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ВЕСТНИК Н А БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ПЪРВАТА КОЛОНКА
-ПОВОД 28 МАРТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МИЛОШЕВИЧ ПОЛОЖИ ВЕНЕЦ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА НЕЗНАЙНИЯ

СОБСТВЕНИ
ЧЕСКАТА

ТРАНСФОР
МАЦИЯ

Единството ма Сърбим 

е предпоставка за стабилно 

и успешно развитие “КГшит
ЩшШЯШ

II!.Откакто правителст
вото на Република 
Сърбия изнесе на 

публично обсъждане ра
ботната версия на Закона 
за собственическата тран
сформация, този проблем 
се намери в центъра на 
вниманието на политичес
ката общественост, на 
юристите и икономистите, 
научните и стопанските 
дейци, работниците...

Още първите консулта
ции с представители на по
литическите партии и раз
искванията в научните и 
стопански кръгове показ
ват, че този проект до гол
яма степен е приемлив за 
всички. Това можеше да се 
очаква, тъй като той и като 
работна версия е резултат 
на съгласувани становища 
на правителството, сто
панската камара и синди
катите. Освен това него
вите креатори имаха въз
можност да използват по
ложителните и отрицател
ните резултати от различ
ните модели и опити от ос
таналите страни в транзи- 
ция.

По повод 28 март - празника на Република Сърбия - пред
седателят Слободан Милошевич положи венец пред 
ника на Незнайния герой на Авала.

“28 март 1989 година утвърди народната победа в борбата 
за единството на Сърбия. Единството на Сърбия беше пред- 
поставка за нейното същес твуване в периода на острата криза *• 4:
и разпадането на предишна Югославия .а днес е предпоставка
за нейното стабилно и успешно развитие в условията на мира Ш
и свободата” - написа председателят Милошевич във въз- '■

памет- ; <

поменателната книга.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА ДРАГАН ТОМИЧ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ДЪР
ЖАВНОСТТА НА СЪРБИЯ

СЪРБИЯ ЗАПАЗИ ЕДИНСТВОТО И ДЪРЖАВНОСТТА СИ
Под водачеството на председателя Милошевич победи опцията, която се застъпваше за равноправието на Сърбия с 
останалите републики на предишна Югославия

По повод 28 март - Деня на държавността на Република на останалите републики в тогавашната федерация - каза той и 
Сърбия - по първа програма на Радио Белград беше излъчен добави, че това е направено с подмолната цел да се разбие 
разговор с председателя на Народната скупщина на Сърбия Дра- югославската федеративна държавна общност, което потвър- 
ган Томич, в който той между другото подчерта, че с консти- диха и събитията през изтеклите няколко години. За разлика от 
туционите амандмани от 1989 година Сърбия утвърди единст- западните републики, които открито действаха в тази насока,

Сърбия винаги се застъпваше за единството и опазването навото и държавността си.
- Благодарение на голямата прозорливост и държавничес- предишна Югославия, 

ката мъдрост на председателя Милошевич не позволихме Сър- Коментирайки твърденията, че Сърбия и председателят Ми- 
бия да стане полесражение на гражданска война. Под водачест- лошевич са главните виновници за разпадането на предишна 
вото на Милошевич победи опцията, която се застъпваше за Югославия и за войната, Томич каза, че от действителните ви- 
равноправието на Сърбия с останалите републики на предишна новници не може да се очаква да обвинят себе си. Те прехвърлят 
Югославия и затова не може да се каже, че на Осмия пленум е вината си на други и особено на “човека, който на всяка цена

настояваше да осуети разпадането на Югославия, разбиването на 
Югославия и целия този хаос”.

Във връзка със сръбско-албанските отношения и положе
нието в Косово и Метохия председателят на парламента изтък-

лобедила националистическа опция, както ни подмятаха, каза
- Целта ни е с този за

кон да повишим ефектив
ността на стопанската де
йност и допълнително да 
мотивираме работниците 
за създаване на по-голямо 
обществено богатство - из
тъкна премиерът Мирко 
Марянович, представяйки 
работната версия на Зак
она.

председателят на парламента.
Томич изтъкна, че предишна Югославия не се е разпаднала, 

а е разбита и че историческата подготовка за тази операция е 
извършена още с гласуването на югославската конституция през на, че “Сръбия е учредена като държава на всички граждани и 
1974 година нейната Конституция гарантира свободата на всички . Сърбия

- С тази Конституция на двете покрайнини в Сърбия бяха води политика на равноправие и мир, Сърбия и сръбският народ 
дадени елементи на държавност и самостоятелност, поради ко- искат да имат същите нрава както и всеки друг народ в Европа - 

Сърбия изпадна в неравноправно положение по отношение да живеят и се развиват свободно, каза топ.сто
СПОРЕД ДАННИ ОТ СЪЮЗНИЯ ЗАВОД ЗА СТАТИС
ТИКА

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

Не оспорвайки тези не
гови цели, някои от кри
тиците му забелязват, че 
процесът на собственичес
ката трансформация е 
доста бавен и продължи
телен и че дава големи 
привилегии на онези, ко
ито са участвали в създа
ването на обществената 
собственост. Тази концеп
ция на Закона обаче не 
случайна и тя също има 
точно определени цели. С 
такива решения трябва да 
се осуети онова, което се 
случи в някои страни в тра- 
нзиция - собственическата 
трансформация да се вър
ши неорганизирано и сти
хийно, което имаше за по
следица разруха на наци
оналното стопанство и го
леми социални вълнения.

През март цените са 
покачени само е 1 процент

Проект за развойната 
стратегия на републиката до 

2010 година Най-новите данни от Съюзния завод за статистика показ
ват, чс през март цените на дребно са увеличени само с 1 
процент по отношение на февруари, заяви Миряна Ранкович, 
помощник-директор па завода, на пресконференция в Бел
град тези дни.

През изтеклия месец най-вече са покачени цените но 
селскостопанските стоки - 7,9 процента. С 1 на сто са по
скъпнали изделията на хранително-вкусовата промишленост, 
а цените на промишлените стоки отбелязват увеличение от 
0,8 процента. С 0,9 процента са поскъпнали услугите, е 0,1 
процента са намалени цените на питиетата. При цените на 
селскостопанските стоки се забелязват типичните сезонни 
осцилации. Поевтинели са картофите, фасулът, морковите, 
спанакът
поскъпнали доматите, краставиците, зелето, зелената салата 
и портокалите.

Наблюдаван по републиките, мартенският ръст на цените 
изглежда така: Черна гора - 3,6, Сърбия - 0,9 процента.

Според статистическите данни жизнените разходи през 
март са увеличени с 1,5 процента. _______

В този документ ще бъдат дефинирани стратегическите 
основи, насоки, критерии и методи за иасърчваис и про
филиране на дългосрочното развитие на Сз.рбия

На заседанието си от 27 март правителството на Република 
Сз.рбия взе решение веднага да започне изработка на големия 
ппоект “Стратегия на развитието на Република Сз.рбия до 2010 
година с перспектива до 2020 година”. Изработката на проекта 
ше се координира от Републикансия завод за развитие.

Правителство оцени, чс на Сърбия е необходим един такъв 
ппоект, защого нашата страна скоро ще се върне на световния 

възобнови членството си в световните гз.рговски, 
политически организации и по този начин ще се 

нови вз.зможности за динамично обществено-ик- 
Сз.рбия, Затова в документа трябва да 

основи,насоки, критерии и

е

орехите, ябълките, лимоните и яйцата, а са
пазар и ще 
финансови и 
откроят
ономическо развитие на 
бъдат дефинирани стратегическите

иасърчваис и профилиране на дългосрочното разви- 
нашата република.

методи за 
тис наВенко Димитров



ВЛАЙКО СТОИЛКОВИЧ И ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ ВОДИХА РАЗГОВОР В СТОПАН
СКАТА КАМАРА НА СЪРБИЯ

ОТ РАЗГОВОРА ПЕТЕРСЕН - МИЛУТИНОВИЧ В КО
ПЕНХАГЕН

СРЮ И БЪЛГАРИЯ ИМАТ РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ДА СЪЗДАДАТ СВОБОДНА ЗОНА
СР ЮГОСЛАВИЯ РАЗЧИТА 
НА ПОДКРЕПА ОТ ДАНИЯ

За да осъществят амбициозните цели па взаимното си сътрудничество, двете страни трябва да 
развиват кооперирани отношения, да създават съвместни предприятия и заедно да излизат на 
трети пазари

Съюзна република Югославия и Република 
България имат реални възможности да създа- Захариев най-напред изтъкна, че това е нелра- 
днт свободна зона и да осъществят годишен вителствена организация, която сс занимава с 
стокообмен от 500 милиона долара. усъвършенстване на отношенията в областта

Това беше изтъкнато в разговора на прсдсс- на културата в най-широкия смисъл на думата, 
дателя на Стопанската камара на Сърбия но също така установява и стопански връзки 
Плпйко Стоилкович и директора на фондация преди всичко между съседните страни. Той е на 
“Славяни ” от София проф. д-р Захари Захариев, мнение, че още в началото на идната година 
който се води в СКС към края на март. Оьбессд- София и Белград трябва да подпишат сло- 
ницитс изтъкнаха, че тези цели, макар и дъл- разумение за създаване на зона за свободна 
госрочни, са реално осъществими и затуй сто- търговия. Според негова оценка една от иай- 
панскитс предприятия и държавите органи и важните задачи на двете страни е да изграждат 
институции на двете страни още сега трябва да непрекъснато стабилни взаимни отношения, 
насочат усилията си към тяхната реализация. Фондация “Славяни е съдействала при съз-

Миналогодишният стокообмен между СРЮ даването на няколко смесени банки и устано- 
п България възлезе на около 278 милиона до
лара и е малко по-голям в сравнение с 1991 Русия, Украйна и Южна Корея. Със съдействи- 
годииа. Занапред стокообменът трябва да бъде сто на тази фондация на 5 и 6 април в София ще 
уравновесен, понеже нашият внос от България заседава Международен форум за черната 
е много по-голям от износа ни в тази съседна металургия, в който ще участват представители 
страна, изтъкна Влайко Стоилкович. Той под- на руски, украйнински, полски, чешки, словаш- 
черта, че амбициозните цели на югославско- ки, 
българското икономическо сътрудничество 
много по-лесно могат да се осъществят ако две- ще организира наскоро в София промоция на 
те страни занапред развиват кооперирани от- книгата “Ден и нощ” от проф. д-р Мира Марк- 
ношения, създават съвместни предприятия и за- ович. 
едно излизат на трети пазари.

По неоснователни причини н» нашата страна не сс дава 
възможност да участва пълноправно в дейностите на ОССЕ и да 
нормализира отношенията си с Европейския съюз

По-нататъшното развитие 
на сътрудничеството и отно
шенията между Кралство Да
ния и Съюзна република Юго
славия, включването на СРЮ в 
дейностите на Организацията 
за сигурност и сътрудничество 
в Европа (ОССЕ) и възстано
вяването на отношенията й с 
Европейския съюз (ЕС) - това 
са били централните теми на 
разговора между датския вън
шен министър Ниле Хслвег 
Петерсен и шефа на югослав
ската дипломация Милан Мн- 
лутинович на 26 март в Копен
хаген.

Представяйки фондация “Славяни”, Захари- В стремежа ни да възста
новим връзките си с ЕС ние 
разчитаме на подкрепа от Да
ния, каза Милутинович н изра
зи надежда, че ЕС наскоро ще 
активизира така наречените 
автономни тръговски мерки 
към СРЮ.

Подчертавайки 
телното отношение па нашата 
страна към инициативите па 
Европейския съюз за полити
ческа стабилност и сътрудни
чество в югоизточната част на 
Европа, Милутинович изтък
на, че Дания уважава конструк-

положи-

вяването на делови връзки с предприятия от

Югославският външен мнн- 
р оцени разговора 

гата си от Дания като “твръде 
конструктивен и откровен \

- Казвахме си всичко, което 
имахме да си кажем. Датският 
външен министър добре разб
ра нашите становища и затова 
се надяваме, че това ще има 
влияние върху по-нататъшно
то отношение на Дания към на
шата страна н ще насърчи раз
витието на билатералните ни 
отношения. Като председател- 
ствуващ на ОССЕ, тон разбра и 
нашите оценки и становища за 
отношението на тази органи
зация към СРЮ и обратно - за
яви Милутинович.

В разговора е постигнато 
съгласие двете страни да подо
брят двустранните си отноше
ния, особено икономическите, 
и да насърчават непосредстве
ните носители на междудър
жавното сътрудничество. Ми
лутинович е запознал домаки
на си с приоритетите в юго
славската външна политика и 
подготовката за коренни ико
номически и обществени ре
форми в нашата страна.

Двамата министри са обсъ
дили и въпроса за нормализа
цията на отношенията между 
ЕС и СРЮ и са констатирали, 
че развитието на югославско- 
датските отношения трябва да 
бъде и принос за преодолява
нето на този проблем.

с коле-истъ

македонски и югославски предприятия. 
Захариев оповести, че фондация “Славяни”в
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ВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО ПОЛУЧАВА ФИНАНСОВА ПОДК
РЕПА ЗА РЕФОРМАТОРСКАТА СИ ПРОГРАМА0:
СВЕТОВНАТА БАНКА ЩЕ ОТПУСНЕ 290 

МИЛИОНА ДОЛАРА
И1Й| •::т

• С Международния валутен фонд България сключи стенд-бай споразумение за 510 милиона 
долара • От Парижкия клуб на кредиторите е потърсено да репрограмира част от българския 
дълг в размер на 2 милиарда долара • Властта в България временно конфискува луксозни коли, 
за да се утвърди дали не са крадени

По всичко личи, че времен
ното правителство на Стефан 
Софиянски е повело България 
към изхода от острата иконо
мическа и политическа криза.
Това твърдение подкрепят ин
формациите за отношението 
на международните финансови 
институции към реформатор
ската програма на временното 
българско правителство, а съ
що така и някои акции на но
вата власт на “домашен терен”.

Световните осведомителни 
агенции предадоха от Вашин
гтон, че Световната банка е го
това да отпусне на България

Милан Милутинович

тивната роля и приноса на СРЮ 
за стабилизирането на положе
нието и развитието на мирния 
процес в предишна Югославия. 
Факт е, каза по-нататък юго
славският външен министър, 
че през изтеклия период СРЮ 
даде голям принос за реализа
цията на основните цели на 
ОССЕ и за сътрудничеството, 
мира и сигурността в региона. 
Но и по-нататък, по неоснова
телни причини, на нашата ст
рана не се дава възможност да 
се включи пълноправно в дей
ностите на ОССЕ и да нормал
изира отношенията си с 
Европейския съюз.

290 милиона долара като фи- тази международна финансова 
нансова подкрепа на икономи- институция е готова да окаже 
ческите реформи в тази страна, финансова подкрепа на амбн- 
След разговорите на предста- циозната програма на сегашно- 
вителн на Световната банка с то българско правителство, 
делегация на българското пра- понеже оценява, че в нея са на- 
внтелство начело с премиера белязани коренни реформи и 
Стефан Софиянски. конто са необходимите мероприятия за 
водени през миналата седмица, стабилизация на стопанството, 
от седалиштето на банката е България неотдавна сключи 
издадено съобщение, в което стенд-бай споразумение с Ме-, 
се потвърждава, че бордът на ждународния валутен фонд 
директорите е обсъдил реше- (МВФ) за 510 милиона долара 
нието за отпускане на споме
натата сума.

В съобщението на Светов- зацноннн ефекти, 
ната банка се подчертава, че

и други видове помощи, от ко
ето също се очакват стабили-

Тези дни властите в София 
съобщиха, че от Парижкия 
клуб на кредиторите е потър
сено да репрограмира част от 
българския дълг в размер на 2 
милиарда долара.

