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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
•II 'А' и тщтг•Т«Тг © В ДОКТОРСКИЯ КАБИНЕТ НА.|||И!М:Г
ПЪРВАТА КОЛОНКА"" СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

НАРОДНАТА СКУПЩИНА НЕ ПРИЕМА ПРИСЪСТВИЕТО 

НА ЧУЖДИ ВОЙСКИ В КОСОВО И МЕТОХИЯ
РЕШИТЕЛНОТО

59 МЕ"
По стечение на истори- 

обстоятеяства, 
или това е съдба, тъкмо пр
ез месец март в Сърбия се 
случват исторически съби
тия с преломно значение.

27 март 1941 г. е една от 
най-светлите дати в исто
рията, когато сръбският на
род и всички свободолюби
ви граждани казаха реши
телно "НЕ" на напиращия 
фашизъм в тогавашна Юго
славия, показвайки на де
ло, че свободата и национ
алното достойнство са по- 
скъпи от живота.

28 март 1989 година: с 
провъзгласяването на ама- 
ндманите в Конституцията 
си Сърбия каза “Не" на ха
оса, който владееше по то
ва време в Косово и Мето
хия, възвръщайки консти
туционния си суверенитет и 
държавност на цялата си 
територия.

И сега, през март, Сър
бия и Югославия, не пося
гайки към чуждото, водят 
решителна битка за запаз
ване на суверенитета и те
риториалната си цялост.

На архитектите на но
вия световен порядък, ко
ито с натиск, измами и вое
нни заплахи искат да на
ложат решения за Косово, 
които са по тяхна воля, сръ
бският народ и гражданите 
на Сърбия и Югославия ре
шително казват:

- Не си даваме онова, 
което е наше! А на всеки, 
който посегне към нашата 
територия, ще отговорим 
като на агресор. Със сила
та на нашето единство и ре
шителното "Не" на чужди
те войски ще защитим Кос- 
мет - сърцето и душата на 
Сърбия. А това единство 
днес е най-якият бент сре
щу всички, които насила ис
кат да ни натрапват реше
ния за Косово и Метохия. 
Това еинство е и най-сигур
ният залог за бъдещето ни.

В решителното "Не” на 
чуждите войски се съдър
жа отговорът и поръчение
то към силните на деня да 
ни оставят в мир, свобода и 
демокрация да изграждаме 
своето бъдеще върху осно
вите на пълно равноправие 
и уважаване на всички, ко
ито живеят в многонацион
алната ни общност. А Сър
бия в това има и традиция, 
и постижения, които са над 
европейските стандарти.

ческите

На първата редовна тазгоди
шна сесия на Скупщината на Съ
рбия, свикана по спешна проце
дура поради извънредните обс
тоятелства и заканите на НАТО 
с агресия и бомбардировки сре
щу Сърбия и СР Югославия, по
ради това, че не се съгласява със 
сецесията на Косово и Метохия, 
депутатите в Парламента обсъ
диха и приеха отчета на държа
вната делегация за преговорите 
във Франция, който изнесе ше
фът на делегацията проф. д-р 
Ратко Маркович.

На преговорите в Париж на
шата държавна делегация напр
ави всичко, което беше възмож
но при дадените обстоятелства и 
затова съвестта ни трябва да е 
чиста, каза президентът на Ре
публика Сърбия Милан Милути- 
нович.

сръбска държава и на сръбската 
държавност, подчерта президен
тът Милутинович.

С 204 гласа "за” без въздър- 
жанли се и гласове "против” Па
рламентът реши веднага след 
подписването на политическо 
споразумение за самоуправле
нието, за което биха се догово
рили представителите на всички 
национални общности, които 
живеят в Космет, да обсъди об
ема и характера на международ
ното присъствие за неговото пр
илагане.

Парламентът прие и Заклю
ченията с 203 гласа "за”, три 
"против” и без въздържали се.

В разискванията участваха 
шефовете на депутатските гру
пи и 25 депутати.

Голямо единство в парламента

гация е била подложена на не
виждан натиск да приеме онова, 
което други са й подготвили и 
което в крайна сметка е озна
чавало войски и само войски на 
територията на Косово и Мето
хия, при което е имало и твърде 
примамливи предложения, ако

се приеме това.
Мие обаче търсим само он

ова, което е позволено на вси
чки, понеже при условие да от
стъпим пред изнудванията и ул
тиматумите, това би означавало 
не само загуба на Косово и Ме
тохия, но и изчезване на цялата (По-обширно на стр. 2 и 3)

Той посочи, че нашата деле-

РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО
РАДИ ЗАКАНИТЕ НА НАТО

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

НА СИЛАТА ТРЯБВА ДА СЕ 
ОТГОВОРИ СЪС СИЛАПРОВЪЗГЛАСЕНА Е 

ПРЯКА ВОЕННА 

ОПАСНОСТ
* Решението на Съюзното правителство да провъзгласи встъпване 
на пряка военна опасност се касае за личния състав на войската, 
полицията и обществените служби, но не и за гражданите на нашата 
страна, конто не би трябвало да бъдат прицел на възможните 
действия н бомбардировки, съобщи Раднотслсвизня Сърбия

действията. Поради топа те тря
бва нормално да продължат ре
довните си трудови дейности.

Проявено то единство н кате
горичност» на гражданите на 
Сърбия и Югославия ще запазят 
държавния суверенитет.

На силата, ако се наложи, тр
ябва да се отговори със сила”, 
каза съюзният министър на от
браната Павле Булатовнч.

Председателят на Съюзното правителство Момир Ьула- 
тович заяви във вторник вечерта, че в съответствие с кон
ституционните си компетенции поради заканите на НАТО 
срещу машата страна Съюзното правителство е взело ре
шение за провъзгласяване на встъпване на пряка военна 
опасност, което влиза в сила веднага.

В изявление за Раднотслсвизня Сърбия Булатовнч каза, 
че в унисон с компетенциите си, регламентирани с член 99. 
алинея

По повод решението на Съ
юзното правителство за провъз
гласяване на пряка военна опас
ност съюзният министър па от
браната Павле Булатовнч даде 
изявление за РТС:

"Преценява се, че на такива 
удари ще бъдат подложени во
енни и полицейски цели. По та
къв мамин, който буквално е ван
далски. Америка и ПА ГО же
лаят да застанат в защита па те
рористите в Косово п Метохия. 
Те искат да пресекат възможно
ст! за политическо решение на 
косме гска га криза, за кое то Съ
рбия и Съюзна Република Юго- 
слаппя винаги са настоявали.

Като се има предвид гази оп
асност, поделенията на Югосла
вската войска н личният състав 
МИР в Сърбия са разпределени 
така, че да се избегнат и намалят 
евентуалните щети и загуби.

Аз смятам, че въпреки палу- 
диичапостта на пъзможшгго ак
ции, гражданите и цивилните це
ли няма да бъдат подложени па

М от Югославската конституция, и след като е из- 
СР Югославия Слобо-слушало мненията на президента на 

дан Милошевич и председателите : 
скупщина. Съюзното правителство е взело решение за про

цепи шанс на пряка военна опасност от

на салютите в Съюзната

(Танюг)в'ьзгласяванс на 
агресия срещу СРЮ.

”Тоиа решение плича в 
добави, не СРЮ с подложена па чакани отстрана па I !Л И), 

рачреч с всички норми на международното право 
и представлява пряка чакана с агресия срещу суверенитета 

каквато е СРЮ.

веднага”, кача Булатовнч исила (ГМЯшМШШЕ 
ш пдайхмшвккокоето е в

на една страна,
Сточното правителство е ваело такова решение вч.ч 

Съюзната скупщина от 5 октомвриоснова на решението на 
1998 година и в съответствие е Конституцията на ( I II). 

Сточното правителство ще осведоми Сточната скуи- 
когато бч.дат създадени условия чпщина ча това решение, 

това, кача Булатовнч.
Булатович кача, че С точното правителство е имало пре

двид и Заключенията на Народната скупщина на Република 
Сърбия, взети на 23 март тази година. ВяргсгВоД. р. (Танюг)



ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧПИСМЕНО ПОСЛАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ВЕДРИН 
И КУК ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ПИС
МЕН ОТГОВОР НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

ОЦЕЛТА Е САМО ВОИСКИ И НЩО ДРУГОНЯМАТЕ ПРАВО НИТО ДА 
СЕ ЗАКАНВАТЕ НА ДРУГИ 
ДЪРЖАВИ И НА ТЕХНИТЕ 

ГРАЖДАНИ, НИТО ДА 
УРЕЖДАТЕ ЖИВОТА В ТЯХ

Президентът на Сърбия Милан Милутинович чи ”вземи или остави а само вземи и то вземи и 
заяви в Скупщината на Сърбия, че в разговорите войски, и полиция, и протекторат. Е, закова не-

ние не можахме да приемем”. Такова нещо 
никога не бихме могли да приемем, понеже това

в Рамбуйе и Париж правителствената делегация що 
на Сърбия е направила всичко, което е могла.

”Иа всички ни съвсстга трябва да с чиста, би означавало загуба на Косово, а загубата на 
понеже ние бяхме подложени на невиждан натиск, Косово не е просто загуба на Косово, а загубване 
пресметнат предварително, за да сломи всичко, на сръбската държава и сръбската държавност и 
каквото мислим и каквото желаем в развитието на сръбския народ като цяло , посочи Милути- 
на нашето общество в миналото и в бъдещето”, нович.* Президентът Слободан Милошович казва в отговора си, чо Белград 

е толерантен, но не и глупав * На масата може да има само проок- 
тоспоразумение, а празната маса не донася споразумонио. * Го
твите се да приложите сила срещу един малък овропойски народ 
заради това, че защитава собствената си територия от сепаратизма, 
собствените си граждани от тероризма и историческото си достой
нство от подлеци, които не знаят нито какво о история, нито какво 
е достойнство.

”Ние трябва да разберем какво означава това, 
че ние нямаме заблуди и дилеми за какво всъщ
ност става дума. Въпросът не е само за Косово. 
Това е стремеж в срок от три години по един 
перфиден начин напълно да бъде унищожена дър
жавата Сърбия. Това е същността на цялата исто
рия и сега не трябва това да се завоалира в раз
лични форми, че уж е било нещо друго”, каза 
Милутинович.

Президентът на Сърбия каза, че във всички 
разговори с външните министри на западните дъ
ржави са изнесени всички аргументи. ”Нс същес
твува нито един аргумент, който е изнесен тук, а 
който да не са чули тс и това е добре”, добави 
президентът на Сърбия.

Милутинович посочи, че сега се решава за 
това да се приемат ли чужди войски или не, а 
вичко друго е "празна приказка”.

'”В тази Скупщина и в този народ е важно да 
постигнем единство относно тоя въпрос, понеже 
ако няма такова единство, тогава можем да се 
простим със своето бъдеще”, каза президентът на 
Сърбия.

Милутинович апелира към депутатите да със
редоточат разискванията върху този съществен 
въпрос и да се опитат да дадат ясен и категоричен 
отговор, а това е - няма чужди войски.

”Те са ни начертали Югославската войска в 
Косово и Метохия да се намали на 1500 души, 
които да пазят границата, полицията да се сведе 
на 2500 души и след 120 дни да изчезне от там 
заедно с войската”, каза Милутинович. Ами къде 
тогава е суверенитетът, което подразбира на вся
ка педя своя територия да можеш да осъществиш 
всичко - и законодателна власт, и всичко друго”, 
попита Милутинович.

каза Милутинович, обръщайки се към депутатите 
в републиканския парламент.

СПОРАЗУМЕНИЕТО НЕ БЕШЕ ПРЕД
МЕТ ПА РАЗГОВОРИТЕ

Президентът Милутинович прецени, че това 
беше същността и че предметна разговорите изо
бщо не е било споразумението за решаването на 
проблеми те в Косово и Ме тохия, а само войските 
и нищо друго освен войските.

”Мис получавахме твърде примамливи пред
ложения. Ако се съгласите с войските, ще по
лучите много добро споразумение. Дори и когато 
подписахме нашия текст на споразумението, кой
то всъщност произхожда от текста на Контак
тната група, разбира се, прочистен от всичко оно
ва, което пряко застрашава суверенитета и тери
ториалната цялост на Югославия и Сърбия ни ка
заха, че всъщност нашето споразумение е много 
добро и пак искаха да се съгласим с войските”, 
подчерта Милутинович.

"Разбира се, ако внимателно прочетете пред
ложения документ, ще видите какво всъщност оз
начават тези войски. Това означава, че на Косово 
няма югославска войска и полиция. Това озна
чава, че ще имаме една иновирана верификацио- 
нна мисия в Косово”, каза Милутинович.

”Уокър е малко дете в сравнение с тази ми
сия”, каза Милутинович и поясни, че така ще по
лучим 28 хиляди чужди въоръжени войници, а 
тогава ще бъде все едно какво споразумение би
хме подписали”, каза президентът на Сърбия.

Милутинович подчерта, че те биха били госпо
дари в Косово и, че в Косово няма да има Сърбия.

"Смятам, че това трябва да е ясно на всички 
тук в Скупщината. Това е същността на цялата 
история и ншцо повече от това” добави Милути
нович.

Ние днес приключихме разго
ворите за Косово в Париж. Изпра
щаме Ви копие от съобщението на 
съпредседателите, в което Ви поя
сняваме причините за такова те- 
шенне.

уг беше публикуван документът, 
който трябваше да бъде резултат 
на разговорите, които тепърва тр
ябваше да се водят.

Ние, разбира се, нямаме нищо 
против преди разговорите да бъде 
подготвено проектосноразумение. 
Но затова пък имаме всичко про
тив това разговорите да не се със
тоят изобщо, а от нас да се търси 
без да сме се срещали с тези, с ко
ито е трябвало да се договорим, да 
подпишем като споразумение оно
ва, което евентуално би могло да 
бъде проектоспоразумение.

Следователно моят отговор на 
вашето изречение "споразумение
то е на масата" е следният: На ма
сата може да бъде само проекто- 
споразумение. А празната маса не 
донася споразумение. Както и из
пълнената само една страна на ма
сата. Край масата непременно тря
бва да бъдат и онези, за които се 
касае споразумението.

Що се отнася до Вашите закани 
с военна интервенция от страна на 
НАТО, вашите народи би трябва
ло да се срамуват от тях, понеже се 
готвите да приложите сила срещу 
един малък европейски народ, за
ради това, че той защитава своята 
територия от сепаратизма,своите 
граждани от тероризма и своето 
историческо достойнство от под
леци, които не знаят нито какво е 
история, нито какво е достойнство.

Казвате, че големите придви
жвания на нашите сили на сигу
рността са обезспокояващи. Ако 
при това смятате, че са обезспок
ояващи за сепаратистите, които 
биха желали да отцепят една част 
от територията на Сърбия и на 
Югославия, те и трябва да бъдат 
такива. Ако пък мислите за евен
туалните агресори извън Югосла
вия, също така и за тях трябва да са 
обезспокояващи.

Нима наистина някой норма
лен човек може да си представи, че 
оня, на когото се заканват, няма да 
прояви готовност да се защитава.

Вие, господа, сте министри на 
външните работи на две европей
ски държави и като такива сте ви
дни дипломати. В това си качество 
имате право да посредничите, да 
преговаряте, да застъпвате добра
та воля, да настоявате за мир в Ев
ропа и в света и за по-добри отно
шения между народите. Но Вие ня
мате право нито да се заканвате на 
други държави и на техните граж
дани, нито да уреждате живота в 
тях.

