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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ОТ СРЕЩАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪРБИЯ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ С РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПРЕМИЕР 
МИРКО МАРЯНОВИЧ

ПЪРВАТА КОЛОНКА

СЪБИТИЯТА 
В СЪРБИЯ И 
ВЪНШНИЯТ 

ФАКТОР
ишюш® шн и «яаж «щ> ши » иотдавна е известно, 

че войните и 
превратни събития 

на Балканите, особено на 
просторите на предишна и 
сегашна Югославия никога 
не са били продиктувани 
само от вътрешни обсто
ятелства, но преди всичко 
от стратегическите интер
еси на великите сили.

Бунтът на опозицията в 
Сърбия, отначало само 
срещу неправилностите в 
локалните избори и без 
влияние отвън, със своята 
продължителност и упори
тост, с постепенното му 
преобразяване в бунт сре
щу легалната власт и все 
по-голямата и по-широката 
намеса на външния фак
тор, дадоха право на някои 
домашни и външни анали
тици и наблюдатели, да за
ключат, че тук отново ста
ва дума за геополитически 
интереси на великите сили.

Така например комен
таторът на софийския еже
дневник „Дума”, след като 
констатира, че на подобни 
изборни неправилности в 
Албания ОССЕ не е реаги
рала, а за някакви наказа
телни мерки срещу Саудит
ска Арабия никой и не по
мисля, макар че в тая стра
на избори изобщо не се про
веждат, нито съществува 
многопартийна 
плурализъм, 
свобода на печата и говора, 
а на Белград Западът и осо
бено естаблишментът във

други
• Конфронтациите, които настанаха поради политическите разлики нанасят политически и икономически щети на 
страната и затрудяват осъществяването на развойните, икономическите и социални цели • Политическите спорове 
между партиите трябва да се разрешават по конструктивен и демократичен начин • Правителството на Република 
Сърбия е подготвило законопроект за трансформация на собствеността • Успехът на икономическата политика до 
голяма степен зависи от кадрите и поради това се налага да бъде извършена реконструкция на правителството

Председателят на Репуб- вени на реформни основи. Ре- лошевич изтъкна, че рефор- ството и финансите. Това из- 
лика Сърбия Слободан Ми- формата на банковата систе- мите ще ускорят стопанското исква да бъде извършена рек- 
лошевич прие на 16 януари ма е една от приоритетните съживяване и ще открият онструкция на правителство
то. в Белград председателя задачи, 
на републиканското прави
телство Мирко Марянович. телството изтъкна, че са в предпоставка за стабилност 
Премиерът информира пред
седателя във връзка с подго
товката за структурни и соб
ственически промени в сто
панството на Сърбия.

перспектива за ускорено раз- то. 
Председателят на прави- витие, което е най-важната

Запазването и укрепване
то на политическата стабил
ност на страната има огромно 
значение за Сърбия - каза 
Милошсвич, понеже кон- 

I фронтациите, които избух- 
I наха поради политическите 
1 разлики нанасят големи по- 
1 литически и икономически
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Активността на правител
ството и други институции 
има за цел да се създадат не
обходимите предпоставки за 
приспособяване на стопанск
ото законодателство към по
требата от ефикасна стопан
ска дейност и ускорена инте
грация на нашето стопанство 
в световните икономически 
процеси, както и да се дефи
нират решения за структурни 
и собственически промени.

.. ц .
Щт щети на страната и затрудня- 
щк ват осъществяването на раз- 
Цр войните, икономическите и 
Щк социални цели. Политичес- 
Ш ките разлики не трябва да 
III предизвикават блокада в ик- 
Ш ономическия и целокупния 
|р живот, а политическите спо- 
!р рове между партиите трябва 

да се решават по конструк-

Ш

шшм
Милошевич и Марянович в Белград

тивен и демократичен начин.
Във връзка с това правител- напреднал етап преговорите на страната. Председателят В това отношение правител
ството на Република Сърбия с някои водещи европейски и Милошевич също подчерта, ството и неговите министер- 
е подготвило Законопроект 
за трансформация на соб-

световни компании за техно че успехът на целокупната ства трябва да изиграят осо- 
икономическа политика до бена роля - каза председател- 

степен зависи от ят на Сърбия Слободан Ми-
партньорство в нашите голе- 

ствеността. В разговора е из- ми развойни и инвестиционни голяма 
тъкнато, че икономическата 
политика за 1997 година и 
най-новият пакет на трудово-

кадрите, които ще носят от- лошевич в разговора с пред-проекти.
Подчертавайки голямото говорността за нейната ре- седателя на правителството 

предстоящите ализация, както в държав- на Сърбия Мирко Маряно- 
то законодателство са поста- промени, председателят Ми- ните органи, така и в стопан- вич.

система,
синдикати, значение на

ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРИЕ ИНФОРМА
ЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВДАТА ЗА ЛО
КАЛНИТЕ ИЗБОРИ

Вашингтон отново повди
гат пърст на закана с нови 
санкции, прави следния из
вод: ЗАРАДВАХТЕ ЛИ НИ СЕ?

„Действителната при
чина за този строг упрек 
срещу Югославия е от съв
сем друго естество. Касае 
се за геополитически инте
реси. Сегашният режим в 
Югославия е сигурен по
тенциален съюзник на Ру
сия в този регион. Съюзник 
не по силата на някакъв 
формален коалиционен до
говор, но по логиката на 
същи взаимни интереси. И 
двете страни са за запаз
ване на стату кво на бив
шата интегрална юготери- 
тория, както и на Балкан- 

. Освен това и Русия, и 
Югославия са алергични на 
онова, което, хубаво каза
но, се нарича нов световен 
порядък. Затова не е слу
чайна практически непок
олебимата подкрепа на 
Милошевич от страна на 
Русия”.

ДИАЛОГ В ИНТЕРЕС НА 
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

Зарадвахте ли ни се? Забелязахше ли, не По-често сме с 
вас? Колко обичаше да сме с вас, колко ни вярваше, очак
ваше и радваше ни се, ще ви Повярвам ведага - щом като ни 
напишете за това.

Похвалеше ни, критикувайте, ръкоилпас кайте, Пред
лагайте, укажеше ни на грешките, Подсетеше ни, че сплце- 
сшвуваше, кажеше за какво и за кого бихте об1(чали да 
Пишем, Пожелайте ни щастие че сме седмичник, така, как- 
шо ние на вас от все сърие

Заповядайте, елате на нашите страници, в нашите 
редове и нашите мисли.

Ние и шика много си мислим за вас, аати наши чита
тели. Вие сте нашата Причина и нашето Последствие, за
рад вас ще Пътуваме навсякъде, до вас ще дойдем, когашо 
вие това го Пожелаеше, Пишеше ни, канеше ни, идваме...

Елате и вие При нас. Донесеше ни малко Пролет, любов 
и свежест.

Дано винаги става дума за хубостта на ежедневието! 
Да изпращаме хубава дума до близките и най-искрепите, 
Подарък на бедните, лекарство на болните. Да бъдем със
традателни и милосърдни. Това на всички ще ни донесе 
късмет.

Изйишвайше новите чувства! Нека всяко ново ДРА Т- 
СТВО “ни Послужи като инсПираиия.

Опитвайте го!
Все Повече и Повече...

наИзхождайки от положителното си отношение към отчета 
г-н Фелипе Гонзалес и от готовността да се разяснят всички

локалните избори ввъпроси във връзка с резултатите от 
общините, които се споменават в отчета, правителството 
Република Сърбия поиска от Министерството на правдата да 
провери всички изборни материали, да утвърди релевантните 
факти и да информира правителството.

Въз основа на фактите, които е утврдило Министерството на 
правдата правителството на Република Сърбия на заседанието 
си от 21 януари констатира, че изборите за отборници в 
общините Кралево, Шабац, Вършац, Ягодина, Пирот, Смед- 
еревска паланка, Сокобаня и Панчево, които между другите се 
споменават в отчета на Гонзалес, са проведени в унисон със 
Закона за териториалното устройство на Република Сърбия и 
локалната самоуправа. Министерството на правдата не е 
утвърдило неправилности в работата на избирателните органи с 
влияние върху резултатите на гласуването в тези общини. Мин
истерството на правдата не е оценявало основателността на 
жалбите срещу решенията на тези органи, понеже за това са 
компетентни съдовете.

ви Пожелаваме.на

ите

(на стр 2)В. Димитров



ДИАЛОГ В ИНТЕРЕС НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИВЕСТИ
Ръководейки се от опита в локалните избори, привитсл 

ството прие заключение. Министерството на правдата да 
П|П'П.1ЧГЛсд;| Чакана за териториалното устройство на Рспуб- 
лика Сърбия и локалната самоуправа, за да се вградят 
решения, въз основа на които нс ще ес повтаря гласуването 
поради всяко нарушение на изборната процедура, дори и 
кога то то няма съществено влиял ие върху резултата в 
изборите.

Правителството 
политически партии да започнат диалог в интерес ма всички 
граждани и да преодолеят сегашните проблеми в духа на 
човешките нрава и демократичните принципи.

(От 1-ва стр.)
Правителството също констатира, че след втория тур на 

изборите от 17 ноември 19% година голям брой партии и лица 
са използвали законното си право да представят възражения 
и жалби поради пропуски в изборната процедура. Броят на 
възраженията и жалбите далече надмина досегашната из
борна практика. В тях се посочват нарушения на процеду
рата, поради които е било нужно да се повтори гласуването 
на някои избирателни пунктове в унисон със закопа. Малък 
брой от тези спорове, възникнали именно поради широкото 
използване па всички нравим средства, още не са рошени 
окончателно пред общинските съдове и Врховпия съд на 
Сърбия.

• ИЗРАЕЛ И 00П подпи
саха на 17 януари официално 
споразумение за град Хеброн. 
Подписването стана след ка
то споразумението получи 
подкрепа в израелския пар
ламент и в кабинета на па
лестинската 
След 30 години израелска оку 
пация по-голямата част от гра 
да е предадена на палестин
ската самоуправа. Два дни по- 
късно лидерът на Организа
цията за освобождение на Па
лестина (ООП) Ясер Арафат 
посети Хеброн, където бе пос
рещнат от около 60 000 въо
душевени палестинци, пред 
които той възкликна: „Хеброн 
е свободен!"

• БИЛ КЛИНТЪН за вто
ри път пое длъжността през
идент на Съединените амери
кански щати. Последният 
американски президент в XX 
век даде клетва на 20 януари, 
като с всеки свой жест нас
тояваше да покаже откритото 
желание да въведе най-мощ
ната нация в новия милений 
като най-успешният прези
дент в историята на САЩ. 
Макар че в речта си на инаугу- 
рацията наблягаше най-много 
за национално единство, ра
сова, верска и етническа тол- 
еранция и равноправие, както 
и за по-тясно сътрудничество 
между водещите партии в ин
терес на бъдещето на Амери
ка, Клинтън същевременно 
показа желание да остави 
трайна следа в навечерието 
на новия век и да осигури на 
своята Демократична партия 
водеща роля в първото десе
тилетие на следващото сто
летие. Бил Клинтън никога не 
е бил по-пулярен и сияеше 
пред очите на нацията, до- 
като се поздравяваше с много 
от 13 000 гости на инаугура- 
ционния бал.

• СОЛАНА И ПРИМА- 
КОВ - генералният секретар 
на НАТО и шефът на руската 
дипломация тези дни водиха 
няколкочасови разговори в 
рамките на опита на двете 
страни да намерят решение, 
което би могло да успокои Ру
сия в процеса на разширяване 
на НАТО на изток. Разгово
рите са водени зад закрити 
врати. Смята се, че те са само 
началото на предстоящите 
продължителни тежки прего
вори. Русия се противопоста
вя енергично на намеренията 
на НАТО да се доближи до 
нейните граници, преценявай
ки, че по този начин ще бъде 
застрашена сигурността й.

• ЛАМБЕРТО ДИНИ, въ
ншен министър на Италия,за
яви пред журналисти в Жене
ва, че „международната изо
лация на Сърбия и СР Юго
славия не би била никакво ре
шение”, отговаряйки на въп
рос за актуалната ситуация в 
нашата република след ло
калните избори. Шефът на 
италианската дипломация до
бави, че в Сърбия е необхо
дим диалог между властта и 
опозицията. Той изтъкна още, 
че властта трябва да уважава 
становнищата на комисията 
на ОССЕ, която пребивава в 
Белград, за да утвърди исти
ната в следизборния конф
ликт и действителните резул
тати в местните избори.

Републики Сърбия призови всичкинисамоуправа.

АКЦЕНТИ ОТ ИНТЕРВЮТО НА МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ В „МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА“

СРЮ Е ЗА МИР, СТАБИЛНОСТ 

И ДОБРОСЪСЕДСТВО
Нъишпнтс п пътръппштс приоритети на Съюзни република Югославия, според Милутииович са: укрепване на мира, 
стабилността и добросъседството в региона, нормализации на международния статус на СРЮ и ускорено стопанско и 
демократично развитие на страната.

В най-новия брой па списание 
"Международна политика” е 
публикуван разговор със съюз
ния министър на външните 
работи Милан Милутииович, и 
който шефът на югославската 
дипломация
орнтетитс във външната поли
тика на страната и очерта поз
ицията на СРЮ в международ
ните отношения.

СР Югославия, изтъкна Мп- 
лутиновнч, се застъпва за укреп
ване на мира, стабилността и до
бросъседството, понеже топа е 
основната предпоставка за ус
пешно развитие на СРЮ и на ре
гиона като цяло. Затова нашата 
страна п занапред ще се ан
гажира активно в реализацията 
на Дсйтънско-парижкото спора
зумение и Основното споразуме
ние за Сремско-баранската об
ласт и ще подобрява отношени
ята си с бившите югославски ре
публики и останалите съседни 
страни. Нормализирайки отно-

лсн партньор ни европейските и 
други страни. Това е нашето гол
ямо предимство и в предстоящи
ят период ще го валоризираме 
максимално в процеса на пълна 
рсинтеграция ма нашата страна в 
международната общност.

В рамките на разговорите ми 
с външните министри на Румъ
ния, Италия, Корейската ДНР, 
Австрия, Куба, Македония, Ук
райна, Словения и Финландия 
отделно изтъкнах, че СРЮ има 
твърде развит билатерален диа
лог със световните и европейски 
сили. Това показва и фактът, че 
СРЮ размени посланици с най- 
влиятелните страни. С Русия и 
Китай имахме съвсем нормални 
отношения, постоянни контакти 
и политически диалог и по време 
на санкциите. Макар че отноше
нията между САЩ и СРЮ не са 
нормализирани докрай, вече в 
но-дълъг период ние водим твър
де интензивен диалог с американ
ската администрация.

сипе определение. Отношенията 
си с новите държави на терито
рията па предишна Югославия и 
занапред ще развиваме ма прин
ципите от хартата на ООН и до
кументите на ОССЕ, като при 
това придаваме особено значе
ние на равноправието, суверени
тета, териториалната цялост и 
ненамесата във вътрешните ра
боти. В този контекст Югосла
вия оказва пълна подкрепа на ви
зуалните инициативи за укреп
ване на мира. стабилността и 
сътрудничеството в Югоизточна 
Европа. В рамките на тези ини
циативи е необходимо да се оси
гури участие на всички страни на 
равноправни основи, защото без 
адекватно отношение към всич
ки участници всяка инициатива, 
независимо чия, с нс може да 
излъчи желателните резултати.

С политиката си на мир, до- 
бросъседство и сътрудничество, 
оцени югославският външен ми
нистър, СР Югославия с жслатс-

подчерта при-

РЕДОВНА ПРОМЯНА НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ПОСТ В БЪЛГАРИЯ

СТОЯНОВ ДАДЕ КЛЕТВА В ПАРЛАМЕНТА
• Новият президент Петър Стоянов нос дл ъжността от досегашния президент на България Желю Желев на 22 януари
• Социалистите искат да формират правителство и предлагат извънредни парламентарни избори до края на годината, 
а опозицията се застъпва за служебно правителство и преждевремени избори през март т.г.

Под сянката на острата поли- дж 
тическа и икономическа криза в §§
България на 22 януари е извъ- в 
ршена редовна промяна иа през- и 
идентския пост. Новоизбраният Щ 
президент на България Петър 
Стоянов с поел най-високата ;

борд. понеже това са проблеми.
трябва да се решават 

спешно. Той не отхвърлил идеята 
за служебен кабинет като едни от 
начините за преодоляване на по
литическата криза и отново из
тъкнал, че България ес нуждае 
от извънредни парламентарни 
избори.

телство, което да извърши под
готовка за извънредни парламен
тарни избори и да предложи на 
НС най-необходимите закони”.

Българската социалистичес
ка партия е обнародвала антик- 
ризисна програма, която трябва 
да бъде ръководство за работа на 
новия кабинетна Демократична
та левица начело с Николай До
брев.