Във вътрешната си полити
ка новата българска власт съ
що предприе многобройни ак
ции, а вниманието на домаш
ната и чуждестранната обще
ственост тези дни беше привле
чено от неочакваната конфис
кация на луксозни коли. Тази 
акция се провежда с цел да се 
уточни дали тези коли са на
бавени по легален начин или са

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН

2500 „СИНИ КАСКИ” ЗА АЛБАНИЯ
Войници от няколко европейски 
доставянето на хуманитарни помощи в продължение на три ме
сеца

страни ще осигуряват

400 000 албанци са 
застрашени от гладСъветът за сигурност на тушат насилието в страната и 

Организацията на обединените да осигурят доставки на хума- 
нации гласува тези дни резолю- нитарна помощна гражданите, ..
ция, въз основа на която в Ал- на които тя е най-необходима. Мисията на Организацията на обединените нации в Ти-
бания ще бъдат изпратени Президентът Сали Бериша рапа съобщи па 1 април, чс около 400000 жители на Албания 
международни сили със задача- призова международните хума- са застРашени от недоимък на храна. Затова предста- 
та да осигуряват доставките на нитарни организации и разпи- вителите на световната организация ще започнат да разпре-
хуманитарни помощи и да под- тите страни да изпратят чаено- Делят хуманитарни помощи и преди идването на мултина- откраднати в чужбина и про- 
помогнат политическите уси- скоро обещаната помощ в хра- Ционалните сили в тази страна. дадени в България. Според ду
лия за избавяне на тази страна на и при това се застъпи и за .. На пресконференция в албанската столица шефът на мите на министъра на вътре- 
от хаоса на гражданската вой- изпращане на международни Мисията на ООН Пол Хеберт заяви, че около 140 000 най- шиите работи Богомил Бонев 
на Резолюцията е подкрепена сили в Албания, които да бедни албанск» семейства с около 400 000 души не са в това е един от начините да се 
от 14 страни-членки на Съвета създадат условия за безопасно състояние да си осигурят най-елементарна екзистенция. Ал- пресекат каналите на нелегал- 

-амо пРеДста- и справедливо разпределение 6апия има 3,4 милиона жители. ната търговия с луксозни коли,
вит елят на Китай се е въздър- на хуманитарната помощ. В на- 1 ------------------------------------------- ------------ откраднати в чужбина, която
текст, чеГЛкариУзаатНаев°АлбанГ; пртде-гавителитеГоССЕ във 33 8 АлбаНИЯ "РвД-авллва за- бъдат включени около 2500 ак- осоТнГго^Гр” Ж 
аътрешиа работа „а тази В^на се съглГихТда органГ “Го ^ГиГиз“ ~ "същ„ Илкова “запас-

стРава • ират една такава операция и * I мож«Да "Редиз- ни воиници. Най-многоброй- щш, в соок от епнн месец В
Международната общност това насърчи Италия да- вик^ нова война на Балканите, ни сред тях ще бъдат италиан- началния етап на акцията под 

реши да изпрати “сини каски” в предложи резолюцията за из- Международната операция цнте, а останалите ще дойдат названието^“Комао”К "
Албания по инициатива на пращане „а “сини каски” в Ал- за доставяне „а хуманитарна от Гърция, Испания, Португа- ”увани" 500 луксозни к<шп - 
официалните албански власти, бания. В резолюцията се из- "°М°Щ В Алба"ия Ще продъл- лия, Турция, Австрия и Румъ- най много '-мерцедеси" ^бе- 
които не са в състояние да по- тъкпа че ‘Тсуманитапнятя *и три месеца. Дипломатите от ния. най много мерцедеси, оеьква, че хуманитарната кри- оон съобщиха че в нея ще ем-ве -та и джипове.

о ШштШ4 АПРИЛ 1997 г.



ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МОМИР БУЛАТОВИЧ ОТКРИ 
ВУКОТИЧ В МОЙКОВАЦ ПАМЕТНИК НА СЕРДАР ЯНКО

МИНИСТЪРЪТ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЙО- 
ВАН БАБОВИЧ ПОСЕТИ БАБУШНИЦА

СЪДБОНОСЕН ПОДВИГ В ПРЕЛОМЕН 

МОМЕНТ НА ИСТОРИЯТА КООПЕРАЦИИТЕ 
ТРЯБВА ДА ВДЪХНАТ 

НОВ ЖИВОТ НА СЕЛАТАможе д^бъгГеппиятел НП ЧИВОТ " оръж,,е’е Утвърждавано съдружието и увереността, че никой 
министър3тя^Павле^Булатович0 *11еприятел на Сърбия и обратно”, изтъкна съюзният

В присъствието на няколко хиляди граждани и 
официални делегации на Черна гора и Сърбия 
председателят на Черна гора Момир Булатович 
откри на 28 март паметник на сердар Янко Вуко 
в Моиковац. Главният площад в този град, на който 
е повдигнат паметникът, ще бъде уреден 
поменателен комплекс в чест на героичната борба 
на черногорците и сърбите против турците.

За значението на Мойковашката битка
прославения войсководител сердар Янко 

Букотич на митинга говори министърът на от
браната на СР Югославия Павле Булатович.

- Осемдесет години след славната Мойковашка 
битка бронзовият сердар Янко Вукотич пристига 
Мойковац, за да остане тук
си ръст да надвишава околните планини. Съдбата 
го е накарала да участва в няколко войни и да бъде

не
на митинга Министърът на селското, водното и горското стопанство в 

Сърбия д-р Йован Бабович говори на тържеството, което беше 
устроено през миналия уикенд по случай учредяването на зе
меделска кооперация “Бабушница” в съгласие с предписанията 
от новия закон за земеделските кооперации. В речта си той 
между другото изтъкна, че създаването на тази кооперация е 
една от предпоставките за съживяване и ускорено развитие на 
селата в Бабушничка община.

- И земеделските кооперации трябва да работят в съгласие с 
принципите на пазарната икономика, подчерта Бабович и до
бави, че правителството на Република Сърбия ще създава ус
ловия и за откриване на стопански цехове по селата.

Говорейки за пролетната сеитба, министър Бабович не се 
усъмни в успеха на ония, които трябва да свършат тази най- 
важна в момента обществена работа, понеже са осигурени 
достатъчни количества семена, изкуствени торове, защитни 
вещества и дизел гориво.

комендант в три от тях. Почти целия си живот е 
прекарал, борейки се за свободата на своя народ. 
От 1876 година, когато е подписан договор 
между Черна гора и Сърбия, започват съвместните 
борби против завоевателите. Този договор 
върдил неписания съюз между сърбите и черно
горците от древните времена, още от първите наши 
бунтове и въстания. Затова сердар Янко се е при
тичвал на помощ с войските си от Скадар до Печ и 
Джаковица и е участвал в походите на сръбската 
войска все до Брегалница. Това са блестящи 
победи.

Така, с живот и оръжие, е утвърждавано брат
ството, съдружието и увереността, че никой не мо

да бъде приятел на Черна гора, ако е враг на 
Сърбия и обратно - каза Булатович.

за съюзтич
е пот-като въз-

и подвизите на

в
навеки и с исполинския же

ОТ „ПРОЛЕТНИТЕ ДНИ НА ЗВОНСКА БАНЯ" В ХОТЕЛ 
„МИР"

ТРЕТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

От началото на годината в 

общинската каса не се вливат средства
Бисер на континенталния

туризъм
Ако се запази и занапред тази отрицателна тенденция, Изпълнителният съвет ще предложи на 
скупщината да редуцира бюджета• Възможностите на Звонска баня за туризъм и балнеолечение 

са големи, но за пълноценното им използване е необходима 
финансова помощ от републиката - заяви началникът на Пирот- 
ски окръг Нешко Маднч • Бизнесмени от Канада се интересуват 
от туристическите потенциали на този край

От 21 до 23 март в хотел “Мир” се състояха “Пролетни дни на 
Звонска баня”, манифестация, в рамките на която бяха представени 
възможностите на банята за туризъм и балнеолечение и официално 
беше открит пролетният сезон на континенталния туризъм в Сърбия 
и СР Югославия. Присъстваха голям брой домашни и чуждестрани 
журналисти, туристически дейци, представители на туристически 
агенции от цялата страна, политически ръководители и други гости. 
Манифестацията откри журналистът на “Политика” Сърба 
Янковпч, а известният димитровградски актьор Слободаи Ллексич

На 27 март т. г. се проведе настоящем нормалната дей- градска община. По този повод 
третата редовна сесеия на Об- ност на това учреждение се за- председателят на ОС Димит- 
щинската скупщина в Димит- труднява най-вече от недостига ровград г-н Никола Стоянов 
ровград. На сесията присъства- на помещения. Отчетът за ра- заяви, че тази година общината 
ха 26 отборника, които обсъ- ботата на историческия архив няма амбиции да реши всички 
диха дванадесет въпроса по за миналата година е приет ед- проблеми в тези области и до- 
дневния ред. Най-важното е, че инодушно. бави, че предвидената сума от2
отборниците приеха общинс- Решението на управител- 130 000 динара не е окончател
ния бюджет, който, в сравне- ния съвет на явното предпри- на, понеже и занапред същест- 
ние с миналогодишния, е уве- ятие “Комуналац” от Димит- вуват възможности програма- 
личен с 16,66 процента. Въп- ровград, според което Емил та да бъде допълнена с още ня- 
реки увеличението, тазгодиш- Соколов е (пре)избран за ди- кои проекти. След разисквани- 
ниятбюджете оценен като дос- ректор на “Комуналац”, е при- ята програмата е приета с три 
та рестриктивен. ето без разисквания. Същото

Председателят на Изпъл- се отнася и за отчета за рабо
тата на това предприятие през прието решение, отнасящо се 

до размера на таксите, които се

приветства от терасата на хотела гостите с наздравица на шопски 
диалект.

Поздравявайки участниците 
в “Пролетните дни на Звонска 
баня”, началникът на Пиротски 
окръг Нешко Мадич изтъкна, че 
тази баня напълно заслужава да 
се нарече бисер на континентал-

не само в Пониша- ШШШшяМ.

гласа против.
На сесията е обсъдено и

нителния съвет на Общинска
та скупщина г-н Зоран Геров изминалата година, 
уведоми присъстващите, че от 
началото на тази година в бюд-

: 'Ш?:

Кой дава, а кой получава...жета не постъпват средства. 
Ако тази отрицателна тенден
ция се запази и занапред, Из
пълнителният съвет ще пред
ложи на скупщината бюдже
тът да бъде редуциран.

На сесията е обсъдено и

Щяния туризъм 
вието, но и в цялата стрна. Тя е . Общинският бюджет през тази година възлиза на 8 602 397 

динара. Ако изключим средствата, придобити по допълнителни 
критерии (член 7 от Закона за средствата от Републиката), тогава 
най-много средства в общинската хазна се вливат от данъка върху 
оборота и услугите - 1 821 770 динара. Или: от различни видове 
данъци ще бъдат събрани общо 2 310 246 динара. От разни видове 
такси се събират 1 630 (XX) динара, които се считат за локални явни 
приходи в общинската каса. Към това се добавят останалите явни 
приходи (между които вече споменатите допълнителни средства въз 
основа на чл. 7 от Закона, на стойност от 3 337 2(Х) дин), възлизащи 
па 4 657 2(Х) динара и пренесените от миналата година 4 951 дин.

И докато в приходната част има само 18 позиции, в разходната 
част па бюджета се явяват дори 55 ползващи средствата. Най-много 
пари са предвидени за комунална, пътна и жилищна дейност и то 2 
632 797 динара. В тази сума се съдържа един милион динара, които 
се доставят от Министерството на спорта за строежа на спортната 
зала. На второ място е общинската управа, за която са предвидени 
1 460 (XX) динара. За Центъра за култура, за редовна дейност са 
предвидени 338 6(Х) и за инвестиции 100 хиляди динара. За радиото 
(и телевизията) са предвидени почти същите средства както за 
Центъра - 345 хиляди за редовна дейност и 20 хиляди за инвестиции. 
Увеличението на средствата през тази година, както и при ос
новното образование (390 хиляди за редовна дейност и 170 хиляди за 
инвестиции) е обяснено с факта, че те през миналата година са имали 
значително по-малко средства за инвестиране. С повече от сто 
хиляди в сравнение с миналата година са увеличени и средствата за 

и възлизат на 660 хиляди динара. Значителни сред-

Швтората по надморска височина 
баня в Югославия и е символич
ният пъп на Пиротски окръг, по
неже се намира на тримеждието 
на Пиротска, Димитровградска и 
Бабушнишка община.

- Околностите на банята с

шШтшиш

Шш* а прието измененото решение за 
общинските комунални такси, 
чийто размер през настоящата 
година почти няма да бъде уве
личен. Изтъкнато бе, че Общи
нската скупщина разполага с 
официални данни, 
става ясно, че комуналните 

Димитровградска об
щина са между най-ниските в 
републиката. За разлика отми
налата година, според новото 
решение тези такси ще се за
плащат през първото тримесе
чие на годината. Тошко Алск- 
сов, отборник и един от ръко
водещите хора на сдружението 
на частните предприемачи от 
Димитровград, приветства 
ва решение на Изпълнителния 
съвет и приемането му от стра
на на Общинската скупщина.

Отборниците приеха и ре
шение да се увеличи таксата за 
ползване на строителни площи 
в комерческата зона на грани
чно-пропускателния 
“Градина’’ и то в размер на 
динара на един квадратен ме
тър.

Щш
многобройните си културно-ис 
торически паметници - 
рите “Св. Йоан Богослов”, “Св 
Богородица” и “Св. Никола Пив 
нишки” и Асеново кале - осно 
вателно може да се нарече “Пи 
ротски Атон”. Но за да могат да 
се използват пълноценно при
родните ресурси, големите въз
можности на банята, историчес
ките за бележите лности и остана- 

благодати на този край, е

манаети т
1 от които

такси в
Звонска баня с рай за пен

сионерите. Ето няколко све
дения, които потвърждават 
състоятелността на топа твъ- 

около 1600 пенсионс-рдение:
ра и трудови инвалиди са ло

но две седмици п бан
яйте
необходимо финансова помощ от 
по-широката общност. Такава 
помощ реално може да се очаква 
от Република Сърбия, понеже 

край има значително място 
Пространствения 

нашата република - подчерта на
чалникът на окръга.

И кредитори от чужбина про- 
вложат капи-

чивали
ята през миналогодишния се
зон, а в рехабилитационния 
център организирано са лсту- 

н са се лекували още 240
то-този детска защита

ства тази година са предвидени за местните общности - 300 хиляди 
динара, а това е дори 3,5 пъти повече. Причината е желанието да се 
подпомогнат и стимулират дейностите в самите местни общности.

А. Т.

план на валив
пенсионера.

Миналата година в Звон- 
баня са се лекували и 1500ска

други лица от всички краища 
на страната.

явяват интерес да 
тали в развитието на туризма и 
балнеолечението в Звонска баня.
Б началото на април в Пир^от^ и ^ Канада на които ^

възсгаиови железопътният ^^^^^^д^^^ичиро^^^^година

ГблГкнРГиггГ,фояяГТ голям интерес именно к-ьм такива бани, 
каквато е Звонската.

Програмата за дейностите заплащат на общинските упра- 
пункт в комуналната и пътната об- вителни органи за техните ад- 

8 ласт за настоящата година пре- министративни услуги. Разме- 
дизвика жива дискусия, тъй ка- рът на тези такси е увеличен 
то неколцина отборници зае- минимално в сравнение с ми- 

становището, че в об- налата година.
съства и директорът на Ок- щинския бюджет тази година е Накрая на сесията е приета 
от жния исторически архив от трябвало да се планират пове- програма от мерки за защита 
Пирот г-н Божа Йованович. че финансови средства за ин- на растенията на територията 
Той накратко информира от- вестирането в комуналната и на Димитровградска община 
борниците за работата на архи- пътно-транспортната област опрез 1997 и 1998 година, 
ва, изтъквайки особено, че по- на територията на Димитров- Б.Димитро»

Като гост на сесията при- тъпиха

(Н. Ч.)
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И В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ПОЛОЖЕНИЕТО НА 
БЕЖАНЦИТЕ Е ТЕЖКО

РАЗГОВОР С МИХАИЛ ИВАНОВ, ЛИДЕР НА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО" В ДИМИТ
РОВГРАД

МИНИМАЛНА 
ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ„САМО С РАДИКАЛНА ПРОМЯНА 

НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА 

МОЖЕМ ДА СЕ СПАСИМ”
В Блбушнишкл община убежище намериха 135 бежанци от Босна 

и Хрпатска, които са настанени в колективния център в Любераджа, 
хотел “Църни връх” в града и в частни къщи.

“Положението на бежанците от хуманитарна гледна точка е 
тъй като в последно време хуманитарната помощ е 

- изтъква Слободии Момчилови*!, председател на
Михаил Иванов с лидер на политическата коалиция „Заедно” в Димитровград. С него беседвахме 
за актуалните политически въпроси в общината и в страната, клкто и за състоянието в ди
митровградското предприятие ГИД, в което той е бил дългогодишен генерален директор.

• Какви са отношенията 
политическата между лидерите на коалиция 

„Заедно” от Димитровград и 
лидерите на тази политическа 
организация в онези общи в 
Сърбин, които понастоящем 
наричаме „опозиционни” ?

- Отношенията са неверо
ятно добри. Аз често общувам 
с председателя на ОС 11 мш Зо
ран Живковия, както н е пред
седателя на Демократичната 
партия Зоран Джпнджнч, поне
же съм член на Главния отбор 
на тази партия. Главно разго
варяме за начините, но които

твърде лошо, 
минимална”
общинската организация на Червения кръст в Ьабушница. Освен 

налице и други проблеми, преди всичко недостигът на 
отоплителни материали и съответна здравна защита. Разбира се, че 
има и други, може би на пръв поглед дребни проблеми, които 
успешно се разрешават в общината със съдействие на всички отго
ворни фактори. Бежанците, които са в колективните центри, имат 
определено предимство, тъй като имат поне обезпечена храна, ото
пление и покрив над главата. Тези пък, които са настанени в частни 
къщи, са принудени сами да си готвят ядене от продуктите, които им 
обезпечава Червеният кръст (които са недостатъчни), 
си купуват - ако имат средства. Настанените в хотела в Бабушница, 
освен всичко основа, което им е предоставено имат възможности и 
за самоинициатива за обезпечаване на допълнителни средства. Това 
с преди всичко започването на някаква работа, главно чистене на 
местните кафе-барчета или работа в тях. в местните частни магаз
ини. Бежанците от Любераджа не могат да разчитат на нещо такова.