Косовската делегация подписа 
Споразумението от Рамбуйе като 
едно цяло. Не е много късно също 
така и Вие да го приемете. Посред
ниците са готови да отговорят на 
всяка индикация от Ваша страна, 
че сте готови за такова нещо. Спо
разумението си остава на масата.

Настояваме да използвате въз
можността, която Ви се предлага 
със Споразумението от Рамбуйе за 
постигане на мир в Косово с цел да 
се открие път за нова глава във 
взаимоотношенията между Съю
зна Република Югославия и меж
дународната общност.

В съобщението също така ще 
забележите сериозното предупре
ждение против каквато и да било 
военна офанзива в Косово. Голе
мите придвижвания на Вашите си
ли на сигурността ни тревожат се
риозно. Припомняме Ви за задъл
женията, които поехте пред меж
дународната общност през октом
ври миналата година, които в мо
мента не изпълнявате, а те трябва 
да се уважават.

Робии Кук,

Господа министри,
На посланието, което сте ми 

отправили, ви изпращам следния 
отговор.

Разговорите в Париж, за които 
казвате, че сте ги завършили, не са 
се състояли. Делегациите на Пра
вителството на Република Сърбия 
и на представителите на албанск
ото сепаратистично и терористи
чно движение нито веднъж не са 
разговаряли.

Що се касае за подписаното 
"споразумение”, в Париж са под
писани два документа.

Единият подписаха представи
телите на всички национални об
щности в Косово и това са пред
ставителите на Косово. Другият 
документ са подписали представи
телите на албанското сепаратист
ично и терористично движение, а 
те, естествено, не са представите
ли на Косово.

Този, другият документ, който 
Вие наричате споразумение от Ра
мбуйе, обаче не е споразумение от 
Рамбуйе. Понеже нито в Рамбуйе, 
нито в Париж, онези, които бяха 
дошли да преговарят, не направиха 
това. Разговори между тях не е им
ало, следователно не е могло да 
има и съвместен документ, за да се 
отхвърли или да бъде приет.

Иначе, текстът, който Вие на
ричате споразумение от Рамбуйе 
беше публикуван в печата в Ко
сово (албанския вестник ”Коха 
Диторе") още преди разговорите в 
Рамбуйе.
Белград е толерантен, но не и глу
пав. Поради глупостта на някой др-

ДИКТАТ НА ЕДНА ЧАСТ ОТ МЕЖДУ
НАРОДНАТА ОБЩНОСТПрезидентът на Сърбия каза, че и Холбрук е 

дошъл днес в Белград, за да ни каже същото.
"Главната му задача е или войски, или бом

бардировки. А когато човек го попита защо бом
бардировки, той няма отговор. Той казва: ние не 
искаме бомбардировки. И ние му казваме, че ние 
също не искаме бомбардировки. Тогава, кой иска 
това?” - каза Милутинович.

Президентът Милутинович прецени, че неща
та са доведени до един абсурд, който ни се възлага, 
а обществеността в тази страна трябва да знае, че 
това е същността - войски или бомбардировки. 
Всичко друго, каза Милутинович, е само парад и 
фарс и ние наблюдаваме тоя фарс вече няколко 
месеца, а направихме всичко за да го премахнем.

"Разбира се, те затова ни и повнкнаха в Рам
буйе, за да ни задушат в мрака. Все пък ние постиг
нахме това, че световната общественост посте
пенно започва да разбира същността, че в Косово 
няма 90 процента албанци и десет процента други, 
а междунационалната пропорция всъщност е съв
сем друга; че там има и други национални об
щности; че съществуват също така и албанци, 
които са верни и предани на държавата, в която 
живеят. По-голямата част от международната об
щност разбра това”, каза Милутинович и добави, 
че една част от тях не смеят да си признаят, но след 
време ще направят и това.

Президентът на Сърбия каза, че ”те търсят от 
нас Конституция, закони, конституционен и вър
ховен съд. Какво още? За президента на Косово 
търсеха компетенции, каквито нямат дори през
идентите на Сърбия н на Черна гора. Това никак 
не е могло да се приеме, понеже то означава по
вече от трета република”, подчерта Милутино
вич.

Ибер Ведрин

Президентът Милутинович прецени, че меж
дународните посредници са оказвали подкрепа на 
албанските сепаратисти, но не можаха да ни по
бедят.

По неговите думи, победи диктатът на една 
част от международната общност, в която също 
така няма единство.

Президентът на Сърбия поясни, че дори в 
Америка всички не мислят както отделните пред
ставители на тяхната администрация. ”И там се 
пробужда съзнанието и за това трябва ли наи
стина, смее ли се, може ли да бъде нападната една 
суверенна страна, която не е нападнала никого.”

Милутинович попита дали Сърбия е напад
нала някоя съседна страна, дали е застрашила ин
тересите на НАТО и направила каквото н да било 
в този смисъл.

Той подчерта, че Сърбия се бори само срещу 
тероризма и че западните държави само са зад
вижили многобройни инициативи за борба против . 
тероризма. "Ние търсиме само онова, което е поз
волено на всички и нищо повече от това”, поръча 
Милутинович.

Президентът на Сърбия каза, 
това да дадем пълна автономия, която е предло
жена в нашия текст на споразумението за Косово, 
в който сме написали и нещо повече от пршцин- 
ския договор и вървяхме по ръба на нашата Кон
ституция, за да можем да приемем такава авто
номия. Ние обаче не 
което пише в предложения документ, а това е, че 
с това
туциите на Сърбия и на Югославия.

ЯСЕН И КАТЕГОРИЧЕН ОТГОВОР
Президентът Милутинович каза, че нашата 

съвест е чиста, че сме направили всичко, което 
можахме и без оглед на всички забележки, които 
могат да бъдат отправени оттук и на други места, 
сега и по-късно, и по-назад, и че ние сме морал
ните победители в битката, която водехме досега.

”Ние, разбира се, подчертавахме и си оставаме 
при това, което международната общност посто
янно отказваше да направи, понеже в такъв слу
чай политическото споразумение би заслужавало 
и нашето внимание и би било подписано”, каза

че ние сме заНие си оставаме категорични в 
определението си проблемите в 
Косово и Метохия да решаваме с 
мирни средства чрез преговори. 
Това, че преговорите не успяха 
то в Рамбуйе, нито в Париж 
какъв случай не означава, че 
трябва да се откажем от тях. Поне 
от нашата миролюбива и демок-

ни-
в ни-

можахме да приемем онова,

споразумение се търси промяна на констн-президентът на Сърбия. 
Милутинович каза, чератична гледна точка. те не са искали да го 

подпишат отделно, а искат "пакет”, койтоСлободан Милошевич
не зна- (Танюг)
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на. заключенията от 4 февруари 1999 го
дина във връзка с постигането

и съз- чески партии и всички останали национ- 
е отворена за 

осъществимо политическо споразуме
ние.

РЕШЕНИЕ
са разгле-

1. Народната скупщина на Република 
Сърбия не приема присъствието 5. Народната скупщина на Република 

с агресия срещу нашата страна, тя под- Сърбия упълномощава държавната де- 
1 пипаше сепаратистите и терористите и легация да подпише политическо спора-

==== р!§= §===
граждани и национални общности и спаз- 5. Документът, който беше подписан и Метохия.
ване на суверенитета и териториалната от сепаратистко-терористичната делега- 
цялост на Република Сърбия и СР Юго-

на чуж
дестранни войски в Косово и Метохия.

2. Народната скупщина на Република 
Сърбия е готова веднага след подписва- 

политическо споразумение за са
моуправление, за което се договорят и го 
приемат представителите на всички на
ционални общности в Косово и Метохия. 
да разгледа обема и характера на между
народното присъствие в Космет за про
веждането на постигнатото по този на
чин споразумение.

На заседанието си от 23 март 1999 год
ина Народната скупщина на Република 
Сърбия обсъди Отчета на държавната 
делегация за разговорите в Рамбуйе и Па
риж и прие следните

нето на

6. Народната скупщина задължава 
цпя нл албанците, не е никакво споразу- правителството на Република Сърбия ве- 
мение”, а тяхно искане за "Косово репуб
лика” с подписите и на спонсорите,

1 Разговорите във Франция приехме, подкрепят това тяхно искане. Фалшифи- нормативни решения, за да може то час 
изхождайки от твърдата решимост на на- катът, който е представен като "спораз- по-скоро да бъде проведено на дело, като 
рода и всички политически фактори вст- умение”, не е документ на Контактната гарант за консолидацията на новите ст
раната да направим всичко н да доприне- група - от него се дистанцираха и отделни руктури на властта в Космет, изграждане 
сем проблемите в Косово и Метохия да членки на Контактната група. Това е кри- 
бъдат решени по мирен начин и с по
литически средства, както и от уверен
остта ни. че същото желаят н междуна
родната общност, и Контактната група, 
която беше организатор на разговорите.

2. Във Франция, вместо 
вени разговори и истински усилия за по
стигането на политическо споразумение

славия. днага да пристъпи към операционализа-III които Цпя на това споразумение и да предложи

на междунационално доверие, подгото
вки за преброяване на населението, съз-мнналсн акт без прецедент в междуна

родните правни отношения и създаване даване на условия за непосредствени, об- 
на алиби за нови закани и натиск срещу щи и тайни избори за органите 
нашата страна, натрапен в Париж като
американска постановка. По този начин тази наша покрайнина, 

непосредст- САЩ открито подкрепиха едната страна

ЗАКЛЮЧЕНИЯ на властта
и нормализация на общото положение вI

1-Народната скупщина на Република 
Сърбия най-остро осъжда заплахите с аг
ресия срещу нашата страна и народа и 
струпването на войски на НАТО край 
нашите граниш*. Военните подготовки и 
заплахите с агресия срещу нашата страна 
разрушават политическия процес за ре
шаването на проблема в Косово и Мето
хия, отнемат възможността за постигане 
на политическо споразумение и са пряка 
подкрепа и помощ за сепаратистите и те
рористите.

2. Заплахите на НАТО представляват 
пряко нарушаване на Хартата на ООН и 
застрашаване на суверенитета и терито
риалния интегритет на нашата страна. 
НАТО погазва основните принципи на

VI
1. Благодарим на парламентите, пра

вителствата, многобройните политичес
ки партии, научни, културни и образо-

- дипломатически, политически и военно
- определяйки НАТО като съюзник на

за съществена широка автономия, вме- сепаратистите и терористите, 
сто мир и политическо решение, бяха ни 
предложени диктат, фалшифнкати, за
плахи, изнудване и войски на НАТО.

V вателни организации и институции, на 
1. Народната скупщина на Република многобройните видни интелектуалци,на- 

Сърбия оценява, чс Споразумението, ко- учни, културни и обществени работници 
3. Народната скупщина със съжале- сто беше предложено и подписано от на- навред по света, които оказаха подкрепа 

ние изтъква, че международните посред- шата държавна делегация, представлява на нашия народ и държава в този исто- 
ници, както и съпрсдседателите на разго- ключов принос в процеса на политнческ- рически съдбовен момент за отбраната 
ворите в Рамбуйе и Париж не намериха ото решаване иа проблемите в Косово н на свободата, независимостта и достойн- 
начин да убедят делегацията на сеиара- Метохия по мирен начин. Подписите на ството, и вдигнаха своя глас в защита на
тисткото движение да седне на същата всички членове на нашата делегация, ко- принципа за равноправието на народите 
маса с държавната делегация на Сърбия, ито са представители на всички нацио- и държавите в международните отноше- 
така че разговори между двете делегации кални общности в Косово и Метохия - пия и осъдиха заплахите с агресия срещу

сърби, черногорци, мюсюлмани, турцн, суверенна страна. Благодарение на вен- 
роми, египтяни, както и представители на чкотова истината за действителните прн- 

1. Народната скупщина на Република онези албански партии, които се застъп- чини за проблемите в Косово и Метохия 
международния порядък и пред- Сърбия констатира, чс на разговорите - и ват за съвместен и равноправен живот - си прокара път до света.

в Рамбуйе, и в Париж - двете делегации потвърждават истинската стойност н зн- 2. Сърбия е сплотена, решителна и
непоколебима да отбрани своята свобо-

ие е ни имало.
IV

международните отношения, самите ос
нови на
ставлява заплаха за международния мир 
и сигурност. Затова изискваме от Съвета 
за сигурност да осуети нарушаването
Хартата на ООН, веднага да включи в 2. Вината за неуспеха на разговорите встствис с принципите на Контактната цитното определение на нашите гражда- 
дневния си ред искането на иравителст- „ Рамбуйе и Париж не може да се при- група, осигурява широка автономия иа ни, демонстрирано на многобройните мн- 
вото на СР Югославия и да осъди иостъ- писва на държавната делегация на Сър- Косово и Метохия в рамките на Сърбия тиигн и събрания както в страната, така 
иките на НАТО. От Организацията за с>ия, която през цялото време е иастоя- 
сигурност и сътрудничество в Европа и ваЛа за непосредствен разговор и дого- 
ООН изискваме да не затварят очите си

не са постигнали политическо споразу
мение.

имение на този докумен т.
2. Топа споразумение е в пълно съот- да, независимост и територия. Плебис-на

и СР Югославия, гарантира суверенитета и в днаспората, потвърди това. Народ-
и териториалната цялост на Република пата скупщина на Република Сърбия сх-

вор. Вината за неуспеха е изключи телно Сърбия и СР Югославия, пълно равно- ваща народното единство като подкрепа
нред заплахите с агресия ида не се крият на стрината на делегацията на сеиарати- привие на гражданите и всички пациои- за държавните органи да отстоят политн-
с мълчание, защото по този начин ще СГК(УГО и терористично движение, както ални общности, учредяване па дсмокра- ката си, като категорична повеля на на-
бъдат съучастници в рушенето на общо- Ица страната на ония, които позволиха на тичии институции, които могат да дей- рода да се отбранява свободата, независи

мостта, честта и достойнството на наша-приетите принципи в международните членовете й такова поведение и допус- ствпт веднага, както и органи за реша-
те да подпишат текст, за който пито ване без майоризация; гарантира, че няма та държава и като задължение за надле- 

суверенна страна, основателка на Обеди- сди„ момент не искаха да разговарят с да има независимо Косово п Метохия, ни- жпите държавни органи да предприемат 
пените нации. Също така осъждаме за- държавната делегация на Сърбия, и от- то трета република. Тона споразумение за целта всички необходими мерки и ак- 
мииаваистона Косовската яерификацио- горс , о провъзгласиха за цялостно спо- афирмира определението за мирен съп- тишюсти. 
ш.а мисия на ОССЕ. Зн това не същс- ра,уМснис. местен живот и сигурно бъдеще па асн-
ствува пито една причина, освен тази де- 3, Споразумението не беше постиг- чки - мултистннчоско и мултиконфссно- 3. Народната скупщина изразява реш- 
монстрацията на заминаването да бъде затова, че сепаратистко-терористи- вилно Косово и Метохия. нмосгга па Сърбия да сс стигне до бързо,
вз,в функция на изнудванията и натиска ,шата делегация па албанците избягваше 3. Народната скупщпнп на Република мирно н справедливо споразумение, сн- 
срещу нашата страна директните преговори, защото не се от- Сърбия изпраща Споразумението за са- лата на праното и правдата да накарат

3 Предупреждаваме НАТО и всички Казва от сепаратистките си цели; от на- моуправлсиие в Косово н Метохия допей- салата н неправдата да млъкнат. Народ- 
страни от пиито територии бч,де напра- мсренисто си чрез автономия да постигне чки дз.ржвии-членкп на ООН, за да оце- ната скупщина същевременно изразява и 
вей опит за агресия срещу нашата страна, "държава в държавата”; под формата на пят каква п колко широка автономия Ре- единодушната ни готовност да отбрани
те ,„е отбраняваме с всички средства на- имплементация на поли тическото спора- публика Сърбия гпрантнра па албанците, нпме Ст.рбня п СР Югославия от псскн 
щата територии народа и свободата си, умение да осиг ури окупация на Сърбия; сърбите, черногорците, мюсюлманите, агресор, независимо от топа

4 <Уг парламентите и правителствата 1Ю/, формата на човешки права и демок- ромитс.турцито, горниците н египтяните, рима той и как мотивира престъплението 
На всички лз ожави-члеики на ООН, рг,ция да създаде етнически прочистено които живеят а Космет, и ги кшш да кн- си.
ОССЕ и Контактната група търсим да Косово и Метохия; с помощта на своите жит мнението си за демократ!.....ито ре-
Чодкрепят продължаването иа попити че- менТори и посредством международен щения, с които се гарантира рншюпрнш,- 
< кия процес да осъдят заплахите с ъс сила „ротекторат и референдум да извърши ето на националните общности и тази па-

отношения и в нападението срещу една „аха

как се иа-
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ДНЕС ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

ТАЗИ СЕДМИЦА В БОСИЛЕГРАД

ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС
БЮДЖЕТ ЗА 1999 ГОДИНА

Днес п Димитровград сс провежда първата тазгодишна сесия на 
Общинската скупщина, на която трябва да бъде гласуван бюд
жетът на общината за тази година.