конто

8/
тедлъжност в страната от досегаш- 

ния български президент Желю ;
Желев на официален церемони- 
ал в съдбовен момент за българ- жи|ш 
ската държава и нация. Три дни мИр 
преди това Стоянов е дал клетва КчмШ 
в Народното събрание в присъс
твието на политическия елит на 
страната и много гости. За първи 
път на този церемониал е при
съствал и българският патриарх 
Максим, както и отец Пимен, не-

ТВЪРДИ СТАНОВИЩА 
НА ПОЗИЦИЯТА И 

ОПОЗИЦИЯТА
Лидерите на БСП и СДС 

Георги Първанов и Иван Костов 
са изказали основните станови
ща на позицията н опозицията по 
най-важните в момента 
тическп

В официално съобщение е 
изтъкнато, че БСП и не помисля

Ч
Г ■

/иГ1у в да се откаже от мандата си за със
тавяне на ново правителство и от 
кандидата си за нов български 
премиер. Лидерът на БСП Геор
ги Първанов заявил, че "ескала
цията на уличните протести през 
последните десетина дни цели да 
дискредитира кандидата на леви
цата за премиер, който е готов да 
сс хване на борба с най-острите 
проблеми на страната”. Манда
та рът на левицата Николай До
брев оценил, че новата програма 
настоява за решаване на три най- 
крупни проблеми на българско
то общество - икономическата и 
социална криза, корупцията н 
престъпността.

От първите политически хо
дове на новия български прези
дент Петър Стоянов до голяма 
степен ще бъде определено по
нататъшното развитие на поли
тическата обстановка в Бълга
рия, оценяват политическите на
блюдатели в София.

1$'
Ща I поли-ш въпроси в най-популяр- 

ТВ-емнсия "Панорама”. 
Първанов изтъкнал, че левицата 
е готова за преговори с опоз
ицията, за да се намерят най-ра
ционалните решения за кризата в 
страната. "Надяваме се, че нови
ят президент Петър Стоянов щс 
изпълни

патапризнат от църквата и държава
та български патриарх. Клетва в 
парламента е дал и вице-прези- 
дситът на България Тодор Ка- гария. Главната борба се води ок- 
валджиев.

Петър Стоянов в парламента

оло съставянето на ново прави
телство и решението за извъп-ПРЕЗИДЕНТ МА 

БЪЛГАРИЯ ЗА XXI НЕК редим парламентарни избори.
В първото си обръщение към След тържествения обет в парла- 

нацията президентът Петър Сто- мс,,та повият президент заявил 
янов заявил че има желанието да пРеЛ журналистите, че първата 
бъде президент на една нова МУ задача след като поеме през- 
България, ма България за XXI иДе»тската длъжност в сряда ще 
век. "На ноемврийските избори ^ъде Ла организира консултации, 
за мен гласуваха около 2,5 мил- за да сс постигне съгласие но 
йона избиратели. Това ме задъл- въпроса за новото българско 
жава да бъда президент на всич- правителство. Стоянов е на мне- 
ки българи, президент на цяла 
България” - казал Стоянов.

конституционната си 
роля, независимо от политичес
ките си уверения, и ще даде нов 

идат на Демократичната 
ца - казал Първанов. Костов сс 
застъпил за 
ламентарнн избори още през 
март т.г., за да може след това да 
се формира правителство върху 
широко национално съгласие. 
“Опозиционните партии, казал 
Костов, могат да водят прегово
ри с левицата само по въпроса за 
формиране на служебно правн-

ма леви-

преждевремннн пар-

иие, че политическите сили в На
родното събрание трябва да се 

Междувременно нс отслабва съгласят с икономическата ре- 
политическата криза в Бъл- Ф°Рма и въвеждането на валутен
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ИЗБРАН И ТЕМИ
ПРИВАТИЗАЦИЯТА - ДОСЕГА И ОТСЕГА

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И НЕНУЖНИТЕ РАБОТНИЦИ

Съществува ли решение за 

техноложкия излишък?
НОВ ЗАКОН 

НОВО НАЧАЛО
на сто «бще^ГниНТредппиятия98т?Т п8 беШС започнала приватизация в 45 
обществения капитал всичко”*върнато на началото3341”1"3 Н3 стой™ "а

През следващите месеци трябва да 
бъде гласуван нов републикански закон 
за приватизацията, но това няма да бъде 
начало на приватизацията в Сърбия 
Трансформацията на обществената 
собственост в Югославия 
края на 1989 година 
юзния закон за обществения капитал.
През 1991 година и в Сърбия беше 
приет такъв закон. Въз основа

• Съюзното правителство смята, че откриването на собствена фирма, развити
ето на малки и средни предприятия и обезщетението при уволнение може да 
бъдат рамка за решаване на проблема с работниците, които останат без работа
• Може ли работодателят да плати 18 000 на работника, ако при това е длъжен 
да плати 20 000 на държавата?ята. Недоволна от съдебните решения, 

Агенцията поиска помощ от Върхов
ния съд на Сърбия, който анулира ре
шенията на Стопанския съд и отново 
върна спора в Агенцията.

Досегашната приватизация 
мо един конкретен резултат: предпри
ятията, които не са обжалвали реше
нията на Агенцията за ревалоризацията 
сега имат “обективно преценен обще
ствен капитал” и с това 
закон за приватизацията.. А пък пред
приятията, които оспориха решението 

Агенцията (това решение трябва да 
бъде преразгледано) имат непреценен 
обществен капитал и стова очакват но
вия закон за приватизацията.

КАКВО ЩЕ „КАЖЕ” 
НОВИЯТ ЗАКОН?

Не ще и съмнение, че новият репуб- 
ще трябва 

брази с досегашните “постижения” на 
приватизацията въз основа на двата до
сегашни закона, съюзния и републи
канския. От друга страна, според изя
вленията на официални представители, 
новият закон трябва да ускори привати
зацията.

Научваме, че в новия закон ще бъ
дат предвидени облекчения за заетите 
при купуването на акции на тяхната 
фирма. Докапитализацията и по-ната
тък ще бъде доминантна форма на при
ватизацията, понеже досегашният опит 
утвърди тази форма като най-любима- 
та форма на собственическата транс
формация на нашия терен. Очаква се в 
новия закон да бъдат вградени и раз
поредби за конверсия на дълговете 
между предприятията. Защото ясните 
собственически отношения, поради ко
ито се извръшва приватизацията, изис
кват предварително уреждане на смет
ките от миналото. Също така се очаква 
в закона за приватизацията да бъдат 
определени модели за влагане на капи
тал в дадено предприятие от страна на 
домашни и чуждестранни граждани и 
поверители.

Във всеки случай новият закон за 
приватизацията трябва да създаде ус
ловия за бърза и ефикасна трансформа
ция на обществената собственост, като 
при това се осигури и масовост с по
мощта на облекчения за работещите 
при купуването на акции. Засега не е 
известно дали ще има ваучери за всички 
граждани. Затова остава открит въпро
сът дали новият закон за приватизаци
ята ще осмисли съществено нов процес 
или ще предложи само козметически 
поправки.

Основните цели на социалната поли
тика на СР Югославия през 1997 година са 
дефинирани така: на трудоспособното на
селение да се създадат условия за работа 
и творчеств,о за да може по такъв начин 
да си осигури сгзистснция; редовно да сс 
дават пенсии на пенсионерите. Специал
истите от Центъра за развитие и иконо
мическа политика при Съюзното минис
терство за развитие, наука и жизнена сре
да казват, чс до целта може да сс стигне по 
няколко пътеки.

датсля върху плещите (и в касата) на дър
жавата, може би това все пак ще насърчи 
мнозина от излишните работещи да опитат 
частен бизнес. Според републиканския за
кон за трудовите отношения работодателят 
с длъжен да изплати на уволнения работник, 
който предварително е огласен за технолож- 
ки излишък, най-малко 24 и най-вече 36 зап
лати, равни на заплатата, която е взел за 
предишния месец. Ако не е работил в пре
дишния мсссц, тогава за мерило сс взима 
заплатата за същия месец, която би осъще
ствил въз основа на колективния договор. 
Малко по-нататък в същия закон 
дателят е опредедщ 
уволнение на изгап| 
исимост от труДРЙй^ 
десет до 12 заплотй за 30 и повече години.

започна към 
въз основа на съ- има са-

, _ на тези
два закона 45 на сто обществени пред
приятия в нашата република бяха 
лезли в процес на приватизация. До
къде стигна този процес, какво донесе 
досегашната приватизация и какво се 
очаква от новия републикански закон?

Факт е, че процесът на приватиза
цията в Сърбия не е в началото си, по
неже през изтеклите няколко години в 
1800 фирми беше започнала трансфор
мация на собствеността. Две трети от 
тези предприятия реализираха прива
тизацията в унисон със съюзния закон 
и една трета в унисон с републиканския 
закон за обществения капитал. По-къс
но обаче за всички предприятия, неза
висимо дали са извършили приватиза
цията по единия или другия закон, беше 
въведена задължителна ревалоризация 
на стойността на обществения капитал 
ретроактивно от 1990 година. Причина 
за това е хиперинфлацията, която обез
цени всичко, следователно и обществе-

очакват новия
нав-

на В рамките на своите възможности ор
ганизациите, които се занимават с тру
доустрояването трябва да отпускат сред
ства за инвестиционни програми, предла
гащи нови работни места, образователни 
програми за овладяване на нови техноло
гии и специални програми за трудоус
трояване на млади специалисти, както и за 
програми по професионално оспособява- 
не и преквалификация за познат работо
дател и програми за трудоустояване на ин
валиди.

законо-
[йзйнакви правила за 
Шфйботници в зав- 
гстаж: от 6 заплати за

ДЪРЖАВАТА.

е довило
от прттудтггелшг^^вчввкн и може би ще 

бъде много по?йуЙ!зйю да, бъдат увол
нени, разбира се, при .ушовие-Отведнъж да 
им бъдат изплатени предвидените със зак
она заплати. Работодателите обаче не са 
възхитени от споменатите разпоредби в 
закона. В|с пак някои собственици на 
фйрми може би тцС преценят,,че>обезще- 
тенирто при утзолнетшсто е по-Шпко бре- 

.фг даждията за работника, който без 
щ>бта остава в списък;* на работещите. 
"Як;-обачовъзниква сдивголям фискален 
проблем. Я2 най-новите вменения в Зак
она за данъка върху доЛ|ц1 на гражданите 
само една част от обезщетението (до 3000 
динара) е освободена от данък. За оста
налата част работодателят трябва да пла
ти данък в размер на 25 процента. Тъй 
като за тази част от обезщетението 
трябва да се плати облагане за здравно и 
пенсионно осигурение, дори и облагания 
за солидарни жилища и комунална такса, 
от крайната сума на обезщетението сс по
лучава главоболие. Едно изчисление на
пример показва, че за обезщетение от 24 
средни заплати работодателят трябва да 
отдели към 40 000 динара!? Работникът 
трябва да получи 18 816 динара (24x784), 
а държавата дори 20 595,50 динара?! Не е 
трудно да се изчисли колко пари трябва да 
отдели работодателят, ако трябва да из
плати на излишния работник 36 средни 
заплати. А ако заплатата на уволнения 
работник с по-голяма от средната заплата 
в републиката?

Това са сериозни предупреждения за 
ресорните министерства, понеже при се
гашните данъчни нравила намеренията на 
държавата да зашити излишните работ
ници ще останат само - празни обещания.

С. Чедич

ликански закон да се съо-

имСОЦИАЛАТА ТРЯБВА ДА 
МИНЕ ВЪРХУ ПЛЕЩИТЕ НА 

ДЪРЖАВАТА
Съюзното правителство обещава да 

направи “инвентаризация” на излишните 
работници и на работещите, които са на 
принудителна почивка по отрасли и пред
приятия и особено в големите стопански 
системи, да подготви програми за тяхно 
връщане на работа или временна защита, 
доколкото наистина няма работа за всич
ки, и да отпусне допълителни средства от 
бюджета за тези цели.

Нови работни места сс очакват и от 
легализацията на така наречената “сива 
икономика”, поощрения контрол над ра
ботодателите, намаляването на даждията 
върху заработките от редовния труд и уве
личението на даждията върху заработки- 
тс от допълнителния, извънредния и 
други видове труд, както и от новите 
сделки със света и новото организирано 
трудоустрояване на наши работници в 
чужбина.

Според замисъла на съюзното прави
телство една от най-важните мерки в ре
шаването на проблема с излишната ра
ботна ръка е откриването на собствена 
фирма и развитието на малки и средни 
предприятия, което щс сс стимулира от 
държавата. Вероятно за това трябва да 
послужат разпоредбите в Закона за тру
довите отношения, които предвиждат за
дължително обезщетение при уволнение 
на работниците, които са техноложки из
лишък и като такива не могат да бъдат 
преместени на съответно работно място 
или да бъдат защитени по друг начин. 
Макар че сме далече от реализацията на 
обещанието социалата да мине от работе

ния капитал
РЕЗУЛТАТИ НА 

РЕВАЛОРИЗАЦИЯТА
Периодът на хиперинфлацията бе

ше изключително стимулативен за при
ватизацията. Макар че Агенцията мно
гократно надценяваше стойността на 
фирмите, за да анулира инфлаторните 
ефекти, новите собственици отведнъж 
изплащаха цялата стойност на обще
ствения капитал, понеже галопиращата 
инфлация много улесняваше изплаща
нето. Поради всичко това условията за 
приватизация не бяха нормални и дър
жавните органи бяха принудени да при
ложат неизбежната ревалоризация.

Ревалоризацията върна процеса на 
приватизацията на самото му начало, 
понеже огромно мнозинство от транс
формиралите се предприятия отново 
станаха предприятия с доминантен об
ществен капитал. Това обаче не е краят 
на приказката за ревалоризацията. Вся
ко четвърто предприятие, 
лучило решение от републиканската 
Агенция за преценяване стойността 
обществения капитал е обжалило това 
решение. В началото на миналата есен 
Стопанският съд в Белград започна да 
изпраща на тези предприятия решения, 
с които анулира решенията на Агенци-

което е по

па

Р. Николич

ПРОГРАМА ЗА САНАЦИЯ И ЗАЩИТА ИА НИШАВАЕКОЛОГИЧНИ
ПРОЕКТИ

по принципа на биолагуна, остава да се защити граничният 
пункт, чиито води се вливат в реката. Наистина съществува 
определено пречистване, но то нс с достатъчно, още 
повече ако се има предвид , че водоснабдителната станция 
“Ивкови воденици” се намира наблизо до реката. Затова в 
програмата особено значение е дадено на разрешаване на 
проблема с отпадъчните и фекални води от граничния 
пункт, за което е направен отделен проект. С този проект 
се разрешава въпросът за канализацията на пункта и 
канализационните води се довеждат до пречиствателната 
система 
инява и
българска страна. От друга страна, тъй като Нишава ми
нава през няколко града, с програмата е предвидено и 
установяване на екологичен статус на Димитровград, Пи
рот, Бела паланка и Ниш.

Що сс относя до необходимите финансови средства за 
реализация на програмата, те ще се обезпечават от двете 
страни въз основа на специално споразумение.

на територията на България,
- активности за защита на долното течение на Нишава 

на територията на Сърбия,
- активности за защита на реката в онази част на слива 

на територията на ГКПП “Градина” на територията 
Димитровградска община, където реката непосредствено 
е застрашена от самия преход.

А основните цели на програмата могат да се определят 
чрез следващите активности, чията реализация оправдава 
значението на екологичния статус на Нишава:

- защита и запазване на водните ресурси
- осуетяване на замърсяването и контрол на качест

вото на водата
- развитие и прилагане на чисти технологии
- защита на подземните води
-постоянно следене качеството на водата
- уточняване на международни правни норми за защита 

на качеството на водата.
Тъй като в Димитровград канализацията 

е разрешена, съществува и работи пречиствателна система

С подпис на Йордан Алексич, министър за защита на 
среда на Република Сърбия, през ноември г::: 

налата 1996 г. е приета програма за цялостна защита и 
Нишава. Програмата обхваща цялостна 

качеството на водата на Нишава по

ми-жизнената

санация на река насанация и защита
й течение и се обосновава върху програмата зацялото

защита на водните ресурси, качеството на водата и водните 
конципирана от страна на Министер- 

жизнената среда на Сърбия по 
“наредба” на правителството. Необходимо еизтъкне, 
че изходна точка за програмата, наречена ЕКОЛОГИ 1ЬН 
СТАТУС НА РЕКА НИШАВА, са контактите и сетне 
подписания Протокол и Меморандум за сътрудничество 
между Министерството за защита на жизнената среда на 
Сърбия и М инистерството за защита на околната среда на 
Република България. А първите контакти са осъществени 
с цел да се регулират канализационните води от ГКПП 
“Градина” от югославска и

екосистеми, която е 
ството за защита на

в Димитровград. Към този проект се присъед- 
проектът за граничния пункт “Калотина” на

“Калотина” от българска
А.Т.страна. комплектнопосоки:Активностите от програмата ще текат в три 

- активности за защита на горното течение на Нишава
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АКТИВНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТ
РОВГРАД ПРЕЗ 1996 Г.В ПЧИНСКИ ОКРЪГ НЯМА БЕЗРАБОТНИ ЛЕКАРИ

УЛИЦИ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДОПРОВОД

ИНТЕРЕСУВАТ СЕ 

ЛЕКАРИ ОТ ЧУЖБИНА
На конкурсите обаче никой не се обажда и сме 
принудени да търсим лекари от чужбина, 
на д-р Драган Кптапонич, директор па Здрав
ния център в Сурдулица.