И на територията на Бабушнишка община има доста напуснати 
имоти и къщи. Както изтъква Момчилович, все още никой отбежан-

11овс11 за това. Отцепването от 
“ТИГАР” но това време бе ик
ономическо самоубийство. Аз 
тогава бях в Русия, като пред
ставител на каучуковата про- 

спективно пред- 
ГИГАР” След

• Господни Иванов, каква с 
понастоящем 
активност на коалиция „Заед
но” в общината?

това са

- След ноемврийските съю
зни и местни избори съсредо- 
чихме нашите усилия за доказ
ване на изборните машинации, 
конто бяха повод целият спят 
да се обърне срещу Сърбия. 
Поради това ние доста закъс
няваме с предизборната компа
ния за предстоящите републи
кански избори. Въпреки това 
се надяваме, че тя скоро ще 
бъде реалност'.

Срещу' опозиционните пар
тии в Димитровград системно 
се превежда медийна блокада, 
която бе особено очебийна 
след първия тур на ноемврий
ските избори,когато социалис
тите видяха опасността от ко
алиция “Заедно”. Използвам 
случая да отхвърля всички кле
вети. които се ширят в общи
ната от страна на СПС. Искам 
да изтъкна, че нямаме никакви 
политически връзки с полити
ческите партии от България, 
нито съгласуваме нашите ак
тивности с било кой от съсед
ната страна. Впрочем, ние не 
подкрепяме нито ДСБЮ. Ос
вен това, коалиция “Заедно” 
често е обвинявана, че получа
ва пари от чужбина. По този 
повод ще каже, че за ноемврий
ските избори получихме само 
500 динара от един тукашен 
спонсор, докато останалите по
лучени средства са буквално 
незначителни.

Очевидно е, че властвува- 
щата партия сплашва членове
те и симпатизантите на коали
цията и то по различни начини. 
Общо е впечатлението, че со
циалистите правят всичко въз
можно да затруднят нашата 
дейност. Например от учредя
ването си досега ДС и СПО не 
са получили помещения за 
работа и за разгръщане на 
своята партийна дейност.

мшплсност, г 
стппители ма 
отделянето, ръководители от 
ниротския гигант ми съобщи
ха, че нима причини и по-на
татък да бъда в Русия. Топа 
фактически значи, че и аз мно
го загубих. Когато ГИД бе в 
състава на пиротското пред
приятие, имаше високи произ
водствени резултати предимно 
затова, че нямаше конкурен
ция в производството на плат
ненки в Югославия. Също така 
имаше разработени развойни 
планове, пазарна делова ориен
тация и т. и.

рее!

или те сами

цитс не е изразил готовност да се настани в някоя от тях, още 
по-малко да поеме задължение да обработва изоставената от наслед
ниците земя. По тъкмо възможните наследници са обективната 
пречка, поради която и общинските органи не се решават да дават 
такива имоти на бежанците.

В групата от 135 настанени в общината бежанци има и 35 деца на 
различна възраст. Всичките те редовно посещават съответстващите 
на възрастта им учебни заведения - от забавачницата до гимназията. 
Чрез Просветното министерство за учениците се обезпечават учеб
ници и други учебни пособия.

• Виждате ли изход от теж
кото положение?

- Тежко е да сс намери из
ход, защото във фирмата вла
дее бездействие и о тношенията 
са твърде нарушени. Според 
мен в ГИД спешно трябва да се 
въведе принудително управле
ние, тоест да се назначи ръко
водещ екип, който ще се интер
есува единствено да рсвитализ- 
ира производството и да уве
личи заплатите на заетите. 
Зная, че комплексните условия 
за производството в цялата 
страна са тежки. Обществени
ят характер на имуществото 
най-много пречи да се тръгне 
напред - тъкмо както в старата 
народна поговорка: “Орташка 
кобила и кучетата не искат да 
ядат”. Също така системните 
условия са твърде неподходя
щи. Занапред съществуват ми
нимални шансове да се тръгне 
към по-добро, доколкото не се 
промени изцяло икономичес
ката система у нас. Тя само на 
хартия защитава интересите на 
работниците,тя всъщност води 
към пропаст работническата 
класа.
Разговора води Бобан Димитров

А. Т.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

Предизборно събрание на 
бойцитеМихаил Иванов

Нп 4 април т.г. ше се проведе предизборно заседание на общин
ската организация на СУ БНОР от Димитровград. На заседанието ще 
бъдат предложени кандидати за нова скупщина на тази организация. 
Седем дни по-късно ще се състои и избирателно заседание, на което 
официално ще се изберат 23 членове на скупщината, както и предсе
дател и секретар на организацията.

Както узнаваме от сегашния секретар на СУ БНОР г-н Владимир 
Николич, в тази организация понастоящем членуват 384 души. В това 
число 190 са борци, участници в Народно-освободителната война от 
1941 до 1945 година, а 194 са борци, участници в бойните действия на 
териториите на бившите югославски републики Хърватска. Босна и 
Херцеговина в периода от 1990 го 1995 година. Според думите на г-н 
Николич всичките членове на организацията единодушно застъпват 
становището, че в органите на СУ БНОР в предстоящия период 
равноправно трябва да се избират н старите, и младите борци, тъй 
като и едните, и другите имат еднакви права и задължения.

ОС Димитровград тези година ще отпусне от бюджета около 13 
000 днинара за финансиране на общинската организация на СУБ- 
НОР. По този повод г-н Николич споделя, че тези средства само на 
пръв поглед изглеждат много. Всъщност те са достатъчни само за 
покриване на най-необходимите разноски на организацията.

трябва да се развива духът на 
демокрацията у нас, как да се 
решат натрупалите се стопан
ски проблеми и т. н.

• Като дългогодишен ген
ерален директор на ГИД как 
оценявате актуалните събития 
в най-голямото димитровград
ско предприятие?

- Най-напред работещите 
трябва да разберат, че във фа
бриката не отиват да получат 
заплати, а да ги заработят. В 
момента ситуацията е твърде 
лоша. Падането на ГИД започ
на когато преди години се отде
лихме от пиротския “ТИГАР”. 
Нашата среда още няма силата 
и мъдростта да каже кой е ви- Б. Димитров

В развойната програма на Босилеградска община 
от 1996 до 2005 година, която по искане на правител
ството на Сърбия миналата година изготви Републи
канският завод за развитие, се предвижда общината да 

резерват за производство на здрава хра
на. В нея животновъдството, като отрасъл 
стопанство заема едно от централните места. Очаква се 
с финансовата помощ на държавата то да стане една от 
развойните тенденции на сега изостаналата община.

Какво е сегашното състояние в тази област, 
от него до голяма степен зависи с какви крачки ще се 
върви напред?

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БОСИЛЕГРАД
СКА ОБЩИНА Е В УПАДЪК

капиталовложения в животновъдството. До края на ид
ващата година то трябва да се консолидира, като най- 
напред трябва да се попълни овцефермата и да се фор
мират нови площи за производство на храна за овцете. 
Според плановете догодина за селскостопанските про
изводители п кооператори в селата ще се осигурят ок- 

1000 овце. а в Дукат, Горно и Долно Тлъмино, Горна 
и Долна Лнснна трябва да се построят малки овце- 
ферми. До края на идващата година в Млекоминци 
трябва да се открие птицеферма, а в Дукат - ферма за 
около 150 коне и рибарник за пастърва.

До края на 2000-та година се планират също така 
значителни капиталовложения: в Дукат, Горно Тлъ
мино и Горна Любата да се построят козеферми 
ки млекарски цехове.

В областта на животновъдството и изобщо в селск
ото стопанство са запланувани и няколко преработ
вателни цехове. Един от тези проекти е “Напредък” да 
построи цехове за преработка на мляко и месо. Според 
първите преценки, за делата са нужни 1,6 милиона ди
нара. Програмата е изготвена и доставена на Фонда за 
развитие, който трябва да отпусне 1,3 милиона динара. 
Поради трудностите в стопанството в страната и без
паричието той все още не е отпуснал въпросните сред
ства.

ОЧАКВА СЕ ПОМОЩ 
ОТ ДЪРЖАВАТА

стане истински
на селското

оло

Животновъдството в общината не се развива с же
лания темп. Очакваше се тласък да му даде овце- 
фермата на „Напредък”, по това не се случи. До 
края иа 2005
ловложения, които трябва да дадат принос за 
ускореното развитие на икономически изостанал
ата община

понеже

година са запланувани нови капита-
„НАПРЕДЪК” ВЛЕЧЕШЕ - НАЗАД по-

и мал-За хората в общината днес животновъдството е 
“последна надежда за препитаване”, г 
точник на доходи. Всъщност друго и не може да се 
очаква от селските домакинства, които все повече ста
реят, и от селата, които все повече обезлюдват. Според 
сведения на Ветеринарната станиция в Босилеград, сега 
2790-те селскостопански домакинства в общината от
глеждат едва около 4 хиляди свине, към 7 хиляди говеда 
и 14 хиляди овце.

От овцефермата на “Напредък” 
но се очакваше да даде по-мощен

а не сигурен из-
донесе резултати. В нея работят към една трета от 60-те 
работника в предприятието, но мощностите й дори 
тично не са попълнени и стопанисването й е 
билно.

час- 
нерента-

Овцефермата, в която трябваше да се отглеждат 
3500 овце и 500 кози, не бе попълнена. Преди четири 
години, когато бившата ТО “Босилеград” се разсфор- 
мира и “Напредък” стана самостоятелно предприятие, 

имаше 2360 овци. Поради неорганизираност, и 
както казват в предприятието, поради погрешни пре
ценки на ръководството, броят на овците постоянно 
спадаше, така че днес в нея има смо 677 овци!

РЕДИЦА НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
В посочената програма се предвиждат редица нови

съвсем основател- 
тласък за живот

новъдството в общината. Но това не се случи. Без оглед 
на това, че обществото вложи големи средства в из
граждането и обзавеждането й, тя днес повече прилича 
на едно несполучливо капиталовложение, отколкото 
на образцова ферма, която трябваше да покаже, че 
организираното по този начин

в нея
Как и дали ще се реализират плановете в областта 

на животновъдството, зависи от различни обстоятел
ства. Преди всичко от това с какви темпове ще укрепва 
стопанството в страната, готовността на фонда да се 
залови с проблемите и от икономическото консолиди
ране и трансформиране на “Напредък”.животновъдството ще

В. Б.
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ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ КОЛЕКТИВИ В БОСИЛЕГРАД БИВШИЯТ ДИРЕКТОР НА БОСИЛЕГРАДСКИ „АВТО
ТРАНСПОРТ" БЕШЕ УВОЛНЕН ОТ РАБОТА...»?

УСЛУГА” НАЙ-УСПЕШНА ПРЕЗ 1996
...А СЕГА ГО „СЪДЯТ” ДА 

ПЛАТИ ЩЕТАТА
През изтеклата
хиляди динара, рТзходнтТвТзлиза^ня^хд01^0 пРедпРиятис е осъществило общ доход от 661 
Средният личен доход възлиза на 750 динара Д“"аРа’ “ пе',албата "а 77 хиляди динаРа‘

Между десетте стопански
ществения сектор в Босилеград комунално-услуж- 
ното предприятие “Услуга" отчита най-добри де
ни, “Финансови Резултати. Според заключител- 
ния баланс за изтеклата година, “Услуга” има пе-
661 б000Тп77 °°° ДИНара’ ОСЪ1Дествен е общ доход от 661 000 динара, а разходите възлизат на 584 000 
динара. При това средният личен доход на 20-те 
работника в предприятието възлиза на 750 динара 
и след средния личен доход във Ветеринарната 
станция, е наи-висок сред стопанските колективи в 
общината.

През изтеклата година “Услуга” 
всички запланувани дейности.

- Със задоволство

дефекти - както на водопроводната, така и на ка
нализационната мрежа, и поддържането на хиги- 

и обществените площи в града с помощта на 
наличната механизация, “Услуга” е оказвала и дру
ги видове услуги на гражданите: прекарване на дъ
рва, чакъл, пясък и др.

През изтеклата година “Услуга” построи и фе- 
кална канализация с дължина от 354 метра в квар
тал “Магурка”, мост на Коничка река в местната 
общност Дукат, поставени са пропусквателни тр
ъби на пет долини в Милевци. Улица “Маршал 
Тито”^в квартал Магурка и на улица “Иво-Лола 
Рибар” са покрити с чакълна настилка с дължина 
от 750 метра, а в местните общности Млекоминци, 
Рибарци, Бранковци и Злидол са разчистени и раз
ширени над 540 км. некатегоризирани пътища.

През изтеклата година “Услуга” успя да обез
печи и средства за булдозер ТГ-140, с който веднага 
започна разширяването и ремонтирането на мест
ни пътища. Извършват се и други комунални дей
ности - както за потребностите на града, така и за 
тези на местните общности.

Транспортното предприятие “Автотранспорт” в Босилеград 
неотдавна освободи от длъжност бившия си директор Йордан Вели
нов, а сега се настоява да се утвърди материалната му отговорност и 
да компенсира финансовите загуби на фирмата, които уж били плод 
на крайна небрежност и насъзнателност. Според решението за 
начало на

енаталови и

процедура за утвърждаване на материалната му отговор
ност, той е “виновен” за четири дела.

АТП иска Велинов да обезщети фирмата за катастрофата на 
автобуса, която е станала на 24 юли 1994 година край Лесковац. 
Тогава пострадаха много хора, някои от които по-късно взеха, а 
други настояват да получат материално обезщетение от фирмата. 
Вината на Велинов, смятат в предприятието, била в това, че като 
директор не сключил писмен договор с организатора на извънли- 
нейния превоз на пътници о.т Враня до Белград и обратно. “Ако 
имаше такъв договор, част от отговорността щеше да понесе органи
заторът. Тъй като нямаше сключен договор, цялата вина понесе 
предприятието”, казват тук. Общинският съд във Враня наложи на 
АТП да заплати над 70 000 динара на двама пострадали пътници от 
Тибужде. През декември миналата година - когато присъдата влезе 
в сила, тази сума нарасна на над 100 000 динара. Предприятието 
заплати тези средства, но все още не се знае дали не ще поселедват 
нови съдебни решения. В Общинския съд във Враня пристигат нови 
искове за обезщетение. Пострадали пътници настояват АТП да им 
изплати 370 000 динара. Драган Янкович от Враня, който бил органи
затор на пътуването, заедно със съпругата си е подал иск за 114 000

е реализирала

мога да констатирам, че през 
изтеклата година водоснабдяването на гражданите 
ое на задоволително равнище. И в най-сушавия 
период всички, без оглед на местоположението, 
имаха питейна вода. Наистина и времето ни по 
магаше, но и даже да не беше дъждовно, вода щеше 
да има - подчерта директорът на предприятието 
Иван Тончев.

Освен поправките и отстраняването на отделни м.я.
В „ЛУЖНИЦА" БАБУШНИЦА

динара.
Предприятието, начело на което Велинов бе допреди половин 

година, счита, че той е проявил крайна безотговорност и когато еНепрекъснато производство
позволил товарни коли на предприятието да доставят дърва на част
ното предприятие “Инженеринг-линус” от Белград, което не е запла
тило аванс от 15 000 динара, както е отбелязано в сключения договор. 
Това предприятие още през 1994 година дължеше 11 250 динара.

Според решението за откриване на процедура за утвържаване на 
материалната отговорност, Велинов ще трябва да даде обяснение 
защо е заплатил на Асен Дионисиев от Босилеград строителните и 
занаятчийски работи в авторемонтната работилница, които “не били 
изъвршени качествено”.

И на края, в решението се посочва че бившият директор трябва 
да понесе материална отговорност и поради това, че е набавил апа
ратура за сервиза за технически преглед на транспортни средства, 
които не отговаряли на техническите стандарти и сега не могат да се 
използват.

За утврждаване на материалната отговорност на Велинов в АТП 
е формирана тричленна комисия, която да проведе процедурата.

В. Б.

Фабриката за производство 
изделия “Лужница” от Бабушница е между малк
ото колективи, които и по време на санкциите, и 
след това не са прекъснали производството.

- Това постигнахме благодарение на нашата 
производствена програма, която ни дава възмож
ност да изнасяме на пазара произведения за всеки 
сезон. А това са полиетилен, полнпропилен, поли
естерна смола, мономерн и алкохолен оцет, из- 

Верица Станоевич от ръководството на 
“Лужница”. Непрекъснатото производство донася 
редовен доход така че е редовно и изплащането на 
заплатите, наистина в две части, но все пак редовно, 
колкото и малки да са те.