Обсъждайки проектобюджета 
па. Изпълнителният отбор на ОС 
предложи за общинската хазна та
зи година да бъдат запланувани 26 
014 000 динара. Миналогодишните 
приходи на бюджета са достигнали 
20 855 879,17 дин.

Общинският бюджет за 1999 г. 
ще се "напълни” от различни ви
дове данъци, от локални явни при
ходи, такси и дотации. Според про
екта на бюджета е запланувано да 
се съберат 3 904 000 динара от да
нъци, от локални приходи 3 840 
000, а от такси и дотации 17 987 000 
динара. Така осъществените сред
ства ще бъдат използвани за фи
нансиране на законните права на 
общината - 7 290 000 динара, за ин
вестиции в тази област - 560 000 
динара. За комуналната, пътна и 
жилищна дейност по специална 
програма, която също ще бъде ра
згледана и приета от скупщината, 
са запланувани 14 709 000 динара.
Според окончателната равносме
тка, и миналата година в тази об-

В рамките пи подготовката за сесия на Общинската скупщина, която ще се състои през първата 
седмица на април, Изпълнителният отбор па ОС проведе две заседания.ласт са изразходвани най-много 

средства (11 824688,57дин.). Както 
е известно, миналата година за пр
ъв път в бюджета бяха предвидени 
средства за стимулиране на селс
кото стопанство в рзмер иа 150 хи
ляди динара. Тази практика про
дължава и тази година, като за та
зи цел в предложението за бюд
жета са запланувани двойно по
вече средства - 300 000 динара. И 
помощта за местните общности в 
сравнение с миналата година е уве
личена на едни милион динара. 1 
132 000 динара ще бъдпт отделени 
за детската защита.

Както и всяка година, на пър
вата сесия на Общинската скупщи
на ще бъдат обсъдени отчетите за

Във вторник членовете на ИО 
обсъдиха отчетите за миналогоди
шната дейност и проектопрогра
мите за работа през тази година на 
институциите и ведомствата, фи
нансиращи се главно от бюджета 
на общината. Освен програмата за 
работа на Центъра за култура, ос
таналите проектодокумепти бяха

БЮДЖЕТЪТ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ С 37%
Тазгодишният бюджет на общината в сравнение с миналта 

година ще сс увеличи с 37 на сто и ще възлезе на 6 780 500 динара, 
се казва между другото в проекторешението, което приеха чле
новете на Изпълнителният съвет на ОС в Босилеград. От ре
публиката се очакват допълнителни средства в размер на 1 460 
000 динара. За да сс съберат планираните средства в общината 
обаче е нужна далече но-голяма отговорност не само иа раз
личните данъкоплатци, но и на инспекциите, преди всичко на 
тази по пазара и на финансовата, понеже поради сенчестата 
икономика недостатъчно сс вливат средства от облаганията 
вз.рху оборота в търговията.

Във връзка с разходите на бюджета между другото се под
чертава, че ползващите бюджетни средства ще могат да раз
читат цената на труда да бъде 253 динара, топлата закуска 300, 
а субсидиите за годишна почивка 700 динара.

От значение е да се подчертае, че на заседанието на ИО беше 
предложено тази година от бюджета да бъдат отделени 100 
хиляди динара за здравна защита на животните и за развитие на 
животновъдството в общината.

приети.
В Босилсгрпдска община пос

тоянно сс увеличава броят иа со
циално застрашените лица, преди 
всичко на старческите домакинст
ва. ОС няма достатъчно средства в 
бюджета си, но полага усилия да 
помогне на повече хора. В това от
ношение от особено значение е т.

миналата и програмите за тази го
дина на ползващите бюджетни ср
едства ведомства п институции: 
"Комунплац”, Център за култура. 
Народна библиотека, Общинска 
организация на Червения кръст, 
Спортен съюз...

нар. еднократна парична помощ, 
която тя оказва на хора, изпаднали 
в беда. Миналата година например 
посредством Отделението за соци
ална защита за тази цел на 150 ду
ши е отпуснало над 22 хиляди ди
нара.

и подробно кои културни прояви и средства, а се очаква да пристигне
и парична помощ от Министер
ството за култура, което досега е 
поемало изплащането 50% от раз- 

остта ходите за културни програми.”

А.Т. Членовете на ИО не приеха пр
оектопрограмата за работа на Це- програми предлага ведомството. 

Когато ИО настоява програмата 
да се конкретизира, това не озна
чава. че той бяга от отговори 
си да осигурява средства. “Напро
тив, казаха те, ОС ще осигурява

нтъра за култура през тази година, 
която е била приета от Управител
ния сз>вет на ведомството и я вър
наха за "дообработка” поради то
ва, че не било посочено конкретно

СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА СПС ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

АВТОНОМИЯ БЕЗ 

МАЙОРИЗАЦИЯ
В. Б.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТ
СТВО"Обсъждайки конфликтната 

обстановка в Косово и Метохия и 
заплахите на НАТО срещу нашата 
страна, Окръжният отбор на Со
циалистическата партия на Сърб
ия за Пчински окръг издаде съоб
щение, в което между другото се 
казва:

международната общност да разо
бличи истинските намерения на 
албанските сепаратисти и същно
стта на т. нар. ОАК и окончателно 
да разбере становището на Сър
бия и държавното ръководство, 
което е условие за миролюбиво ре
шение на кризата в Косово и Ме
тохия. Това трябва да разберат и 
американските, английските и гер
манските "ястреби” и другите ст
рани, които убиват терористите в 
своите страни, а в Сърбия им оказ
ват подкрепа. Всички, които имат 
желание да допринесат за решава
нето на косметския проблем, не
отложно трябва да заклеймят ал
банските терористи и да прекъс
нат военните заплахи. Защото ни
какви заплахи няма да ни откажат 
от решението да защитаваме Ко
сово и Метохия. Абсолютното ед
инство на политическите партии и 
гражданите ни дава правото да ко
нстатираме, че можем да защитим 
страната си”, се казва в съобще
нието на ОО на СПС за Пчински 
окръг.

ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ ДОСЕГАШНИЯТ 
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА ВЕСТНИКА

Изданията на издателство ” Братство” - в. ” Братство” и списанията ”Другарче” и ”Мост” 
осъществили програмните си задачи през 1998 година и са направили крачка напред в развитието си, 
константираха членовете на Управителния съвет на нашето издателство на редовно заседание ми
налия четвъртък. На заседанието присъства и Радмила Вишич, заместил к-министър на информаци
ите на Република Сърбия.

- са"Гражданите от Враня и Пчин
ски окръг, както и гражданите на 
Сърбия са напълно съгласни Ко
сово и Метохия да получи авто
номия, която ще гарантира на вси
чки национални общности, без фа
воризиране на някоя от тях, права 
на свобода, демокрация, политиче
ски и стопански живот, образова
ние и култура, в съответствие с ко
нституционно-правовата система.

Социалистите и гражданите от 
Пчински окръг оказват пълна по
дкрепа на политиката на нашето 
държавно ръководство и президе
нтите Слободан Милошевич и Ми
лан Милутинович.

Както навред в страната, така 
и членовете и симпатизантите на 
СПС от Пчински окръг очакват от

В разискванията във връзка с 
отчета за работата на издателст
вото през изминалата година беше 
изтъкнато, че в осъществяването 
на редакторската политика на вес
тник "Братство” е имало опреде
лени пропуски, поради които Уп
равителният съвет освободи от дл
ъжност досегашния главен редак
тор Ванче Богоев. Същевременно 
Управителният съвет назначи за 
изпълняващ длъжността главен 
редактор на вестника Денко Ран- 
гелов, главен и отговорен редак
тор на списанията в нашето изда
телство. Беше подчертано, че от 
началото на годината насам редак
торската политика на вестника се 
спазва.

Т’ 1

т

V>

м. я.

От едно заседание на Управителния съвет 
изпрало всички запланувани зада
чи, когато става дума за издава
нето на в. "Братство” и списанията 
"Мост” и "Другарче”.

- Материалната подкрепа от 
държавата ще продължи и зана
пред, заяви Радмила Вишич. Освен 
материалните средства, които ще 
се осигуряват за редовното изли
зане на изданията, ще бъдат по
ложени усилия, така че тази го
дина, съвпадаща се с 50-годишни- 
ната на печата на българската на
родност в на майчин език в Юго
славия и с40-годишнината от изли
зането на първия брои на "Брат
ство” и от основаването на издате
лството, да бъдат осигурени сред
ства и за ремонт на сградата на 
издателството, както и за оборуд
ване на помещенията му с нови ме
бели. За целта УС прие и проект, 
според който за реализиране на

ЮГОСЛАВСКАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА И 
БЕЖАНЦИТЕ ОТ БИВШАТА БиХ СЪОБЩАВА:

Недвижимите имоти са гарантирани

поставената цел са необходими от 
600 до 800Обсъждайки миналогодишния 

финансов отчет, Управителният 
съвет константира, че благодаре
ние на материалната подкрепа на 
Републиката нашето ведомство 
няма финансови затруднения. С 1 
398 835 динара приход, от които 278 
хиляди динари са собствени, а вси
чки останали от бюджета на Ре
публиката, издателството е реал-

хиляди динара.
Всички издания на "Братство"

ще се включат в ознаменуването 
на тазгодишните юбилеи на печа
та и издателската ни дейност, а ре
дакцията на вестника в навечер
ието на 15 юни - датата, на която 
преди четири десетилетия излезе 
първият брой на вестника - ще по
дготви специален юбилеен брой. 
Редакцията на списание "Мост"

Бежанците и изселените лица 
от някогашната БиХ, които до 1 
април 1992 година са имали къщи, 
апартаменти, жилищно право или 
земя, не са ги загубили завинаги, 
оповестяват още веднъж от кан
тората на Югославската комисия 
за бежанци и изселени лица. Както 
се казва в съобщението, изпратено 
до всички компетентни служби в 
общините в страната, Комисията 
ще окаже помощ на онези, които 
не са регулирали въпроса - да се 
завърнат в къщата или апар
тамента си, да ги дадат под наем, да 
ги заменят с недвижими имоти на 
други места или да ги продадат.

Иск могат да подадат бежан

ците, изселените лица или техни 
наследници.

Цялата процедура и работата 
на Комисията са безплатни. Онези, 
които все още не са направили то
ва, могат да внесат исковете си в 
една от канторите на Комисията иа 
следните места: Белград, ул. ”3май 
Йовина” № 21; Нови Сад, "Вой- 
воджанска” № 17; Пожега, "Херой 
Бонджулич” № 2; Подгорица, 
”Вук Караджич” № 41; Херцег Но
ви, Земунска” № 143, или пък във 
всички по-големи места в БиХ, за 
което могат да се получат инфор
мации в кантората в Белград на 
тел. (011)636-348.

Като имаме предвид до
сегашните резултати на из
дателството, ще положим 
усилия да ознаменуваме тези 
годишнини възможно по-до- 
СТОЙНО,” подчерта Радмила 
Вишич, като добави, че по 
този случай Министерството 

информациите ще дари 
■ кола иа издателството.-

също ще подготви тематична кни
жка, посветена изцяло на юбилеи
те.

Управителният съвет прие и 
Правилник за награди и признания 
за принос в работата и развитието 
на издателството, както и за раз
лични постижения в областта на 
информационната, литературна и 
научно-популярна дейност.

В. Б. В. Б.
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С™ТДГит™ВНГР;ТДЕЛ6КОМ" ПРОБЛЕМЪТ СЪС СВЛАЧИЩЕТО НА УЧАСТЪКА ВАЛЯВИЦА

ОС В БОСИЛЕГРАД НАСТОЯВА ЗА 

СПЕШНО РЕШЕНИЕ

ОТ ПИРОТ ПО- -ПРОМАЯ

Дн"М"рТуРл0овРаД Пре6иваваха директорът и по-

е включена в

Министепгт <1Та скУгш*ииа в Босилеград поиска от според което в участъка временно се прекратява 
трасето и Г°Т° ЗП *'тРоителство Да се измести движението на товарни коли над 2 тона и на ав- 
ттпммс! 1 ^ |1рТ1,Ка алявица - Промая на магис- тобуси. Освен това, движението за камионите са 
тралния път Босилеград - Сурдулица, на който 
има свлачище, застрашаващо движението 
колко години. ОС настоява 
на проблема, 
зка

насочва от Промая към Църна Трава - Своге - 
Власотинце и обратно, а пътниците от Сурдулица 

за спешно решаване към Промая и обратно ще се прехвърлят от един 
понеже тоя път е единствената връ- автобус в друг. 

осилеградска община със Сурдулица и В ОС се надяват, че решаването на проблема 
РС шюстта- Миналата година беше започнало ще има предимство в тазгодишната програма за 

Р ГГ Иа иово тРасс от около 1 км, по рабо- изграждане и ремонт на пътищата в Пчински ок- 
еше прекратена поради финансови затруд- ръг, която все още не е приета от компетентните

републикански институции.

от ня-

на осемтесела от този район и официално
програма на 'Телеком” за 1999 гопинп и-, ^ 
решение тя да започне вепнпг-, е, Д ’ засеДаннето е взето

На председателите на МО бе възложена 
броя на лицата, желаещи 
бва да приключи до 1

инвестиционната

с ка-
Клкто вече писахме, Министерството за 

бщення и връзки неотдавна
съо-

взе ново решение,задачата да установят 
да получат телефон. Анкетирането тря- 

април т.г.. Ако всичко върви по план може 
да се очаква районът на Забърдието 
цялостно "покрит” с телефонна мрежа.

В. Б.