Има и заинтересовани лекари. Едип ле
карка-интернист од Кюстендил (България), 
която иска да остане анонимна, казва:

- Не съм безработна, работя в Кюстендил, 
но заплатиш ми е твърде низка, от 50-60 гер
мански марки па месец. Разбрах, че в Юго
славия заплатата възлиза на над 500 марки и 
доколкото не съществуват някои юридически 
пречки, ще дойда в Сурдулица, понеже вече 
бях на разговор.

В списъците на Борсата по труда във 
Враня, която “покрива” общините Пчип- 
ски окръг няма безработни лекари. Лека
рите, които едно време трудно намираха 
работа, сега намериха работа в обществе
ния сектор, някои заминаха в частния биз
нес или пък постъпиха на работа в други 
области. Огигна се дотам, че започна да се 
чувства липса на лекари по обща практика 
и на различни специалисти в здравните до
мове и в здравните центрове във Враня и 
Сурдулица.

- Трябват ни поне трима лекари, от конто 
един по обща практика п двама интернисти.

каз-

къл и изваляла на дължина 473Макар и трудна и повече от 
половината под санкции, мина- м. Същото е направено и в ули

ца "Първомайска” на дължина 
от 307 метра. Стойността на

лата 1996 година за местната 
общност в Димитровград може
дл се счита за успешна. Изгра- проведените ра юти е 
дени са 1300 метра улици, ! 00 м 796,23 дин, а Общинската скуп- 
канализация и 390 м водопро- щипа е дала 80 306, 13 динара, 
водна мрежа. Изразходвани са През миналата година е на- 
373 306, 37 динара. правена 50 метра канализация

Въпреки че улицата “Цари- в улица “Детко Петров , къдс- 
бродски художници” е заилану- то са дадени 18 464,50 динара, 
вана за 1995, работите са завъ- докато за “Черногорска . 
рикши през миналата година, дето се изгражда и водопровод. 
Дължината на улицата е 135 м. за 50 м са дадени 65 000 динара 
Същото се отнася и до сока- аванс. Още през миналата го- 
чето между улица “Десанка дина са договорени работи за 
Максимович” и главната (до водопровод в улиците “4 юли” 
магазина на “Леда”) на дължи- и “Черногорска 
на от 50 м. Стойността на про
ведените работи е 42 424,64 ди
нара.

196

В. Б.
КЪ-

ДОЛНА ЛЮБАТА

НОВО РЪКОВОДСТВО НА 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
на дължина

от 340 м.
Що сс откося до осъщест

вените средства на местната 
са отСъгласно решението на об- общност, те най-много

местното самооблагане: през 
миналата година са събрани

На състоялото се на 19 яну- 15 души е избран Стоянко Йор- бяха подписали инициатива, с 
а ри т.г. отчетно - изборно съб- данов, а начело на съвета на която потърсиха от Общинска- 
рание на гражданите в местна- местната общност от седем та скупштина в Босилеград до- 
та общност в с. Долна Любата члена е Ката Стоядиновци.

щинскатл скупщина и Местна
та общност за сдружаване на 
средства за инвестиции са дого- 263 686 динара. Към 4 хиляди са

и от таксата заворени работите на улица “Ни- осъществени 
шава” под линията - втората 
част. Там са сложени бордю-

сегашното ръководство наче- 
Сегашното събрание в тази ло с Кирил Иванов и Доситей включване в канализацията.е приет отчет за досегашната 

работа и избрано ново ръко- местна общност е значително Игнятов да даде отчет за рабо- 
водство, което ще оглавява се- поне по две неща. Първо, това тата си. И, второ, новоизбра
ното през следващите четири е първото събрание откакто ните представители са от ре- 

За председател на през средата на миналата го- довете на Югославската леви-

А. Т.
рата, улицата е насипана с на

годили.
Скупщината, която наброява дина около 140 души в селото ца. ОБЕЗПЕЧЕНИ СА СРЕДСТВА ЗА 

РАДИО-БОСИЛЕГРАД
В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

Кадровият въпрос 

е по-труденОФОРМЕНО ДОБРОВОЛНО 

ПОЖАРНИКАРСКО ДРУЖЕСТВО
Тези дни Републиканското 

министерство по информации 
обезпечи още 90 000 динара за 
довършаване и оборудване на 
локалната радио-станция в Бо
силеград, която преди няколко 
месеца започна да излъчава ек
спериментална програма. За 
целта бяха изразходвани 16 000 
динара, но поради малката 
мощност на радиопредавателя, 
чуйността не бе на желателно
то равнище - извън града не се 
чуваше. Наложи се да се обез
печи по-силен радиопредава
тел и необходимите съоръже
ния.

печените средства ще бъдат 
достатъчни за нейното об
завеждане и откриване.

Да припомним, че цялата 
работа около инсталирането 
на радиотехниката е доверена 

частното 
"Ибер” от Босилеград. Наред с 
довършаването и дообзавеж- 
дането на студиото Общин
ската скупщина в съдействие с 
Центъра за култура, в чийто 
състав е запланувано да работи 
радио-станцията, ще предприе
мат мерки и за обезпечаване на 
кадри за работа в радиото. Тази 
задача - ако се касае за същин
ски кадри - ще бъде трудна.

м. я.

На 11 декември 1996 година 
в Димитровград се състоя уч
редително събрание на новоо- 
форменото Доброволно по
жарникарско дружество. След 
приемане на статута, за предсе
дател е избран г-н Видойко 
Петров. На събранието е из
бран Изпълнителен съвет, как- 
то и Надзирателен съвет, а съ
що така са назначени активи
сти, които занапред ще застъп
ват интересите на дружеството 
в рамките на Общия пожарни
карски съюз в града, създаден 
неотдавна.

На събранието между дру
гото бе подчертана необходи
мостта от създаване на едно та
кова дружество в общината.

Пожарникарско дружество в 
града е създадено още през да
лечната 1933 година, но преди 
тридесетина години е прекъс
нало работата си вследствие на 
въвеждане на професионални 
пожарникари при институции и 
предприятия в града.

В Дружеството разчитат на 
финансова подкрепа от бюд
жета на общината, а опре
делени финансови средства би 
трябвало да се сливат от Об
щия пожарникарски съюз. По 
принцип 
дружества, работещи в общи
ната, би трябвало да отделят 
финансови средства за работа
та на такива дружества. Имен

но със законопредписания сс 
възлага на тези организации 
6% от застрахователните пре
мии да отделят за противо
пожарни цели.

Дружеството апелира до 
всички доброжелателни хора, 
имащи възможности, финансо
во да му помогнат, тъй като по 
същество дружеството има со
лидарен характер.

Инак в Дружеството занап
ред е запланувано да се орга
низират противопожарни кур
сове, експертни предавания, да 
се провеждат противопожарни 
състезания и да се организират 
други подобни активности.

Б. Димитров

на предприятие

застрахователните
В Общинската скупщина, 

която е и основател на радио
станцията, казват, че новообез-

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КАФЕНЕТАТА НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИО

ПОЛУНОЩЕН ПРОТЕСТ НА МЛАДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД
Половин година след като взе решение за работното 
време на гостилничарските обекти, общинската 
власт в Димитровград реши да га проведе в дело. 
Резултатът е: кафенетата насила затворени, 
тите посред нощ протестират по улиците 

Съгласно

На 13 януари съответните общински органи до всеки 
собственик пращат писмено осведомение, че имат памере- 
ние да проведат в дело решението за работното време, 
дори оповестяват контрол. Тъй като нещо подобно в сми
съл на контрол пс е имало, пито пък кафенетата 
вали работното време, никой от тях май не е приел това 
сериозно и когато през нощта на 14 срещу 15 януари кому
налната полиция, пазарната инспекция и милицията ор
ганизират масов контрол и затварят кафенетата, 
тите им излизат па улицата и започват нощна разходка от 
центъра до доланата рампа. Следващата нощ същото сс 
повтаря. Никакви нежелателни неща не са се случили 
освен че “разхождащите се” са правели голям шум.

Съобщавайки всичко това на извънредно заседание на 
Изпълнителския отбор на Общинската скупщина, предсе
дателят Зоран Геров постави дилемата дали реакцията на 
младите от кафенетата е спонтанна или с организирана от 
собствениците на кафенетата или от някой друг, а също 
така и дали е избран подходящ момент за провеждане на 
контрола, имайки предвид протестните митинги на коа
лиция “Заедно”, започнали някой ден преди това.

От участвалите в разискванията членове на Изпъл
нителния отбор, струва ни се, същината изказа подпредсе
дателят на ИО Арсен Тодоров. Според него проблемът е, 
че младите са принудени свободното си време да прекарват 
в кафенетата, тъй като няма къде на друго място. Той 
категорично се противопостави на начина, по който се 
провежда контролът и като най-ефикасно решение пред
ложи чест контрол от съответната, преди всичко пазарна 
исиекция. Защото, според него. голяма част от оборота, 
който се прави в тези заведения е “сива икономика”.

Не с достатъчно едно решение само да сс приеме от 
Общинската скупщина, но трябва да се прилага и прила
гането да се контролира. В случая контрол след половин 
година и при избрано неподходящо време, дава съвсем 
обратни, нежелателни ефекти. Затова ИО прие заклю
чение (тъй като само скупщината може да измени ре
шението) до следващата сесия на Общинската скупщина 
да си остане както и досега, като се задължават съответ
ните инспекции ио-щателно и редовно да контролират без 
рации с милиция.

клиен-
са епаз-

пристото допълнение на решението за 
работното време на кафенетата от 21 юни 1996 година, 
гостилничарските обекти в Димитровград са отворени от 
6 часа сутринта до 24 часа всеки ден освен петък и събота, 
когато могат да работят до 02 часа. При взимане на това 
решение сред отборниците от предишния състав на скуп
щината се води доста жива диксусия, дори с участието на 
представители на двете училища, психолози, педагози. Ма
кар че мненията бяха съвсем противоположни, взето е 
посоченото решение с обоснование, че настъпва лятната 
ваканция и с началото на учебната година ОС ще 
ново, относно ще върне старото си решение, което поз
волява ежедневна работа само до полунощ. Поради 
тите обстоятелства сесия на

клиен-

вземе

позна-
скупщината нс бс проведена, 

и решението си остана такова, каквото е.
А. Т.
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ОТ СТОПАНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА БОЖИЦА ДНЕС

"ИЗГРАДНЯ" ПРЕБОЛЯВА 

КРИЗАТА
НОВИ СИГНАЛИ

Акцията за въвеждане на телефони в домакинствата, която е в 
ход, както и някои други, които се планират са сигнали, които 
показват, че Божица не е „забравено село”Строителното„тл „ „ предприятие

Изградня в Босилеград все до 
средата на изтеклата година бе 
в истинска агония. Дори и 
ните на няколко директори не 
дадоха никави резултати Нито 
един от тях не успя да обезпечи 
работа. Положението 
Да се мени след идването 
риста Симеон Йорданов 
ректор на предприятието.

- Прво трябваше да се обез
печи работа. Осъществих 
такт с Общинската 
доизградихме сградата 
требите

сграда финансовата конструк
ция цялостно не тоящата делова година
стане°етапно “в '^Нпдеждитена Йорданов се
стане етапно. В първия етап обосновават 
трябваше да я сложим под 
рив и това навреме направих- 
ме. За втората средства са обез
печени и работата е в ход. Сгра
дата е под покрив, понастоя- 
Щем слагаме 
Йорданов.

Започнаха

- под- Макар че малцина останаха ща. Сега се очаква тя да облек- 
в селото, божичани са силно ре- чи живота на божичани. 
шили да подобряват бита си и 
да прекъснат пътищата на ми- председателя на Общинската 
грацията. Акциите, които за- скупщина в Сурдулица Мио- 
вършиха преди година-две, драг Стоилкович, началника на 
онези които са в ход и онези Пчински окръг Драган Томич 
които се планират всъщност са и директора на ПТТ във Враня 
част от условията, които могат Момчило Бошкович, получих

ме и автоматична телефонна 
централа с около 160 номера. 
Понастоящем се прокарва те
лефонната мрежа в центъра на 
селото, където телефонни н- 
омера ще получат към 60 души. 
Надяваме се, казва Тончев, ак
цията да приключи през пър
вите дни на февруари, като 
подчертава, че домакинствата 
заплащат по 3500 динара (на 
три пъти) и че мрежата към 
махалите ще “тръгне” през 
средата на годината.

- Когато се касае за инфрас
труктурата, две акции трябва 
да започнат, разбира се, и да 
приключат, възможно в повк- 
ратък срок, подчертава Тон
чев. Първата се отнася до под
менянето на мрежата с низко 
напрежение в няколко махали. 
Дървените стълбове са дотрая- 
ли, бетонни са побити преди че
тири години, но жицата не е 
разтеглена. Налага се да се 
подмени и асфалтовата настил
ка в центъра на селото.

Председателят на местната 
общност казва, че през послед
ните година-двс е спряла ми
грацията от селото, която тол
кова го обезлюди, че останаха 
едвам 150 домакинства с около 
270 души.

- От особено значение е да 
се подчертае, казва той, че през 
последната година в селото са 
сключени десет брака. Това е 
още един сигнал, че Божица ще 
започне да се подмладява. А 
това значи - много.

сме- - Благодарение помощта навърху предполо
жението, че настоящата делова 
година ще бъде по-благопри
ятна от изтеклата и когато ста
ва дума за работа и за нови ка
питаловложения, в областта на 
строителството. Покрай това в 
предприятието готвят и нови 
програми. Както ни уведоми 
Йорданов, тук ще започнат да 
правят бетонни блокове за 
свои потреби, и за пазара. Ма
шина вече е обезпечена и за-

пок-

започна 
на ю- 
за ди- дограма, казва

положително да влияят върху 
развитието на селото.да пристигат и 

средства, с които успяхме да 
изплатим всички изостанали 
лични

кон- 
скупщина и 

за по- 
Ветеринарната 

станция в Долно Тлъмино, 
санирахме моста в село Извор 
и започнахме две жилищни 
сгради в самия град, от които 
едната за потребите на босиле- 
градското стопанство и другата 
на Министерството на вътреш- 

работи. За първата сред
ства обезпечи Фондът за соли- 
дарно жилищно строителство, 
а за втората съответното мин
истерство. Тъй като за първата

Преди известно време 
иманяри развалили вратата 
на черквата „Св. Никола”, 
построена през средата на 
XVI век. Копаели, но не е 
известно дали са намерили 
злато. Това обаче не е пръв 

тук да се нарушва „бо
жия мир”, казват божича
ни. Тук има много фрески 
без очи. Счита се, че ги взи
мали жени, които не могли 
да родят. Преди шест годи
ни от тази черква (съще
ствува и черква „Св. Петър 
и Павле”) са откраднати 
шест икони. Тогава пак би
ло търсено злато. Краде
цът на иконите бил открит, 
но нищо не е предприето те 
да се върнат.

доходи, изтъква той 
Освен това, успяхме да обезпе
чим работа във вътрешността, почна експериментално про- 
Ьдна група строители работи- изводство. Същевремено ще 
ха в Дечани, а друга в Белград, правят и обикновени тухли. За- 
Ь Дечани работа превзехме от планували са да открият ко- 
строителното предприятие вашки цех, а може би и тене- 
гад от Белград, а в Белград киджийска работилница. Съ- 

от частно строително пред- щевременно се водят прегово- 
приятие “Югоградня”. Но и по- ри с “Рад” и “Югоградня” за 
край това края на изтеклата го- превземане работа от тях, а ще 
дина най-вероятно ще приклю- довършат и работите 
чим със загуба, но това не ще сгради в Босилеград, 
бъде пречка за работа през

на

път

ните

на двете

Вн ас- предприятието, както 
подчерта Йорданов, сериозен 
проблем представлява вече из
носената и амортизирана меха
низация. Казва, че ще потърсят 
средства от Фонда за развитие, 
с които да обезпечат нови 
строителни машини. Някои от 
старите машини ще се опитат

ОТ ОТЧЕТА НА „КОМУНАЛАЦ“ ЗА 1996 г.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
БОГАТА АКТИВНОСТ - Миналата година бе ус

пешна за селото ни. Почистих
ме почти всички махленски пъ
тища, започна да работи ветер
инарен техник, лекар по обща 
практика, шеф на местната 
канцелария, който един път 
седмично идваше от Власина, 
приключи обзавеждането на 
новоизградената поща, казва 
председатлят на местната об
щност Новица Тончев, който 
на практика даде принос в раз
витието на селото, като откри 
цех за обработка на дърво.