Но това не означава, че “Лужница” няма про
блеми. По време на санкциите, а и след това про

блеми има. Най-сериозният от тях е пласментът на 
продукцията поради драстично снижената покупа
телна способност на населението. Проблем е и не
достигът на средства, тъй като около 90% от обо
рота е от компенсации. Както подчертава госпожа 
Станоевич, компенсацията принуждава и тяхната 
фирма да използва търговски методи, понеже за 
взетата стока трябва да се търсят купувачи. А това 
става трудно, тъй като стоката от компенсация 
винаги излиза по-скъпа.

Все пак в “Лужница” владее оптимизъм, работи 
се “тимски” с надеждата, че все пак ще дойдат 
по-добри времена, когато всички стойности (и чо
вешки, и трудови) ще бъдат признати.

на пластмасови

тъква

А. Т.

РАБОТНИЦИ ОТ БОСИЛЕ- 
ГРАДСКИЯ ЦЕХ НА ЦДМ

Търсят
съдебна защита

Кредити от 
Италия за бежанците

Нелоялна конкуренция отБАБУШНИЦА 4нелегални таксисти
В Босилеград няма таксиметрова служба и зарегистрирани так

симетрови коли, но има много шофьори, които таксират. Дейността 
на нерегистрираните водачи започна да дразни и да създава револт у 
работниците и ръководството на автотранспортното предприятие, 
което видят в тяхно лице силна и нелоялна конкуренция.

Конфликтът между “двете страни” особено се изостри, откакто 
на тълпи започнаха да пристигат български граждани, които в 
Босилеград и селата все още “въртят бизнес” в уличната търговия. 
Борбата за пътниците стана твърде сериозна на линията “граница- 
пропусквателен пункт “Рибарци” - Босилеград и обратно”, на която 
“Автотранспорт” откри редовни линии. Редовни курсове, даже много 
по-чести, “въведоха” и водачите на незарегистрнраните таксита.

“Предупредихме за това явление и потърсихме помощ от От
делението на вътрешните работи, Общинската скупщина, инспек
цията по пазара и републикансия инспектор по движението 
далище във Враня. Няма резултати, нелоялната конкуренция 
продължава”, казва Иван Арсов, секретар на “Автотранспорт”, като 
посочва някои от номерата на частните леки коли, конто “най-често 
им взимат пътниците”.

“Много е чудно, едни не предприемат нищо, други казват, че не 
били компетентни, трети ни учат да търсим помощ от четвърти...Ин
спекторът по движението например ни казва, че проблемът най-до
бре ще реши общинския комунален инспектор!” - изтъква Арсов.

В.Б.

В хотела “Църни връх” в Бабушница на 26 март т.г. бе организ
ирано представяне на малки програми за бежанците, временно нас
танени на територията на общината. Става дума за програми, в 
рамките на които ще се съдейства на бежанците да станат само- 
.стоятелни и да останат в този край.

Както ни осведоми Милан Мийич, член на мобилния екип на 
“Италианския консорциум за солидарност”, малките програми пред
виждат кредитиране на различни занаятчийски работилници, произ
водството на храна, събиране и преработка на лечебни билки и 
подобни начинания. Програмите са предназначени предимно за бе
жанците, които по потекло или по някаков друг начин са свързани с 
Бабушнишкия край.

Един от заинтересованите, Йован Митрович, по потекло от Ба
бушница, бежанец от Карловац, казва, че колкото и да желае да 
продължи занаята си на автомеханик, струва му се, че срокът от една 
година за връщане на кредита (макар и без лихва), е много кратък и 

успее да събере толкова пари. “Малко пари дават, а за
дълженията след това са големи. Пък и не дават за нещо ново, а само 
за адаптация на старо или ако имаш нещо собствено да ти помогнат . 
Митрович е тук ежена си и двете си деца и вече е получил определени 
средства като помощ, с които е започнал да строи къща.

Що се касае до споменатия “Италиански консорциум за солидар- 
”, той действа на територията на бившия Нишки регион.

Петима от 25-те работника от 
Босилеград, които работеха в це
ха на нишкия Център за дизайн и 
маркетинг, заведоха дело срещу 
фирмата си в босилеградския 
Общински съд, като изискаха 
фирмата да се задължи да им из
плати принадлежностите от на
чалото на януари миналата годи
на до сега.

“Сега само петима заведохме 
дело, а поне още толкова се гот
вят да ни последват. Нямаме друг 
изход, просто няма от какво да се 
живее" - казва Кирил Асенов, ра
ботник в босилеградския цех, ка
то подчертава, че “цехът отдавна 
е със затворени врати и че все 
още не е известно дали и кога ще 
продължи да работи”.

със се-

няма да

в. Б.ност А.Т.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „СТОЧАР" ОТ ДИМИТРОВГРАД

Гамо с отговорен труд ще се избавим от тежкото положение”
че беше сушава. Според официални данни през миналата - Мерките са предвидени в програмата на дейностите

- ”Ртгг;г.;г.=х=':г=.г
.................-.... .......................... -

характер. ^,м°ли™а „ми по кои теми се е разис- “ра ;.Що се от||ася до реализацията, ще бъде реално да се заплащат на обществените земеделски кооперации, за да
г-н Ивица Матов д какви заключения са приети. каже ,|е осъществяваме този процес доста затруднено, се стимулира тяхното производство. Отдавна вече очак
вало на събрание , обсъдихме материално- Пре ’ всичко зароди факта, че е позволен внос на чуж- ваме тези пари, понеже без тях нашето положение Още

- Най-напред каза Матов оо д причините, Странни хранителни стоки в страната. Ние смятаме, че повече ее влошава. От друга страна, за анулиране на
финансовото състояние на ^косттер^Ц^^ ^ това об. д“;Раа^ като по принцип внос- загубите е много важно да се удвоят и усилията на ра-
които предизвиК!ах, РУД нашата продукция на пазара, стока на пазара се продава много по-евтино от ма- ботещите в фирмата, защото е досегашното си отно-
съдихме реализир. мат в предстоящия пе- в “Сточар” неотдавна направихме сериозен анализ шение към труда ще доведем колектива до още по-не-

к ™кпи материалното положение на ра- видяхме че о? 1991 година насам обемът на производ- завидно положение. На споменатото общо събрание 
я Роб”ъдиРхме тазгодишната трудова ”0 ПОСТОЯНО намалява. Основна причина за тая отри- констатирахме, че в Сточар владее бездействие и за-

° д цателна тенденция е неподходящита лихвена и фискална това единодушно се съгласихме, че само е отговорен труд
4 можем да избавим и нас, и колектива от тежкото по-политика у нас. ,,

* Какпи мерки щс се предприемат занапред за, да се ложение . 
рсвитализира кооперацията?

мерките, 
риод, за да се 
ботниците и накрая
програма..

* Казахте, че кооперацията 
"аисовоположсивс ,996 година 6еШе твърде
тежка3заЖ„ашата фирма, особено когато се има предвид,

се намира п трудно фи-
Б. Димитров
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ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА СЕ СТРАХУВАТ ДАЛИ ЩЕ ИМА 
ПАЗАР ЗА ТЕХНИТЕ АГНЕТА ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ВЛАДО БУГАРИН 

ОТ ДОЛОВО
Стоян Захариев:

„ПЕСИМИЗМЪТ Е ИЗЛИШЕН”
Животновъдите нямат доверие на изкупчпцитс - „Напредък” ще плаща но 10, а „Дукат1 но 11 

динара за килограм живо тегло
Животновъдите в Босиле- доверие » босилсградските фи- 

градска община тази пролет са рмн и аз не виждам пито една от 
изправени пред едни сериозен тях, която може навреме да ни 
въпрос: кому да нродадат към даде парите. Имам 25 агнета за 
4 хиляди агнета (преценява се, продажба и ще ги дам па оня 
че толкова има за пазара) и как 
след това да си вземат парите?
Безпокойството им, което се рев от Росен, 
дължи на неизвестността, не е "Нашето предприятие паи- 
без основание като се има пред- стима е длъжно на животиовъ- 
внд, че предприятията, конто се дитс, но полагаме усилия да им 
занимават с изкупуване на до- дадем парите. Какво да правим,
битък, им дават нарито с иа нас други пък са ни длъжни! килограм, но хората ще могат 
голямо закъснение. Понякога Когатосе касае за изкупуване- да си вземат парите в срок от 
хората чакат за парите си но то на агнетата, пссимизът е един месец. Така други ми ила- 
половин година, а някои от тях излишен", казва Стоян Захари- щат на мен и смятам, че з ова е 
търсят помощ и от Общинския ев, изпълняващ длъжността разумен срок” - подчер тава 
съд в Босилеград. директор на общественото Александров.

“Ние, селяните, загубихме предприятие “Напредък” в Бо-

На десетима километра североизточно от Панчево, в 
необхватната и плодородна банатска равнина, се намира 
село Долово - и по площ, и но брой на жителите то с 
няколко пъти по-голямо от Босилеград. Както в 
повечето банатски села, главен поминък и на доловчани 
с селското стопанство. Това са хора с богата и разноо
бразна културна и национална традиция, с най-различни 
семейни обичаи. Защото над 80 на сто от жителите на 
селото са преселници от другите краища на републиката, 
а освен сърби в Долово живеят и голям брой унгарци, 
румънци, албанци, българи...

Характерно е, че по-голяма част от българите в До
лово са преселници от село Църнощица - Босилсградска 
община. Казват, че има десетина къщи. Между тях са и 
тримата братя: Владимир, Симеон и Миле Димитрови. 
Дошли са тук преди тридесет и пет години. И тримата са 
оставили, но никога не са забравили родния си край, 
бащиния имот, къщата...и сс настанили в това богато 
банатско село.

силеград. “Агнетата ще плаща
ме по 10 динара за килограм 
живо тегло и веднага ще 
даваме парите”, казва той.

Раде Александров, собстве
ник на предприятието “Дукат”, 
казва, че изкупването ще за
почне от напилото на април и 
че е в състояние да купи нео
граничено количество.

- Моето предприятие ще 
плаща агнетата но 11 динара за

нзкупчик, който веднага ми да
де парите”, казва Симеон Зн-

в. Б.

Отзивчивостта иа 

доктор Иван Стоилков Тези дни в Босилеград 
срещнахме Владимир Ди
митров. Казва, че е дошъл 
да види свои приятели и 
близки. Въпреки че живее 
повече от три десетилетия 
далеч от родния край, и в 
Босилеград, и в Църнощи
ца има приятели, които не 
може да забрави. Впрочем, 
Църнощица е родното му 
място. Оттук са корените 
му. Тук е прекарал безгри
жните и радостни детски 

дни. Все още незабравими са спомените му за надкъщ- ; 
ното студено изворче, за бистрото планинско поточе, за | 
голямата околокъщна ливада с различни овощия, за 
голямата жълта круша, за планина Църноок, за студения, 
но кристално чист планински въздух, за медните звънци 
на овцете...

Владимир Димитров е роден през 1924 година. В род
ното си село завършава основното си образование. По
ради недоимък и бедност баща му Рангел решава той да 
си остане на село и да пасе овцете. След като поотраства. 
започва да се занимава със земеделие. Най-напред помага 
на баща си. а по-късно поема работата в свои ръце. От 
началото на 1944 година взима участие в НОБ, а след 
войната известно време работи в Околийския комитет на 

Босилеград. Пет месеца участва в доброволната 
младежка акция “Шамац - Сараево ’. След това е домакин 
на болницата в Босилеград. Казва, че по времето, когато 
с работил там, е обзаведена операционната зала и е до
шъл първият хирург в Босилеград - Джордже Гаври- 
лович от Топола.

"Трудни дни бяха тогава - припомня си Димитров и 
добавя: "Липсваха основни медикаменти, нямаше пре- 

| в°зни средства и докторите бяха принудени да вървят 
; чсш. В болницата нямаше достатъчно легла и често на

Това писмо пиша със закъснение по отношение и други лекари и ир. Но за моя изненада след 
половин мас доктор Иван Стоилков се озова в 
двора ми. След щателно и грижовно прегле
ждане на юницата, с помощта на предписаните 
лекарства, след няколко часа юничклтл ми се 
оправи. Докторът беше дошъл със собстве
ната си кола. Никакво заплащаме не поиска: 
нито пътни, пито дневни, нито за извънредна 
работа - само за “голите” лекарства.

Второ, както на много други хора, така и 
моята крава преяде млада трева. Тревожният 
край наближаваше: от мас на час все повече се 
надуваше, тежко дишаше, започна да ляга. 
Нощ, тъмнина и са мота. Отникъде няма по
мощ. Не вярвах на очите си: за по-малко от 
един час, в потайно време, доктор Стоилков 
пак дойде да ми помогне. И помогна: и на кра
вата, и на мене.

Тези две случки не изчерпват многоброй- 
ните благодеяния на доктор Иван Стоилков по 
нашите села и махали и то по всяко време: 
делник, празник, денем, нощем. Голямата про- 
фесионалност, навременната отзивчивост, 
дълбоката човечност н доброта са качества, 
които красят директора на Ветеринарната 
станция в Босилеград, доктор Иван Стоилков.

Асен Илиев, мах. Сталичина 
Горна Лисина

на поводите за него, но мисля, че никога не е късно 
да се изкаже благодарност.

Всички знаят, че селският живот е изпълнен с
много трудности и препятствия. Препитаваме се с 
отглеждане на някое добиче и доходите от него са 
ни за всичко: и за данък, и за брашно, и за продукти, 
а често пъти и за лекарства - и за нас, и за добитъка. 
Затова при всяка беда, когато на пример крава.
теле, свиня и пр. си отиде “напразно”, за селянина 
това е голяма трагедия, защото той няма други
източници на доходи и остава самотен, остарял и 
обеднял. При такива обстоятелства навременното 
пристигане на ветеринарния лекар има решаващо 
значение за състоянието на болното животно.

Изминалият сезон беше много неблагоприятен 
за нас. селяните. Върлуваше шап, имаше преяж
дания от прясна трева, компликации при телене и 
пр. Две нещастни случки сполетяха и мене. Първо, 
младата ми юничка внезнапно се разболя. Оплези 
език, вдигна температура. Беше събота следобед. 
Няма телефон, няма автобус, няма лекар. Все пак 
успях да позвъня на директора на Ветеринарната 
станция в Босилеград, доктор Иван Стоилков. у 
дома му. Току що бил пристигнал от Голеш. “фрон- 

борба срещу шапа, и полегнал да си 
отпочине. “Нормално" беше да не се отзове на 
молбата ми: почивен ден, вече е бил на работа, има

Владимир Димитров

това линия за

ДОЛНОТЛЪМИНСКАТА МАХАЛА ЦРЕШНЕВО НЯКОГА И ДНЕС
ЮКП вПРОЧУТА СЪС СЛИВОВАТА СИ РАКИЯ

Прекрасна е низината Рудина 
в долнотлъминската махала Цре- 
шнево, потънала между Чудин- 
ската планина с най-високия й 
връх Арамлия на изток и билата 
Яворска чука и Кофиль на запад. 
По планинския водораздел от 
1920 година насам се простира 
държавната граница между Юго
славия и България. Селото Цре- 
шнево тогава остана в България, 
а само тази - Црешневска махала 
- “тръгна” с Босилеградска ок
олия.

| един креват лежаха и по двама души. Но лекарите и 
} Другите медицински работници работеха с голяма воля и
| ентусиазъм.”

От 1951 до 1957 година е на различни партийни 
в България, където известно време е в затвор. През 1957 
година се завърща в Босилеград и заминава при двамата 

братя в Долово, където получава от държавата парцел 
и построява къща. Тук Димитров бързо се привиква, а 
като дружелюбен и сърдечен човек бързо намира при
ятели. Известно време е тракторист, по-късно откупчик 
в земеделската кооперация “Ливада”, а от 1989 година - 
пенсионер.

Освен всичко това активно работи и в пожарникарск- 
дружество в Долово, като дълго врме е бил негов 

председател и секретар. За активна работа в дружеството 
е получил много грамоти и признания, между които и 
златна значка. Родител е на три деца. В Долово всички го 
знаят като Владо Бугарин.

За разлика от много други 
места в тоя край почвата тук е 
плодородна. Плодородието се 
дължи на животновъдството, 
следователно и на природното 
наторяване. Махалата е прочута 

овощните дръвчета, които 
“винаги раждат’. Сред овощията 
особено място заема сливата и 
ненапразно се казва, че сливова-
бавТи най-лют-,еШНОВО 6 най‘ху' циРането на махалата животът На много места в Чудннската 

Мзхплтп на селяните се подобри. Благо- планина се намират исторически
ДареНИе на всичко това находки от делечното минало. В 

ните извоои са се гнаК у Ш гРаЦията тук не се почувствува местността Градище, помежду 
хората които са останали от„И И толкопа сериозно, колкото вдру- Црешневска долина и Спасов

Ья—Ж *=«=яяв —-минат и ^ппн г «г, огат,да лили, от време на време посеща-
ектрифи- ват близките и роднините СИ. Стоян Евтимов

задачи

си
В прекрасната Црешневска низина някога се провеждаха 
хубави събори. На снимката, за която не е известнои по ., ^ кога е заснета, е Новко Тодоров (стои в средата) от Д. Тлъмино с 

роднини и близки. Дядо Новко се е борил срещу турците и бил 
удостоен с два медала.