"ИЗГРАДНЯ"през тази година да бъде

Б. Димитров ПРЕД НЕИЗВЕСТНО БЪДЕЩЕ
Строителното предприятие ’ Изградил” в Босилеград приключи деловата 1998 година с дефицит от 
17 000 динара.

Ръководната структура на 
предприятието обаче не е много 
разтревожена от загубата. По- 
голяма е загрижеността й от не
известността, която очаква пр
едприятието през тази година.
Защото поради затруднената 
икономическа обстановка п лип
сата на инвестиции предприяти
ето, въпреки че до тазгодишния 
строителен сезон остават брое
ни дни, все още няма договорена 
работа. Сериозен проблем, спо
ред директора на предприятието 
Симеон Йорданов, представлява 
и самата структура на работни
ческия колектив. Ма повечето 
от ония, конто пряко осигуряват 
дохода, работоспособността е 
вече към залез, а млади майсто
ри - строители все по-малко ре
шават да постъпят на работа в 
малките строителни фирми, ка- 
квато е босилеградската с 55 ра
ботника и без съответна механи
зация.

ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
БОСИЛЕГРАД

В

турили работа. Засега една бри
гада работи в Крушевац, където 
може би ще има работа за още 
десетина души. Обаче условия
та, при конто там се работи, са 
твърде неблагоприятни за нас. 
Цената е ниска, а разходите го
леми. Така че едва наваксваме 
основните разноски, а за печал
ба и дума не може да става. От 
друга страна инвеститорите съ
що не плащат редовно, което ни 
създава още по-големи затруд
нения. За нас би било най-добре, 
ако имахме работа тук, в нашата 
община, което засега обаче все 
още е неизвестно. Положението 
ни затрудняват и големите об
ществени задължения, както и 
конкуренцията от страна на час
тни лица, които все още намират 
пътища и връзки и избягват да 
плащат обществени данъци и 
облагания”, подчерта Йорданов.

сз миналата година, въпреки за
труднените условия, босилсгра- 
дскитс строители са имали ра
бота. Работели са на три обекта 
в общината - училищната сграда 
в село Горно Тлъмино, черквата 
в село Извор и една жилищна 
сграда в града, а една бригада 
през цялата година е работела в 
Крушевац.

”На всичките строителни об
екти завършихме договорена 
работа успешно и навреме. Как
то виждате, печалба няма. Но 
поне работехме. Нашата съдба 
споделят и другите фирми от сф
ерата на строителството. Време
то е такова, само колкото да се 
преживява”, казва Йорданов.

На въпроса какви са плано
вете на "Изградил” за тази го
дина Йорданов отговори: ”По 
всичко личи, че и тази година 
няма да бъде розова. Може би 
ще бъде и по-трудна отминалата 
година. Строителният сезон е 
пред прага, а все още не сме оси-

СОЦИАЛНОТО ДА СЕ 

ОТДЕЛИ ОТ
СУРДУЛИШКИЯ ЦЕНТЪР

Центърът за социалпа работа в Сурдулица. в чийто състав работи 
Отделението за социални грижи в Босилеград, не предприема по- 
серпознн мерки да съгласува дейността сн с потребностите на со
циално застрашените лица в общината. Затова в Босилеград е 
подета ишщиатива отделението да се отдели от сурдулишкото ве
домство

Общинската скупщина в Боси- г 
леград настоява Отделението да се 
отдели от сурдулишкня Център за 
социални работи и да прерастне з 
самостоятелен център, понеже, по 
мнението й. социалната защита 
вместо да се доближава, все повече

ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА

Пристигат 
; януарските помощи

До края на месеца би тря- 
се отдалечава от социално застра- бвало да пристигнат соцнал- 
шените лица в общината. Практн- ( 
ката показа, че трансформацията 
на босилеградския Център за соц
иална работа и включването на 
Отделението в началото на 1992 
година към центъра в Сурдулица 
не е било в съответствие с пот

ните помощи за януари т.г., 
оповести Министерството за | 
работа, борчески и социални м. я.

По думите на директора, ир-въпросн.
На социалио слабите ли-

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАДца и семейства не са изпла
тени помощите за цялата ми
нала година и ще се изплащат 
в зависимост от това как ще 
се осигуряват средства в ре
публиканския бюджет.

ребностите на социално застраше
ните лица в общината, чийто брой РАВНОСМЕТКА ЗА МИНАЛАТА

ГОДИНА
постоянно се увеличава.

Отделението е отдалечено от 
сурдулишкня Център на около 60
км и просто не е възможно да се
обединяват дейностите ида се съз- други кадри няма. Особено е за
дават екипи от професионални ка- труднена работата поради липса

педагог и психолог. Договорът те-

Изразходнансто иа средствата на Местната общност в Димитровград през миналата година обсъдиха 
членовете па Съвета па МО иа редовно заседание на 18 март т.г.

адня” за строеж ма улица ”8 сеп
тември”, а останалите са пренесе
ни за работа през тази година.

Членовете иа Съвета па МО 
отделно разгледаха и равносмет
ката за средствата, използвани за 
реконструкции иа димитровградс
ката черква през миналата година.
Л през 1998 г. за черквата са съб
рани 136 743,20 динара, от които 
най-много са от общинския бюд
жет -50 хиляди, от споисорства иа 
обществените фирми 40 500 дина
ра п от Министерството на верои
зповеданията 10 хиляди динара. От 
дарения па гражданите през мина
лата година са събрани само 8639 
динара,а сравнително малко пари 
са събрани и от частните фирми- 
само 3360 динара. От 1997 година 
са пренесени 24 244,20 динара.

Тези средства не са били до
статъчни за предвидените работи 
за реконструкция на черквата и за
това са взети на заем 30 хиляди от 

ма- "Комунални”. За първата фаза иа 
са из- реконструкцията сп дадени 91 

971,20 динара, п за втората 72 
600,30 дпппра. За храна на рабо
тещите по реконструкцията пак- днмстпп.

на
дри, без които социалната зашита 
е немислима. Особено е трудно пр- зи кадри два пъти в месеца да идват

от Сурдулица не сс спазва. Но дори
рая са дадени 12 787,95 динара.

Освен годишната равносмет
ка. членовете на Съвета на МО 
приеха и предложение за съвмест
на програма през тази година, коя
то се изготвя и ще се реализира 
заедно с ОС. В програмата са вк
лючени всички нереализирани де
йности от миналогодишната про
грама. Л такива са продълженията 
на канализацията на някои улици, 
подмяна на водопроводната мре
жа, улици, конто все още не са уре
дени. между тях п улица "Вндлнч”. 
Мсжу приоритетите е и строежът 
па обществената тоалетна край дв- 
умостовието, па мястото на стара
та, която беше срината преди по
вече от една година. Предложено е 
също съответната общинска слу
жба да подеме инициатива за уточ
няване на завзетите площи от ча
стни лица, преди всичко на улица 
"Петърлпшкп”. Тъй като програ
мата с съвместна с общинската, то

Съвкупните приходи на МО 
през 1998 г. са 535 565,43 динара. От 
местното самооблагане са събра
ни 454 398,67 динара, ог общин
ския бюджет са получени 59188,85 
динара, иопоприключилитс сс към 
градската канализация са внесли 
1855 динара, а от 1997 са пренесени 
20 122,91 динара.

Така събраните средства МО

ез зимата, когато Власина е затру
пана от снеговете. В Босилеград и да има условия това да сс осъ

ществи, тс не са в състояние даосвен ръководител, по специално
ст юрист, и двама социални работ- идват в местните общности, някои

от които са отдалечени от Босилс-нико. които са и администратори.
град и над 50 км. В резулатат 

! това не е възможно да сс създават 
професионални екипи, които да

на

Още от формирането си
на 1 януари 1979 година цеи- решават проблемите на социално
търът, т.е. Отделението в слабите лица и семейства. Особено най-много с използвала за инвес

тиции, поддържане па комунални 
обекти и за болницата, която, как
то е известно, през миналата го
дина беше отново открита. Що сс 
отнася до инвестициите, за асфал
тирането на улица "Стара плапи- 

” са дадени 143 775,54 динара, до- 
като в болницата са инвестирани 
277 243,79 динара. За поддържане 
нл комунални обекти са изразход- 

20 642 динара. За брутни за- 
са дадени 51

обезпокояващ е фактът, че в об- 
постоянио сс увеличава

Босилеград няма собствени 
помещения. Най-напред тази 
институция се е помещавала 
в частна къщя, а сега в Кул
турния дом. Общинската ск
упщина смята, че за целта 
могат да се приспособят по
мещения в старата болница, 
за които комлетенатна об

щината
броят на старческите домакинст
ва. При сегашната (неорганизир
аност на социалната защита въз- 

въпросът дали ще могат тс 
да очакват социални помощи.

защита в Бо-

никвя на
Дали социалната

община щс сс добли- 
с нсобхо*

силеградска
жи до хората, на които 
дима, зависи от Министерството 

работа, борчески и социални 
както и от Министсрст-

шииска служба е подготвила 
идейно решение. Зя реконст
рукция иа помещенията (пет 
стаи) са нужни около 430 хи
ляди динара. ОС е поискала 
тези средства да бъдат осиг
урени от Министерството за | нс в самостоятелен център, 
работа, борчески и социални

вани
плати на заетите 
438,73 динара. В разходите сана

въпроси, 
вото за грижи 
които Общинската скупщина

иск Отделението да прерлст-

включени и средствата за топла за
куска, телефон, превоз и други 
термални разходи. Съвкупно 
разходвани 507 735,71 динара. От 
иеизхпрчените 27 829,72 динара 20 
хиляди сл дадени кпто аванс нп "Гр-

за семейството, в тя ще бъде приета окончателно, 
когато и общината уточни своето 
участие и двете се съгласуват. Тази 
практика вече доказа споите пре-

А.Т.

е вн
есла

В. Б.
въпроси.
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В ПРОГРАМАТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПАРА- 
ЛОВО ЗА 1999 г.

РАЗГОВОР С ПОВОД

ВИНАГИ СМЕ ИМАЛИ КРАВИ МАХЛЕНСКИТЕ 

ПЪТИЩА ЗАЕМАТ 

ЦЕНТРАЛНО МЯСТО

Още на първата ни среща, ятза добичетата. По-големияте 
след като му бяха отпуснати сре- завършил средно строително уч- 
дства от общинския аграрен бю- нлище, но с без работа, а по- 
джет, Милован Гогов ми каза:

ни животни имам свине и коко
шки.

- А храна?
- Всичко има и то достатъчно 

да изхраня този брой добитък. 
Произвеждаме си всичко сами - 
от царевица, жито, изкуствени 
ливади. Имам и мотокултиватор 
с необходимите приспособления 
за обработка на земята. Мина
лата година "Комуналац” наси
па пътя с чакъл, така че сега Го
рно Градиш,е не е далече от гра-

малкнят учи в железничарско 
- Ако пишеш, мен не ме пи- училище. Хайде да видиш кра- 

шн, а напиши за семейство Го- вите!
гови! В кошарата - чисто, подреде-

И ето, на 11 март, два месеца но. Кравите едри, от симснтал- 
н половина след решението на ска порода.
Изпълнителния отбор, на пет 
частни селскостопански произ- стпа от общината? 
водители бяха дадени породисти 
крави. По този повод се озовах в жението и в "Свобода”, и в "Сто- 
Горно Градинье при семейство 
Гогови. Намерих ги лесно. Така, 
както ми каза Милован - Мила: 
кошарата се забелязва най-на
пред. Тя е наблизо до пътя. сра
внително е нова, правена преди 
5-6 години. На портата ме по
срещат две кучета н докато да 
стигна до портата, на вратата на 
къщата, която е по-навътре в 
двора, се показа Мила.

- Влизай, не се бой от куче
тата, няма да те закачат.

- Защо ги държиш, ако ник
ого не закачат?

- Не закачат само журнал
исти, а останалите да си имат ед
но на ум - пошегува се Мила.

С него се познавам още от 
"Свобода”. Вътре в стаята съп
ругата му и един градинчанин, 
комшия с жена си. Ходили за дъ- чар". Само от заплатите в ни- 
рва и се отбили на по една. Взи- какъв случай не може да се жи

вее. Считам, че ако се ангажи-
- Миле, колко крави получи? раме всички от семейството, ще
- Нали се разбрахме, семей- си осигурим поминък, а може и 

ство Гогови получи три крави, печалба да имаме. Както виж- 
така че сега имаме шест и едно даш, в тази кошара са само три

крави. Моите три, които също са
- И другите ли си набавил се- породисти, са ей там в другата 

кошара. Тя е малка, но също до-
- Не, нашето семейство ник- бра. А догодина сме запланували 

ога не е престанало да се зани- да продължим новата, за да на- 
мава с животновъдство, въпре- правим една голяма, та всичките 
ки че аз работя в "Свобода”, а шест крави и телетата да се съ- 
жената в "Сточар”. Но тук са берат на едно място. Не ти казах, 
моите двама сина, които барабар но и трите крави, които получих, 
с нас, може би и повече се стара- са стелни. От останалите домаш-

Обикновено местните общности в Босилеградска общини ползват 
зимния прсиод за провеждане на събрания, на които ръководствата 
отчитат своята дейност през изтеклата година и изготвят конк
ретни програми за работа през настоящата година. Такова събра
ние проведе неотдавна и местната общност в Паралово.

- Защо реши да търсиш срсд-

- И сам знаеш какво е иоло-
Винко Ангелов, председател щица и през Църноок за Назърица 

и Доганица. Общо взето става ду
ма за десетина километра махлен
ски пътища и 5-6 км междуселски 
път, подчерта председателят на 
местната общност.

Освен това Ангелов ни осведо
ми, че през тази година паралов- 
чани ще започнат да строят водо
провод с дължина около 8000 ме
тра, с което махалите Припор, Ра- 
дойковци, Село, Падина и още ня
кои махали ще подсилят същест-

на местната общност, каза за ми
налогодишната дейност, че освен
малки поправки на сградата в сел
ските гробища и училищната сг
рада, други видове комунално-би
това дейност не е организирана.
Затова пък за тази година мест
ната общност е запланувала реди
ца дейности. Централно място в 
програмата заемат махленските 
пътища.

- Въпреки че селото ни е само 
на 6-7 км от града и не е толкова вуващите водопроводи и този за- 
планинско, пътната мрежа не е на сега възлов проблем за по-голяма 
задоволително равнище. Все още част от селото ще бъде преодолян 
махалите ни не са свързани с годни за по-дълъг период. За решаване- 
за движение пътища. Затова в таз- то на този проблем местната об- 
годишната ни комунална програма щност очаква помощ от съответни 
те ще бъдат приоритет. В това от- републикански институции и Об- 
ношение сме запланували да раз- щинската скупщина, преди всичко 
ширим и прочистим пътя към ма- при доставянето на маркучи, 
хала Криви рид, както и пътищата 
от Лилин дол към Бресничар и от Винко Ангелов между другото 
Дъбйе към Бресничар. Става дума спомена и неколкодневната акция
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Милован Гогов с една от породистите крави

От другите селски активностида. Затова всеки ден сме тук. И 
както виждаш, имаме всичко. 
Вода, ток, телевизия, нямам са
мо телефон, но не се знае.

Снимам го с една от кравите, 
а той ми казва: "Не забравяй да 
напишеш, че идеята на община
та е много добра. Да не беше 
така едва ли можеше да взема 
още три крави. Връщането е пр
ибързано, срокът е къс, но все 
пак е добре. Дано и други по
лучат като нас средства или до
битък”.