Преди две години в селото 
бе изграден нов обект за поща, 
която дотогава бе в частна къ-

м да поправят.
Основните дейности на явното предприятие “Комуналац” в И още нещо. Предприяти- 

Димитровград са водоснабдяване, хигиената на града, погре- ето, което досега се занимава- 
бални услуги, строително-занаятчийски, поддържане на кому
налните инфраструктурни обекти на 
ина”. Освен това значителна част от

ше само със строителство, сега 
граничния пункт “Град- е пререгистрирано и за внос и 

комуналната програма на износ. Йорданов счита, че ня- 
скупщината се реализира посредством “Комуналац”.

Водоснабдяването на града и крайградските селища
кои строителни материали: ци- 

със мент, желязо, ламарина и друго 
здрава питейна вода е основна задача на предприятието. През ще обезпечава от съседна Бъл- 
миналата 1996 г. е завършена първата фаза на водоснабдител- гария, които там са далеч ло
ната станция “Ивкови воденици”. На практика това значи ефтини. 
изграждане и пускане в експлоатация на още един бунар с ка
пацитет 15 л/сек. Със същъствуващия вече със същата мощност градня” понастоящем работят 
това значи 30 л/сек. питейна вода за жителите на града. Ведно с 65 работника, а средният личен 
провеждане на строителните работи на този обект е правена и доход възлиза на 400 динара, 
необходимата документация на следващия етап на доизграждане 
и разширяване на извора както и за защита на река Нишава, край 
която се намират бунарите. От Републиканския фонд за вода 
посочената програма за вода е получила висока оценка, а също ЗА КАКВО ЖАЛЕЕ 75-ГОДИШНИЯТ ВЛАДИМИР СОКОЛОВ ОТ БОЖИЦА? 
така и от министерството за екология. Благодарение на това 
програмата е получила и ще получи финансова подкрепа от

Да кажем й това, че в “Из-

В. БожиловМ. Я.

ЗЕМЯТА НИ КЪЛНЕпосочените институции.
Но не само на новия извор са провеждани работи. Набавена 

е нова помпа с мощност 40 л/сек за извора в Пъртопопинци. С 
нейното инсталиране ще се създадат условия за реновиране на 
сравнително застарелата помпена станция в Пъртопопинци.

Посочените активности решаващо са допринесли през ми
налата година, въпреки сушата, жителите на Димитровград да 
не почувству 
системата “т;
струкция на Пъртопопинци напълно се решава водоснабдява
нето на града с питейна вода за по-дълъг период.

• • •
Владимир Соколов - Кове- 

ла от с. Божица е на 75 години. 
Той е всред онези хора, които 
на личен план общо взето няма 
за какво да са недоволни и за 
нещо да жалеят. Още на вре
мето завършил средно стопан
ско училище, работил на дър
жавна работа, създал семей
ство и едно от по-заможните 
домакинства в селото, изкарал 
пенсия...Всичко това обаче.

че работеше с примитивна 
техника, произвеждаше твър
де качествени керемиди. С ке
ремиди от тази малка фабрика 
бяха покрити къщите в целия 
този край, преди всичко по 
Власина и Босилеградско. Оба
че, когато пристигна новата 
власт, керемиджийницата бе 
конфискувана и закрита, спом
ня си Соколов. Е, ако Банът 
тогава имаше' икономически 
интерес да открие цех, защо се
га да няма!?. От тази качест
вена глинена почва, която из
държа най-сериозни контроли, 
може да се произвеждат не са
мо керемиди, но най-различни 
глинени изделия за строител
ство. Жалко е, констатира той, 
това богатство да не се ползва 
за развитието на Божица.

Зная, казва накрая Соко
лов, че аз и съседите ми не сме 
в състояние да меним нещата и 
да дадем особен принос в разви
тието на селото си. Ние не сме 
в състояние да накараме някое 
предприятие да открие ферми 
за добитък, например, или цех 
за производство на глинени из
делия. Това е работа на пла- 
новците и на бизнесмените. 
Надявам се, че поне те ще се 
спасят от клетвите.

която някога хранеше много 
хора и домакинства, обрастна в 
търнаци. Просто забравихме 
междите. Колко повече трупам 
годините на гърба си, толкова 
повече ми се струва, че земята 
ни кълне защо я напуснахме. И 
ще ни кълне още повече, казва 
Соколов.

недостиг на питейна вода. С изграждане на 
Ивкови воденици”, както и предстоящата рскон-

ват

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД както и самият казва, не е дос
татъчно за удоволствие. Осо
бено за човек с богат житейскиЩЕ ПОСКЪПНЕ ЛИ ХЛЯБЪТ?
опит, който премето наблюда
ва с по-други аршини от мла
дите.

На пазара се чувстват някои нелогичности, тъй като цената 
брашното расте, а цената на хляба си остава съща,

Александър Делчев, директор на общественото предприятие 
“Пекара” в Димитровград, но според него това не значи авто- 

поскъпване на хляба, понеже съществуват и някои 
други решения. Републиканските органи трябва да интервенират 
на вътрешния пазар с определено количество брашно от дър
жавния ресерв, за да спадне цената на брашното.

В тези зимни дни “Пекарата” дневно произвежда 
хляба, което с още три частни хлебопекарници задоволява нуж
дите на гражданите в Димитровград. Частните хлебари обез- 

около 30 на сто и те, според Делчев, не представляват 
голяма конкуренция на обществената фирма. Но те и нямат
задължение обезателно да снабдяват потребителите с х-"яб^ За- първата жал е за земята в 
това техното производство варира, а отговорността за редов Божица, която все повече и по-
снабдяване на гражданите винаги се отправя към Пекарата . веце необработена. Тъ-

В момента предприятието настанява 83 работници със сръ- ^ бав живот_ хората
Дна заплата от 800 динара. В сравнение с останалите стопански ^ наг/ аха селото и за_
фирми в общината димитровградските хлебари в общественото ми[]аха във вътрешността. це. 
предприятие могат да бъдат доволни. ли махали изчезнаха. Земята,

изтъкнана
- Наблюдавайки сегашното 

време в селото и сравнявайки 
го с онова отпреди четириде- 
сет-петдесет години, без оглед 
че това е трудно да се прави, и 
излагайки се на риск някои да 
кажат, че връщам колелетата 
на историята, две неща ме тре
вожат. Просто ми е жал за тях. 
И двете са свързани със земята, 
казва Соколов.

матично

по 2500
Владимир Соколов

Втората жал ми е защо в 
селото не се ползва качестве
ната земя за производство на 
керемиди и други глинени изде
лия за потребите в строител
ството. Преди 50 години тук 
имаше цех за производство на 
керемиди и бе собственост на 
Станиша Георгиев-Бан. Макар

печават

В. Б.
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БОСИЛЕГРАДСКА КОТЛОВИНА ДНЕС(2) ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ХОРАТА ПОБЕДИХА ЕРОЗИЯТА БИЗНЕСМЕН, 

НОВАТОР И 

БОРЕЦ ПРОТИВ 

"ЕДИН ДИКТАТОР"

Ерозията нанасяше големи 
щети на Гюеилеградска котлони- 

НорПата ерещу Драговищица 
бе добре планирана, в пея бяха 
включени широките народни 
си. След като бе “победена” Дра
говищица, преди тридесетина 
години бяха предприети редица 
мелиоративни мерки водата да се 

от котловината. На ос

та

ма-

оттеглн
пободените от вода и изсушени 
площи сетне започнаха да се 
строят стопански обекти, жили
щни сгради, зеленчукови и ово-

и ниилсият босилсградчании 
с голяма точност

нишлияБоСИЛСфЯДСКИЯТ
БРАНКО МИТОВ, магистър по електроника,

“дефинира” като човек, който обича лредизвикател- 
Вълиуиат го големите въпроси на електроника™ и 

дребните проблеми на хората, той им търси колая и успешно 
„ширя оригинални решения ли тях. По “заслуга на лоши хора 
сгава бизнесмен в едно много смутно време, но не го съблазнява 
бл.рзата и лесна печалба на черната борса. Електрониката е 
сериозна наука, а той е типично сериозен нашенец; няма нищо 
по-добро <уг доброто и колко по-трудно изкарваш хляба си, толк
ова повече ти сладни залъкът. Работи ишо (Повременно 
директор, и работник в своята фирма “МАЙ!ОФ (така гласи 
английското Произношение на фамилното му име), сам носи 
отговорността за несполуките й и присвоява славата на успехите

може да се 
ствата.щпп градини...

Под ръководството па Дра
ган Мицов, тогавашен директор 
па Горската секция, от лявата 
страна на реката бе формиран 
разсадник за производство на то
полови фиданки. Сетне - през 
1973 година на мястото му бе пос
троена бичкиджийпица - първи
ят индустриален обект в Босиле
град, предшественик на сегашно
то предприятие за обработка на 
дз.рво “Бор”.

От дясната страна на Драго
вищица, в местността “Орищс” и 
“Батплова бара” започна интенз
ивно жилищно строителство. 
Най-напред тук бе построен лов
джийски дом, който през 1965 го
дина стана собственост на Пред
приятието за пътища от Враня. В 
този обект сега е управлението 
на пътната секция. Сетне започ-

с и

й Митов много пътува но 
Ниш и вън от Ниш, такава е 
рабкггата му. Затова нашенци 
могат да го срещнат на ниш
ките улици съвсем случайно, 
докато “прелита” от една до 
друга фирма, за да свърши по
редната работа или да сключи 
нова сделка. От една такава 
среща узнавам хубава новина. 
Към края на миналата година 
Съюзният завод за патенти от 
Белград го осведомява с пис
мо, че един негов апарат, вгра
ден в машината "Сензани” в 
Тютюневата промишленост в 
Ниш. е признат за оригинално 
изобретение и официално за
щитен като патент! Питам го

шшшшш
и
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Те -
маха да се строят частни къщи.

Преди петнадесетина години 
в котловината се проведе хидро- 
логичсско изследваме на алуви- 
алннтс води на Драговищица. 
Специалисти от белградски 
“Геозавод” установиха, че котло
вината е огромен потенциал, 
който може да се използва и в 
индустрията, и в селското сто
панство.

щ /*•
V..1

БРАНКО МИТОВ как се чувства сега, когато се е 
сбъднала голямата му мечта в

живота и получавам смайващ отговор:
- Имам повод да се радвам, да бъда щастлив, но аз не зная как 

да се чувствам. Голяма горчилка нося в душата си... Поради този 
патеш* бях изхвърлен от ДИН...

Бранко Митов е роден 1952 година в Босилеград. Там завръ- 
игоа основно училище и два класа на гимназията. След това 
семейството му се преселва в Ниш. къдсто той завръшва трети 
и четвърти гимназиален клас и Електронен факултет. Опит
ният ученик и студент става перспективен специалист. От 1976 
до 1985 година работи в Електронната промишленост, през 1983 
година става магистър. И на работното място, и в свободото си 
време се занимава с новаторство. Сетне минава на работа в 
Тютюневата промишленост. Дотук приказката с розова.

През 1989 година 11 инженери възстават против диктатор- 
ското своеволие на генералния директор на ДИН Смилко Кос- 
тич. Един от тях е и Бранко Митов. Бунтът им среща голям 
отзвук в Ниш, директорът ги суспендира, те търсят съдебна 
защита, съдът ги връща на работа. Тогава Костич сменят! так
тиката и минава на индивидуално отмъщение. На Митов заповя
два да премахне едно дългогодишно "тясно гърло” в производ
ството на “класик” в много кратък срок. За този проблем може 
да се внесе апарат от Италия, струва 100 000 ДЕМ, но 
качествен, пък и директорът иска да използва проблема като 
примка за инженера. Обаче новаторът Митов, подпомогнат от 
колегата

- Снимка 1. През лятото на 1961 
година специалисти по горско дело 
констатират, ме засадените топо
лови фиданки успешно виреят на 
току-що изсушената почва.

- Снимка 2. Част от панорамата 
на босплсградска котловина, зас
нета през 1966 година. Вижда се 
пространството от моста па Дра
говищица в града до Изворщица. 
Сега на това пространство са квар
тали, игрище, зеленчукови и овощ
ни градини, пътища...

- Снимка 3. С уреждането на 
коритото на Драговищица се съз
дадоха условия за риболов. Сним
ката е от 1966 година. Досега обаче 
в областта на рибарството нищо 
конкретно не е направено. А под 
Крсмиково има идеални условия да 
се построи басейн за отглеждане на 
риби, преди всичко на пастърва.

- Снимка 4. Първият индустри
ален обект в Босилеград, предше
ственик на днешното предприятие 
„Бор” бе строен през 1972/73, а е 
открит през 1974 година.

не е много

му Мирослав Джорджсвич, конструира оригинален 
апарат, вгражда го в машината и решава проблема. И вместо да 
получи признания и награди, получава - уволнение от работа. 
Под натиск на Костич специална комисия дава отрицателно 
мнение за изобретението му и това е достатъчно на генералния 
да му отмъсти. Разбира се, Митов иска съдебна защита, съдът 
назначава вещи лица, които положително оценяват апарата му. 
Въз основа на това мнение съдът пресъжда в полза на Митов.

- Тогава генералният на ДИН задвижи една 
капитал на фабриката, разказва по-нататък Митов, 
мери съдии и вещи лица в Ниш, които изпълниха мръсната му 
поръчка.

Маратонният съдебен процес вече е “пристигнал” в репуб
ликанските правосъднп институции, делото е във Връховния 
съд на Сърбия от август миналата година. Може ли сега, питаме 
Митов, решението на Съюзния завод за патенти да “помогне” на 
съдебните институции и съдиите да вземат правилното и честно 
решение?

- Не съм сигурен, но не губя надежда. Та пали толкова много 
се говори у нас за значението на правовата държава...

Ако спечелите делото, ще се върнете ли на работа в ДИН?
- Не, аз съм тръгнал но пътищата на частния бизнес, по тези 

пътища съм научил много за живота и за хората. Но ще искам 
финансово обезщетение. През пролетта на миналата година 
вещи лица видяха и записаха, че апаратът си е още там, къдсто 
сме го вградили аз и колегата ми. Значи използван е през целия 
период и ще искаме милион ДЕМ. Ако ги получим, а ако има 
закон в тази държава, ще ги получим, тогава е една част от тях 
аз ще финансирам собствена производствена програма в родния 
ми Босилеград.

Ст. Евтимов
част от големия 

и лесно на-

НА ВЛАСИНА КАТО НА ДИВИЯ ЗАПАД

ПОДИВЕЛИ КОНЕ
Пределите около Власина и Божица през 

последните години все повече приличат на 
някогашните прерии в Канзас или други краища 

Дивия Запад. По тукашните планини през 
пролетта, лятото и есента има над 100 коне. 
Стопаните им (от Божица, Горна Лисина, Топли 
дол и Власина) напролет ги изкарват на 
ги прибират едвам преди началото 
Това обаче не стана и

ерат конете си, други не са в състояние да ги 
хванат. Просто казано, казват хората 
Власина, конете са подивели. Идват и тър
говци, но често пъти от пазарлъка нищо не 
става; едно число коне отдавна са в плани
ната, така че или стопаните им вече не мо
гат да ги познаят или конете все повече 
приличат на някогашните си предци.

Особено през зимата конете все 
то стават жертва на гладните вълци, които 
върлуват тук. По-осведомените казват, че 
са жертва и на крадци, които за разлика от 
сайбиите им “умело работят с въжето”.

на
на

паша и 
на зимата, 

преди тазгодишните сне
говалежи, така че и сега по снежните планински 
предели в две-три групи обитават 40-50 
Тъй като няма храна, копаят по снега 
трева и корени.

Една част от стопаните “забравят” да приб-

по-чес-

коне. 
и търсят

В. Б. К. Георгиев
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| МЛАДИ ТАЛАНТИ
МИХАЙЛО НЕЙКОВ |

е«Арйг-иЖЯя1Ж^Йи
НА КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ В ДИМИТ
РОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ПЪРВОЛАЦИТЕ НЕ 

ПОПУСКАТ - ПАК 

СА НАЙ-ДОБРИ
Ако сте внимателни зрители 

-1 програма, с отвръщаха, говорейки, че е илю
зорно да взимам участие в такова 
нещо сериозно, а аз съм толкова 
млад! Но, понеже

Най-важнана телевизионната е упоритостта.
* Знаем какъв беше на “оне

зи часове” - в скамейките
голяма точност ще си припомни
те (вижте фотото) за - Михайло 
Нейков. Сега е ученик от четвъ
рти клас в гимназията “Бора 
Станкович” в Ниш. Баща му Са- 
ша е от Димитровград, а майка 
му Видосава от Долно Кърпило 
край Бабушница (юрист и ле
кар). Нейков е известен като ус
пешен участник във викторината 
“Музичка слагалица” през 1995 
година, когато беше 
Той стана победител 
цикъл и участник в еупер-фииа- 
лето, където спечели трето 
то. За наградите - 
има място в рубриката, обаче ще 
се опитам да споменем най-голе- 
мите:

пред
камерите, така наречени пулто
ве. А какъв беше в обикновените

сам почувствах 
силите си, взех решение: 
тръгвам - отивам

щом 
До края! Приз- 
т” съм аз.

