисте градищата, та с маму ти съга 
смо ко църне кукувице... Ама айде да не те расцвелю- 
йем, сакао друго нещо да ти кажем: не се плаши ако 
останеш без работу! При нас работа колко очеш. Полье 
широко, ньиве големе, стока дал господ, има свакиква: 
и овце, и говеда, и свинье, и кокошкье... Ка пукне пролет 
не знамо кво по-първин да вачамо, цел дън но%е не 
подвивамо, утепамо се от работу. А немои д 
дека. нема корис: лъжу тия що тека орате. Еве у пе ... 
бео у Цариброд на пазар. Ъило сиренье - 20 динара! За 
пет Ьила тамън че искараш твоиту църкавицу що ви 
подвърлюйу у месецат ко слепци.. А у месецат може да 
продадеш не пет, а педесе Ьила сиренье... Знам, че 
речеш: За кво ли па тата се ватил за това сиренье. А 
нейе само оно: еве йедно яйце - динар. Дънъска може 
да узнеш от полозите по двайесе, трииесе яйца! Те и 
тука лежу паре..."

НаЬити я тека писъмцето, све що бео таил на дущу, 
све му изсипа ко из рукав, мислим време йе да . му, 
кажем, оти не се знайе кво ми носи дън или ноч. Знам 
дека завърши писмото с йедну народну: "По-добре 
пръв на село, отколко после дън у град!', он обича често 
да рече дека това що йе казал народът - това йе пра
вото, а другото йе лук и вода.

Право да ви кажем, я си мислео, щом стигне пис
мото и щом га прочети, че запали да си дойде на село. 
И свак дън гледам нема ли от аутобусат да се зададе.

Ка оно йучера дойде пак писмо от синатога. Пише

"Е, тате, погрешно си ме разбрал! Ка оратео за 
безработни, я не се надао мене да ме оставе без работу. 
Иоще не се знайе дали че отпущаю, а на мене ми се чини 
дека педесе и сто души че си отиду от работу преди 
мене, па тъгай я че останем безработън. Мислео че се 
сетиш по аутобусат да пратиш нещо на унуците, може 
да си поприклал вечимка, по они стално питаю: "Че 
прати ли де да от шушеницете?", а я 1)и лъжем дека 
йоще не си заклал свинюту, а щом напушиш, че^им 
испратиш! После ти знайеш овуя моюту, не смейем 
думу да продумам за село и лете кига смо на гадишньи 
одмори да идемо на село, а камо ли да се приберемо за 
стално. Знам дека ви йе тешко на маму и тебе без нас, 
ама вийе сте ватили кокал, па не се давайте и немой 
млого да напиняте! А това що ми кажеш за народът кико 
га йе казал, погрешно си разбрал. Он йе рекъл: "По-до
бре после дън у град, отколко първ у село!". Айде остани 
у здравлье, може тия дни йедну суботу да дойдем..."

Да си признайем, я ако се надао, знайем дека 
нема одма да потърчи къмто село и да зареже град. 
Голем град ие голем град! Има триста и йоще триста 
лъже с коие мами народат, ама беше ми дошло нанадо- 
лньо, а и он се намести, па що да му не кажем кво таим 
у душу. Съга га чекам ко на папънци, да му кажем кико 
йе казал народат кико йе по-убаво: дали първ у село 
или последън у град, или последън у град, а първ на 
село. Епа, ако нече да дооди - он нека му мисли. Ама не 
може свак да орати: тетека йе рекъл народат, тетека 
мисли народът! Кво мисли и кво че каже народът си сам 
знайе!

Ама я си видо дека нема да ни е на арно
партии коджа, кои лево- още къга се изтегна Тито. Сите се клънът------

МУДИ, кои десномуди, а они сите от един дол 
дренки! Обещаваят ни мед и масло, а ни да- не знам що ни 
ваят шарени химикалки и запалки от два ди
нара - само 
оправат.