мам и аз.
за местни пътища, които не са мно- за поправка на училището, уреж- 
го дълги, обаче имат голямо зна- дане на фасадата и пода в учебната 
чение за местното население. Ос- стая, както и уреждане на селските 
вен това планираме да разширим и гробища и сградата при тях. Като 
поправим коларския път от Ран- един от основните проблеми в се- 
чин преслап до махала Припор и да лото той изтъкна снабдяването на 
го приспособим за движение поне хората със стоки от ггьрва необ

ходимост. Единственият магазин в

теленце.

га? на някои превозни средства.
Договорихме се и вече отпра- селото, който е частен, не задово- 

вихме иск до Общинската скупщи- лява нуждите на хората. Затова, 
на да се прочисти и уреди и цен- според него, трябва да се предпри- 
тралният път от Босилеград до се- емат мерки да се открие и дър- 
лото и през Ранчин преслап про- жавен магазин, 
дължава към Бресница, Църно-А. т. М. Я.

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА (4)

ТРАНСФОРМАЦИЯТА НЕ ТРЯБВА ДА СЪСИПЕ 

ГОЛЕМИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР
Пише: Петър Тасев

Благодарение на достатъчното търсене на храна и на 
големите усилия на работещите в обществения сектор на 
стопанството при лични материални лишения, запазени са 
всички традиционни изделия, но общото количество на пр
одукцията е намалено преди всичко поради негативните 
въздействия на обкръжението.

От обработваемите площи се получават около 400 т 
пшеница (130 - 160 ха), 2 т ечемик и др. Значително е 
производството на силаж от около 780 т. Зърнени култури 
се засяват

сами да преработват млякото и да изнамират други начини 
за пласмент на продукцията си. Затова през последния де
сетгодишен период непрекъснато намаляваше изкупува
нето на мляко. Спадът е значителен: 80% при овчото и 70% 
при козето мляко. Общото намаление достига 69% и е 
обусловено още и от намалението на животновъдния фонд, 
преди всичко на броя на овцете и козите.

Спадът на обществения продукт в обществения сектор 
на селското стопанство не е скорашно явление, обаче има
ше и периоди, в които този сектор отбелязваше развойна 
експанзия. В един от тези периоди с помощта на капита-

Общественият сектор на селското стопанство в Димит
ровградска община е организиран посредством земедел
ските
от Височки

кооперации ”Сточар” от Димитровград и ”Видлич” 
Одоровци. С горско стопанство се занимава 

"Сърбия-шуме” ГС от Пирот. От общо 48 300 ха площи 20 
740 ха са собственост на споменатите организации. Тези 
площи са образувани от селски пасища или са купени и 
дарени. По времето, когато работещите се възползваха от 
бенефиции (ако са без земя - детски добавки), големи пло
щи бяха дарени на общината, а тя ги предаде 
собственици.

на около 330 ха при намалени добиви преди 
всичко поради недостатъчното ползване на агротехниката. 
Според данните на "Сточар”, в периода на хиперинфла- 
цията, както и в годините след нея са използвани по-малко 
от 40кг/ха изкуствени торове. Преди десет години са използ
вани 125 кг/ха, а в по-добрите времена и 267 кг/ха.

Съветът за селско стопанство към Общинската скуп
щина в Димитровград неотдавна обсъди

на посочените

Освен с площи, общественият сектор разполага 
значителни обекти за отглеждане на добитък и преработка 
на животински продукти. Фермите за овце и кози "Бо- 
ровско поле и Бачевско поле” и още няколко по-малки 
обекта могат да поберат около 10 000 глави дребен до
битък. Във фермата за угояване на юнци в Изатовци 
да бъдат угоени около 1000 добичета в един цикъл. Млекар
ските цехове могат да преработят до 10 000 л мляко на ден. 
Икономическите условия обаче не позволяват пълноценно 
ползване на тези 
цитети се ползват с около 25%, фермата за угояване на 
юнета с 15%, докато млекопреработвателните мощности 
само с 10%.

ловложения на държавата и кооперациите бяха построен! 
вече споменатите значителни обекти в областта на живот 
новъдството. Овцефермата "Бачевско поле” тогава беше 
най-голямата овцеферма в предишна Югославия. Благо 
дарение на тази ферма, както и на фермата "Борово", фер 
мата за угояване на юнци в Изатовци, мелиорацията на 
Смиловско поле и други постижения общественият сел 
скостопански сектор беше тръгнал по пътя на икономи 
ческата си консолидация. Работещите в този сектор с пълно 
право искат в процеса на трансформацията да не се уни 
щожи този огромен потенциал. Затова ускоряването на 
процеса на трансформацията на аграрнопромишления ко 
мплекс трябва да бъде обмислено много добре, за да могат 
големите производители от обществения сектор да получат 
шанс

и със

положението намогат агропромишления комплекс. Според неговите оценки по
ложението е твърде неблагоприятно и затова беше 
скано да бъдат намерени решения за проблемите.

Поради рязкото намаление 
преди всичко в обществения 
мляко спадна до 56 000 л, което

пой

на животновъдния фонд,мощности. Овчарско-козарските капа- сектор, производството на
е малко повече от една

четвърта част от някогашната продукция. Стадото 
ликвидирано, а основното и разплодното стадо е намалено. 
По-благоприятно е положението при угояването

кози е
Този път няма да коментираме причините 

степен на използваемост на мощностите, защото вече писа
хме за тях. Тук ще споменем само това, че ползването 
площите е недостатъчно между другото и поради разхвър- 
леността на парцелите. Групирани са само около 1500 ха 
във Висока, Забърдието и Понишавието, докато 
лите парцели са разхвърлени по цялата територия на об
щината, възлизаща общо на 381 км2.

за ниската
на юнци,

понеже броят на добичетата в един цикъл е двойно по- 
голям. Намаленото производство

и при тях да бъдат извършени такива промени (соб
ственически и др.), които ще спомогнат за установяването 
на по-добри отношения между двата сектора на селското 
стопанство. Очевидно е, че общественият селскостопански 
сектор в Димитровградска община постига по-слаби резул-

на на млечни продукти е 
обусловено от намаления добив на мляко в обществения 
сектор, но също така и от променената ориентация на част
ните производители. Задълженията от облигационните от
ношения кооперация - частен производител, неадекватните 
цени и други причини принудиха частните производители

остана-
татн между другото и поради затрудненията, пред които е 
изправен частният сектор.

- Следва -
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СРЕЩА В ИКОНОМИЧЕСКИЯ
факултет в НИШ

УПРАВЛЕНИЕТО КЛЮЧ ЗА УСПЕШНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТИкономическият факултет в Ниш 
На 19 март тази година Ик

ономическият факултет в Ниш 
беше домакин на

от българския град Свищов подписаха Договор за взаимно сътрудничествоей програми в дв
ете учебни заведения, обмяна на 
преподаватели

мическия факултет в Ниш. 
Научнатамеждународна 

научна среща на тема ”Менид- 
жментът в икономиките на пре
хода , която съвместно организ
ираха тоя факултет и Универ- 
ситетът за национално и

среща, в която 
Щастието да участваме, 

перфектно организирана 
по един изключително актуален 

в двете проблем за стопанствата в двете 
на запозна

ло отделните сп- 
и учебни дисципли- беше 

те нПаОВ,1шаване квалификации-

имахмеециалности

преподавателите 
институции по пътя 
ване с развитието 
вата и образованието в двете ст-
Догово": е предвиденойззанмно уни^ДЗ^вТ !!Й Н"ШК™

Гкръгл,ГмНзГеНЦШ’- ” последищс годГи
^ХТГ„Т“у^аИкоР: ИкономИ1|еск„ят факултет с

ЕДИН ОТ НАЙ-АК
ТИВНИТЕ

страни и за икономиките г 
хода, каза проф. д-р Любен Ки- 
рев.

свето
вно стопанство от София. Със 
свои трактати за

в пре-на стопанст-
актуалните 

проблеми в икономиките и пред
приятията. които се намират в 
преход, на срещата участваха 45 
учени от нашата страна, Бълга
рия, Македония и Украйна.

В представянето
ято организира мероприятието, 
обмен на студенти с цел обуче
ние и провеждане на практика и 
стаж, обмен на опити и инфор
мации, методи и техники в обу
чението. обмен на идеи за управ
ление на

на трудове- 
покрай югославските уча

стваха автори от София и Сви
щов, докато изпратилите съоб
щенията си учени от Скопие, Пр- 

Донецкия университет от 
Украйна не пристигнаха в гр. 
Ниш поради разл1гчни обстояте-

те си
в Нишкия университет в об- 

международното сът
рудничество, заяви проф. д-р Ду- 
итн Здравкови*!, проректор

___ студентската деиност. НУ за международно сътрудни- 
както „ на „ден „ техники за ад- честно, който сз.нщ така сложи

ластта на

Проф. д-р Кръстич и проф. д-р Л. Кирев подписват Договора в 
присъсвие на проректора на НУ проф. д-р Д. Здравкович

илеп и на

подписване имах честта да при- специалисти от София и Свищов 
съствам, предвижда широки въ- са представени трудове и на 
зможности за наистина всестра- колеги от икономическите фа- 
нно сътрудничество и съм уве- култети в Скопие и Прилеп (Ма- 
рен, че нашето сътрудничество кедония) и Донецкия универси- 
може да бъде богато и взаимно тет в Украйна. Съжалявам, че 
полезно във всяко отношение, колегите от Македония и У край- 
Затова съм благодарен на колс- на не дойдоха в Ниш. Аз съм бла
гата Кръстич - декана на Ик- годарен на колегите от съседна 
ономическия факултет в Ниш, България, които с идването си в 
чс в тези

летва.
Огромното мнозинство уча

стници в срещата подчертаха зн
ачението на управлението в пре
дприятията за успешното 
функциониране в съзвучие 
вите икономически условия на 
прехода и свободните пазари.

По време на срещата в Ниш 
беше подписан Договор 
мно

им
с но-

наистина трудни вре- Ниш доказаха, че за науката ня- 
мена, когато изключителна сто- ма граници и че и при най-трудни 
иност за нас има всеки нов прия- обстоятелства съществуват въз- 
тсл, тон успява да разширява 
връзките ни с чужбина.

за взаи-
сътрудничество между Ик

ономическия факултет в Ниш и 
Стопанската академия "Димит
ър Апостолов Ценов” от бълга
рския град Свищов.

- Нашето идване тук има за

можности за сътрудничество, 
когато хората се занимават с 
професията си.

Факт е, че нашата страна е 
подложена на невиждан досега

- С подписването на днешния натиск, когато рухват всички ме- 
документ Икономическият фа- ждународни принципи, утвър- 
култет в Ниш разширява съще- ждавани с десетилетия, когато с 
ствуващото си сътрудничество голяма яснота се вижда краят на 
със сродните заведения в съсед- съвременната цивилизация, ние 
на България. Ние неколкокра- намираме сили да правим онова, 
тно до сега сме участвали в нау- което най-добре знаем и умеем - 
чии срещи в София, а през ноем- да се занимаваме с наука. Фак- 
врн миналата година посетихме тът, че ни дойдоха гости от 
и Стопанската академия в Сви- България, ни влива оптимизъм и 
щов. В резултат на тоя пръв кон- подсказва, че сътрудничеството 
такт сс стигна и до Договора, между страните и народите, въ- 
конто подписахме днес с коле- преки всичко, е възможно, заяви 
гата Киров, каза деканът на Ик- проф. д-р Борко Кръстич. 
ономическия факултет проф. д- 
р Борко Кръсти*!.

- На сегашната среща освен

НАУКАТА НЯМА ГРА
НИЦИзадача

ДА ИЗПРАВИ ЕДНА 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТ
тъй като нашият институт 

има международни връзки с по
вече от 20 университета в света, 
но със съседния и братски нам 
народ - сръбския ние досега ня
махме контакт и, каза след под
писването на Договора замест
ник - ректорът на Стопанската 
академия в Свищов проф. д-р 
Любен Кирев.

- Договора, който подписах
ме предвижда взаимопомощ при 
разработване и актуализация на

Срещата привлече вниманието на специалисти и на медиите

мннистрнрането на висшите уче- подписа си върху Договора . 
бни заведения. Предвиждат се 
също така съвместни научно-из- е 37-мн пореден за нашия Уни- 
следователски проекти, съвме- верситет, а трябва да се отбе- 
стни изследователски дейности лежи, че реализацията на огром- 
по проблемите на пазарното сто- ното мнозинство от тях се осъ- 
панство, учебници , монограф- ществява посредством Иконо
ми, обмяна на публикации, каза мическия факултет. Макар и по
д-р Кирев и уточни, че Стопан- малко забележителна, дейност в 
ската академия в Свищов има чс- тази насока осъществяват и Стр- 
тири издания, на чиито страни- оителният, 
ци бихме желали да намерят мя- пият и Електронният факултети 
сто и преподаватели ог Иконо- към НУ. Протоколът, на чисто

- Подписаният днес Договор

Маиишсстроитсл-
В. Богоев

ДЪЛГОГОДИШНАТА ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В ДИМИТРОВГРАД СПАСКА МИТОВА 
НЕОТДАВНА СЕ ПЕНСИОНИРА

ЕДНА УСПЕШНА ЮРИДИЧЕСКА КАРИЕРА
г-жа Митова с завършила юри- дка библиотека конкурс за пийва време в Димитровград е има-

5-6 дипломирани юристи, дичсски факултет за по-малко добре написано стихотворение) 
от четири години, както и това. е ученичка от четвърти клас в

Спаска Митова е име, което 
години наред се изговаря с ре
спект в Димитровградска общи- Първото й работно място е в Об

щинския съд в Гниланс, където че с станала съдия па 25-годиш- тукашната гимназия. Учштищс- 
съдебен стажант работи 13 на възраст, което все пак е рид- то й върви добре и е пълна отли

чничка, но когато става дума за 
Съдийството, с което се с за- виеше образование, тя, по вси-

ло

на. Става дума за известната юр- 
истка, която до преди няколко 
месеца ръководеше работата на
КадщитГйГтои^кТслужитсли нГраб^аТконф^кЦия ”Сообо- нимавалв цели 25 голини, г-жи чкол.....„.„яма „пмсреннедаслс-

да”. Там работи почти година и Митова оценява като една отго- два право, в аиглийкн език, на
половина. На 1 май 1974 година порна и сериозна работа, а на на- зависимо, че родителите св й юр- 
става секретар на ОС в Димит- шия въпрос, ако би се родила от- пети. "Иска да следва онова, ко- 

15 октомври съща- ново, дали пак ще избере да сле- сто иска", коментира желанието
на Милена майка П Спаска.

като
месеца. След това се завръща и кост.