- в основното и гимназията? 
- В основното бях Вече с години наред, особено на полугодието, най-добър 

успех в основното училище в Димитровград имат първола
ците. Така е и на края на първото полугодие от учебната 
1996/97 г. ТЯХНАТА СРЕДНА БЕЛЕЖКА Е 4,06.

От 1033 ученика в редовното обучение и 12 в специалната 
паралелка с положителен успех са 829, което е над 80%. Със 
слаби бележки са 204 или 19,75%. Процентуално най-много 
са отличници - 30,40 % (314 ученици), много добри са 28,75% 
или 297, добри са 197 или 18,49%, а с двойка са само 27 
ученика или 2,61%.

Най-добри са първолаците, след тях са учениците от 
втори клас със средна бележка 3,90, след това са петоклас- 
ниците - 3,73. Най-слаби са осмокласниците със средна 
бележка 3,16. Що се отнася до паралелките, най-добри 
първолаците и то В със средна бележка 4,31, а най-слаби са 
УЦ със средна бележка 3,17.

Що се отнася до общия успех на училището, той 
добър - 3, 57, което е в рамките на досегашния успех. И 
поведението е в рамките на досегашното, от 1033 ученика с 
примерно поведение са 1009 или 97,68%, 18 са с намалено, а 
с незадоволително са пет ученика. Без отсъствия са 475 или 
46%. Извинени отсъствия (7065) са направили 497 ученика, 
а 195 ученика са направили 800 неизвинени отсъствия. 
Първолаците пак са най-добри: имат най-малко отсъствия!

И тази година през ваканцията, в рамките на “Дните на 
просветните работници”, 10 преподаватели бяха в Ниш и 
Белград.

навам, “виновникът
* Колко ти влиаеше и сега ще 

бъда “вуковец” В осми клас спе-моми-чето? челих първа награда 
ното съревнование по физика, а 
сега обаче по-малко съм амби
циозен.

на съюз-- Помагаше 
те, но не ме следеше на път, не ми 
беше в публиката, а всичко зарад 
по-добра концентрация.

* Какво на всичко 
родителите, 

преподавателите?
- Както вече

ми в подготовки-

* Получаваш ли стипендия?
- Да, и това републиканска, 

която получават не повече от сто 
ученика в страната, а която идва 
от Фонда за младите таланти в

втори клас. 
на шестия това ка- 

приятелите,заха

мяе- казах, родите
лите бяха против, скептшгни да
же,

почти няма да науката и художеството при Ми
нистерството на просветата на 
Република Сърбия.

* А свободните активности?
- Викторината ли с обезател

на? След нея

но като вече влязох в пър-
м" -летуване в Тайланд (“Кон- 

таки”), два велосипеда (“Ори- 
он ), мебелна гарнитура, летува
не в Гърция, летуване на Адриа- 
тика (“Подарих го на родителите 
ми”), Пролом баня (“Подарих го 
на баба ми”), вълнен килим от 
“Планинка”,

са пак

другарите ми каз- 
“вече матурирал”, е многоваха, че съм 

само чакам диплома.
* Умееш ли на своите препо

даватели да зададеш въпрос, за 
който знаеш, че нямат точен от
говор?

мраморни ото
плителни тела, гарантни писма за 
купуване в магазините на “1 май” 
на стойност от 3500 - По-често им правя поправ

ки, когато ми дават възможност 
за това (когато сгрешат). А всъ
щност много ги почитам.

* Те се отнасят към теб?
- Също с голямо почитание 

(макар че понякога и не заслу
жавам).

динара, от 
МГ-импорт” - също 3500, от “2М” 
- 3500 динара, също в стока.

♦ Защо отначало не беше
съгласен да се срещнем? Да не те 
е славата удрпла по главата?

- Почувствах очарованието 
на популярността, обаче главата 
ми е “много добре”, не съм си 
повдигнал цената. Причинява ми 
особено задоволство, когато 
хората ме познаят на улицата. 
Прекрасно е.

♦ А от момичетата?
- И тогава, и сега имам (съ

щото) момиче, а дали ме обича 
повече, не зная.

♦ Как се случи да отидеш на 
викторината?

- Ако ви кажа, че на първия 
тест не минах, ще ме попитате - 
къкво ли търсех по-нататък. 
Чувствах сила, мощ и знание и се 
опитах още веднъж. Разбира се, 
успях от 900 участника в начало- 
то да влезна в следващия кръг от 
180, където избраха 60, а на про
верката пред камерите влязох в 
първите 40 съревнователи.

♦ Кой е главният “винов-

А. Т.

ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „ДЕТСКА РАДОСТ“ В БОСИ
ЛЕГРАД

* Това е твоята скромност, а 
считам, че знаеш и повече, отк- 
олкото смяташ, че знаеш.

- Бързо уча, почти всичко на 
часовете.

♦ С къкво още се занима- истински
ДОМАШЕН КЪТ

Михайло Нейков

вото предаване - обичаха поне
ваш?тук да мина, да не ги осрамотя 

пред приятелите. А сетне - видяха 
всички. Бях много самоуверен, 
вече

Опитах всички видове 
спорт, харча се.

* А как си почиваш?
- От къкво? Може би от нощ

ните “почивки”...
♦ Кога и колко спиш?

познавах противниците, 
силно вярвах и сякаш затова по
беждавах.

* Всъщност, ти ми отговори
- 9-10 часа дневно, не казвам 

нощно (време). Не всичко с в 
училището.

* ???
- Енергията се акумулира, но 

трябва и да се харчи.
♦ Кога отново ще вземеш 

участие във викторината?
- В споменатата не позволя

ват. Но, дано бъдат още по-ху
бави, по-интересни и по-богати.

на главния въпрос: как успя - с 
таланта, знанието или вярата?

- В началото побеждаваше 
вярата, след това истината, че бях 
запомнил въпросите от ми
налите вече предавания. В играта 
“Око соколово” имах най-силна
та концентрация и бях първият, 
който спечели максималните то
чки.

ник”? * Как би дефинирал себе си? 
Кои особености притежаваш?

- Да не прозвучи нескромно?
- Виновник щяха да бъдат ро

дител ити ми, които упорито ме МИЛКА СТАНОЙЕВИЧ

ПО СЛУЧАЙ „СВЕТИ СА
ВА“ В УЧИЛИЩАТА В БО- 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Рецитали, 
песни и 
спортни 

състезания

СПОМЕНИ ОТ ВРЕМЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРИМИ-
тивизъм Детската градинка “Дет

ската радост” в Босилеград за 
децата, които пребивават в нея 
представлява истински дома
шен кът. Деца от различна въз
раст, докато родителите им са 
на работа в предприятията, ве
домствата и учережденията 
тук са не само на безопасно 
място, но и под опитното ръко
водство на възпитателите по
лучават първите знания и на
вици.

градинката Владимир Стоич
ков.Неумолимият 

кожуха р
И тази година в градинката 

в Босилеград, към която от на
чалото на настоящата учебна 
година работи и подготвител
ното отделение в Райчиловци, 
капацитетът изцяло е попъл
нен. Понастоящем има 100 де
ца, разпределени в две групи. В 
едната са деца от три до шест 
години, а в другата на шест го
дини - деца, които се подготвят 
за училище. Всъщност, това е 
подготвителна група за редов
но обучение в първи клас на 
основното училище. В Босиле
град работят две такива пара
лелки и в Райчиловци една.

В рамките на градинката 
работи столова със седмичен 
меню. Всяко дете заплаща ме
сечно по 70 динара, а за роди
телите с три и повече деца, 
храната е безплатна. Децата от 
подготвителната група, които 
в градинката имат полудневен 
престой и ползват едно ядене, 
заплащат по 35 динара.

Много хора сс изселиха от Звонски край по различни причини и 
в различни посоки. Историята на този край обаче помни и едно 
невероятно преселване и разселване на учени хора, което направи 
полуграмотният кожухар Бошко Миленкович, председател на ня
когашната Звонска община. Всеки, който нс мислеше като него 
непременно получаваше някакво наказание. Станал “върховна” 
власт* в селото по стечение на най-различни обстоятелства в едно 
смутно време, кожухарят с четири класа образование беше неу
молим местен диктатор, който особено ненавиждаше учителите и 
останалите учени хора в Звонски край.

Той премести по наказание учителите Величко Величков от Ку- 
са врана в Ясенов дел, Тодор Цонев от Звонци в Куса врана, Йордан 
Миланов от Ясенов дел във Вучи дел и уволни от работа Любомир 
Стефанов, който замина за Босна. За да сс спасят от нахалния пред- 

общината, учителите Кольо и Гонка напуснаха Звонци и

И тази година Основното учи
лище, Гимиазията и Детската град
инка с подбрана културно-забавна 
програма ще отбелязат 27 януари - 
Деня на Свети Сава. По този повод 
вече са подготвени съответни про
грами във всички ведомста, в 
изпълнението на които ще участ
ват рецитаторската, драматичната, 
музикалната и спортната секции. 
Ще бъдат изпълнени рецитали, 
песни и лични творби, посветени на 
живота и делото на Растко Нема- 
нич - Свети Сава, докато фолклор
ните секции тържествата ще обо
гатят е традиционни хора.

- Нашите задачи по нищо не 
изостават от задачите на оста
налите възпитателно-образо
вателни ведомства. Ние тук в 
програмата за работа имаме 
запланувани отделен брой ча
сове за възпитателно-образо
вателни активности в областта 
на математиката, изобразител
ното изкуство, музикалната 
култура, от областта на реци- 
таторството, различни актив
ности, пряко свързани с разви
тието на говора, физическата 
култура и пр. Някои от тях из
пълняваме чрез различни игри 
или пък други облици на ра
бота - подчерта директорът на

седател на 
заминаха във вътрешността.

Председателят не търпеше и лекарите и ги караше да го питат 
дори и за онова, за което той нямаше най-основнитс понятия.

Мразеше аптекарката и закри аптеката, въпреки че в 13-те села 
на общината тогава живееха около 12 000 жители. Само д-р Дра
голюб Йоцев - Буба не му се боеше. Един път дошла при него селянка 

Студена, той я прегледал и дал й рецепта да си вземе нужните 
Жената го попитала къде може да вземе лекарствата, а 
й отговорил: “При Миленкович в общината”. Селянката 

отишла при председателя, но как е излезла от каи-

По повод 27 януари в Гимназ
ията в Босилеград ще се проведе и 
състезание по шахмат, а в Основ
ното училище ще бъде устроена ху
дожествена изложба.

от с.
лекарства, 
д-р Йоцев 
го послушала и 
целарията му, само тя си знае. м.я. м. я.

Й. Миланов
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ПИСМАПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 143-та КНИЖКА НА 
СПИСАНИЕ„МОСТ“ ВЪЗХИТИ МЕ 

СТАТИЯТА НА 

ВЕСНА НИКОЛОВА 

В ,$ПОСТ”

НОВИ
ПРОЗОРЦИ

Третият брой на списание “Мост” за 1996 г. 
е пред читателите си е нови текстове и попи про
зорци, конто отваря е помощта на многобройнитс 
си сътрудници.

В рубриката “Световни поети” е представена 
Внелава Шнмборскп, лауреат на миналогодишната 
Нобелова награда за литература. Шпмборска е 
представена е четири стихотворения и кратка био
графия, които, надяваме се по-цялостно ще за
познаят нашите читатели е лауреатката.

Най-новите творби на Мнле Николов-ПриеоИ- 
скн, Милорад Геров и Денко Рангелов са публику
вани в рубриката "Литература”. Мнле Николов пе
чата откъс от непубликувания роман "Стана като 
на сън”, Милорад Геров, известен детски поет и 
преводач, публикува най-новите си стихотворения, 
а Денко Рангелов разказа "Старата череша'.

Централно място заемат текстовете, писани по м 
повод 120 години от гибелта па Христо Ботев и по | 
повод 120 години от раждането на Вориеав Стапк- 
ович. За Ботев пишат Пене Димитров и Властнмир 
Вацсв, нашият известен критик, който дълго не се 
обаждаше с текстове и редакцията поздравява не
говото завърщане на страниците на нашето ли
тературно списание, сега, когато след толкова вре
ме трябва по-цялостно да се анализира творчест- събере на едно място, за да могат някога да бъдат 
вото на нашите автори. За Бориеав Станкови1! анализирани по-подробно, 
пише нашата поетеса Вукица Стоименова.

вече

Гшш Писма Пиша По Паши) сшашшшш „а 
.Димитро,,градеж Прякори^ „ сГшсшше М_осш . Щасш- 
лштгрирчешо, косиш има такива хора. Като съвременни 
археолози, ше ,изкопават"забравеното минало и го пред
ставят на днешните и идните поколения.

Много носталгия и емошш похарчих, докашо ииюх 
Възхитила ме е и затова й много 

този текст е вложила много труд исШашияСПа па Николова, 
благодаря. Зная, че в .

Весна Николова казва в статията си, че_ „техният Крой 
с много По-голям", става дума за броя па прякорите, .

тази нейна констатация. Осмелявам се да 
от неейомена т и те в статията прякори и 

се надявам, че ще й бъдат от Полза. ТА СА - Покойният 
Георги, брат на зъболекаря Преслав; ДОРУЗ -‘"““б 
ШОРКА - Лиляна, сестра на Покойния Шабан; ЦЬВНО 
В ЕИО ПИЛЕ - съсед на Таса; ВУЗА - Георги; КАРТОФА / 
Веско, ПреПоведаСПел По история; МАЛИ - брат на Шерко 
ПЛОНДЕРАТ - не Помня истинското му име; КЬОСА 

Помпя името му; АШ.А - Прочутият наш вратар

и аз
съм С7> гласен с 
спомена някои

Културният преглед и в този брой отбелязва 
всички културни събития в Димитровград и Бо
силеград, в който за съжаление има много малко 
такива събития. Културните изяви в Димтровград

също не
ШИНДИРИ-МИНДИРЙ - Милка, може би още е живщ 
КУЧКА РА Т- Хранислав Николов и КЪЛЧА Т- Покойният 
Ангел, Полубраш на Покойния Шкемба.

Пожелавам па Весна Николова да Получи още много 
такива доПълнения и да обогати сбирката си.

С Писмото си искам не само да Похваля Николова и да 
Подкрепя усилието й, но и да Предложа на нея и на редак
цията на в-к ,братство” СЛЕДНАТА ИДЕЯ: Весна или 
някой друг да Представи настиването на всеки Прякор във 
вид на кратко хумористично разказче, което да бъде Пуб
ликувано в братство’.

Искрено се надявам, че идеята ми ще се хареса на Ник
олова и на редколегията на вестника.

В рубриката “Наука” е поместен текстът на 
Радост Иванова “Видовден у българите и сърби
те”, който бе изнесен на Втория международен
симпозиум, проведен от 23-25 август в Свърлиг. най-внимателно отбелязва Стефан Николов. 
Авторката анализира празнуването на Видовден у На кориците на списанието е картината на 
българите, и у сърбите и търси оригиналните Георги Йосифов “Вътре в простора”, масло. Въ- 
обтпщ на този празник. тре в броя също са негови картини. За него пише

В рубриката “Народно творчество” Богдан Ни- Йоваи Лющановнч. 
колов пише за всички събирачи на народното 
творчесто от Димитровградски край, които са ус
пели да спасят от забрава част от това творчество.
В същата рубрика поместваме и текста на Весна 
Николова “Димитровградски прякори”. В текста 
са събрани почти всички прякори от този град.
Авторката пише този текст без претенции за 
научна обработка на материала, но с цел да ги

И накрая една покапа към сътрудниците:
“Мост” е изданието,чрез което вашият талант 

няма да остане тайна, а ще достигне до няколко 
стотни читатели. Затова му изпращайте споите 
творби.

р и вети от Княжевац 
Иван Царибродски

С п
В. М.

БЕЛЕЖКАБългарска проза в 

сръбски списания ЗАБРАВЕН ЮБИЛЕИ?
ПРЕДИ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ИЗЛЪЧЕНО ПЪРВОТО ТВ-ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАР
СКИ ЕЗИК У НАС - ТВ-ЖУРНАЛЪТ

Литературното 
“Свеске” от Панчево в книжка 
32 (декември 1996 г.) публику
ва шест разказа на съвремънни 
български прозаици и текста 
на критика Светлозар Игов. 
Разказите са поместени в ру
бриката “Поводи” като блок, 
изцяло посветен на българска
та проза. Представени са: Йор
дан Радичков, Георги Велич
ков, Александър Томов, Ивай
ло Дичев, Златомир Златанов 
и Алек Попов. В текста на 
Светлозар Игов под заглавие 
“Новият български разказ” са

посочени най-важните имена в 
българския разказ, от Иван Ва
зов до Николай Хайтов, Дончо 
Цончев и Янко Станоев, и най- 
важните етапи в развитието на 
българския разказ.