ото

Манол Янев

О ШшшЖв4 АПРИЛ 1997 г.



МЛАДИ ТАЛАНТИ НИКОЛА ИВАНОВ | ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 
ПРЕДЛАГАТ НАЙ-ЛОШИЯ ВАРИАНТ

ОТЗИВИ

НЕОБИКНОВЕНО 
ОБИКНОВЕНО МОМЧЕ, 

А „ЗВЕЗДА”Е
Четейки статията на г-н Алекса Ташков в 
Братство от 14 март 1997 година, озаглавена с 

“Димитровградчани предлагат третата 
жност”, разбрах, че основните училища в Ди
митровград и Босилеград са получили от Мини
стерството на просветата на Република Сърбия 
задачата да направят програма за изучаване на 
българския език в основните училища в рам
ките на посочените законни възможности. Това 
значи, че не става въпрос за това дали обуче
нието да се превежда на български или сръбски 
език, защото се знае: на практика обучението е 
на сръбски език. Въпросът е с колко часа сед
мично ще бъде застъпен МАЙЧИНИЯТ бъл
гарски език.

Каква е целта на предложението българ
ският език да се изучва само с два часа сед
мично? Дали предложението има сериозна ос
нова? Дали два часа седмично са достатъчни за 
учене на езика и неговото запазване от изчез
ване, ако се има предвид, че всички предмети се 
изучават на сръбски език?

Дали заслепението е взело такъв мащаб, че 
не се виждат извънредно добрите отношения 
между СР Югославия и Република България, 
които никога вече няма да бъдат такива, как- 
вито бяха допреди десетина години? Идеоло
гическият разкол загуби значението си, накрая 
се разбрахме, че нашите учители са били Кирил 
и Методий, че сме братя - славяни, православни 
народи, че сега живеем в едно наистина евро
пейско време и че сме част от европейската 
общност. Дали заслепението е неизлечимо и мо
жем ли да се спасим от него, можем ли да про
гледаме? Ако успеем да прогледаме, ще можем 
ли да видим действителността: Република Сър
бия не е против употребата на българския език 
в обучението в нашите основни училища и е 
човешки и християнски децата ни да учат на

майчин български език като децата от оста
налите народности в Сърбия, разбира се, по про
грамата на Сърбия и законите на нашата дър
жава.

възмо-

Никола Иванов
вовгпап и.. У',С",'К ,>т |Х/ клас на Гимназията в Димит-
ЯаскстПпл1?,'т ,?,Д'У ™адите е известен като най-обещаващия 
иопго1п пТ:„"? ВрИ»Я стРелеН не само в отбора „Димит-

* Казаха ми, че трудно ще те 
намеря, че си много „зает”,
„звезда” си... Мен „такива” 
бено ме интересуват.

- Както вече забелязвате, 
тук съм, “лесно уловим”.

* За разлика 
които са неуловими...

- Лесно ми е стях. Изучих си 
“занаята’ благодарение 
природата, и на височината 
(190 цм); там - на “бойното” 
баскетболно поле, всичко ми е 
по-лесно...

Няма съмнение, че въпросът е много сло
жен. За неговото разрешаване са нужни време, 
смелост, усилия, честност... По мое мнение вто
рият вариант е най-подходящ: половината от 
предметите да се изучават на български, а дру
гата половина на сръбски език, при застъпеност 
от по два часа седмично на сръбския и по пет 
часа седмично на българския език. По този на
чин децата ще научат и двата езика и това ще им 
помогне и при по-нататъшното образование.

Всички народности в Сърбия намериха на
чини и възможности да запазят езика си и обу
чението в училищата им да бъде на роден език, 
а защо само ние, българите (отговорните по 
тези въпроси), не искаме обучение на роден 
български език? Служебната употреба на май
чиния език има особено значение за осъщест
вяване правата и свободите на човека и нормал
ното функциониране на държавата във всички 
области. Искам да напомня, че във Войводина 
унгарският език е в служебна употреба в 29 
общини, словашкият - в 12, румънският - в 10, 
русинският - в 5 и чешкият - в една община. А 
къде сме ние? Защо там няма измислени “реф
ерендуми”?

На просветните органи в общините, на ди
ректорите на училищата, на общинските ръко
водители, които предлагат два часа седмично 
български език в училищата, предлагам най-се
риозно да разгледат предложението на репуб
ликанското просветно министерство и да взе
мат най-подхоящи решения, съобразявайки се

ще

* С какви „любови” 
разполагаш?

ощеа и
оео-

- Обичам театъра и винаги 
с хората от този “бранш ,съм

даже и работя волонтерски, но 
с голяма титла, като директор 
на фотографията. Обичам да 
пътувам много, а и гръцката 
митология особено ме занима-

от топките ти,

и на

* Разбрах от вестниците, 
си станал баскетболист „случа
йно , но за да станеш и останеш 
истински, трябва да правиш 
„нарочно”...

- Разбира се. Заиграх като 
“допълнителен”, но се оказа, 
че беше точно това, което ис
кам и което обичам.

* Лесно ли е да станеш 
„звезда”?

това

се условията, мястото, ролята и значението на 
родния език в нашите краища и с факта, че сме 
българи. Александър Дънков

- Не ми се иска да се венце-
Никола Ивановхваля, но ако се стремим да 

стигнем “до там”, не е дос
татъчно да си добър само в 
онова, с което се занимаваш, помниш? 
Това, разбира се, е необходимо, 
но ако отношенията с хората, 
със съотборниците и с околни
те изобщо не са на завидно

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД
* Кой най-много тс предиз

вика и с какво? Кого особено ще УЧИЛИЩНИ СЪСТЕЗАНИЯ
- Хората нямат особено 

голямо влияние върху мен. Не-
В Основното училище тези 

дни приключиха състезанията по 
сръбски език, математика, исто
рия и физика, а до края на този 
месец ще приключат тези и по 
руски език, география, химия, би
ология, както и състезанията 
“Млад рецитатор” и “Какво зна
еш за движението?”, които се 
провеждат със съдействието на 
Центъра за култура и От
делението по вътрешни работи.

В състезанието по сръбски 
език участваха ученици от пети 
до осми клас. За окръжното със
тезание, което е запланувано да 
се проведе в началото на май тази 
година, се класираха Владимир 
Костадинов, Саня Спасова и Нс- 
маня Александров, от пети, Иво- 
на Стефанова от седми и Сипвана 
Христова от осми клас.

По математика се съревнова- 
ха ученици от четвърти до осми 
клас. Най-добри резултати пока
заха и получиха право да участ
ват на окръжното състезание, 
което ще се проведе на 5 април 
т.г. учениците: Деана Миланова, 
Предраг Божилов от подведом

ственото училище в Райчиловци 
и Борислав Божилов от четвър
ти, Радмила Костадинова от 
пети, Тошко Василов от шести, 
Силвана Дойчинова от седми и 
Рангел Чипсв от осми клас.

По физика се състезаваха 
ученици от шести до осми клас, а 
с най-добри резултати и за окръ
жното състезание се класираха: 
Аца Божилов, Тодор Костади
нов, Иван Андонов и Горан Кос
тадинов от шести, Радица Вели
нова от седми и Иван Асенов от 
осми клас.

По история се състезаваха 
само ученици от осми клас. Най- 
добри резултати показаха и за 
окръжно състезание се класира
ха: Полица Аначков, Лидия То
дорова, Ясмипа Стоянова и Мио- 
драг Асенов. Окръжното състе
зание ще се проведе на 19 април.

английски език, както и но исто
рия н физика.

На състезанието по сръбски 
език най-добри резултати пока
заха и изпълниха нормативите за 
окръжно
Стойнев от първи, Любинка 
Николова от втори, Нада Стан
чева от трети и Нина Николаева 
от четвърти клас. По история за 
окръжно състезание се класира
ха Мишо Караджов от първи, 
Игор Христов и Игор Василов от 
трети клас.

По руски език най-добри ре
зултати показаха учениците от 
четвърти клас и на окръжното 
състезание ще участват Гордана 
Владимирова и Весна Величко
ва. И по английски език за ок
ръжно състезание се класираха 
само ученици от четвърти клас: 
Александра Здравкова, Перица 
Миланов и Наташа Богданова. 
По физика най-добри резултати 

И в босилсградската гимна- показаха: Мирослав Андонов от 
зия някои от състезанията се про- втори и Перица Миланов от че- 
ведоха, а други ще се проведат до твърти клас, които ще участву- 
края на този месец. Приключиха ват на окръжното състезание, 
състезанията по сръбски, руски и м.я.

приятели нямам и не помня хо
рата с нищо лошо. Аз съм нео- 

равнище, успехът ще изостане. ^икновено обикн0вен, обичам 
Лесно се намира заместник. Георгисъстезаниеи съм обикнат, интересен съм 

на всички и всичко на мен ми е* Какви усилия полагаш, за 
да не се случи последното?

- Работя усилено и с голяма 
воля. Бакетбол може да тре
нира всеки, всеки може да го 
изучи, записвайки се например 
в треньорско училище, но да . Нормално - напоследък 
играеш добре баскетбол мо- името ми доста нашумя... Но и 
жеш само ако много силно го моята склонност към тях ся- 
обичаш. Талантът сигурно е каш расте. За разлика от някои 
много важен, но любовта е още момичета (да споменавам ли 
по-важна, а работата - най- името на момичето или то само 
важна! ще разбере, че става дума за

него?), които не “обичат мом- 
------ ” обичам и почитам “по-

интересно.

* По-трудно или по-лесно сс 
„справяш,, с момичетата сега, ко- 
гато си по-голям, по-популярен, 
да не кажа славеи?

* Каква беше първата ти топ
ка? Играеш ли в живота „на пър- четата , с 
ва топка”? слабия л ❖ ❖❖ол.

* Като споменаваш думата 
„почитам”, това означава ли , че 
те по-малко те почитат?

- Добри са, казах, че ги ха
ресвам и че се нуждая от тях.

* Харесва ми искреността ти. 
Значи ли това, че нямаш тайни?

- Първата ми топка беше 
футболната. Ако “да играеш 
на първа топка” подсказва 
риск, тогава отговарям с да. В 
моята кариера често пъти съм 
рискувал, не се страхувам да иг
рая на някоя решителна топка 
и всичко това допринесе да 
стигна дотук.

НА „СРЕЩИТЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИ
ЩА“ В ПИРОТ

Борис Лазаров ще 
оглавява журито

НА РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВНОВА
НИЕ ПО МАТЕМАТИКА

- Особено големи тайни ня
мам. Искрен съм и говоря исти- 

* „Дотук” не с целта ти, кадя- ната п лицето па хората, 
вам се...

Голям успех на 

Раде Станойевич* Какао ще прашни с преми
ите, наградите, печалбите?

- Досега те не бяха особено 
големи. Провъзгласен 
най-талантлив спортист за ми
налата година в Димитровград, 
но тази награда няма голямо 

* За какво още? Какво ще „ПрПКТИЧеско” значение. Ос- 
следпаш? вен че много се зарадвах, друга

- Следването ми е задължи- печалба нямах. Досега. А 
телно. Не <тьм съвсем сигурен Гато дойдат и паричните иагра- 
къкво ио най-вероятно англи- ди, искам да се издължа поне 
йски Факултетското образо- малко на родителите ми, които 

учи човека на търпели- ме търпяха и още ме "търпят . 
вост в работата му и обратно. Използвам случая да благо- 
Тези две страсти ще се допъл- даря и на многобройните ми 

Богатството на личността обожатели.

- Говорим за миналото. Аз 
израствам във всеки смисъл на 
тази дума, млад съм още, бъде
щето е пред мен, усилено ра
ботя и тепърва ще пишете за 
мен...

Талантливият млад постановчик и актьор 
Борис Лазаров от Димитровград получи още едно 
значително признание. Той ще оглавява журито на 
традиционната културна проява “Срещи на сред
ните училища”, която за шестнадесети пореден 
път ще се състои в Пирот. В тази манифестация 
драматичните секции от средните училища в 
страната сс представят с различни театрални пред
ставления.

В рамките на миналогодишните срещи на 
драматичните секции от средните училища бяха 
представени три постановки под ръководството на 
Борис Лазаров и тъкмо тези представления бяха 
посочени като най-успсшии. Благодарение на този 
успех Лазаров получи Годишната награда на 
Младежкия съвет за 1996 година.

На републиканското съревнование но матсма- 
- -I се състоя неотдавна в Белград, уча- 
25 ученика от средните училища от Ни- 

сс кла- 
- всичките

съм за
тика, което 
стваха и
шавски окръг. За съюзното съревнование 
сираха четирима ученика от този окръг 
са от II клас, от специализираната математическа 
паралелка в гимназията “Светозар Маркович от 
Ниш. Това сс Раде Станойевич, Зоран Джунич, 
Олнпср Бъркич п Ивана Псшич.

Успехът ма нишките състезатели с още по- 
голям, ако се има предвид фактът, че в конкурен
цията на учениците от II клас от цялата република 
Раде Станойевич зае първото, а Зоран Джунич - 
второто място.

Раде Станойевич е син на нашенката Милка 
Христова от Босилеград.

ко-

ва ние

б. д.ват.
е и в разнообразието. М. Станойевич
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ПРОМОЦИЯ НА МОНОГРАФИЯТА „РАДОШЕВАЦ - ЛУЖНИШКО СЕЛО" В САНУ В ЛОВЕНЕТО СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗВЕЗДНИ МОМЕНТИ НА ЛУЖНИЦА
“Радошешщ - лужнишко село”.Автор 11X1 монографията е Драгослап Маннч 

Форскн, а издател - Сръбската академия па 
науките и изкуствата

В тържествената зала на Сръбската акаде
мия на науките и изкуствата (САНУ) в Белград 
на 21 март бе представена книгата “Радошевац 
- лужнишко село” от известния лужнишки пи
сател Драгослав Маннч Форскн. Издател на та
зи монография е САНУ, а рецензенти са проф. 
д-р Йован Чнрнч и проф. д-р Пстар Марковнч, 
който и този път изказа ласкави оценки за хро
никата на село Радошевац.

В пълната зала на САНУ най-многобройнн 
бяха лужннчанн, които днес живеят а Белград, 
но имаше и нншлии, инротчанци и други при
ятели на Лужннца.

“Уважаеми приятели на сръбското село, чу
вствам голямо удовлетворение, че пред нашата 
общественост се представя книга, на кориците

на която пише 
Ако има Бог, този звезден момент в храма на 
знанието п културата виждат и нашите предци, 
а ще го видят и нашите потомци. Благодаря на 
всички, които подпомогнаха печатането на тази 

Г, заяви авторът на монографията Дра
гослав Маннч Форскн.

Ма председателя на Отбора за село акаде
мик Радомир Лукич Форскн дари 
“Приче'\ а председателят на общинската скуп
щина в Бабупшица Драган Божилович подари 
па домакините на промоцията пиротски килим.

Спокойно може да се твърди, че на 21 март 
1997 година Лужиица влезе през широки двери 
в Сръбската академия на науките и изкуства та. 
Такива моменти ще има още, понеже този край 
знае как трябва да допринася за кул турната съ
кровищница и историографията на Сз.рбия,

телевизионна
програма

КП1П .

книгата си

Една трета от домакинствата в Босилеградска община все 
още нямат възможност да следят първа и втора програма ма 
Радио-телевизия Сз.рбия, а въвеждането на трета програма 
закъснява.

Изхождайки от факта, че информирането е важно звено 
в обществено-икономическото, културното, политическото 
и стопанското развитие, Общинската скупщина в Босиле
град вече дълго време полага усилия и предприема наоб- 
ходимите инициативи осведомяването не само да се издигне 
па по-високо равнище, но и да бъде достъпно за всички 
граждани. Независимо от всичко това, програмите на Радио- 
телевизия Сз.рбия все още не са достъпни на всички 
граждани в общината, с което е създадена известна празнина 
в медийното информиране. Една трета от домакинствата 
нямат възможност да следят първа и втора програма на 
Радио-телевизия Сз.рбия, а взавеждането на трета програма 

още закъснява. Ако към това добавим и факта, че на 
територията на Босилеградска община има само три ре
транслатора, от които единият още от изграждането му не 
работи, а другите два често дефектират, проблемът става 
още по-голям.

Слабо се чуват и радиостанциите на Сърбия, което още 
повече затруднява медийното осведомяване на гражданите 
в тази икономически изостанала крайгранична община.

Предприети са всички необходими мерки за подобрява
нето на сегашното информативно състояние. По инициа
тива на общинската структура техническата служба на Ра
дио-телевизия Сърбия е изготвила техническа докумен
тация и проект за покриване с телевизионни сигнали на 
южната част на общината, граничеща се с Македония и 
България и е определила локации за изграждане на нови 
ретранслатори. По мнение на специалистите с това ще се 
реши въпросът за телевизионния прием в селата Бранковци, 
Бистър, Горно и Долно Тлъмино. Караманица, Ярешник, 
Назърица, Млекомннци и Ресен. Общинската скупщина в 
Босилеград, според договора с РТС, е дължна да обезпечи 
ток и сграда за монтиране на съоръженията.