в съда неотдавна организираха 
скромно тържество по повод пе
нсионирането на бившата им ко-

г,—. **-. ™»■ -т-йг-гггг
“ М"°“ ™ I1“"" ““"“'“Д’* «""«»»'"',»■ "™—. II».™». ™ Г-Ж» м.11111,

Изтъкнатата кюистка е ро- държа и праносъдния изпит. Пр- тносхандбал. Интересувах се от тва: "Да работят местно „ съве- 
асна преди ад годи.Гв крайград- сз 1985 година г-жа Митова е из- литературата чуждите езици... стно въз основа па законите пр. 
ского «ЛО ГраТий Пройзхож- брана за председател на димит- Но псе „ак избрах правото, а сл- едписапия. 1 о„„ е отговор,,,, ра
ла т многопй™ семсйсп.о - ровградския Общински съд и ос- с« това и съдийската дейност. боз а, която, между другото „з- 
има 3 «щри и брат Начално тава на този „ос-г до I октомври Съпругът и. г-жа Митова - „ск„а и човешко отношение кз.м 
УзилинЙс зйкз,ри,на в родното си 1998 г„ когато и официално из- Раша.сз.щос дипломиран,орнст хората. И още „е,цо. всеки съд,™ 
село аТзсноЗ йчилшш и гим- лиза,, пенсия. Посочените данни и работи като секретар „ Димит- требва много да чете, да се ой- 
иззия ГКГ "през ясно показват, че става дума за роаградскатп гимназия. Дъщеря розова във всяко отношение. 
'%7 година сПГйсйз й юридн- един изтъкнат юрисг и една из- им Милена (която неотдавна си- Впрочем сз.дийскага дейност с„- 
''«киГГкултеГв нйшиго за- ключително успешна кариера, счели първа награда на обяве- ма по себе си изисква от съдиите 
« >.р,„вяГД 1ОТ годййй Пото- Нека да подчертаем факта, чс „иаотдимитроаградската Наро- да бъдат „сее,-ранно образоват,

Спаска Митова
а на

хора".
Споите колеги—съдим и Об- Г-жп Спаска Митова сега

живее спокоен пенсионерски 
живот. Казва, че малко е измо-ве.

рена от правото и че вече не сс 
интересува от новите закони, но
вите допълнения в законите, но
вите изменения в законите, но
вите... Сега, като пснсионерка, 
има повече свободно време, ко
ето й дава възможност да сс пос
вети па своята "стара любов" - 
литературата.

Б. Димитро*
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ИНИЦИАТИВА ЗА ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКОТО И МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСТВОНА 19 МАРТ В БОСИЛЕГРАД

ПРЕГЛЕД НА МЛАДИ 

РЕЦИТАТОРИ
ЧУДЕСНО ПИСМО ОТ 

ДАНИЛОВГРАД
След състоялите се класни и училищни състезания за рецигпторн, 
на 19 март се проведе и общински преглед на младите рецитатори. 
Организатор на състезанията беше Народната библиотека, а уча
стваха над 30 ученици от Основното училище и Гимназията в Бо
силеград.

Състезателите бяха разпре
делени в три категории:ученици 
от първи до четвърти клас, уче
ници от пети до осмн клас и гим
назисти.

Според предварително уточ
нените критерии, всеки състеза
тел рецитира по едно стихотво
рение, което сам е избрал, в про
дължение на 3-4 минути. Лове
нето от поетичните творби бяха 
на сръбски език, но имаше се- 
дсм-осем стихотворения и на бъ
лгарски език.

Рецитацията беше внимате
лно следена от тричленно жури 
в състав: Захари Стоянов, про
фесор по сръбски език в Гимназ
ията, Дсшка Георгиева, профе
сор по български език в Основ
ното училище и Асен Михайлов, 
професор по български език - 
библиотекар в Народната биб
лиотека.

Според преценка на журото 
в категорията за ученици от пъ-

Иа проведеното през миналата седмица заседание, председателят на ОС Никола Стоянов и директо
рите на културните ведомства и учебните заведения в Димитровград разгледаха идеята на поета 
Ду шап Гюришич отДаниловград за организиране на димитровградски фестивал, посветен на детското 
и младежкото художествено творчество.

"Обръщам сс към Вас с това 
писмо и с молбата да помогнете, 
в съответствие с Вашите компе
тенции и възможности, реализа
цията на идея та в Димитровград 
да се организира фестивал под 
названието "Дни на усмивката".
Идеята, че именно п Димитров
град трябва да се организира ед
ин такъв фестивал, се роди в мен 
през миналата година, когато 
посетих родния си край ~ село 
Градини и Димитровград”, така 
започва писмото, което присти
гна в началото на тази година, 
адресирано до председателя на 
ОС в Димитровград и директо
рите на Димитровградската гим
назия, основното училище "Мо
та Пияде”, Народната библио
тека и Центъра за културата.
Автор на писмото е известният 
черногорски писател за деца и 
редактор на детското списание 
"Осмийех”Душал Гюришич.ко- 
йто е роден в село Градини.

Фестивал под название "Дни 
иа усмивката”, конто би могъл 
да се организира в началото на 
май в Димитровград и който би 
бил посветен на художественото 
творчество (музикалното, изоб
разителното, драматичното, фи
лмовото...) на децата и младите 
е идея, която заслужава внима
ние, констатираха директорите 
на споменатите заведения и ве
домства и председателят на ОС 
на заседание през миналата сед
мица, на което беше обсъдена 
инициативата на поета Гюриш
ич. На същото заседание е взето 
стартово решение през май т.г. в 
Димитровград да се организира

рви до четвърти клас първо мя
сто зае ученичка та от четвърти 
клас Маряил Снискоип, второ 
първокласнпчката Соня Дннона 
и трето Александра Хрлиопл, 
също ученичка от четвърти кл
ас. Във втората категория пър
вите три места заеха: Милена 
Андонова от ссдмп клас, Ана 
Цветанова от осми и Лидия Кос
тадинова от седми клас. В кате
горията гимназисти най-висока 
оценка получи Соня Глигоропл 
от втори клас, след това Силпанл 
Александрова от първи и Ради
на Велинова от трети клас.

Всичките те ще представят 
нашата община на окръжното 
състезание, което ще се проведе 
в Сурдулнца.

Трябва да подчертаем и това, 
че състезанието беше добре ор
ганизирано, а победителите по
лучиха съответни награди.

От миналогодишната литературна среща в димитровградското 
основно училище, на която участва Душан Гюришич

манифестация, посветена на ху- година тази манифестация да пр- 
дожественото творчесто на де- ерастне във фестивал, 
цата и младите, а от май 2000 Б. Димитров

В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР В НИШм. я.

НОВИЯТ СЕЗОН С ПРЕМИЕРА
С премиерата на спектакъла 

"Велимир и Босилка" от Стеван 
Пешич, в постановка на Живомир 
Йокович. Кукленият театър в 
Ниш откри във вторник тазгодиш
ния си сезон, през който нишките 
кукленици се готвят да участват в 
няколко домашни и международни 
фестивали.

Сценографията и куклите за 
спектакъла подготвиха известни
те български майстори в този вид 
изкуство Иван Цонев, на когото 
това е 11 премиера в Нншкия кук
лен театър, н Иванка Гетова.

В спектакъла участва почти 
целия ансамбъл на Кукления теа

тър в Ниш. а главните роли из
пълняват Зоран Лозанчич, Небой- 
ша Йованович и Биляна Вуйович.

Основната, движеща действи
ето тема в спектакъла е безсмър
тието на истинската обич.

- Текстът на най-голе.мня юго
славски автор на куклени спектак
ли Стеван Пешич претърпя извес
тна адаптация и осъвременяване 
на определените сцени, каза в на
вечерие на премиерата режисьора 
Живомир Йокович и добави, че оч
аква едно наистина отлично предс
тавление. което дълго ще се по
мни.

ЛАЗАРОВ ПОДГОТВЯ ОЩЕ 
ЕДНА ПИЕСА

Борис Лазаров, димитровградски актьор и постановчик, ще постави 
първото представление на детската сцена, работеща в рамките на 
Младежкото студио към Младежкия съвет от Пирот. Представлението 
"Как възникнаха нелепите думи" е по текст на Душан Радович, а ролите 
в него ще се изпълняват от 10 деца. Премиерата се очаква в началото 
на април т.г. в Пирот, но според думите на Лазаров веднага след пре
миерното изпълнение, ще могат да я видят и почитателите на театрал
ното изкуство в Димитровград. С тази пиеса детската сцена към 
Драматичното студио от Пирот е запланувала да се представи и на 
прегледа на самодейните театри в Лебане.

Б. Д.
В.С.Б.

7С Властимир Вацеве искам да утвърждавам историята на двата мо
ста, легнали на река Нишава, защото едва ли някой знае 
кога са построени първите мостове и как са изглеждали.

Тези символи на човешкото общение, на отиването към 
отвъдното, на някакъв порив към нови пространства, са 
може би едни от най-древните и най-ценните човешки 
съоръжения за преодоляване на препятствията. А има и

Точно тогава, като по чудо, стихията секна, нивото на 
реката не се увеличаваше и хората си отдъхнаха. Огромната 
водна маса къртеше дървета, влачеше удавени животни, 
бурета и трупи. Фучеше със зловещ пещерен тътен, като че 
идващ издън зелгята.

А след дървените мостове бяха построени днешните 
железобетонни студени и еднообразни, но здрави и из
дръжливи мостове.

Споменям си за мостовете, описани от Андрич, за
глежда съм се в изящните мостове на Рейн, припомням 
си за мраморните красавици на река Нева край Санкт 
Петербург, на река Москва и Сена, възхищавал съм се от 
Тримостовието, бялата красавица на Любляна, от мъдрото 
величие на моста на Дрина във Вишеград, съхранил в своята 
непреходност историята на един народ, дори за моста с 
дюкянчетата в Ловеч или за "Дунав мост" край Русе, прочут 
с порочната си слава, която са му създали продавачките на 
плътска любов. Но моите мостове на Нишава, макар и 
серийно еднообразни, дават живителна кръв на градчето, 
снабдяват го с незаменимата течност за битово-промиш
лени нужди.

Когато правеха мостовете, минаваше се по дебели 
дъски, наречени повозници и тогава един човек, който се 
казваше Йова Ръжански, 
който водеше.

В детските ми години бреговете на Нишава бяха ниски, 
защото корекция на реката бе направена преди двадесет
ина години и водата над мостовете образуваше голям 
разлив. На места беше доста дълбоко, но от дясната страна 
на реката беше по-плитко и удобно за водопой. Близо до 
сливника иа Анта Литкалото имаше брод и тук хората от 
Чуй петъл и другите махали докарваха добитъка на во
допой, жените перяха, кожухарите изпираха щавените 
кожи, пълниха се варели за строителни нужди.

Двумостовието
хитични и разкривени. Заради това нашите родители 
наги ии напомняха да внимаваме, когато минаваме по 
мостовете. Те някак си издържаха пешеходците, добитъка 
и каруците, но когато ги налегнаха камионите, съвсем се 
огънаха. А когато през 1948 година от небето се изсипа 
пороен дъжд и върху градчето и мостовете връхлетя халата 
на стихията, водата преля коритото и се разля чак до 
железопътната линия като наводни селските градини и 
близките къщи. Хората гледаха реката с една вцепенена 
безпомощност и наблюдаваха как водната маса кърти 
брега, върху който се крепяха мостовете. Бяха докарани и 
големи камъни, които някои хора хвърляха на местата, 
които поддаваха, по стихията помиташе всичко. И когато 
водата запиочна да прелива през моста, всички занемяха.

ви-
други мостове на реката, като тоя при Войнишката градина 
или до каучуковия завод, обаче тези два са централни. 

Помня ги от най-ранното си детство, а особено от
ученическите си дни. Те бяха доста големи 
гавашни понятия и бяха легнали

за моите то
ка то опънати въжета 

върху двата крака на реката, защото точно на топа място 
тя или човекът е направил водораздел и водата тече по две 
корита - по едно се отправя към бившия млин и вод- 
ноелектическата централа на братя Царибродски, 
другото останалата вода се отбиваше (както е и сега), 
оттичаше лениво, като че се стъписваше, замисляше, за
върташе се в кръг и поемаше към кланицата. Заграж
денията от камъни, пръти, колове, тор и слама, се правеха, 
за да има повече вода за млина и централата.

Тези мостове и сега разделят градчето иа две - на долна, 
градска част и на горна, наречена Строшена 
махалите посестрими, от които лъха приятната миризма 
на селския бит.

а по

чешма с

падна в реката заедно с вола,
Основите и на старите мостове бяха направени от 

здрав синкаво сив дялан камък, някога излеко позелепял 
от жабурняка и водораслите, някога хлъзгав 
охлюв. Горната част иа двата моста беше изцяло дървена, 
направена от здрави дялани пзеди и дебели дъски, по които 
се виждаха главите на големи пирони. Когато дървените 
мостове изживяха младостта си и доживяха старческа 
възраст, разкривиха се, дъските се разхлабиха, прогниха и 
започнаха да зеят големи дупки и цепнатини, от които се 
виждаше водата. Поправките, кърпежите и ремонтите не 
помогнаха много и мостовете все повече изглеждаха ра-

като слуз на

Методи Петров: "Двумостовието" - Следва -
<■'< ШшШв26 МАРТ 1999 г.



; щь& т : _________ |рг&
с упорит труддоТьрна
ГЕОЛОГИЧНИТЕ НАУКИ

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

СВОБОДА" - ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ПИРОТСКА ОКОЛИЯ (2)

ПОСЛАНИЯТА НА ПЪРВИЯ БРОЙПроф. д-р Славчо Аначков 
Христов е изявен специалист по ге
ология. Роден е през 1923 година в 
босилеградското село ГложПе 
бедно и многодетно 
ТоП е осмото дете на родителите си 
Темка и Аначко. Понастоящем е 
пенсионер и живее в Загреб, 
лицата

Вестникът имаше уводна статия, в която беше
посочена програмата му.

Свобода” ще бъде факел на всички българи, 
живущи в пиротски край, разсветлявайки редица 
въпроси от нашата външна н вътрешна 
и запознавайки ги редовно с най-актуалнитс по- 
литнчсски и културни събития.

В условията на новата комунална 
ято е вече

в
семейство.

политика
сто

на Република Хърватска. 
Срещнахме се в Босилеград, 
дето беше дошъл да

къ- систсма, ко-
спроведена, Свобода” ще мобилизира 

всички българи ог Пиротска околия на работа и 
творчество и активно ще подпомага борбата за 
пълно осъщсстяване на самоуправлението 
цналистическата демокрация. В колоните на вест
ника ще сс регистрират борбите на българското 
национално малцинство за нови социалистически 
отношения в производството и за задълбочаване 
на Югославския социалистически

се види с ро
днини и приятели. Разговаряхме 
надълго и нашироко и от сърдеч
ния ни землячески разговор раз
брах, че тоя умен нашенец 
вървял тежък житейски път от се
лско пастнрче до доктор на нау
ките, но с голям труд и упоритост 
е успял да осъществи жизнените си 
мечти.

и со-
е из-

. ■ > / '' ' ' „

Отборът на "Асен Балкански" 
("Свобода" -17 септември 1955 г.)

патриотизъм, 
за социалистическо съзнание срещу всички чужди 
на нашата действителност схващания и реакцион
ни течения в литературата и изкуството.

Всички граждани от

Проф. д-р Славчо Христов
Местния отбор в Гложйе. През сл
едващата учебна година започва 
шести клас в София, но болестта 
се възобновява в по-тежка форма. 
Връща се вкъщи.