И “Багдала” от Крушевац 
помества два разказа на бъл
гарски автори: Янко Станоев и 
Деян Енев. Разказите са печа
тани в кйижка 430-431, октом
ври-декември 1996 г.

Разказите във “Свеске” и 
“Багдала” са превели Велимир 
Костов и Мила Васов.

списание

Малко с невероятно, но е така: всички заслу- вото влияние върху зрителите и на зрителите 
жаващи и незаслужаващи годишнини ние пре- върху общото му оформяне, 
върщаме в “забележителни” юбилеи, а тези дни Юбилеят е също така повод да се оцени кул- 
тихомълком отминаваме една наистина забе- турната мисия на ТВ-журнала, на всичко онова, 
лежителна годишнина: ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ което тон с предаванията е успял (или не е ус- 
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТВ-ЖУРНАЛ НА БЪЛ- пял) да съдейства за по-богати по-разнообразен 
ГАРСКИ ЕЗИК! На 30 януари 1977 година за живот на населението, за разрешаването на 
пръв път българската народност или българск- жизнените му проблеми, за мобилизаторската 
ото национално мацинство по ТВ Белград можа му роля в определени начинания и пр. 
да чуе на свой майчин език и да види приложения В крайна сметка юбилеят трябва да бъде
из живота на малцинството на малкия екран, повод, всестранно да се осветли ТВ-журналът 
Това радостно явление бе широко отразено не като медии, да се направи анкета и допитване 
само в местния, но и в ежедневния печат, както със зрителския аудитории до коя степен ТВ- 
и на малкия екран. журналът е по вкуса му, какво е хубавото, кое

Споменаваме този забележителен юбилей, не е, какво трябва да се предприема занапред, за 
не за да се организират гощавки, както ние оби- да стане най-гледаното предаване сред числя- 
кновеио знаем да правим , но да направим рет- щите се от българската народност, относно на- 
роспсктива на извървяното, относно на отра- ционално малцинство, 
зеното в ТВ-журнала. Без оглед колко сме до
волни или

в.м.

ПОЕТИЧНО КЪТЧЕ

КОЙ ПАЗИ СПОМЕНИТЕ... Уверени смо, че пропускът на ознаменуване 
недоволни от съдържанието му, без датата на първото излъчване, не ще стане при- 

оглед дали “плаващото ’ му време на излъчване чина нищо да не се направи в тази забележи- 
в програмата на ТВ Белград, а по-късно на РТС, телна годишнина. Впрочем, защо цялата 1997 
по канал едно, две или три, ни е създавало труд
ности “да го хванем”...

Юбилеят е прекрасен повод да се даде обща

Видях 
как водата 
камъните мие, 
как мъглата 
хълмовете милва, 
как росата
старите треви изйива, 
как вятъра
на тъжните брези шеПСГш,
как Пътеката
без минаващи зараства.
Кой Пази сПомепите стари? 
Кой Помни сенките край Пътя? 
Кой старите страници гълта? 
Тоя, който минаващ беше, 
тоя, който се връща.
Видях 
как водата 
камъните мие.

година да не бъде под знака на двадесетгодиш
ния юбилей на ТВ-ЖУРНАЛА? В тази насока 
самият ТВ-журнал, относно редколегията му, 

оценка преди всичко на съдържанието му, на би трябвало да има и да приеме СВОЯ ПРО- 
излъчените приложения из живота на Републи- ГРАМА по ознаменуване на юбилея! 
ката и за събитията в чужбина, за съотноше
нието на местни и общи информации, за него- Ст. н.

ВРАНЯНЦИ ИСКАТ ДА ^
ПИЛЯТ ЛМММТРПпгрлп Димитровградският самодеен театър “Христо Ботев получи

1 гОЬ! НАД- покана за участие в културната манифестация “Борина седмица” 
СКИЯ САМОДЕЕН ТЕА- във Враня, която трябва да започне в началото на февруари т.г.

Наред с димитровградчани, организаторите са поканили и други 
реномирани самодейни театри от цялата страна.

Димитровградският театър досега не е дал окончателно 
съгласие за участие в манифестацията поради нерегулираните 
въпроси за пътните и разходите, свързани с пребиваването на 
артистите във Враня. Доколкото се реши финансовият въпрос 
театърът “Христо Ботев” най-вероятно ще участва с пиесите 
“Женско царство” и “Професионалист”.

ТЪР

Покана за 
"Борина 

седмица"Даринка КРЪСТИМ

Б. Димитров
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( СЪВРЕМЕННИ ГРАДСКИ ПРИКАЗКИ )
ДА СИ ПРИПОМНИМ

ЦЕПТЕР
СИМО СОКОЛОВ, БОРЕЦ 
ЗА СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА 

ДРУЖБА (2)

Канят ви приятели, както и 
пъти досега: да другарува- 

те, да си поговорите, да вечеряте 
заедно и да присъствате на ПРЕ- 
ЗЕНТАЦИЯ. Много

самочувствие, нагиздени, образо
вани. Дошли са да вземат малко 
от ценното ви време, молят ви за 
малко внимание и уважение (и 
обич - ще заобичате точно това, 
което ви предлагат те), за пари 
няма ни да помислите, а ако се 
наложи - за тях щс мислите като 
за най-второстепенното нещо на 
този свят.

Слушате, не премигвате, гле
дате ги право в очите, понеже те 
са съумяли да изискат това от вас 
с очите си, възхищавате 
шарма, красотата и качеството 
на съдовете и продавачите, по
глеждате съпруга(та) си, кимва
те с глава, да - много са хубави, 
но...тамън работа сега да се за- 
борчваме... О, не, не, никави бор
чове, зная, че и на изплащане е 
трудно, за това - след това, сега 
ме слушайте, не смеете да мис
лите за друго нещо освен за мен, 
аз съм ЦЕПТЕР-ИНТЕРНА- 
ЦИОНАЛ - първият, единстве
ният, най-добрият, вечният! Ох, 
възможно ли е да ме нямате - 
САМО ВИЕ?!

Само ние?! Нима е възмож
но? Но мълчите, не се консулти
рате със съпруга(та) ви, не за
питвате, за да не изчезне онова, 
което е влезнало в мозъка ви. Да, 
да, ще имате възможност да пи
тате всичко, каквото ви интере
сува, нег не тук, в цялата компа
ния, сред тази глъчка, после ще 
излезнем в друга стая, където на 
всяка брачна двойка (какво вни
мание!!) отделно ще предложим 
точно това, което й трябва при 
най-изгодни условия. (Е, как да 
не си им благодарен!).

Макар чс не разбирате защо, 
вие се съгласявате, отивате в дру
гата стая и - там сте готови. Пот- 
писвате “най-изгодния за вас” до
говор (вие сте главни - чувствате,

вярвате). Освободили 
напрежението, олекнало

много сте се от
ви е,

ами какво, ако струва много, ще 
спестите тук-там, за едно, за дру
го, ще изплатите, здраве да е. Си
яете. Те още повече -

е интерес
но, впрочем, ще видите утре 
пример. Обичайна покана

на- едиа третаи дру
жене, което щс поправи настро
ението ви. Приемате, понеже 
наги

от парите са техни.
Следващи...
Ако сте помислили, че сте по-

• Соколов йод командата на 
Хорвашович

* ̂Участник в освобождени
ето^ на Бела Паланка и Пи
рот

ви-
ви е хубаво с тях, обменяте 

опити, положителна биоенергия, 
идеи за нов бизнес и т.н.

Този път обаче някой

мъдри и няма да се нодадете като 
останалите или ако знаете ном
ера, бъдете спокойни. Те ще ви 
намерят утре, щс дойдат у дома 
ви, понеже имат “едно ново, мно
го по-интересно предложение”. 
Вие ще се съгласите само да дой
дат, никак не искате да купувате, 
но домашното възпитание ви на
лага да ги приемете, верно е - 
малко са нахални, но изглеждат 
толкова мили и защо да не из
пиете по едно кафе с тях...

Ако, само нека дойдат. Те 
знаят, чс сте купувач. Не може да 
им откажете, пък и те няма да си 
отидат без вашия “автограф”. И 
ще ви покажат колко ВЕЛИКИ 
сте вие всъщност. Вие оставате 
щастливи, купили сте нещо цен
но. Омагьосали са ви, мислите с 
тяхната глава: гордеете се, че сте 
със силен характер, имате хубаво 
възпитание и високо културно 

НЯКОИ. Дори 
и те ви го казаха това, те са зна
ели това и преди вас!

„ « , дрУгводи работата (да не кажа игра
та).

След избухването на Рус
ко-турската война на 12 април 
1877 година Симо Соколов по
лучил нови задачи. Той имал 
желание да постъпи в Българ
ското опълчение, но това же
лание този път не му се сбъд
нало. Главната квартира на 
руските войски го изпратила в 
Сърбия и го поставила под ко
мандването на Джуро Хорва- 
тович. Руският консул в Бел
град Персияни по нареждане 
на княз Церетели изпратил 
официално съобщение за това назначаване на Симо Соколов. 
Той приел и тази задача и се радвал, че заедно със сръбските 
войски и своята чета щс се насочи към родния си град.

Започнала великата борба за освобождението на България 
и някои части на Сърбия. Много села в Горно Понишавие и 
Трънско се вдигнали на въстание. Много доброволци от Висок 
и съседните краища се приобщили към въстаналите 20 села в 
Понишависто.

На 1 декември 1877 година и Сърбия обявила война на тур- 
ците. Към Ниш се устремила една армия под командването на 
Черняев. В нейния състав действал с доброволците си Симо 
Соколов.

Войските на Черняев имали като първа задача да освободят 
Понишавието. Започнали сражения за освобождението на Ба
бина глава, а оттам към Бела паланка и Пирот. В състава на тези 
войски действал и Симо Соколов. Бббриков, полковник от рус
ката армия, получил заповед за приобщаването на Симо Соко
лов към щаба на Хорватовнч. По този начин Соколов взел 
най-дейно участие в освобождението на Пирот и Бела паланка.

Главните боеве за Пирот започнали на Белава, Станичене и 
Нишор. На 13 декември започнали боевете за Пирот, който бил 
освободен на 16 декември.

Заедно със сръбските войски в Пирот пристигнал и Симо 
Соколов със своите доброволци. Но неговият престой в Пирот 
бил кратък. Още на следния ден. след освобождението на Пирот, 
на 17 декември в Пирот пристигнала делегация от Трън в състав 
Григори Попвасилев, Иван Грънчаров Литкалото и Г. Байку- 
шев. Делегацията искала бърза и незабавна помощ за осво
бождението на Трънско. Главнокомандващият на сръбската ар
мия Хорватович се обърнал към Симо Соколов и му казал: 
“Симо, ено твойих Трнчана, иди у твойу Бугарску и днжи уста- 
нак!”

се от
Пристигате точно 

реното време. Атмосферата е до
макинска, сърдечна, миришат 
току-щогсготвени ястия, тиха му
зика се чува от касетофона (теле
визорът е излишен в такива мо
менти). Тук е още една брачна 
двойка, също ваши приятели от 
факултета, комшилъка 
рето. И докато сядате в удобните 
кресла, пристига още една двой
ка - близки роднини на домакини
те. Познавате ги, а тази вечер ще 
ги запознаете по-задълбочено. 
Прекрасна среща за всички.

И за онова 
Продавачите на световноизвест
ни кухненски съдове (чудно, за
що ли ги няма още? - питате се и 
това ви възбужда, повишава ин
тереса ви) ще ви запознаят е изде
лията си. И струва си да се запоз
наеш с това чудесно постижение 
на човешкия ум и световната 
промишленост (вече всички го
ворят за това, вие обаче не сте 
присъствали нито на една пре- 
зентация, не ви интересува, няма
те пари да купите книги на децата 
си, а камоли...). Говорите всички, 
глъчка.

Оглася се звънчето. Всички 
млъквате. Влизат - задължител
но чифтосани, засмени, с високо

в догово-

или мо-

най-важното!

равнище, вие сте

Ох, колко са мили!
Дори им завиждате и сте го

тови да организирате една от 
следващите техни презентации 
във вашия дом! Хем ще получите 
подарък (прекрасно!), хем щс съ
берете приятелите си на незабра
вимо дружене. Нека дойдат тези 
интернационални и нека им ка
жат и докажат, че и те са ВЕЛИ
КИ.

Милка СТАНОЙЕВИЧ

I
МОКРИТЕ БРАТЯ" ОТ ЧУЙ-ПЕТЪЛ??

дома. Помогнаха му моите двама 
братя, та тетка Рака да го настани 
в леглото. Като мине два три дена - 
пак хване номера в чаршията.

Чичо Анто Пържоин беше по- 
друг. Земеделец и сточар от класа. 
Оре, копае, винаги има хубави кра
ви и телета, винаги добре ги храни, 
в панички правят кисело мляко и го 
дават по комшилъка. Коша със се
ното носеше от плевнята на Моши- 
ни и всекидневно го качваше горе в 
махалата. Ала петъка му беше ре
довен. Слиза в Чедото, ракийка по 
ракийка се налее и тръгва в къщи. 
Но, не може. Нещо стръмна ули
цата, нещо годините, а най-много 
многото малигани и едвам си стиг
не до Пържоините, понякога и на 
четири крака. Ако може, ще спре в 
нашия двор и ще започне да плаче. 
За майка ми, за жената си, за дъ
щеря си Таска. Аз му пригласям. 
Кака Вена Мошина току ми каже:

- Ама той пиян и плаче, а ти 
защо се съгласяваш да те разчув
ства.

ваше. Най-много ходеше със стил 
по улицата към къщата си:

-Живео другТито! Живела Ко- 
мунистичка партия!

Това му бяха редовните пароли 
с години. Питах се как толкова 
много години живя само от алко
хол. И от чудна свирня на кларинет. 
Надуваше го, имаше изкуствено 
око, а бузите му бяха като че от 
всяка страна има по една голяма 
ябълка. Тънко и покъртително.

Това бяха само спомени за на
шите мили комшии, чиито имена 
днес стоят на каменните кръстове 
на гробищата. Но са живи, щом ги 
споменаваме и оставяме запис за 
тах.

Спомени от детството. Карти
ни ясни, като вчера да си ги живял 
там. Колкото си по-стар, толкова 
картините от младостта са по-ясни, 
а събитията от завчера и вчера за
бравяш. Неоспорим факт е това не
що. В пълни подробности помня 
възрастните и младите хора от на
шата махала. Днес си мисля да на
пиша нещо за чуйпетелци, дето бя
ха изявени и познати като ”мокри 
братя”, или любители на чашката, 
ако е по-ясно.

Един беше чича Рака Пайта- 
шев. Семейството Пайташеви се 
състоеше от няколко къщи. Едни 
бяха служащи в София, днес сигур
но там има наследници и правнуци 
със своето си семейно презиме 
Пайташеви. Имаше една Симка

Още същата нощ доброволците на Симо Соколов тръгнали 
на път към родния край. Радостта е била неописуема. Четата на 
Симо Соколов получила 600 пушки и 22 сандъка патрони от 
Хорватович. На следващия ден пристигнали в село Врабча. Тук 
се присъединили нови бойци и били формирани две чети от по 
100 души. След това четите продължили към Трън, където Со
колов вдига населението и организира така нареченето Шопско 
въстание.

В хода на войната, когато русите напредвали към София, а 
сръбските войски из долината на Нишава, турците започнали да 
бягат към Македония през Трънско. При това бягство те на
падали мирното население и отвличали имуществауго му.

Шопското въстание с ярък пример на приятелството между 
сърби и българи в миналото. За съжаление то не е достатъчно 
проучено, а организаторът и вдъхновителят му Симо Соколов 
не е получил своето място в историята на своя край.

В Шопското въстаггае активно участие е взел и Гроздан 
Илиев от село Населевци. Гроздан също бил войвода в Сръбско- 
турската война и взел участие в боевете все до Лссковац. От тук 
той напуснал сръбската армия и се отправил за Знеполе. Заедно 
със Симо Соколов вдигнали народа на въстание и сами осво
бодили огромно пространство. След освобождението организи
рали народна власт, а веднага след това и “Временно правител
ство”, в което били Гиги Пеев, Андрся Басаров, Узунов и др. 
“Временното правителство” имало всички признаци на народна 
власт. То създало и народна милиция, направило мобилизация. 
Симо Соколов в това се показал като отличен организатор.

По това време той пише на Захари Стоянов за въстанието в 
Трънско:

“Когато пристигнах в Трън, цялата околия се бе вдигнала на 
оръжие. Раздадох оръжие, наредих- ги по военен ред и ги разпре
делих по чети.... Понеже турцй на брой 800 души бяха се упътили
от Враня към Трън, за да го оплячкат и изгорят и да исекът 

доброволците
ницитс зех и през нощта отидох на Власина, селото дсто турците 
се бяха улогорили, осем часа от Трън. Заран предзори ги напад
нахме от три страни и до 2 часа след обед ги разбихме така силно 
щото с ентусиазъм сме ги гонили чак до Сурдулица близо до 
Враня.”