От ноември миналата година посредством емисионния 
център на Бесна кобила се излъчва и трета програма на 
Радио-телевизия Сърбия. Поради несъответстващите те
хнически съоръжения на другите два ретранслатора, освен 
за няколко села, които се намират в подножието или съвсем 
близо до планината, за всички други тя е все още недостъпна. 
За да могат и те да приемат тази програма, е необходимо 
ново оборудване, което трябва да се обезпечи от Радио- 
телевизия Сърбия, а в заплащането ще партиципнра 
общината.

ч. Б.

БАБУШНИЦА

ЮБИЛЕЙ НА СЕКЦИЯТА НА 
ХУДОЖНИЦИТЕ

ретроспективна изложба да бъде експонирана 
поне една седмица в димитровградската галерия, за 
да могат и димитровградчани да видят част ог 
постиженията на бабушнишките художници.

Би било несправедливо, ако па края не споме
нем членовете ма секцията. Това са: Радомир Ми
рим, Драган Божилопич (актуалан председател на 
Общинската скупщина), Нннко Димитриевич 
шофьор. Света Пстрович, работник в “Тигар”. 
Сладжаиа Младснович, възпитателка, Валентина 
Нмколич, ученичка в средното художествено 
училище, Снежана Костич, възпитателка, Мария 
Бошкович, ученичка, Нсбойша Панчич, среднист, 
Мирослав Живковия, художник - наивист.

Бабушннца не е известна с многобройните си 
художници като Димитровград. Все пак тук вече 
едно десетилетие успешно работи секция по изо
бразително изкуство, която от няколко години ор
ганизира и пленер в Звонска баня.

“Започнахме преди десет години с четирима 
човека, а днес в секцията членуват единадесет 
художници”, казва Радомир Чнрнч. преподавател 
по изобразително изкуство в основното училище в 
Бабушница. сигурно един от най-заслужилите за 
съществуването на секцията. “В нея членуват хора 
с различни професии, които сплотява любовта към 
изобразителното изкуство.

Юбилеят на секцията се ознаменува с изложба 
на творбите на членовете й, която е открита в 
Културния дом на 28 март. Желанието им е тази

все

А.Т.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРАМАТИЧНАТА СЕКЦИЯ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В 
ДИМИТРОВГРАД

ПОДГОТВЯТ ПИЕСАТА „ПЕПЕЛЯШКА”
Драматичната секция при основното училище водство пиесата “Пепеляшка” в момента подготвят 

“Моша Пияде” от Димитровград миналата седмица двадесет деца, главно ученици от седми клас на 
започна да подготвя новото театрално пред- основното училище. Главната роля (ролята на 
ставленне “Пепеляшка” по приказката на Шарл Пепеляшка) ще изпълни ученичката Александра 
Перо. Всъщност пиесата ще се подготвя по съвре- Кирова, докато сценографията е поверена на пре- 
менната версия на популярната детска приказка, подавателя по изобразително изкуство Никола 
която написа известният сръбски драматург Алек- Дснков. В представлението ще участват и члено

вете на фолклорната секция при основното учи
лище. Премиерата на пиесата се очаква след около

сандар Попович.
Заедно с учениците, които са членове на 

драматичната секция, успешно да подготви пиесата два месеца, 
ще се опита младият димитровградски актьор и 
постановчик Борис Лазаров. Под неговото ръко- м.я.Б. Д.

ОТ БОСИЛЕГРАД ДО КЮСТЕНДИЛ И НАЗАД
Тръгваме от Босилеград на югоизток, към Кю

стендил. Минаваме с колата през Райчиловци. От 
двете страни на пътя са наредени нови къщи, а над 
селото като голямо зелено кадифе се простира ху
бава борова гора. Зад нас остават и Радичевци, и 
новопостроената тук край асфалтовото шосе млек- 
оминска махала Ръжев дол. Напускаме Босилеград
ска котловина и поемаме пътя от дясната страна на 
Драговищица. В Рибарци минаваме моста на Бранк- 
овска река, а зад нас остават хълмовете и 
възвишенията на Църноок, който се издига на 1871 
метра надморска височина. Служителите на гранич- 
но-пропусквателния пункт “Рибарци” си гледат ра
ботата. Пожелават ни приятно пътуване.

равнище, Кюстендил - на 525. Градът има дълга история. 
Разцвета сн е достигнал по време на Римската империя. 
Благодарение на природните му богатства тук били 
изградени най-големите лечебни бани. Имало е големи 
паметници и храмове. Минералните извори и река 
Банщица са били, а и днес са прочути не само в България, 
но и в света. Плодородната почва на котловината и 
системите за напояване отличават този край от цялата 
Кюстендилска област. Климатът е континентален, със 
силно средиземноморския. Средната 
годишна температура е над 10,6°С, а годишните валежи 
- над 650 мм3. Кюстендилската котловина, която заема 
460 квадратни километра, днес не е това, което беше 
преди десетина години - овощна - градина на България. 

Минаваме държавната граница и същата атмос- Щ$ШМШ ^ олеми площи остават необработени, а овощията не се
фера забелязваме и на митницата “Олтоманци”: тук, поддържат както някога.
както и на “Рибарци”, повече пътници има от Кю- Граничният преход „Рибарци“: В стари времена хората от Босилеградско отивали на
стендил към Босилеград. Български граждани при- Вентил за преживяване пазар в Кюстендил. След изменението на границата през

, "Гн“ °т " — -г^- ~свързва двете селища. От дясната страна остават и~ВЦИ’ Названието на с„ел°то ни припомня, че се наха студени. Много време трябваше да мине, докато 
стръмните дерета на Чудинска планина чиито връх намиРаме в г°рист край. Веднага след това пред започне нов етап в отношенията. Преди няколко години. 
Арамлия достига 1497 метра надморско равнище, °ткРива Кюстендилско поле. Отдясно се когато Югославия попадна в икономическа блокада, пъ-
Минаваме през Долно Уйно и се поомз кваме ппез Иждат наи-високите върхове на Осогово. Няма ве- тят от Босилеград към Кюстендил бе един от “вентилите 
клисура, която хилядолетия природата е създавала. ™ уВ°И’ пътят®пРав- Вниманието ни е привличано за по дълбоко дишане”. Днес, когато България сс 
И на едната, и на другата страна на криволичещия т лисарлъка. Нощем, когато блеснат светлините, намира в трудно стопанско положение и когато голяма 
път забелязваме скали, които са като прекрасни този пРекРасен парк не е като че ли “мито на земята, част от населението й едва свързва двата края, пътят от 
фигури. Тези геоморфологични паметници нито на небето . Долу в равнината е разположен Кюстендил към Босилеград е “вентил за преживяване”

на природата ГРЪДПВТ с трите имена: древна Пауталия, средновек- Български граждани на тълпи идват в Босилеград и 
зелен, привлича и очарова овевВелбъдж и днешен Кюстендил. селата и продават каквото са успели да купят. Вярваме.

ози промишлен и курортен град се намира на 42 че българите успешно ще преодолеят кризата, 
от Босилеград. Босилеград е на 730 м надморско

влияние на

ГЧ- ^ -
т

пленяват очите на любителите 
Пейзажът - бял или
хората.

км Стоян Евтимов
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ДИАМАНТЕН 

ГОДЕЖЕН ПРЪСТЕН
ДА СИ ПРИПОМНИМ

АПРИЛСКАТА ВОЙНА 

В ЦАРИБРОДСКОПрез 1943 и 1944 година в 
Цариброд имаше много еваку
ирани от София. Доста

пред страха от бомбарди
ровките потърсиха подслон 
провинциалното градче на сво
ите предци. Бяха сигурни, че то 
няма да бъде цел на зловещите 
американски и английски бом
би, които сриваха голямата 
столица. А Цариброд е толкова 
близо до София. Почти 
всяка

де и първата матура по руски 
тип: след четири писмени изпи
та следваха седем устни по пре
дметите в един тур. За него си 
споменям, че беше изумен като 
видя, че баща ми си е купил и 
чете романа на Иво Андрич 
Моста на Дрина” който току 

що беше излязъл от печат. Ба
ща ми почиташе и Балзак и 
имаше лукзозно издание на съ
браните му произведения, 
то и Ги дьо Мопасан. Но най- 
много обичаше “Тунелът” от 
Бернхард Келерман, швейцар
ски писател, автор и на “Бра
тята Шеленберг”. Изгубихме 
тези книги и никога после не 
съм видяла повторното им из
дание. Цяла година у нас жи
вяха и учителите от Учител
ската школа Шомов и Троша- 
нов. С наши мебели и печка на 
дърва. Никога никой не е пла
щал наем. Баща ми обичаше 
културните хора и показваше 
пред тях своята заможност, не
зависимост и гостоприемство.

Връщаме се на Либушка. 
Със своята красота, държание, 
изисканост, но и умел подход тя 
спечели любовта на Борис 
Милушев и той я провъзгласи 
пред нас за своя годеница. Тя 
доведе своята майка, възраст
на, белолика, деликатна и сла
бичка бабичка,вдовица, която 
трудно говореше български ез
ик, а Милушев ходи в Костин
брод и донесе годежни пода
ръци, домашна баница и скъпо
ценен пръстен за годеницата. 
Той беше стар ерген, познал и 
благоденствието на предвоен
ните години. Виждаше се, че 
пръстенът е масивен, скъп и с 
блестящ диамант по средата. 
Годеницата го сложи на пръста 
си и всеки ден го носеше.

Един ден Милушев си по
чиваше в стаята. Беше слън
чево пролетно време. Аз бях в 
малката градинка, пълна с уха
ещи цветя, които майка ми от
глеждаше и все се стараеше да 
бъдат особени и екзотични: 
нар, лиандри, далии, дамско съ
рце, маргарити, жасмин. Там, 
под кипариса, имаше широка 
зелена пейка и аз си почивах в 
светлия следобед. Изведнаж 
дотича Либушка от аптеката и 
със сълзи и ридания се втурна 
при годеника си. След малко се 
чу строгият му, сърдит тон. Ка
раше й се жестоко и тя хъл
цаше. От коридора излезе май
ка ми и каза, че от пръстена е 
паднал диамантът, тя не знае 
кога, плаче и се моли да й 
прости. Тихом се върнах в град
ината и съчувствах на злощаст
ната годеница, загубила скъпо
ценния камък. Изведнъж, как- 
то си седях, видях блясък, отра
зен от слънцето. Пред краката 
ми светеше, искреше и сияеше 
белият диамнат. Аз го грабнах 
и тичешком се спус» 
ята им. Викам: “Либушка, на
мерих камъка”. С протегната 
ръка се обърнах към разпла
каната девойка, а тя ме сграбчи 
и силно, силно ме прегърна. Ре- 
шиха тя да не носи пръстена, 
докато не се уплътни неговата 
подложка. Предния ден двама- 

са седяли на зелената пейка 
в градината и тЬм камъкът е 
паднал. Бях щастлива, че до
несох на Либушка такава гол
яма радост.

Никога повече не ги видях. 
Разделиха ни времената и гра
ницата.

роднини
//« 2Л марш 1941 година Полицията в Цариброд откри, че на гара Драгоман 

Пристигайу германски войски. Вследствие на това Управлението на Бановинаша в 
Ниш бе изпратило следната телеграма до Министерството на войната в Белград: 

,//« 2Н марш ш.г. в 11 часа на гара Драгоман (България) е забелязана 30 - вагонна 
композиция с германски войници Под Пълно въоръженеие.

По границата в Царибродско, Посока на Трън-Невля- Стара Планина, е забелязано 
движение на малки немски части и български части.

Следващия ден българските локомотиви са изтеглени от иарибродскаша гара в 
България. Същият ден разузнавателната служба в Цариброд е узнала за Присти
гането на още 10 вагона в Драгоман, Пълни с автомобили”.

случваше и по четири дни да оставаме без 
храна. Войниците бяха настроени за отбрана 
на страната, за борба до смърт, но между офи
церите имаше предатели.”

ШПИОНИ ПРЕКЪСВАХА 
ТЕЛЕФОННИТЕ ВРЪЗКИ

В три сектора бе разпределена Топлишка 
дивизия в Царибродско. Тя заемаше десния 
сектор от Гребен планина до Нешково при 
Цариброд, средния сектор от Нешково до Ви- 
сочки Одоровци и левия сектор от Одоровци 
до Мнджор. В състава на Топлишка дивизия 
влизаха 3, 12,16 и 34 (допълнителен) пехотен 
полк, след това 34 артилерийски полк, една 
противтанкова рота, един дивизион с три ба
тареи. От тях само 2-ри батальон от 34 полк 
не беше мобилизиран.

На 5 април 1941 година комендантът на 
артилерийската дивизия получи от Пета ар
мейска област по специален куриер заповед да

в

влакова

във
къща имаше много хора, 

особено жени и деца. Нямаше 
го комфорта на столичния жи
вот, но имаше сигурност, топ
лина и другарство с цариброд- 
ските младежи. Сред приятел
ството, училището и роднинст- 
вото се откроиха и някои ро
мантични връзки, които често 
раждаха любовни отношения. 
Много софиянци 
града ни своите “изгори” и об
ратно. Много софийски 
чета оставиха пламенните си 
или

как-

Край границата в Царибродска околия на
селението бе забелязало и преминаване на 
немски шпиони, които искаха да узнаят какво 
е разположението на Югославските войски. 
Полицията в Цариброд още на 4 април из
прати телеграма в Белград с предупрежде
нието, че германски войски се изтеглят от 
турската и гръцката граница в посока към 
югославската граница.

“Първият влак от България пристигна на 
нашата граница нощес в 0,05 часа без пощен
ски вагон”, - се казва в телеграмата на по
лицията от Цариброд.

А КАКВО СТАВАШЕ ОТСАМ 
ГРАНИЦАТА

В Царибродска околия, по протежение на 
границата от Стара планина до Врабча, се 
разпореждаха частите на Топлишка дивизия. 
Дивизионният генерал Драган Костич даваше 
последните си нареждания за разпореждане

оставиха в

моми-

благосклонни чувства тук, 
в малкия град.

В градската аптека се появи 
една висока, руса девойка, с на
бъбнали румени устни и с го
леми тъмни очи, широко пос
тавени на лицето. Тя се отли
чаваше не само със стоята кра
сота, но и с държанието си. 
Виждаше се, че не е българка. 
Беше чехкиня. Беше аптекар- 
ка и живееше в една моминска, 
чиста стая при баба Цура Тра
йкова. Аптеката пък се поме
щаваше в един магазин - там, 
където сега се намират кафе
нето “Бе-мол” и магазинът за 
текстилни стоки. Казваше се 
Либушка. Така са се наричали 
много чешки принцеси и кра
лици - Либуше и Либуша. Беше 
много тиха и възпитана, еле
гантна, сдържана и говореше 
български с подчертано чужд 
акцент. Добре я познавах, за- 
щото няколко пъти у дома я 
довежда Борис Милушев, пред
седателят на Околийския об
ластен съд, който също беше 
евакуиран от София и практи
куваше професията си в нашия 
град. Борис Милушев беше ер
ген. Настаниха го от общината 
да живее у нас. Нашата гостна 
стая винаги имаше наематели 
от най-висок ранг. От началото 
на 1941 тази стая си има своя 

с нейнитеистория, свързана 
наематели. Малкият град, кръ
стовище на бурни години и съ
бития, нямаше свой хотел, кой
то да приеме по-изискани гс го
сти. Така се налагаше община-

Цариброд в навечерието на Втората световна война
(в далечината се виждат тогавашните казарми)

на частите в протежение на 55 километра. За се свърже с Топлишка дивизия с цел да следи 
няколко дни той разгледа укрепленията при движението на неприятеля от Цариброд до 
Одоровци и Петьрлаш. Даваше нови нареж- Суково. На 7 април били предприети мерки за 
дания как да се завърши онова, което не беше изпълнение на тзи заповед, но всичко било 
добре направено, но за всичко беше много безуспешно. Според доклада на полковник 
късно. При Височка Ръжана бяха минирани Живко Попович, даден след войната, дейст- 
мостовете, при Славния бе направен ирогиво- влята били безуспешни поради дейността на 
танков окоп, а такъв окоп имаше и при Гони- шпиони, които успели да прекъснат телефон- 
дол. На шосото край Цариброд бе изградена нмте връзки и по този начин не позволили на 
подвижна стоманена рампа, картечни гнезда, артилерийските части да се намесят, 
железобетонни препятствия, а край Нишава Когато подготовките на Топлишка диви- 
бяха забити много стоманени релси. А кар- зия бяха в ход, офицерите не бяха осведомени, 
течни гнезда имаше по цялото протежение на че с бомбардирането на Белград на 6 април 

и сега. войната всъщност беше започнала. В околн-

та да им определя квартира за 
нощуване и пребиваване за 
колко месеца. Дълга ще е исто
рията за наемателите, ако тря
бва да посоча всички. Първо 
беше главна квартира на нем- 

генерал, който през 1941 
година престоя в града две сед
мици със своя военен антураж, 
та гостната не беше достатъч
на и взеха спалнята на роди
телите ми за двама висши офи
цери. После се настаниха бъл
гарски офицери, между които 
беше и командированият 
йор Димчо Соколов, роднина и 

майка ми. Той беше зет 
на Иван Праматаров, първия 
учител в началото на века в Ца
риброд. Димчо Соколов, съдия 

професия, загубил се във 
вихъра на войната, е бил из
вестно време и столичен кмет. 
През юни 1946 година при нас 
беше на квартира и първият 
пълномощник на Министер
ството на просветата Джордже 
Димитриевич. Тогава се прове-

ня-

ски

1ах към ста-

границага, някои са запазени
Населението обаче виждаше, че тези под- ята се носеха слухове, че югославската армия 

готовки са съвсем недостатъчни, за да спрат напредва в Албания и в Южна България. Въз- 
германската армия. Офицерите поддържаха душното пространство непрекъснато се кръс- 
оптимизма като казваха, че след няколко дни тосваше от неприятелски самолети, а хората 
ще пият “белу кафу” в София. Войниците вече чуваха далечните гърмежи на артиле- 
обаче нямаха храна. В Каменица само една рията. Войната беше на прага на околията, 
седмица преди започване на военните дейстня Страх сковаваше хората. Някои вече скри- 
войницитс събираха царевично брашно по се- ваха храна и облекло, поучени от Балканска- 
лого, за да правят качамак. та война.