още къга се изтегна /ито. ^ите се клънът дека 
че идат по неговио пут. И оно верно било. Ама 
не знам що ни требеше да идеме по мрътовец. 
Умрелото си е умрело. може и арно да е било, 

мо да гьи гласаме. Они сичко че ама минало, и требе да се простиме с него. Па 
Само они. Другьите са улави, не прощавайте Тито, партийо, федерацийо, 

разбират нищо. А кого како избереме, сменя- несврстани, ОУР-и, кредити, инфлации и 
ванье нема додека го Господ не сменьи. Ама другьи таквия далавери! И дай вечим да се 
глад ли че е, война ли че е, умирачка ли че е, стедзаме за работа и за демокрация, 
таи па тай! Па кой заслужава, да го гласаме, кой не

Море каква ти демокрация, какви избори! заслужава - да го гнясаме!
Това демокрацията е ептен гулема работа. За 
нея требе да имаш глава коку половник, и

Стоимен Шляпарата ти се

БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛИ

МОЛЯ, БЕЗ 
ДОКАЧЕНИЕ

♦ Дори и когато нищо не произвежда, босиле- 
градското стопанство пак произвежда - 
загуби.

♦ За повечето босилеградчани днес преминава
нето на границата е на границата на - 
невъзможното.

♦ Въпреки че си продадоха яйцата заради 
бъбреците, босилеградчани пак страдат от 
бъбречни заболявания.

♦ Босилеградчани са против замърсяването на 
околната среда именно защото им е най- 
замърсен центърът.

♦ Босилеград не е никаква “банана република", 
той просто е една банална паланка.

♦ Босилеградчани' и жените с минало си при
личат по това, че на всяка цена искат да го 
скрият.

♦ Ако в Босилеград ви откраднат нещо, 
си. Иначе може да ви обвинят, че сте против - 
собственическата трансформация.

♦ Обикновено в Босилеград автомобилите с 
най-много конски сили ги карат - мулета.

♦ Ако в Босилеград два дена говорите истината, 
на третия ще ви закарат в лудницата.

♦ В Босилеградската политическа кухня нещо 
лошо се готви. Вони на старо.

♦ Всички наши глупаци имат избирателно право. 
Правото да бъдат избрани имат само - някои 
от тях.

♦ В Босилеградско впрегнатният добитък 
тегли "на жегро". Особено на лявата страна.

♦ Босилеградчани са чуден народ. Всеки се чуди 
къде да се дене.

♦ В Босилеград има такава свобода на говора, 
та никому не се говори.

а мислишПОЗНАЛ так
На някое тържество един пийнал пита 

една красавица:
-Ти сигурно много хубаво пееш?
-Как позна?
-Крачетата са ти като на славейче!

ЛОВДЖИЙСКА
Нашият директор е известен като 

страстен ловджия. Завърнал се една 
събота от лов, а внучето на роднината му 
в Лукавица (при когото се отбил) от 
вратата го пита:

-Абе, дедо, какво уби?
-Път, отвърнал нашият директор.

БЕЗ ПРОМЕНИ
Както е известно единствена промяна 

в общинското ръководство след избо
рите е мястото на подпредседателя на 
скупщината. То всъщност и няма про
мяна, казват някои, защото преди беше 
Васко (Алексов), сега пак е Васко 
(Велчев).

мълчете

ми:

А.Т.

СЪДЕЙСТВИЕ
В Димитровград отскоро съществува 

"Доброволно пожарникарско дружество" 
за потушаване на евентуални пожари. 

Неофициално узнаваме, че някои 
интересуват за формиранечесто хора живо се 

на "Доброволно дружество на пироман- 
ите".

Доколкото това се осъществи, веро
ятно двете дружества ще си оказват 
пълно съдействие.

Б.Д. синатИван Николов

НОВОГОДИШНО
ПОЖЕЛАНИЕУ АСЕН Г

I

- По*е.ЛА
ВА ш НА /\иллиТРО-

е,ГРАА,с-и.ц-ГЕ. прВ----------- -уР
/\пРиЯТЧЯ ?

У ■■
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