- В родното село завърших че- 
тирикласно основно училище през 
1935 година. Бях бившата Димитровград- за климактериума, а в рубриката "Физкултура и 

ска околия и Звонската община ще имат възмож- спорт” Никола Георгиев 
ност да редовно на страниците на вестникът ка- беда на ”Асен Балкански” срещу ”Лужница”с5:1. 
жат своето мнение да бичуват недъзите в рабо- В отбора на ”Асен Балкански” се споменават фут- 
тлта на отборите, кооперациите и масовите ор- болистите: Борисов, Георгиев, Тодоров, Луков, 
ганнзации. Марков, Христов, Кръстев. Виданович II, Стоя-

На първата страница беше поместен и разго- нов, Виданович I и Филипов, 
вор с Кирил Ташков, председател на Общинския 
отбор в Димитровград, озаглавен "Успешно на
чало”. Интервюто взе Цветан Елснков. Ташков 
даде обяснения за работа на новата комунална
система, която започна да функционира на 1 сеп- В Димитровград се обединили женските дру- 
темврн. Във вестника бяха печатани материали от жества, над 500 младежи се записали в гимназията, 
партизанските борби. Аз бях направил разговор с Завършили са подготовките за новата учебна го- 
Христо Андонов и Живко Мицев Виденов. Ан- дина.
донов като борец от отряда "Христо Ботев” раз- Димитровградските рибари от дружеството 
каза за преминаването на българския отряд през "Нишава” взели участие в състезание, заедно с 
Смиловци.а Виденов говори за някои дейности на рибарите от Пирот, Ниш и Смедерево. Дружест- 
Царибродския партизански отряд "Момчил вой- вото "Нишава” спечелило второ място, а Станко 
вода Спас Сотиров беше написал по-обширен Газдата получил като награда реквизити за спор- 
разказ из партизанския живот под заглавие "Нощ тен риболов, 
мъглива и студена”.

Вестникът имаше още следните рубрики: "За

отличен ученик и
имах голямо желание да продължа 
образованието си.

пишеше за голямата по-
но родителите 

МИ не склониха да ме запишат в 
прогимназия. Много се разочаро
вах. но не се примирих с решението 
на родителите ми. Малко по-късно 
помолих баща ми да ме изпрати 
поне на занаят, обаче той не ми

постепенно оз
дравява и се готви за задочно пола
гане на изпити в боснлеградскатп 
гимназия. Така завършва шести и 
продължава образованието си в 
седмн клас. но през октомври 1946 
година заминава в ЮНА. Откроя
ва се като примерен войник и воен
ните власти му дават възможност 
да завърши гимназията и матура
та. След войниклъка постъпва на 
активна служба в ЮНА.

В рубриката "Кратки новини” сс съобщава, че
един студент по медицина е изнесъл сказка за 
жените на тема ”3а рака”. Присъствали около 80 
жени.

разреши и това - спомня си Хрис
тов и продължава: - През учебната 
1941/42 год. аз се записах в I клас на 
прогимназията в Босилеград, не 
питайки никого, защото се ч\вст- 
вах достатъчно възрастен да се гр
ижа за себе си. Тази моя постъпка 
предизвика голяма революция в 
семейството ми. а баща ми беше 
толкова револтнран. че ми отказа 
всякакъв вид помощ. Не съобра
зявайки се със заканите на баша 
ми, временно се настаних при брат 
ми в Босилеград, а след часовете 
работех всякакви селскостопански 
работи при по-заможните босиле- 
градчани и така изкарвах хляба си. | 

През следващата учебна годи- _ 
на Славчо Христов завършва вто
ри прогимназиален клас. а след то-

Професор Христов и съп
ругата му Васка днес живеят 
в тристаен апартамент в Нови 
Загреб. Дъщерята им Невен- 
ка е стоматолог, а синът им 
Владимир - машинен инжен-1 
ер. Неуморно чете книги, пи
ше стихотворения и спомени. 
Когато го налегне носталги
ята за родния край,той взема 
кемането, свири ръченици и 
пее нашенски песни.

Първият брой имал и една реклама на тър
говското предприятие ”7юли” в Димитровград, 

нашите деца”, "Хумор и сатира”, "Физкултура и което предлага на своите потребители "най-раз- 
спорт ’, Съвети на лекаря”. "Активност на млад- нообразни стоки по твърде благоприятни цени и

условия. Качеството гарантирано, услугата бърза 
Асен Елснков. съдия от Димитровград, бе на- и точна.” А Иван Маноилов от Смиловци обявява, 

писал актуална статия за честите съдебни дела в че сс отказва от сина си Богдан и го лишава от 
нашия край. Конкретно беше посочил, че през наследство.
1954 година в съда в Димитровград са потърсили 
правда 890 граждани, от които 77 от Каменица, 107 първият брой. Тържеството стана в кръчмата 
от Смиловци, 70 от Желюша, 105 от Борово, 54 от "Сърбия", на което присъстваха колегите от пи- 
Трънски Одоровци. 48 от Погапово и 203 от Дн- ротска "СЛОБОДА” и печатарските работници 
митронград. В статията имаше конкретни при- от "Графика”, които много ни помогнаха вест- 
мери, с които авторът искаше да въздейства вър- пикът да излезе навреме, 
ху хората да не се съдят за дребни работи.

В рубриката "Съвети на лекаря” се говореше

ежта" и др.

От Загреб Славчо преминава в 
Белград, където се среша с Васка. 

ва полага пред комисия всичките момиче от неговото село. Пламва 
изпити за трети клас и малката ма- страстна любов и двамата се ожен- 
тура! Тогава това е бил единстве- ват. За Славчо най-сетне настъл-

Голяма радост беше, когато излезе от печат

ният такъв случай в училището, ват щастливи дни. През учебната 
Със същия темп завършва и чет- 1949/50 година той се записва като 
върти клас в Босилеград, а през задочен студент в Лриродо-мате- 
лятото на 1944 година работи като митическия факултет в Белград - 
строителен работник в София и отдел геология и сс дипломира пр- 
спечелва пари за по-нататъшно ез 1955 г. След това постъпва на 
образование. В началото на учеб- работа в Генерллщаба на ЮНА - 
ната 1944/45 година се записва в Управление на инженерните части 
пети клас в Софийската мъжка ги- и оказва професионална помощ на 
мназия. където веднага забелязват армейската строителна оператива 
големите му ученически лотенци- при изграждането на пътища и мо- 
али и му отпускат стипендия. Кла- стове. През 1958 г. го преместват 
са завършва с отличен успех, но, за по служба в Карловац, на д/гьж- 
иещастие, разболява се от пиевмо- ността наставник по геология, а 
ния и е принуден да се върне в род- по-късно преподава и и хидротех- 
ното село. През лятната ваканция 
здравето му се стабилизира и той 
поема длъжността секретар на

- Следва -
Богдан Николов

са?**# ЬРЯТСТЕО

Какво (не) ви харесва 

във вестника?ника и организация на инженер
ните работи. Тук започва да сс за
нимава и с научна работа, като пуб-

-------------------------------------------- I ЛИКуВа научни трудове в няколко
Проф. д-р Славчо Христ-; списаиия. За нуждите на наставни- 

ов е признат специалист по ге-1 чсската си дейност Христов напие- 
ология, който е публикувал] ю при ,963 циклостилен учеб- 
иад 50 научни труда, предим-, иик (скрипта) "Военна геология". 
НО е специализирани списаи-! л слсд товз и учсбникл "Геология 
ия, а някоя и като доклади па и||Жснерните старшини”, който
съвещания, симпозиуми и ко
нгреси па учените от тази об-; 
ласт. Написал е още един уче
бник: ” Организация на инже
нерните работи”. В наставни
ческата си кариера е напред
вал до шеф на катедра по пре
дмети от специалността му* а 
във войнишката - до подпол
ковник. Удостоен е с Орден за 
военни заслуги, Орден за зас- 
ЛУГи към народа, Орден на 
Републиката и с много други 
наградя и признания.

Йовап Йотов, председател на местната общност Височки 
Одоровции Гулснонци

Редовно чета постник "Братство” и смятам, чс 
той заслужава отлична оценка. Преди много 
години, докато работех като шофьор на автобус,
"Братство” беше публикувало и отделна статия за 
мен. Сега, като председател на МО Височки 
Одоровци и Гуленовци, смятам, чс журналистите 
от този вест ник сравнително добре следят съби
тията в тази МО. Па мнение съм , че занапред 
трябва да се посвещава по-голямо внимание па 
селскостопанската дейност. Освен това, повече 
трябва да се пише и за другите МО. Топа може би 
още повече ще стимулира младите хора и пен
сионерите да се завръщат в селата и да започнат 
да се занимава1тсъс селското стопанство и особено

с животновъдството, тъй като е известно, че 
в наши те краища имаме добри условия за раз
витие па този стопански отрасъл. Във вест
ника ми харесват хумористичните материали. 
Кпкто вече казах, предпочитам да чета тек
стове за местните общности и селското 
с топанство. За първите 2-3 страници на вест
ника мота да кажа, че и по-нататък трябва да 
сс редактират, кпкто и досега. В МО Височки 
Одоровци и Гуленовци, където сега живея, 
редовно и навреме получавам вестника.

всс още сс използва във военните
академии.

Решавайки практическите пр
облеми при изграждането на пъ
тища, Славчо Христов започва за
дълбочено да проучва причините 
за свлачищата, като изследва този
геологически феномен на няколко 
локпции в Югославия. С него е свъ- 
рзанл и докторската му дисерта
ция, която успешно защитава в Ру
дарско-металургичния факултет в 
Белград през 1973 год.

Богослов И. Янев

Б. Димитров
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ИЗ ЛЕТОПИСА НА ПРОЧУТИ БАЛКАНСКИ РАСТЕНИЯ (5)

ЗЕЛЕНИЧЕТО - РАСТЕНИЕ-ЛЮБИМЕЦ 

НА ПРОФЕСОР ПАНЧИЧ
открил през 1886 година.

На 22 май 1886 г. Панчич, в 
компания с д-р Сава Петронич, 
негов сътрудник и приятел, при
стига във Враня, където ги оча
квал преподавателят по биоло
гия Джордже Ничич.

- Драги професор Панчич, по 
Ваше желание утре тръгваме с 
дрезина до Прсдеяне (железни
цата я отпусна специално за 
Вас), а оттам на коне до Рупле, изясним как е успяло то да се 
където ще нощуваме - посрсщ- запази през период, дълъг мили- 
нал ги Начич.

В Рупле народът с любопит- планина на височина 1200 метра 
ство и радост посреща дружина- над морското равнище. Та нали 
та на Панчич: "Зеленичето оби- зеленичето е медигеранско рас- 
тава един дол отвъд върха. Мя- тенис? Какво търси тогава на 
стото го викаме ЗЕЛЕНИЧЙЕ. студения Острозуб? Втората за- 
А самото растение наричаме зе- дача, която очаква своето реше- 
лениче, защото едрите му лист а ние, е как зеленичето се размно- 
и зиме не окапват и запазват зе- жава, ако, както казват селяни- 
ленината си,” отговаряли жите- те, не цъфти, съответно не дава 
лите на Рупле на въпросите, кои- плодове? 
то им отправял Панчич. "Интер
есувате се дали цъфти? Е, това 1886 г., експедицията отново се 
със сигурност никой не знае- ед- качва на конете и с водач по
ни казват, че цъфти, други от- тегля към върха на Острозуб. 
ричаттова”. Отговорът предиз- Каква гледка я очаква на отвъ- 
викал недоумение сред ботани- дната страна на планината? 
ците.

на и Панчич отново се връща 
към старата си професия - става 
доброволен лекар-управител на 
болница в Топчидер. Свободни
те си часове посвещава на книги 
по ботаника и успява да отгатне 
идентитста на острозубския ве
чнозелен храст. Оказало се, че 
става дума за лав'ьрвиншя или 
ЗЕЛЕНИЧЕ, а не за ЗЕЛЕНИ
КА. Панчич е на прага на ново 
голямо откритие - на първото и 
единствено находище на лавър- 
вишмята в Сърбия. Същевреме
нно той уточнява, че Острозуб е 
иай-западпото обиталище на то
зи древен терциерен вид топло- 
любиво растение.

Прародипата на зеленчето е 
източното Черноморие, леген
дарната страна Колхида в подн
ожието на Кавказ. Там то вире
ело из доловете с достатъчно вл
ага във въздуха и мек климат. Не 
понася ниските температури. 
Преди епохата на заледяването 
зеленичето заемало огромно пр
остранство от Персия до Средна 
Европа. Ледниковата епоха пре
ди милион години унищожила 
лавървишнята. Бедни, разпокъ
сани останки се запазили един
ствено в Грузия, Турция, Бълга
рия, Гърция и, видяхме,едно убе
жище в Сърбия, което Панчич

Сърбия, навсякъде радушно по
срещан оз’ народа и властите. В 
Лесковац окръжният началник 
също го приел с уважение:

- Господин професоре, пред
полагам, че тази клонка от ве
чнозелен храст (гръм), който ра
сте в планината Острозуб, южно 
от Власотинци, ще Ви заинтере
сува. С такива клони селяните от 
подострозубското село Рупле 
неотдавна построили тържест
вена арка, когато па посещение 
тук бил нншкият владика. Селя
ните наричат растението зелен-

Освсн сплнвряка и рамондп- 
те,още едно растение изпълнява 
ролята на посланик, упълномо
щен от нявгашннте, днес изчез
нали светове, да ги застъпва в 
съвременната природа. И да по
дсеща, че но-рацо климатът п 
повърхността на Земята не са 
били като днешните и че и утре 
не ще бъдат такива, каквнто са 
днес. Топа метузалем-растсннс е 
ЗЕЛЕНЧЕТО или лавървншня- 
та (Ргип.ч кшгоссгахиз). Според из
гледа си, според жизнения си ци
къл,според разпокъсания ареал, 
според запазените палеонтоло
жки останки зеленичето е при
вилегирован любимец на приро
дата. Тя му е помогнала да прео
долее безбройните геодннамн- 
чески и климатически изкуше
ния, атакували го в течение на 
милиони години, и да оцелее до 
наши дни.

Затова любимецът на приро
дата е станал избранник на про
чутия сръбски ботаник Панчич. 
"Зеленичето - потвърждава Ж. 
Юришич, биограф на професор 
Панчич - беше любимото рас
тение на моя учител”. Как е ста
нало всъщност запознанството 
на Панчич със зеленичето.

През 1884 г. Панчич обика
лял югоизточните краища на

опи години в тая неприветлива

че.
- Много Ви благодаря за вни

манието, господин началник, об
аче този вид растение не е много 
особен - отвърнал прибързано 
Панчич. - Касае се за ЗЕЛЕНИ
КА (Лсх- ацшГоНит)... Не, чакай
те, не, не... Зелениката притежа
ва също вечнозелени кожссти 
едри листа, но с бодливи кран- 
ща... Обаче листата па острозуб- 
ското растение са без бодли! Да 
си призная, такова растение до
сега не съм намирал в Сърбия. 
Догодина, когато мине зимата, 
ще отида в Рупле да видя нахо
дището на незнайното растение.

За съжаление, през следва
щата 1885 година избухва неща
стната Сръбско-българска вой-

На следващия ден, 26 май

с. к.
- Виждате ли как зеленичето 

ни изправя пред две трудни за
гадки - обърща се Панчич към 
своите другари. - Първата е да

(В следващия брой: Първата за
гадка е разрешена... А втората?)