Но младите географи, истори
ци, етнолози би трябвало да се пои
нтересуват за семейство Пайташе
ви. Днес има живи наследници. Ако 
не точно в града ни, то сигурно в 
София. Защо да нямаме записка за 
старите родове и семейства в града. 
Днес градът ни по-другояче из
глежда и това е неминуемо и 
хубаво, но историята е велика нау
ка и се основава върху документи и 
събития. А ние, образованите от 
града ни, не знам по каква причина, 
оставихме да изминат петдесет и 
повече години, че да се сетим и за
пишем какво е ставало в началото 
на века и даже малко по-рано. Ца
риброд е малък град, но всички све
товни събития, турци, кръстонос
ци, железница, пътища са минава
ли само оттук - по долината на Ни
шава и през нашето градче. Не 
трябва да закъсняваме, млади хора. 
Сядайте и пишете и търсете ста
рите да ви казват какво и що е било.

Това е мой искрен и доброже
лателен съвет.

Пайташева, която като омъжена 
отиде с богат американец в Ща
тите, имаше офицери и инженери, 
имаше и една Мара Пайташева,

жена. Но в
ти

ха и доста възрастна 
предната къща до улицата живееха 
чича Рака и тетка Рака. Питах се 
как пък може да бъдат мъж и жена 

име. А те са
А пък животът винаги има тъ

жни поводи и без да искаш, изли
ваш мъката си в сълзи.

Слава Дяков беше също земе
делец. Имаше гори по корията, 
сок, строен, но също така често на 
номер. Той попийваше 
“Солун” и обичаше да държи про
поведи. Застане, маха с ръце и все 
го избива на политика. Последните 
му реплики бяха:

- И аз съм бил в гората...

хора със съвсем също 
Рангел и Райна. Нямаха деца. Гя 

много голяма гуша, забрад- 
по особен начин,

имаше
ката си носеше 
гушата беше изключително голя
ма, чак после и направиха операция 
в София, по българско време, Чича 
Рака Пайташсв не се занимаваше 

земеделие, а ходеше в селски 
дрехи. Чудех се защо носи “белет- 
ините” във всичките им подробнос
ти, а после ми обясниха, че има гол
яма херния и по тоя начин я прик- 
рива. Е, той често засядаше при Че
дото и чак надвечер се прибираше 
в къщи. Но крачката му беше 
бена и пазеше равновесие е усилие 

разчекнати крака. Един път бе
ше закъсал, хлъзгаво и със снежни 
преспи и не можеше да си стигне у

ви-

в механата

и по-голямата част от въста-населението, аз есъс
..ама

за дърва.
Най-често обаче държеше ре

чи нашият славеи царибродчанин 
Генчо Циганина. Той пиеше

механи. И много често и 
беше

и възпитан съгражданин.

във Богдан Николов

В следващия брой:
РОДЪТ НА СИМО СОКОЛОВ СЕГА ЖИВЕЕ В ЛЕСКОВАЦ, БЕЛГРАД, 
ДИМИТРОВГРАД, СОФИЯ И с. РАСОВО, ЛОМСКО

всички
много. Като беше трезен,

осо-

умен
даже симпатичен и искрен и с добра 
душа.

и с
Лилия НейковаНо само че ретко се случ-
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ПО ПОВОД ПРАВОСЛАВНА НОВА ГОДИНА В БОСИ- 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРИНОС КЪМ ПОЗНАВАНЕ ИСТОРИЯТА НА ЦАРИБРОДСКОТО МАНАСТИРЧЕ 
„СВ. ДИМИТЪР“

СУРВАКАРИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕЛА
ПОСТРОЯВАНЕТО И ОСВЕТЯВАНЕТО 

НА МАНАСТИРЧЕТО ПРЕДИ 56 ГОДИНИ
Православната нова голина, 14-ти януари по новия или 1-ви 

януари по стария календар, и в Босилеградска община бе 
посрещната весело и тържествено. Множество от населението 
изпратиха старата и посрещнаха Новата година но домовете си 
в семейна обстановка, с традиционно богата трапеза Но не 
изостана и колективно посрещане в някои от частните кафене 1а.

Характерно е, че и този път не изостана сурвакането - тради
ционния обичай, който наред с другите стари обичаи все повече 
се възобновява. В навечерието на Новата година обикновено 

- момчета, организират весела дружина, коя го пред- 
иовогодипши “топузи”, направени от

“Ниша- ович участвал и по Васа-Васи- 
лис Ямич.

царибродски вестник 
ва”.

Един от тримата свещеници 
между I и II световни войни в 
Цариброд бил поп Гьока (дру
гите двама са поп Йова и поп 
Васа). Като автор на една мал
ка книжка от 11 страници, поп 
Гьока Попович оставил ценни 
сведения за миналото и съдба
та на популярното цариброд- 
ско манастирче “Св. Велико-

След “Исполасти Дсспота”Първата манастирска чер
ква била построена от дървен и “На многая лета” манастирът 
материал и наскоро започнала бил осветен, 
да рухва. Поради това черков
ното управление па Цариброд-

“След освещеиието” - про- 
“започнадължана авторът 

ската черква на заседанието си Божествената литургия при 
през 1933 г. взело решение ос
танките от постройката да раз-

чинодействие на споменатите млади хора 
варителио е подготвиласвещеници и дякони, която 

продължи до 11 часа. На ек- 
тенията са отговаряли насъб
ралите се свещени лица от Ца- 
рибродската и Пиротската 
епархии. В обсега на тази света 
литургия апостола чете почи
таемият г. Трифун Митрович, 
директор па царибродската 
гимназия, който се проявяваше 
в изпълнението на божестве
ните песни и отличаваше с мо
рален и набожен живот. Подир 
светата литургия Н. Пресвети- 
тслство с духовниците излезна 
пред манастира, където освети 
водицата и преряза “колача”, 
като произнесе удивителни 
слова пред насъбралия се на
род върху значението на ма- 

мъченик Димитър", прочут руши, а на същото място дп „астнра и неговия патрон -Св. 
последовател на Христовата повдигне нова черква от твърд Вел. Муч. Димитър”, описвай- 
вяра от Солун. Книжката е оза- материал. За покривка на раз- ки неговия живот, дело и стра- 
главена с “Манастир Св. Вел. носките били използвани ре- данието. След произнесената 
Муч. Димитрийа у Цариброду” довните черковни приходи и беседа 
и е печатана в Пирот през 1940 даренията.

! - --у-

Г\

КГ мг

’л'' & %

От осветяването на манастирчето "Св. Димитър" 1940 г.

п

Сурвакари в село Д.Тлъмино

дебела сурова тояга, която специално украсяват, а по-големите 
мераклии ги украсяват и правят на струг. Всяка дружина 
обезателно има и музикант, най-често гъдулар (кеменджия) или 
гайдарджия. Дружината има и невяста 
преоблечено в женски дрехи и има задачата да събира пари от 
стопаните. Така оформената весела дружина - сурвакари от 
първия мрак до зори посещават домовете, пожелавайки им 
благосъстояние, добро здраве, много пари, плодородие и други 
благопожелания през настъпващата година. Преди да влезнат в 
къщи, те пеят пред вратата подходящи песни, като продължават 
и когато влезнат вътре. За "адет” в хорото се хващат и някои от 
домашните, а след това "главата” на домакинството ги дарява с 
пари, а домакинята с различни хранителни продукти, най-често 
месо, сланина и ракия. И така от къща до къща, докато не 
посетят всички. Разбира се, там, където домакинът ги пусне, 
защото има и такива, за които сурвакарите не са желателни. На 
самия ден (на Нова година) сурвакарите, обикновено в по- 
заможен дом в центъра на селото се събират и правят гощавка с 
богато увеселение, на което идва и останалата младеж, дори и 
възрастни хора. Някога на този ден почти във всяко село това 
увеселение е прераствало в голям народен събор.

Имаме информации, че почти във всички села в общината 
Новата година е посрещната с този традиционен православен 
обичай, а в селата Долно Тлъмино, Дукат. Паралово. Долна 
Любата и Райчиловци вече се правят опити и за възобновяване 
на някогашните народни събори. Налице е желанието да се 
възвърне една хубава традиция, с която покрай другото се за
пазва и националната и културна самобитност.

момче, което е

и поученията, владика
та започна да ръси народа, а 

Новото манастирче било свещениците, пеейки богумил- 
Най-напред авторът раз- завършено и тържествено ос- ни песни, да дават нафора и къ- 

казва, че преди 80 и повече го- ветено на 21/8 юли 1940 г. от сове от ризата на Владиката, 
дини - следователно около сре- страна на Негово преосвещен- Подир причастието Просвети
лата на миналия век - цари- ство епископ Нишки д-р Йо- ят Владика премина на кадене 
бродският рабаджия Мада Сто- ван. Разбира се, помлезно при на насъбралите се и благослав- 
янов имал две съновидения, асистенция на мнозина духов- яне на молитвата (яденето) и 
според които той постъпил: ници и в присъствие на голяма погачите, които гражданите 
разкопал основи на древно ма- маса народ и пратеници. бяха донели. Пак се върна в
настирче на юг от града в гол- Тогавашен председател на черквата, за да свали одеждите 
ямата ровина на Мъртвицата. черКовната община бил Рангел и ги слож» ВЪРХУ сведените 
Трябвало да намери престолна Герасимов (бай Гада кафед- главн на набожните жени за 
плоча, каквито имат право- жнята) кмет и съветНик в ба- 3ДРаве й благословия. Когато 
славните храмове. На два мет- „ОВПната Спасен Тошев, обу- изминаха всички черковни об
ра дълбочина Мада действи- щар, благайник Петър Дончев, РЗДИ, Преосвещеният навлезе

манифактурист, председател межДУ народа, отправи поз
на политическата община Ми- ДРавления към господата пра- 
ладии Симов, бакалин и мест- тениЧи и зае място под вейни- 

повдигне манастир, дори сами ният комендант Тихомир Ко- ка”- Последвал тържествен 
го помогнали. Тези сведения марчич. 0свен поп Гьока Поп- обеД и веселие, 
поп I ьока превзел от стария

г.

телно намерил такава плоча и 
тогавашните турски власти му 
позволили на това място да

Д-р Спас Сотиров М. Я.

ЗАЩО СА НИ НУЖНИ МЪЖЕТЕ ДАМСКИ
САЛОН

Има много Причини за шова. Да живеем с един • За да ни опивате думи. Да ни шеГшаш .Обичам 
днпм%?аЧТпа СаМ-° “як™ко ош '‘«броените. Приз- те, тшсвсии ми. ши си слънцето па мои живот, не си 
наваше ли? Преизиишаише се дали е така. отивай, свешъш опустява, когато не си до мен"...

лаКр,ШЯШ' Пай9°браша защита срещу • За да пи Правят Подаръци, за каквито никога 
“"ав-

• оа да ни стимулираш. Без шях бихме си Позвол- жешни. И разбира се, трябва да кажем .благоиапп'1
7пТпПмТ?л°га-9а-ЗЛе3еМ С МаСШ КОСа’ б“Х-е с" * За 9“ »" ошруйваш с цветя - еднометрови 
катанТкантараСиЮЯННО 9“ “ вглеж9аме а сшРел~ гладиоли (любимите - на майка им), докато каша на кантара. _ обичаме само Полски цветя.
ставаха9“,пиЛ^Х,НлвЯваШл А'г° мъжеше не съ“^- • Защото са Полезни вечер в леглото Когато
телефона Тна^добратГси ^ияЖлка г ° ™ °° Т““ ^ ревизията.

до тях, за да ги насърчаваме ’ _ _ Уа в9игнаш скандал. На учител каиш, която
• За да ни успокояваш. Да не снишеше, че сме бЦжият“Я “ "" МШ,рЯ’ 9ърводелешг,

жени!’ г0в°реикини’ ^ винаги е харесвал закръглени _• Зада се омъжваме за тях. Има ли нещо йо-добре

РфшШелниябюсш'на^расатшиШееоШфш1ма!шойни свеи<~ 9ЛЪЖН°СШН°
обича без силикона, такава, каквашо сме.

• За да ни ласкаят. Да

Пред телефонните им обаждания , 
петнайсет минути, за да ни Признаят, 
гареша.

• За да ни носят кафето в леглото. В

на всеки 
, че са ма

на ча-
ловна лошо.

9а ни изнервяш с неПоПравимосша си. 
Когато хвърляш мръсните си чорайи където 
падне, да иускаш телевизора Преди да са казали 
,добър вечер”.
_ * За да ни Правят бебета. Колко По-Приятно 

ош оплождане ,цн вишро”, нали?
_ * Зя 9а носят багажа, да ни отваряш вра- 
ишиш, Плащаш смешката. Накратко, да се Прав
ят кавалери.

* За да изхвърляш боклука. Точно е, че една 
работеща жена Посвещава три Пъти Повече вре-

домакинската работа, ошколкошо един 
(три четвърти е По-малко ош четири).

• За

им

ние

ме на 
мъж
— _ 9а ни водят. Загледани в картата,
тръгваш с нас на Почивка, сякаш на курс По 
ориентиране, за да се изгубят, уверявайки ни, че 
шова е По-Прякияш Път.

• За да сменяш свещите на колата. За шофи
ране и ние шофираме, но човъркането По авто
мобила не ни влече особено.

• И най-сетне за да ни напомняш, че При
надлежим към слабия Пол. Без шях без малко да 
си Помислим , че сме^силнияш Пол.

Заимствувано от сп. "Паралели"

• Зашшошо Роберш Редфорд, Мел Гийсон Том 
круз са мъже.

• За да се караме с шях.
• За да се свобождаваме.
• За да измолваш Прошката ни. Когато силно са 

поразсърдили, разтапяме се Пред огромния им букет 
ош рози, пред Приготвения ош шях сПещшлишеш,

- - _ _ уверяваш, че тази
ириготвена ош нас мусака, така изгоряла отвън а 
Почти ледена отвътре, е наПраво Прекрасна.

• За да ни изслушваш и играят ролята на Психо
аналитици. Е, ионе в началото...

ни
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СПОМЕНИ ЗА ФУТБОЛА В ДИМИТРОВГРАД На 29 ян 
шва

нуари 1997 годш 
ЕДНА ГОДИНА 

очакваната смърт на нашия мил 
баща, свекър, тъст, брат и дядо

на се на- 
от не-вр

04

ВЪЛШЕБНАТА ИГРАИнж. Миленко Андрейевич

възрастДецата и те от раРнна

игра, която и днес обичам да телаГ° Да ВКу™ °Т слаД°стта на тази 
футболното игрище Д Гледам по теле™зията и на терена, на

кански'' вТрДиам°аТч19н4я7^949 Г°Д' °бличах Фла«елката на „Асен Бал- 
срещу ЙедРинствсУ' - п!п«2 ПЪТИ °реЩУ ”РаАнички’' - Пирот и 1
нРич^;едеиДнИНвСПВи0ротидва ^3^° **«"* ^ ^ На -Ра*

С мъжете имам

хвърлих към топката и в стил „Марадона" вкарах гол с ръка.
Съдията на срещата посочи към центъра, признавайки гола за 

редовен. Но малка група, стояща зад вратата, видя как вкарах гола, 
започна да протестира. След нея всички присъстващи поискаха от
мяната му. Тогава до мен се приближи капитанът на нашия отбор- 
Стоян Стоянов Таца и ме попита как съм вкарал гола. Казах му, че 
съм го вкарал с ръка, след което изяснихме на съдията случая и той 
отмени гола. Таца беше учител, а аз ученик в горните класове. Какви 
чудесни, чистосърдечни взаимоотношения имахме.

По-късно, за мен най-добрият футболист на „Асен Балкански” за 
времена Стоян Стоянов Таца, след великолепен пробив, 

че ли танцуваше на игращето, дриблирайки на терена, със своята 
златна левачка вкара победния гол във вратата на Бабушница. Побе
дата с 1:0 на чужд терен беше като елексир за всички нас, играли в 
този мач с екипа на „Асен Балкански".

Удоволствие изпитвах срещу рекордьора и шампиона на 100 и 200 
м. гладко бягане на Република България Калинков от гр. Русе който 
играеше за железничарите на гр Цариброд, а аз като ученик играх в 
отбора на учителите на Царибродската гимназия.