Войникът Мирослав Илич от Крушевац 
бе казал след войната: “Нашето положение на 
фронта при Цариброд беше твърде лошо. Мо- 

рота беше при село Милойковац. Полу- 
храна от Крушевац и понякога се

ма

зе т на

та

на

Б.Николов

В следващия брой:

ХИТЛЕРИСТИТЕ ПРЕМИНАХА 
ГРАНИЦАТА НА 8 АПРИЛ 1941 ГОДИНАята 

чавахмеЛилия Нейкова
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СТАРИТЕ КРЪЧМИ
покрий това, че п Обрсновац са имали две лозя и те са 
купували грозде и ракия, за да смогнат да обслужат 
мющсриитс.

Когато става дума за дядо Сава Глигоров Мило шев 
- Вълковийски ще кажем, че той купил кръчмата в 
центъра на Цариброд до прочутото павильонче. Тя е 
имала 120 квадратни метра и тогава струвала колкото 
120 вола. Точело се пиене домашно производство. В 
мазето се приготвяло пиенето, а също така в него се 
съхранявало и киселото зеле. Който имал обор 
най-много посетители и на пазарен ден в обора връз- 

30-40 коне. Чичо Павел, синът на дядо Сава,

/^)^якпк си невероятно или поне пресилено ми из- 
^^жС^глежда, когато слушам, че между двете световни 
войни в градчето ни имало четирийсет и две кръчми. 
Реших да ги изброявам, като разпитах собственици, 
хора с добра памет и като се възползвах от смътните и 
вече поизбледнелн картинки от екрана на моите спо
мени. И така тръгнах от единия до другия край на града 
и наистина числото на заведенията, както би се казало 
днес, стана впечатляващо. Познати кръчми са били 
следните: Лавкаджнйското, кръчмите на АрсаТричков 
и на Генчо Завалията от Петърлаш, на Кръста Нсйчин 

Асен Углярсв. на Йордан Славински и Йорд 
Росомачки, както и на Йован Връдловски. Йордан Че
дото привличал мющерни със сръчността си и богатото 
меню. Гацнното и Галилото са били известни хотел- 
ресторанти от по-висока категория. Останали са в съз
нанието на хората и кръчмите на Сава Вълковийски. на 
Гоша Николнн, Сокол Нсвлянскн. Мица Драговитскн, 
Спас Гоинскн, на Дьока Сотин - Андреевич и на често 
споменавания в приказките на старите хора Иипн Си
мов - Яваш. Ще споменем и кръчмите на Стоян Вацин 
и Стратко Петров, на Гоша Давидков и на Киро Бнр- 
баръца, на Кръста Дървени нос. на Влада Пайташен, 
Мика Стоилов, Найден Данни и дядо Гоца. Кръчми 
имали и Димитрашко, Мика Сръбчето. Давидковото 
било привлекателно заведение и се казвало “Честита 
му радост”, а ресторанта на гарата на вре мето държал 
някой си Дьока от Белград. Към тази поредица ще 
споменем и кръчмите на Тодор Твърдоглавката, Бора 
Вуждара и Влада Шнщи-Пищи. В тази мозайка от хора 
се открояват дядо Влайко и синът му Радош от Ко- 
совска Мнтровнца. Радош взел богата жена от Гони 
дол, която се казвала Сремка и като мираз му донесла 
100 000 динара. Бащата и синът забогатяват и откриват 
дюкяни и кръчми в Белград и Косовска Митровица или, 
както днес е модерно да се каже, откриват верига ма
газини. Ханът на Цветко Ивков не споменах в пореди
цата, защото той е бил още през турско време. Към 
кръчмите няма да причисляваме кафеджийтщите и 
чайджийннцнте, които придавали на градчето известен 
орнентален дух.

Изпитвах неудобство, когато ходих при хора в поч
тена възраст, били собственици на кръчми или техни 
близки, но се оказа, че те бяха много любезни и отзив
чиви. От тях разбрах, че Сима Трънски бил съдържател 
на бирария и че някакви македонци държали кръчма в 
центъра на града.

В детско-юношеските ми години се въртяхме около 
кръчмите в махалата и все още не са се заличили пред
ставите ми за тях. Едни бяха по-скромни, открити за да 
преживеят стопаните, други пък се отличаваха и с по- 
хубава наредба и с по-престижни и влиятелни гости.

Ние обичахме да ходим на Коледа в кръчмите, за
щото собствениците след празничната песен с пожела
ния за берекет и здраве, ни даряваха с пари. Личеше, че 
това са хора с човешки добродетели, с меко сърце и с 
добър нрав.

Пред кръчмите обикновено имаше липи, които уха
еха през лятото и когато подухваше ветрец сребристите 
им листа потрепваха като листата на трепетликата. В 
по-скромните кръчми имаше тезгях, няколко маси без 
чаршаф, покрай стените пейки, а на средата печка, на 
която през зимата винаги имаше чайник с топла вода. 
На много кръчмари основно занятие е било замеде- 
лието, а кръчмата им е служила за допълнителен доход 
към скромния семеен бюджет. Имало е и ценоразпис. 
Предлагало се е кафе с локум, а от алкохол люта и мека 
ракия, греяна ракия, червено и бяло вино, чай. Когато 
кръчмарят отивал в полето на работа, в кръчмата ост
авял чирака или калфата и когато се прибирал търсил 
отчет, като питал кои са идвали, платили ли са или са 

на вересия. Чистотата в помещението са поддър- 
съпругите. Те са миели съдовете, запарвали са 

бъчвите, готвили са. По-желани гости са били офицери, 
подофицери, жандарми, учители, чиновници. Имало 
постоянни гости - мераклии. Всяка сутрин някой от тях 
гаврътне по една - две ракийки и отива на работа. В 
скромните кръчми не е имало бутилирани питиета, а 
бирата е била наливна. Продавали са се цигари и хартия 
за тютюн. Познати цигари са били “Драва”, “Ибар”, 
“Морава”. Тютюнът с най-лошо качество струвал един 
динар и популярно му викали клечорак. Цигарите били 
скъпи. Една кутия “Морава” струвала седем динара, а 
един копач-аргатин получавал десет динара надница.

В кръчмите е имало и готвено, особено в петък, но 
менюто не е било много разнообразно. По-състоятел- 
ните кръчми са предлагали пълнени чушки, гювеч, под- 
варък, агнешко, фасул, някога е имало и задушен заек. 
Особено Чедото е предлагал вкусна телешка чорба, 
шкембе-чорба и други яденета.

В тихите и уютни кръчми са се водили разговори за 
полските работи, за добитъка, договорили 
купко-продажби и тогава се е чувала врява. Понякога 
се е бистрела и политика. Крамолите, свадите и препир
ните са били редки, а псувните, мръсните приказки и 
неприличните изрази патриархалният морал е пори
цавал. г

Манол - Змичето, който работил в мандрата на 
Гошо, слсд работа помагал па съпругата му в кухнята и 
до два часа слсд полунощ като пълнели чушки, готвели 
подварък, фпсул и др. През пазарен ден в неговия обор 
нощували и по петдесет коне.

Съдържателите на бирарията “Градина", дядо Си- 
Трънски и баба Цана отварят, както би казали ба- 

варците бирхалето, някъде към 1903 г. и то било по
сещавано от по-състоятслни гости псе до 1918 година, 
когато било закрито. Запсденисто предлагало само ска
ра п то кебапчета, пържоли, кюфтета, шишчета. В 
събота, неделя и през празниците са организирани така 
наречените ксрмсси - увеселения с оркестър и обилно 
ядене, писне и танци на дансинга. Впечатляваха мс мод
но облечените дами с дълги рокли и широкополи 
ки, осветителните тела, прохладният полъх от река 
Нишава. Мъжкият тоалет беше класически. Гостувал 
е оркестърът от 25-ти Драгомански полк, а с истори
ческите промени се променя и оркестъра, като свири 
познатия ромски музикален състав, в който влизали

чичо

ма

,имал и

вали по
набавял пиенето от Суводол, Гнилан, Обрсновац и от 

Тяхната кръчма работела от 1922 г. до 1946
п ни на

други села.
година.шап-

И може би най-релефната и цялостна личност в тази 
поредица предприемчиви хора е Сокол Димитров - Нев- 
лянски (1859 - 1934). Неговата кръчма 
“Бурел”. Под това название съществувала от 1914 г. до 
1931 година. Този човек с разностранни интереси, пред
приемчив и преуспяващ, проявявал и обществени ин
тереси. Бил с народен представител във Великото на
родно събра ние във Велико Търново. От 1931 г.до 1941 
г. той издал кръчмата под наем на някой си Чавдар от 
Пирот и тя десет години работела като ресторант. Ко
гато споменатият си отишъл за Пирот, синът на Сокол 
Нака, заедно със своите синове Гоша и Сокол, работели 

кръчмата. Сокол Невлянски бил кмет на Цариброд 
между 1900 г. и 1910 година и тогава построил първия 
водопровод в града. Водопроводът се захранвал от ма- 
настирчето, резервоарът се намира над местния мотел, 
а водопроводната мрежа минавала от гарата по цен
тралната улица до павильончето. Докато бил кмет на 
Цариброд са прокарани улиците в града, направени са 
тротоари от калдъръм и е открито първо земеделско 
училище.

Като народен представител пътувал в Москва и 
участвал в други делегации. В неговия ресторант имало 
места за 100 души, а с грозде се снабдявал от Шумен. 
Споменатият Сокол имал Файтон, с който поддържал 
редовна линия с окръжния град Трън. Главно са го 
ползвали хора, които имали работа в Окръжния съд в 
Трън. Пътят за гр.Трън минавал през Лукавица,Невля, 
Врабча и Круша.

За преуспяването на една кръчма или ресторант не 
е нужен само делови нюх. Човек трябва да бъде и май- 
тапджия. да бъде общителен или контактен, както каз-

носела името

ИЗ ЦИКЪЛА

„ДИМИТРОВГРАД, КОЙТО ИЗЧЕЗВА“ 
НА МЕТОДИ ПЕТРОВ

В

ват днес. да познава психологията, характера и интер
есите на госта, да се съобразява с неговите изисквания, 
да бъде честен. С една дума да бъде личност с индивиду
ални отлики.

Спомних си. че в двора на Гациното имаше ледница. 
Това е голям трап. в който се съхранява лед през лятото 
за охлаждане на напитките. Кираджии докарваха лед от 
някакъв вир, наречен бумбак. от Паскашия или от Смн- 
ловската бара. защото тогава нямаше хладилна 
техника, като хладилни витрини, фризове и подобно 
оборудване.

Посетители на кръчмите са били хора. останали в 
паметта и на по-младите поколения. Някои се отлича
вали с битов аристократизъм, други с малко надменно 
и наперено чорбаджийско високомерие. а по-бедннте са 
били някак си по-мълчаливи. свити и по християнски 
хрисими. Ще изтъкнем някои поименно като бохема 
Бай Боян Пецев - Бейбулата, учил на времето оперно 
изкуство в оперния театър “Ла Скала” в Милано. Ваца 
Венков, Влая Дудин, Лека Църца, Лека Шошея. Йордан 
Марков - Бая. Анта Цветков. Ташко Боровски. Ваца 
Кръстев. Арса Шушняра. Петър Курта, Тодор Пецин, 
Йордан Влаев. Тодор Царибродски, Лека и Тоша Ве
лини, Коста Въпкарев. Мада Лукавачки, Асен Црева- 
рът и много други колоритни личности като Станча от 
Бачево, който с коня си влизал в кръчмата, когато бил 
кефлия.

Спомням си, когато на Богоявление или Йорданов- 
ден свещеникът хвърляше кръста в реката и смели 
младежи здравеняци се гмуркаха да го извадят. Когато 
младежът, намерил кръста, излизаше, покриваха го с 
някакво наметало и бегом влизаха по-влиятелните 
граждани в кръчмата на Йован Връдловски на греяна 
ракия. Особено се изтъкваше в намирането на Христо
вото разпятие Стоян Андонов - Лафът.

С идването на новата власт бяха закрити и частните 
кръчми, защото частната практика и в отрасъла на 
услугите се смяташе като буржоазен остатък, даващ 
възможност за незаконно забогатяване.

Сега пак започва преструктуриране на стопанство
то, пазарна икономика, приватизация и се появиха мод
ерни баркафета, кафе-аперитиви и подобни заведения. 
Изчезнаха чистите домашни плодови дестилати, а се 
предлагат коняци, виняци, водки, бутилирани вина, би
ра, сокове, ракии като вилямовка, щок, векия и подобни 
“химии”, да не кажа ментета. Предлагат се и разни 
кафета. А обзавеждането е свръхмодерно, с постоянно 
трепкащи светлинни ефекти или с полумрачнн диск
ретни светлини, провокиращи еротични емоции. Раз
лични музикални колонки, шкафове и уредби заглу- 
шнтелно отекват и извън заведението. Визуалните и 
звукови ефекти създават особена атмосфера. Всичко 
това вероятно отговаря на съвременните разбирания, 
психиката, емоциите, манталитета и душевността на 
младите.

Впрочем, младостта си има свой неподражаем стил.
ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

пили
жали

е и

КРЪЧМА „ЯВАШ-ЯВАШ“

Младен Каменов - цигулар, братята Мита и Генчо Цек- 
- кларнетисти, Гара - контрабасист и други като 

Бора Адамов, Гера, Мирко и Гага. Това ме пренася във 
времето на някаква по-чиста духовност и жизнерадост, 
защото сега изглежда прекалено много материализира
хме живота.

Такива увеселения имаше и в двора на Галиното и в 
Давидковото до гарата, където и обстановката беше 
по-друга. Оркестърът, в чийто състав бяха Жорж Гай
даров, Георги Шукарев, Ица Попов, Крум Пупа и др., 
свиреха стари шлагери и по-модни мелодии, дошли като 
закъсняло ехо от Запада или от големите градове.

В кръчмата пък на Дьока Сотин - Андреевич от 
Обреновац, държана още от баща му дядо Сота, са се 
хранели учителите от България, все до оттеглянето им 
поради новите времена и идващите с тях промени. И

ови

са се за по-

Собственото и местното производство на вино и 
ракия не са били достатъчни_ „ и кръчмарите са се снаб
дявали от Гнилан, Извор, Крупъц и от другите пиротски 
села или от Сичево. г

Особено на пазарен ден в кръчмата на Гоша Ник- 
олин било претъпкано. Той правил добър оборот и 
купувал и по три вагона грозде. Както сподели Ангел
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Като господа...
За по-хубав 

Димитровград!
Радейна е само на седем километ

ра от града. До там редовно има авто
бус - сутрин отива и веднага се връща 
в града, и след обяд - отново. Билетът 
в една посока струва три динара и по
ловина. В делничен ден няма навали
ца. Тъй като същият автобус идва от 
Смиловци и останалите села от За- 
бърдие, то в Радейна като последна 
.спирка към града едва ли в петък - 

пазарен ден - има места. А доколкото ги има, трябват здрави мускули, да се влезе

Неотдавна в Димитров
град бе организирано предста-

нияеархи?ектТр1нкГр^'3а ПО‘хубав Димитровград”. Проектът е дело на извест-
трябва жа бъпе нпп,„.т ? " неговите сътрудници. В него той посочи какъвр д бъде нашият град, неговите улици, къщи, дворове...
ериятТ както 6 ДНСС Наш‘!?т гРаД- Ако това беше някъде из периф-
която воли напп^о " а е улица Найден Киров”, входната врата от изток,която води направо в центъра на града. Всъщност

полччнтпото“ ЛИ "РИЛИЧа Нса ТаКаВа' ДаНО ПРН Рецитацията на проекта тя да получи тротоар, а градът да бъде спасен от такива “сгради”.

в него.
Четирима радеинчани в напреднала възраст нямат изобщо подобни проблеми. 

Кирил Манчев, Йордан Георгиев, Драголюб Йорданов и Велимир Цеков за всеки 
петък си имат уговорка с водача на таксиметровата кола Драган Трендафилов, 
също радеинчанин: той идва за четиримата, докарва ги в Димитровград на пазар и 
после ги върща обратно. Спирката им е пред кафе “Лугано”. Вътре е топличко, 

в пък и кафето не е много скъпо. А и таксито - само пет динара!

тя е продължение на главната

А.Т.

„МЛАДОСТ" ПРЕД 
ПРОЛЕТНИЯ ПОЛУСЕЗОН Футболистите прогнозират 

класиране във върхаФУТБОЛ

Балкански” във финала55 През пролетния полусезон от зон ще бъдат изправени пред се- 
настоящото футболно първенст- риозни изпитания. Въпреки това 
во във Вранската футболна ди- повечетооттях са оптимисти и се 
визия, което започва на 6 април, надяват на добро класиране, 
босилеградският футболен отбор 
“Младост” четири пъти ще бъде отбора: 
домакин, а шест пъти ще гостува.
На своя терен босилиградските мисля, че трудно ще можем да 
футболисти посрещат футболис- задържим позицията, която зае
тите на “Минералац” от Вр. баня, хме през есенния полусезон. Наш 
“Павловац” от Павловац, “Лево- девиз е: три точки на своя терен 
сое” от Левосое и “Младост” от Су- и ако успеем да спечелим поне 
войница, а гостуват на “Пчиня” в три като гости, може би ще до- 
Търговище, “Трешньевка” във чакаме края на първенството 
Враня,“Железничар” във Вр. баня, сред първите четири отбора. Раз- 
“Синджелич” в Буяновац, “Алак- бира се, за да осъществим това, е 
инце” в Алакинци и “Раднички” необходима по-голяма дисципли- 
във Враня.

Ако се има предвид неписа
ното правило, че домашният те
рен представлява някакво пре- раят само онези футболисти, ко- 
имущество, босилеградските фу- ито физически са най-подготвени 
тболисти през пролетния полусе- и които съзнателно изпълняват

спортните си задължения.
Блажо Воинович, капитан на

„БАЛКАНСКИ” - „ЗАДРУГАР” 7:1 (1:0)
В полуфинала на Югокупата на територията на Пиротски окръг 

на 26 март се срещнаха отборите на “Балкански” от Димитровград и 
Задругар от Крупъц край Пирот, лидер на Пиротската общинска 

дивизия.
Пред малобройните зрители, доста от които от Крупъц, се 

интересна борба само през първото полувреме, което 
завърши с резултат от 1:0 за домакините. Двадесетина минути преди 
края на мача димитровградчани се стегнаха и тогава се видя “кой кой 
е . С шест гола във вратата на “Задругар” се стигна до крайния 
резултат. Гостите успяха да постигнат само един гол.

Във ^втория полуфинален мач, който се игра в Пирот, “Прогрес- 
Продор”, член на сръбска дивизия, победи отбора на “Пърчевац” с 
резултат 5:0.

Точната дата на финала ще се определи тези дни в окръжния 
футболен съюз.

отбора:
- Мисля, че имаме и сили, и

Георги Георгиев, треньор на възможности за класиране меж
ду първите три отбора. Но за да 
осъществим това, нужно е всич
ки ние да бъдем всеотдайни на 
футболния терен, а Общинската 
скупщина навреме да обезпечи 
нужните средства. Защото без 
това, добро класиране няма.

Игор Василев, един от мла
дите футболисти:

- Защо не и трето място. Смя
там, че ще успеем като гости да 
спечелим няколко точки и ако 
като домакини решим всичките 
срещи в своя полза, третото мяс
то е наше.

Мишо Йойич:
- През пролетния полусезон 

очаквам по-добра и по-резултат
на игра. Аз лично се надявам, че 
ще бъда по-успешен голмайстор, 
а що се отнася до класирането - 
едно от първите две места.

Стефан Стойков:
- Очаквам добро класиране. 

Аз ще положа всички сили, за да 
си осигуря постоянно място меж
ду първите единадесет. Защото 
този полусезон за мен е всъщ
ност моето първо “каляване” на 
футболното игрище.

И останалите футболисти, 
които миналия петък заварихме 
да тренират на терена край Дра
говищица, споделят мнението на 
своите съиграчи - едно от пър
вите три места в таблицата за 
класиране.

В първите два кръга босиле
градските футболисти гостуват 
на “Раднички” във Враня и“Ала- 
кннце” в Алакинци и ако успеят 
да спечелят някоя точка от тези 
две срещи, предвижданията им 
ще бъдат далеч по-осъществими.

- Не съм голям оптимист и

водеше

на и отговорност към играта от 
страна на всички футболисти. 
Моето мнение е, че трябва да иг-„Балкански” - „Единство-Сарлах” 5:2 (2:2)

Димишровгриу, 29 марш 1997 г. Спортен иеншър ,/1арк", 
зрители 500, сър пя Слаужан Джоружевнч ош Зайчар, X.

Голмайсшори: М. Пейчев в 33 и 60, Д. Живкович в 45, П. Георгиев 
в 57 и Злашкович в 7/ минута за ,/Валкански", а Миялкович в 12 и 
14 минута за ,Дуинсшво Срлах”. Жълти картони: М. Стоянов ош 
.Балкански", А. Джоружевич и Бранкович ош ,Буинсшво”. Червен 
картон - Бранкович ош „Буинсшво

В рамките на 18 кръг от състезанията в Тимошка дивизия в 
Димитровград се срещнаха отборите на “Балкански” и “Единство- 
Сарлах” от Пирот. Зрителите видяха много качествен футбол, с 
много голове и обрати в играта. Гостите първи, в самото начало на 
мача, с бързи атаки спечелиха предимство от два гола, след което на 
терена съществуваше само един отбор - “Балкански”. Първото полу
време завърши наравно - 2:2, а във втората част домакините заиграха 
още по-добре и с три истински “еврогола” напълно надиграха 
тите.

ККК „ЕРМА" ОТ ДИМИТ
РОВГРАД

Подготовка 

за състезания
каяк-лодки, гребла, материали за 
текущо поддържане на лодките, 
необходими лекарствени препа
рати и т.н.

Първоначалното обучение 
на членовете на клуба ще се про
вежда в сътрудничество с опит
ните състезатели на ККК “Гу- 
сар”,а тактическото им обучение 
- с помощта на инструктори от 
Югославския каяк-кану съюз. 
Според плановете до кр 
тоящата година ККК “Ерма” ще 
участва на едно съюзно състе
зание, при условие, че членовете 
се обучат до определено ниво.

Б. Димитров

Към малката фамилия спор
тни клубове неотдавна се присъ
едини клубът по кану-каяк “Ер
ма”. От председателя на “най- 
младия” спортен колектив в гра
да Драган Ставров узнаваме, че 
клубът досега е установил пол
зотворни отношения с останали
те подобни клубове в страната, 
както и със съюзите по кану-ка
як на Сърбия и на Югославия.

Занапред димитровградчани 
се надяват да получат еди 
от нишкия клуб “Гусар”. Освен 
това материална и морална по
мощ се очаква и от клуба “Ибар” 
(Кральево).

Драган Ставров между дру
гото ни информира, че Петпр 
Илич, председател на Съюза по 
кану-каяк на Югославия, има на
мерение наскоро да посети ККК 
“Ерма”във връзка с така наре
чените "диои води” и заедно с 
членовете на клуба да установи 
има ли условия тази година в река 
Ерма да се организира едно 
тролно сътезание на съюзно ни
во, на което ще се определят чле
новете на националния отбор за 
предстоящите европейски 
товни състезания.

Както всички клубове в гра
да, така и в ККК “Ерма” разчита 
на парични средства от Съюза на 
спортовете в Димитровград, и то 
в размер на 3500 динара. От спон
сорите се очаква финансова под
крепа на стойност около 1500 ди
нара, а определена част от сред
ствата ще се подсигурят и от чле
нския внос, възлизащ годишно 12 
динара. Получените средства ще 
се използват за набавянето на две

гос-

В следващия 19 кръг “Балкански” ще гостува в Слатина край 
Бор, където на 5 април ще се срещне с едноименния отбор, класиращ 
се в момента в горната част на табелката.

ОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ ПИРОТ

Победа на старта ая на нас-
н каяк

„МЛАДОСТ” (ПОЛСКА РЪЖАНА) - „ЖЕЛЮША” 3:4 (2:3)
Пред около сто зрители на стадиона на 

Ръжана, в първата си среща след 2,5 години пауза, футболистите 
“Желюша" победиха домакините с 4:3. Резултатът не е реален, тъй 

желюшани бяха много по-добри и заслужиха по-добър резул- 
Най-добър на терена беше Слободан Стоицев, централен на- 

подател но “Желюша”, който вкара всичките четири гола за 
“Желюша”. За “Младост” голмайстор бе Живкович в 19, 41 и 73

“Желюша”: Йовичич 6,5, Глигоров 6 И. Стоицев 6, Йоси- 
фович 6,5, Таков 7, Голубов 7, Г. Рпигелов 7, Николов 7, Слободан 
Стоицев 9, Стефанов 6,5 (Гигов 7).

“Младост” в Полска м. я.на

11»
На 10 април 1997 година се навършават ПЕТ 

ИНИ от смъртта на нашата майка, тъща и
като
тат. баСза

ГО

I: БОРКА ЯНКОВА 
от село Сливница

По този повод на 10 април в 11 часа щ 
вечния й дом на сливнишките гроби 
положим цветя и го залеем със сълзи. 
ОПЕЧАЛЕНИ:
дъщери Милка и Свиленка със семействата си

I..минута.
ФК е посетим 

ща, за да
Д. с. кон-

БСК” 2:05?Лужница 5555 и све-
Бабушницзкиятфутболеи^отбор “Лудница”^победи^внеделя^^^

кр^на^ър^нството в Тимошка дивизия. Голмайстори бяха Тошич 
22МзСкПарСчевремМеИтоУТбеше дъждовно и студено, мачът привлече 

коректна^ ^й*добър играч”на^терен^беше^есният^иападател0™

футболи-и шЛостуват в Болевац, където ще премерят силите си с 
отбора на “Рътан”.

на На 20 март 1997 година се навърши ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата мила съпруга, 
майка и баба

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА
Времето никога няма да заличи свидните ни 
спомени за Теб!
Поменът се извърши на 22 март на гробището 
Орловача в Белград.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:

руг Ст<гян, син Йордан, дъщеря Стана, снаха 
Лена, зет Иовица, внуци Васко, Вукашин, Саша, 
Валентина, Деяна и Деян

в

съп

Д. Ч.

ф4 АПРИЛ 1997 г.



сатиРа * забава

ПАКОСЧИЙЕ
Нас пекиу слънце, па рско айде запрохстуйс се да идем да 

видим дали и туя зиму лаиците су лупи ли ябълчетията, 
сливчетията крушлетията. кани беоше праили пак ос.

Ка отидо: има кво и да видим - дърчетията олупепа от вър 
до дпо, а пекоя стъбла и пресилена.

„А// ?а бем, кви су тия заяци, да несу контури дошли, та 
толкова високо све олупено и преиедсно!"

Поразсоди се из сливникат, гледам потрошена сливчетия, 
(I ушънуло лайна и бръботе, па чак и вълна има по клечНете. 
Гледам туя Хи роши му и се кърстим, ка мину иедъи ловджия и
ме пита:

- Кво се кърстиш?
- Ти се разбираш барем у дивс живнЬе, 

това лаици да напрае?
- 11есу зайци. Стока и човеци су, я знам и кой не, ама не 

смеием да кажем, оти и моят сливинк че иастрада, а засъга га 
избикаляю оти знаю дека носим пушку. Ама тиузни та прияви

я ми кажи може ли

на милициюту...
- Ква вайда: че дойду, че направе записник и че ме питаю 

дали суми ям на некога. Я и да сумням нечу дугиу да си грешим 
кига не съм видел...

- Ако ти не за тешете, айде пойди нагоре къмто „Аюлю", 
па че видиш чудото...

- Кво че се тешим кига знам дека гю на све стране по
разилък!

- Знайеш ли, онядън ми се жали Вака. „Я - каже - лани вати 
йеднога що ми бере васулят. Прияви га, а они ми казку дека ми 
требс двоица свсдока. Е, да га ‘ бем, значи ка идем у по ме, требе 
да си водим и по два сведока. А после знайеш ли кво стану? 
Обраше ми и тиквете, и сливникат, и луцеркуту опасоше.” 
Аа бео прегризал йезик по-добре'."...

Ама я да те научим: тра:ки да ти даду пушку за лов, ако 
не си ловджия. Нека те биде с ню из пол^ето. Па чат-пат гърмни 
колко да разберу дека си негде тука.

- Аобре де, айде да узнем и я пушку. ама сви ли що им се 
пран пакос требе да траже пушАе. Че помисли народ: война се 
готви. А сам знаеш - нийе смо лшран народ.

- Епа баш затова що смо миран, пахосчийитс прас това. 
Тука лани на йеднога окосишс и градинуту. А на колцина само, 
ако насаде нещо я с кола или трактор че мину и че га згазе, из 
полччпо пълзну кнко циганче с джакобе и торбе ужАим траву да 
беру, иду от тиву на тиву кока им йе бащиния...

- Може и да имаю бащин ню? - рско да га ръгнем малко, оти 
видим дека се раснали.

- Имаю на село и Ьу за ре зали. А тука гшаю зайци, овце и 
козе, телчина и краве, па куде мину пърле ебе! Чуваю 1)и на 
чужда раниищ. А да би видиш кико су се само извеждали: първо 
че мину из кърат с рубе на дуке ушЬим се шетаю. А они бираю 
територию, кою после че нападну...

- Е-е - прекара га!
- Море йок: кига вър.ье око на това що су избрали, тъгай 

покараю стокуту. Свърну до продавницу да омъкну по пивце 
или да купе цигаре, а козете и овцете обръсте дворовете. Окаю 
по Н'К - де мек 1)и йе млого яд, та да не ядуйсш ти. После ка 
ваше нагоре иди та им гледай чудото. Това що не може стоката 
отземи да довати, они свиваю, та и най-гортите сълпове да 
обърсте!

- Е, йодно време имаше пударе, поляци, къмто чуждо не 
смейеш и да погледаш, а камо ли да полшелиш да праши некому 
пакос! - уздъну я.

- Имаше, вати ли добиче, откара га у опщинуту, па че 
платиш дебелу глобу, па друг пут му мисли... А тия що крадну 
ваше ли би, прокараю из чаршиюту, та стану за срам и на 
унуците...

- Е, съга йе друго време. Съга се разчита дека свак има съвсс...
- Епа ка разчиташ на съвсс, за кой матрак ми се жалиш? - 

рече ловджията, па суну нагоре из ридат, ядовит.

т
1М:ДЛ.48

Защо не е добър 
прислужникът?

ПРАВИЛНО
В петминутнитс новини на бъ

лгарски език по вълните на радио 
Цариброд стачният комитет в 
ГИД постояно се нарича “стачку
ващ”.

Един учител от подведо- ва да намерим друг... 
мствените отделения към 
основното училище в Звон- Не си ли върши работата, 
ци веднъж дошъл при ди- непослушен ли е...? - попи- 
ректора на училището и тал го директорът, 
започнал да му се оплаква:

- Родителите не са дово- да работата, но...не е жена! 
лни от прислужника, тряб- - отговорил даскалът.

- Е, защо не са доволни?

Като се има предвид колко ду
ши са в него и колко съвкупно са 
прекъснали работата в ГИД, то 
названието му е съвсем правилно.

- Добър е и добре си гле-

СЛУЧАЙНОСТ
„Любовна" среща на пазара

По времето, когато в ГИД сме
няха Михаил Иванов, начело на 
стачния комитет беше сегашният 
директор. Случайност, може би.

Както вървят нещата със сега
шната стачка в ГИД, синдикал
ният лидер, който оглавява 
стачния комитет, няма шансове 
да му се случи подобна “случайно
ст”.

А. Т.

На пазара в Звонци един 
четвъртък дошъл елеган- иска господинът, хубавица- 
тен господин с дълга брада, та го пронизала с остър по- 
След като внимателно раз- глед и с повелителен тон му 
гледал стоките и хората, ре- казала: 
шил да предложи любовна 
среща на млада и много ху- си брадата и чукай си лу- 
бава жена от Вучи дел.

Когато разбрала какво

- Карай си колата, глади

лата!
Записал: Й. Миланов

'^асвншшк НЕЧЕТЛИВ ПОЧЕРК
I —к-Ой ШуЕ. I

МиГ.П

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕзлрлвем \ои и- и В КРАК С ВРЕМЕТО
В последното време в Босилеград, когато се срещнат 

двама познати, които по-дълго време не са се виждали, най- 
често се поздравяват с “къде си, губиш се като средствата от 
местното самооблагане”. Безспорно, и поздравите вървят в 
крак с времето.

ГГ3-
И м. я.
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