Годините отлитат. Много нови състезатели

РАТКО ПАВЛОВ 
от Пирот (1924-1996)

времето неумолимо 
к не може да заличи 

ените за неговия мил лик,

всички като
Макар че 
тече, все па 
спом
КОЙТ1
сърца. 
Опечалени: сес 
дъщеря със сем

о вечно ще носим в нашите
паланка, Бабушница™ЦаР"бр°Д' П"рот' Бела
Раднички”иМПпо!^У ПаунА Пари3' Цикан и други знаменитости на 

дру?и и „Пролетер -Пирот, срещу Пиджика от Бела паланка и
три и братя, син и 
1ействата си

На 8 февруари 1997 година се 
навършва ЕДНА ГОДИНА от 
ненадеГ 
нашата 
дъщеря

Величко Манолов и други, с някои от които играхме и в мъжкия състав.
чудесни мигове имам, когато играех заедно с много изявени фут- 

болисти на „Асен Балкански” като: Петър Денков, Никола Станков - 
джими, Кирил Брезнишки, Младен Еленков, Сава Тасич, Тодор Соко
лов - Франьа, Стоян Стоянов - Таца, Александър Леков, Ратко Драгиев 
- Отунти, Богдан Димов и други. В този период имаха отлични изяви 
вратарят Никола Йотов, централният защитник Никола Спасов, по
лузащитникът, Илия - брзи воз, нападателите Сърбислав Златкович, 
Борис Рангелов - Мешко и други. Спомням си за меча в Бабушница, 
срещу едноименния отбор. Играхме на игрище на слабо наклонена 
ливада. Първото полувреме завърши 0:0.

През второто полувреме отличния защитник Никола Станков - 
„Джими”, вдигна полувисока топка пред вратата на Бабушница,

са минали с екипа на 
„Асен Балкански". Сменят се поколоние след поколение. Футболът е 
вечен, а ние сме земни.

Прекрасна е инициативата и осъществяването на срещи между 
ветераните на „Асен Балкански” и ФК „Левски -1914" от гр. София. 
Първата среща, играна през юли 1996 год. в Димитровград завърши 
3:3, а на 12 X 1996 год. се игра втората среща на стадион "Георги 
Аспарухов", на герена в гр. София, и заврши 2:1 за „Левски 1914".

Чудесно би било, ако и елитният отбор на ФК „Левски 1914" 
посещава китния градец Димитровград (Цариброд).

На днешното поколение и на бъдещите футболисти, деятели и 
любители на футбола в град Димитровград, желая нови успехи, спо
койствие, мирен и съзидателен живот, както и израстване на нови 
футболни таланти от непресъхващия извор в този чудесен край.

ИСКРА РАДОЙЧИЧ 
(1956-1996)

ден в 10 часа ще посетим 
й къща на димитровград- 

гробища и ще положим 
Каним близки и познати да

С най-добри чувства от бившия футболист на ,Асен Балкански" - 
инж. Миленко Гьоргьа Андрейевич, София.аз се

На този 
вечната 
ските 
цветя, 
ни придружат. 
Опечалени: съпруг 
Марика, баща Мил 
роднини

РАЗГОВОР с повод

ГИД" Е ЕДИНСТВЕНОТО РАБОТНИЧЕСКО СПОРТНО ДРУЖЕСТВО Илия, майка 
е и останали

“Рекорд”, “Вулкан”- изтъква Ди
митров.

гума” от Рума. Тази година ще се 
опитаме в надпреварата за футбол
ната купа па Югославия, защото 
сме убедени, че имаме сили за това.

© Какво ще поръчитс на мла-

Едииствено работническо спо
ртно дружество (РСД) на терито
рията на бившия Нишки регион е 
РСД "ГИД” в Димитровград.

Основано е още през 1985 го
дина и от тогава непрекъснато ра
боти при твърде трудни условия.

В тези зимни дни, когато и 
предприятието много не работи, 
намираме време за разговор с пред
седателя на дружеството Славча 
Димитров.

- Нашето дружество повече от 
десет години успешно работи и 
постигна добри резултати, както 
на общинско равнище, така и по- 
широко. Най-големите резултати? 
Миналата година заехме трето мя
сто на Гумна дата в генералното 
класиране в конкуренция от 18 кау
чукови предприятия като “Тигар”,

На 30 ян 
навършва 
смъртта на нашата скъпа и не- 
прежалима

уари 1997 година се 
ЕДНА ГОДИНА от• На кои принцип! 

състезава дружествот<
- Ние сме класическо спортно 

дружество, което се състезава в 
своя дивизия, играе лига система. 
Работим в десетина секции и учас
тваме само в работнически спор
тни игри. Занапред трябва да подо
брим работата на секциите и да об
разуваме две нови - волейбол и те
нис на маса за жени.

аботи п се

дитс?
- Призовавам младите заети да 

се запишат в някоя от нашите сек
ции и да омасовят спорта в пашата 
трудова организация и в общината. 
Естествено за това ни трябват па
ри. Ако получим достатъчно от 
синдиката, в чиито сме редове и от 
Съюза на спортовете, чиито сме 
членове, тогава заплануваните ак
тивности ще осъществим много по-

о С кои фирми най-много сът
рудничите?

- В града почти с всички пред
приятия, но най-много с “Тигар” от 
Пирот и “Вътрешна автогума” от 
Бабушница. В момента преговар
яме с “Вулкан” от Ниш и “Нова

ВЕЛА ТАНЧЕВА 
от с. Поганово

успешно и сигурно ще постигнем 
по-добри резултати.

Много успех! По този повод дадохме панихида 
на 11 януари на гробищата в 
Поганово.
С гордост и благородие вечно ще 
си спомняме за Твоя светъл лик и 
добрина.
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Иван, син 
Нота, дъщери Милка и Криса, 
снаха Цветанка,зетьове Предраг 
и Златко и останали нейни близки 
и приятели

Д. Ставров

Славча Димитров

ИЗЧЕЗНАЛИЯТ РАНГЕЛ МИТОВ ОТ БОСИЛЕГРАД 
ИЗВЪРШИЛ САМОУБИЙСТВОСПОРТНИ новини

• ДУШИЦА ДЕЯНОВА, спортист Но1 в Димитровград, се класира 
на трето място при избирането спортист на Пиротски окръг на проведе
ната на 10 януари манифестация в Пирот. За най-добър спортист 
окръга е провъзгласена Миряна Илич - боди билдинг - от Пирот, све
товна вицешампионка, балкански, медитерански и югославски 
първенец, съгласно гласовете на комисията, слушателите на радио Пи
рот и читателите на вестник “Слобода . На второ място е Владимир 
Костич от Пирот, състезател в мото крос. АНИТА АЛЕКСОВА, която 
също бе в конкуренция, се класира на седмо място.

• ЗА НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЙОР е провъзгласен Миле Томич от ФК 
“Раднички”, на второ място е Предраг Стояпович от бокс клуб в Пирот,

АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ, треньор на АК “Железничар от

Бедата ге "качила" 

на бесилката?
на

На 1-ви февруари 1997 година се 
навършват 40 ДНИ от смъртта на 

баща, свекърнашия скъп съпруг, 
и дядоРангел Митов (46) от Босилеград, работник в тукашното 

предприятие “Кварц”, който безследно изчезна на 13-ти т.м. из- 
връши самоубийство чрез обесваме. С голяма упоритост работ
ниците на тукашното Отделение на вътрешните работи, роднини 
и приятели го търсиха шест дни и на седмия ден го намериха 
милиционери на бесилка на киломеър от къщата му.

Не еа известни мотивите, които са накарали Митов да прек
рати живота си. Тайната е още по-голяма, щото 
какво писмо. Известно с, чс в утринните часове в деня на изчез
ването казал на съпругата си Рада, че го боли главата и че ще 
замине на лекар. Лекарска помощ не е потърсил и най-вероятно 
тогава заминал в горичката в Рисовица.

«и:? Iа трет е
Димитровград. „ _ » п

• ОТБОР НА ГОДИНАТА в окръга е ФК “Раднички от Пирот, 
втор е хандбалният отбор на “Първи май” от Пирот, а трето място делят 
ШК “Прогрес” от Пирот и АК “Железничар” от Димитровград.

• СПОРТНО СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА е мотокроса във Войне-
говац край Пирот, а СПОРТНО НАЧИНАНИЕ НА ГОДИНАТА с 
формиране на женски футболен отбор “УКРАС от Бела Паланка. 
ГОДИШНА НАГРАДА получи хандбалният отбор па Първи май , 
който се е класирал в първа дивизия, но поради недостиг на зала е 
отстъпил мястото си па друг отбор. __ _

• ТИТЛАТА НАЙ-ДОБЪР СПОРТЕН ДЕЯТЕЛ е присадена 
равноправно на ЧАМИЛ АРИФИ. директор на ФК “Раднички 301 АН 
ГЕРОВ спортист и обществено-политически работник и ИОВИЦА
^0<^^СЕМ СПОРГИСГИ^^ЕЖДУ^КОИТО^^^ЙКОЛА ИВАНОВ 
баскетболист от Димитровград равноправно са поделили наградата 
“ТЕЗИ КОИТО ИДВАТ”. Признания са получили и бройни спортни 
деятели, войници-спортисти, спортни педагози... Генерален спонсор ма 
тази манифестация са били вестник “Слобода и радио Пирот.

• НА РЕПУБЛИКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО по шахмат за.млади 
Ниш от 11-15 януари тази година, ВЛАДАН ИГИ I от

— - Учас-

ХГл:
не оставил ни-

■ •

КОСТАДИН ДИМИТРОВ 
преподавател в пенсия 

от Босилеград
ПОМЕНЪТ ще се състои в 10 часа 
и 30 минути на гробищата в с. 
Райчиловци. Каним близки и 
познати да ни придружат. 
Времето минава неумолимо, а 
мъката по Теб е все по-голяма. 
Нищо не може да заличи спо
мените на Твоята доброта, чест
ност и човеколюбив. Ти беше и ще 
останеш вечен пример как се 
ценят човешките стойности. Веч- 

одарност и 
а Ти памет!

Роднини и близки казват, че семейството нп Митов с три 
невръстни деца едвам свързвало краищата и че тъкмо бедата го 
накарала да сложи край на живота си. Известна сума пари взел 
назем от приятели и нямал откъде да ги върне. В деня, когато 
изчезнал, трябвало да замине на двумесечен затвор поради не- 
въриат дълг от 200 динара.

Макар че, материалното му положение е било трудно, той не 
помощ. В Червения кръст в Босилеград казват, че ми-искал

палата година едвам го накарали няколко пъти да му дадат хра- 
В Центъра за социална работа не подавал молба 

за парична помощ. А трябвала му. И всички знаели, че му е нужна, 
и че семейството му живее на ръба на егзистеицията.

нителни стоки.
на благо поклон пред

Димитровградстенели пето място с шест точки от девет кръга.

ГОРАН И ГИ Ч, така че Димитровград сега има

светлат
~вите могат 

качила” тоя
Живите не могат да поръчат на мъртвите, но мърт 

на* живите. Още повече ако бедата наистина с ‘ Г" 
босилеградчанин на бесилка.

Вечно скърбящи: съпруга Марика, 
син Мишо, снаха Миряна, внучки 
Мария и Ана

тваха
първенство. По време 
който това звание получи 
двама - Игич и Младен Алексов.

на
В. Б.

Д. С.
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саТиРа * забава

КОНЬ СЕ КОВЕ
Тамян се бсо запеклл вечнмка инкикяв празник <)а не 

признавам и Па се вачам здравата за работу кит сте ти 
дойде аСгьр от сват Го,у из Строшену чешму: „Майно како 
знайеш да знайеш, ама за Старуту Нову юдину не дойдеш 
при мене. Има да се изненадаш тека, та да помниш за цел
живот." „ я

Откако доби абгърат, ебе ми не па мисъл, с кво може да 
ме шие и ад и сват Гога за цел живот. Я претури преко главу 
две световне воине и три моие женндбе, иедну световну 
ннвлацто и два пописа за данък, женил съм синове и черкъе, 
разженувал съм, закопал съм йедни мони и двопи на женете 
родителие, варил съм се и пекъл на коджамнтн дереджета*, 

,отви иедну 11ову годни, с кво ли че се помни за цела е то ои
живот? ^

А йоще малко и да заборавим: у абърат опис поручил да 
клоиотар от овнато?а гцо ми води 

овцете, отиубаво дрънк<1л и се чуло надалеко кша он дърика. 
Това ме беше дибидуз шашардисало, ама я си помисли: че 
нрави некикву комендию, та затова тражи клонотарат.

Йедва дочека да се смъркне, поиздокара се, стисну недън 
бирлък с ланско вино, на право у Строшену чешму при сват 
Гогу. На ноодък бабата ми рече да наминем при овцете и 
кривете и да им турим сенцс, оти може целу ноч да лочемо, 
па на иутре дън да не се дидза рамо да ))и рани. Ако не беше 
рекла стео да отидем без клонотарат, ама тека ка улезо у 
кошаруту - сети се.

Кит доидо, гледам сват Гот ме чека на портуту 
издокарал се, узел вунию кико лонац /олема. Щом доидо, 
грабну ми бирлъкат, утърча унутра, а на мене ми рече да 
?а чекам. Смислил и е некикъв маитаплък, рско си, айде да 
му по идем по атърат.

Свате, че идсмо у „ Паркат“ !
- Чекаи, нема ли при тебе да чекамо Новуту юдин?
- Нема'. Че идсмо на дсмонстрацию ...
- Я не се майтапи ква те демонстрация нашла, против 

кот че демострирамо и за кво?
- Против никога и за нищо. Баш затова че идсмо. 

Нашата опозиция заказала митинг...
- Чекай свате, оно я немам мого време, а.и а еве втори 

месец гледам по телевизнюту демонстрираш по Ниш и 
Белград, ама там кажу не било све у ред с изборите. А тука 
при нас колко знам минуше по ред, избрамо и одборнини и 
скупщину преди цел месец?

- Ма ней е важно това, свате! Важно йс нийс да отидемо, 
а там че видимо...

- Значи, видела жаба конъ се кове. на и она дигла ногу! -

понесем големият

т •

5 Къщният праг е най-голямата план
ина.ОВЧАРСКИ

МЪКИ ❖ •>
Всички победи започват с победата над 
себе си.Старият овчар изпразни 

опинците
самотно стадото не бива 
да скита
нов овчар се търси 
но овенът водач не се нита. 
Новакът по табиет сгласи 
кавала
овчарски мелодии извива - 
ечи синора
Каблешко не в мелодията, 
а по Рогуша се увлича, 
неговата скъпа изгора.
Псувни и закани, 
зло куче и дебела тояга, 
нуапи-щури, нищо не помага 
пустото стадо пръсне се веднага. 
Най-сетне овчарят намери колая; 
бръкна в торбата, шепа сол извади. 
Запъти се той през цветни ливади 
след него Каблешко вакло стадо 
води
до него Рогуша да мръдне 
да трепне
и нещо за солта му шепне.

ГО ❖ <•
Аесно е край чашката герой да бъдеш.❖*
Който се направи на овца, вълци го 
изяждат. ❖❖
Думите трябва да мерим, а не да 
броим.

Тежко е на вълка, ако не го лаят, и на 
героя, ако за него не говорят.

Мисли както си искаш, говори както 
трябва. * рско я.

Че видимо чийи краци чс се дидзаю, айде пооди... 
Пойдомо къ.мто „Паркат“, а оно милиционери ко плева: 

нейе за распраяньс: опасали с два реда игрището.
- Свате - дърину зарукав сват Гогу. - Нс.иой да ме лъжеш, 

против кога йс све това?
- Против све! Окай само „Долс!"
Кико против све?
Сват Гога не .ми одговорн, грабну вуниюту, узе ми кло

нотарат из рукъс, удърнка се и поче да се дере из вуннюту, 
та жилете да му пукну:

- Долс данъците и данъчното!
Долссс! - загър.мс от све стране.
- Долс Истрибуцня и сметката за струюту! - окну

По-добре е да се обичате отдалече, 
отколкото да се мразите отблизо.❖ V

Който дявола със свещ търси, той ще 
го и намери. я ми кажи

нс бери гайле...

Който бързо пресъжда, бързо се и 
покайва.

Радко СТЯНЧОВ Избор: Д. Кръстим

СТ* АСЕН Р па
он.ОЧАКВАНЕ - Долссс!- гърми от наоколо. 

После Щом рече нской „Долс" , сви окаю „долс"
СУ чули кво трева да падне долс. Прстурам я по главу кво да 
изокам, па рско айде да се майтапим. Грабну вуниюту 
сват Гогу и изока колко ме глас държи:

- Долс тия що ни разкарую за нищо по Паркат!
- Долеещ Окаю от све стране.
- Долс бабата що ми меси глетав леб!
- Долссс!
Гня до мене ватите да се смею, ама ония що су подалско, 

щом чую „долс", нс чекаю да чую кво че кажем, одма загърму 
у йсдън глас: „Долссс!"

- Свате - дърппу ми вуниюту сват Гога - кво окаш?
- Окам против това що дома не смсйем думу да кажем. 

1и нали рече: важно йс да се ока! Важна йс гюрунтията!

и ако не

-С с<гурно много
МУ ЬЯР&ЛТЕ. .

• - оьак&а/че
НЕ-ГО НЯКои от

ЗАЛЪК. .—о:
-А не ...
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