к 14 Ф* 1Е и =1 $ 1: 1 ч ■: П ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕД "ЕРМА"

ДЕВЕТ ЕКОЛОГИЧНИ ЗАДАЧИПримариус д-р Антон АНТОНОВ

ДЕФОРМАЦИИ НА 
ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Изпълнителният съвет на екологичното дружество ”Ерма” в Димитровград проведе през миналата 
седмица заседание, на което прие детайлпо разработената програма за дейностите на организацията 
През този година. '™аям|И|™1,ИИ1^М1>Д|*г ^

Сформирани са 8 работни групи, които ще на
сочат вниманието си към реализацията на 9 възлови 
екологически задачи.залегнали в програмата. А те 
са следните: едукация на населението със съдействи
ето на локалните електронни медии и печатни из
дания; регистриране на замърсителите на водите и 
въздуха; включване в програмата "Стара планина - 
парк на мира”; установяване на сътрудничество с 
подобни организации (ловната, рибарската, плани- 
нарската, движението на гораните и други) и форми
ране на екологични секции към местните учебни за
ведения; обозначаване и снимане на стари и миросани 
дървета, на извори и кладенци, както и на черкви и 
други забележителни обекти и местности; подемане

I

на инициатива за създаване на еко-къмпингн и еко- 
училища на територията на цялата община; регистри
ране (изготвяне на своеобразен кадастър) на същест
вуващите извори и събиране на данни за тяхната щед
рост и качество; провеждане на биоценоложки изс
ледвания и изготвяне на биоценоложки карти.

За осъществяването на заплануваните дейности 
ще бъдат нужни и определени финансови средства, 
които еколозите очакват предимно от общинската 
хазна. Финансовият план на дружеството ”Ерма” за 
1999 година е изготвен и ще се предостави на компе
тентните общински органи.

Гръбнакът с основният ст
ълб на човешкото тяло, съста
вен от 33-34 прешлена, между 
които се намират хрущяли или 
дискуси. Всичко това е свър
зано с лигаменти и мускули. 
Така формираният гръбначен 
стълб носи цялото тяло.

Функцията на гръбначния 
стълб е двойна. Най-важната 
му задача е да осъществява дв
ижения напред-назад и обрат
но, да се извива вляво или вдя
сно, както и да прави ротации 
по надлъжната си ос. Втората 
задача на гръбнака е да защи
тава гръбначния мозък от въ
ншни фактори - удари и пов
реди.

Б. Димитров

Оссс алЯцулиг

ДРАГОВИТСКИ
ФОЛКЛОРсе наблюдава отпред или от

зад. Всяко изкривяване на гръ
бнака на ляво или на дясно е 
неестествено и се нарича ско-

По време на фитогенети- лиоза' Ако “Ри наблюдаване- 
то на човешкото тяло отстра
ни се забележат анормални из
кривявания на гръбнака назад,

НОРМАЛНИ (ФИЗ
ИОЛОГИЧНИ) ЗАВОИ 

НА ГРЪБНАКА

Снимката е направена през 
1942 година в село Драговита и е 
от семейния албум на Иван Стоя- 
динов, пенсионер от Димитровгр
ад, по потекло от това село. Той е 
първият от ляво, клекнал на ко
лене. Освен него на снимката ме
жду останалите са Перка, Полка,
Александър Нотев, Тодор Адам
ов, Васил Иванов, Борис Дими
тров, брат на учителя Любчо Ди
митров. На снимката са и Сима Димитров, познат*като Чоканче, 
Стоимен Тодоров -Стойча, Нацко Тодоров, Стоян Тодоров, брат на 
Бора Пушкин, Станул Колев и други. Както казва* Иван, тогава в 
Драговита е имало около 150 деца.

Тази снимка е интересна и стова, че е заснета от бащата на Иван, 
Йеста Иванов с фотоапарата, който поместваме до снимката. Фотоа
паратът е набавен през 1925-26 година и за него са платени 2800 
тогавашни динара, което е представлявало истинско богатство. Фотоа
паратът е германски, марка ”КОМПЮР”. Йеста Иванов, по думите на 

му Иван, е бил влюбеник в техниката, шлосер и е можел да завари 
дори игла от шевна машина.

чното развитие на човешкото 
тяло и на гръбнака, особено
след като се изправя на зад

ен крайници, са се форми- става ДУма за кифоза или из- 
рали физиологичните извивки ^рбване, а подобни промени 

гръбначния стълб. Той е из- “апРеД сс наричат лордоза.
Следователно деформациите 
на гръбначния стълб могат да

ните

на
кривен напред в областта на 
врата и кръста (лордоза), а в
гръдната част назад (кифоза), ^е разделят на три основни гр- 
Доколкото тези извивки са ма- упи:

1. сколиозилки, тогава това е съвсем нор
мално положение. 2. кифози

3. лордози
Разбира се, тези деформа

ции могат да бъдат и комбини
рани - кифосколиоза, лордоск- 
олиоза и под.

АНОРМАЛНИ (ПАТО
ЛОГИЧНИ) ЗАВОИ

Гръбнакът и човешкото 
тяло са абсолютно прави, ако

сина
(Следва)

А.Т.

26 МАРТ 1999 г. тп



СПОРТ ® СПОРТ СТРЕЛБА
ИН МЕМОРИАМ

в I КРЪГ НА ЮГОКУПАТА В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

БАЛКАНСКИ” ЗАГУБИ С ДУ СПИ

кръг неаРЮго“„0;ГГт^ Илн блаГО«аР— на това, ме 
раята на Окръжния футболен аРатарят им Мплко Соколов сп- 
съюз между отборите на ” Ппо „я" Дуспата на Димитровградск- 
грес” от Пирот иЪалкански^от вРатаР
Димитровград, при една твърде к.Г СтоижмТп "Балка,нс-

-ТПГДГ Г""
2:2. За по-нататъшните състечя ^ и1 ДУСПИ-

класиоа ”Ппп^ Жълти каРТони получиха игра-

ДВУБОЙ ВРАНЯ - 
ДИМИТРОВГРАД

БОГДАН М. СОТИРОВ 
(1927-1999)

Завърши житейският път на офицера от геодезистката служба на 
ЮНА, който избра трудната и отговорна работа да чертае воени 
географически карти.

Във Враня се проведе двубой 
по стрелба с въздушна пушка за 
пионерири и пионерки от Димит
ровград и Враня. В отборната 
куренция победиха и пион

Богдан Сотиров е роден на 1 
септември 1927 година в дими
тровградското село Каменица. 
Произхожда от стария и трудо
любив род Кюрчиинци. В Каме
ница завършва основно училище, 
в Димитровград гимназия, а след 
това по настояване на баща му 
Манол през 1948 година завър
шва академията на ПАВУ в За- 
дар. Службува в Нови Сад, Тол- 
мин (Словения) и през 1953 го
дина идва в Белград, където по
стъпва в Офицерско геодезиче- 
ско училище. Две години по-къ
сно, с диплома от тази школа, 
започва работа във Военно-гео- 
дезическия институт в Белград. 

От 1956 до 1977 година той кръстосва Югославия, отговорно изпъл
нявайки своите задачи в геодезическата служба. Двадесет години 
той е в непрекъснато движение от Триглав до долината на Вардар, 
в Босна и Херцеговина и Сърбия. Под негово непосредствено ръко- 
водство са изработени много военни карти. Изпълнявайки тази 
задача, той е прекарал дни и нощи в райони, където е било трудно 
да се мине дори и с кон.

В лицето на Богдан Сотиров Веоенно-геодезическият институт е 
имал отличен специалист и учител, който пренасял своите знания 
на младите кадри.

В последните години на живота си, с разклатено здраве, той 
родното си село Каменица. Поддържайки бащиния си 

дом, той намери най-подходящото място да запази здравето си и да 
изживее приятни мигове в селото, което толкова много обичаше.

Последните карти, които изработи, бяха за монографията "Ка
меница“, и беше много доволен, когато получи първата книжка за 
историята на своето село. Често пъти разказваше как е пътуват из 
цяла Югославия, а картите на нашия край рисували други негови 
колеги.

- Когато поглденах картите от Царибродско, казваше той, видях, 
че много имена са изопачени. В картите трябва да се вписват 
имената на селищата и местата така, както ги знае местното насе
ление. Направих забележка и след това изготвихме нови карти с 
местните названия на местата.

Богдан си отиде така, както е живял своя живот - незабелязан. 
Отиде си в момента, когато обикновено чакаше пролетта, за да 
замине за Каменица. Неговото семейство, много колеги от службата, 
съселяни и приятели няма да забравят Богдан Сотиров - човека с 
много добродетели.

кон-
ерите, и

пионерките на "Граничар” с 512, 
респективно 500 кръга. (Олгица 
Ангелова, Ивана Шекуларац, Ме
ла Денчич - Саша Пешев, Синиша 
Георгиев и Горан Гогов, Виктория 
Колева, Милан Николич, Борис 
Виденов.) В индивидуалното 
спране Саша Пешев и Нела Ден
чич са втори с по един, сътветно

клания се

четири кръга по-малко от първок- 
ласираните членове на "ЮМКО".НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

д.с.
” Балкански” - ” Новоселац” 3:0 (2:0) ”Радпик” : "Динамо”
При облачно и студено време Балкански : Миялкович 6. 

първата среща от пролетната Исич 6.5. Стоянов 6.5. Станков 7
ЧаСоГ,,тП-?ВСНСТВОТ° В рамките Крумов 7. Гюров 7 (П. Костов)! 
на НФД Балкански убеднтел- Истатков 6 (Иванов). Тоишч 6 5 
но се наложи с 3:0 над отбора на (Рангелов), Георгиев 6. Д. Кос- 
Новоселац . Голмайстори : Д. тов 7.

Костов в 1 и 71 минита и Станков В следващия кръг "Балкан- 
в 1 о минута. Жълти картони: ски" гостува на "Йедннство'' от 
Тошич. Гюров и Крумов от **Ба- Пирот, 
лкански".

4:2в
Във втория кръг на пролетния 

полусезон от първенството в Сръ
бската футболна дивизия футбо
листите на "Радннк" извоюваха ва
жна победа. На градското игрище 
в Сурдулнца пред около 2000 зри
тели те се наложиха с 4:2, полу
време 3:0 над състава на "Динамо" 
от Враня. Общото впечатление отД. С. живееше в
играта е. че през целия мач домак
ините бяха по-добри, играеха по- 
органнзирано и във всички елеме
нти на футболната игра надминаха 
съперника си, особено през пър
вото полувреме, когато отбеляза- 
ха три гола.

За домашния отбор головете 
отбелязаха: Трайкович в 18,22 и 50 
и Марович в 32 минута, а за гос
туващия: Джорджевнч в 52 от дуз
па и В. Стоянович в 83 минута.

В следващия кръг отборът на 
"Радннк” гостува на "Раднички" 
от Пирот.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СПОРТНИЯ СЪЮЗ В ДИ
МИТРОВГРАД

Избран нов Управителен 

съвет
На 18 март т.г. в Димитровград та са приети единодушно. В плана 

се проведе годишно заседание на 
Спортния съюз. след като преди 
това отбори-членове на съюза ор- дите спортисти, да се запазят съ- 
ганизираха събрания и избраха св- ществуващите спортни обекти, а

на клубовете и занапред ще се ока- 
На заседанието беше обсъдена зва помощ, 

работата през миналата година.

се предвижда и занапред да се об
ръща по-голямо внимание на мла-

Д. С.ои делегати за заседанието.
Богдан Николов

”Цар Константин” : 
” Челик” 2:1

За членове на новия Управн- 
която е оценена като успешна, тъй телен съвет са избрани: Зоран Ге- 
като заплануваното е осъшестве- ров от БК ” Димитровград-Пано- 
но успешно. През миналата година нояшпед", Петар Йованович от 
е подобрено материалното поло- "Балкански”, Ружица Алексова 
жение на Спортния съюз. както и от СК " Граничар”, Младен Алек- 
техническите условия за работа, сов от ШК "Цариброд”, Драган Ст- 
Работата с младите като основна авров от кану-каяк клуба "Ерма", 
цел на СС е подобрена, а успешно Димитър Ставров от РСД "ГИД" и 
са проведени и редица спортни пр- Александър Марков 
ояви - турнири, РСИ... лезничар”.

На 27 март 1999 година се навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на скъпата ни и непрежа- 
лима съпруга, майка, тъща, баба и леля

ДИМИТРИНКА И. ГЕОРГИЕВА 
от Димитровград

Вечно ще помним твоята обич. добрина и бла-

Футболнстите на "Челик" от 
Бело поле претърпяха и втора за
губа в пролетната част от първен
ството в Сръбската футболна ди
визия. Като гостите те загубиха от 
състава на "Цар Константин" в 
Ниш с 1:2. Мачът беше реше и още 
през първото полувреме. Резулта
та откри Цекич в 10 минута от дуз
па. В 25 минута И. Спасич успя да 
изравни на 1:1, но слсд десетина 
минути домакините отбелязаха 
още един гол. Негов автор беше 
Вукадинонич и това бс всичко, ко
ето видяха 500-те зрители па иг
рището в Ниш.

В третия кръг "Челик" ще по
срещне на своя терен отбора па 
"Ястрсблц" от Блпцс.

гост.
Панихидата ще се състои на 27 март (събота) на 

димитровградските гробища. Каним роднини, съ-от АК "Же- седи и приятели да присъстват.
Вечно скръбящи: съпруг Иван, семейства Донкови, Тошеви и

Димитрови
Както бе изтъкнато на заседа-

РСИ ЗАПОЧВАТ ПРЕЗ 
АПРИЛ

нието. Димитровградска община е 
между малкото общини, които от
делят значителни средства за сп
орта, а като пример е направено вежданс на Работническо-спортни 
сравнение с Пиротска община, ко- игри реши на 19 март, в мрисъстви- 
ято, макар и по-голяма, отделя по- ето на председатели на синдикал- 
малко средства за тази цел. Взема- дите организации, тазгодишните 
йки участие в разискванията, Зо- РСИ да сс проведат през април, 
раи Геров, председател на ИО, из- Май и юни. Финансовият план за 
тъкна, че условията за спорт още тяхното провеждане предвижда 14 
повече ще се подобрят след като ооо динара. 5000 динара щс обез- 
бъде завършена спортната зала, печи Синдикатът, а 9000 - участ- 
но базата намалява, тъй като ня- циците чрез котизация. 
кога в общината в един випуск е 
имало повече от 150 деца , а сега 
няма дори 100.

Планът за 1999 година и от
четите за миналогодишната рабо-

Централната комисия за про-
В понеделник, на 29 март т. г. се навършват три 

тъжни години, откакто не е сред нас 
ИВАНКА НИКОЛОВА 

В нашия живот нейното място завинаги остана 
празно.

С чувство на почит и обич:
Станка, Дафина, Стамен Царибродски, Лори, 

Таня, Кокан МановиМ. Я.

На първи април 1999 година 
со навършват 13 тъжни и болни 
години, откакто ни напусна зав
инаги нашият обичан син и брат

Общата оценка е, че РСИ от ТЪЖЕН ПОМЕН
година на година стават все по-ка- 
чествсии и по-масови. На 26 март 1999 година се навършват три го

дини от смъртта на ,
ПАВЛИНАЛАЗАРОВА 

от Димитровград
Поклон пред паметта й!

д. с.

БОСИЛЕГРАД
СНЕГЪТ ОТСРОЧИ ФУТБОЛНА СРЕЩА

Семейство Ташкови

На 28 март 1999 година се навършава ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия баща

СТАВРЕ БОЖИЛОВ 
от с. Дукат, Босилеградско

На тази дата в 10 часа що дадем едногодишна 
панихида на гробищата в Дукат и каним близки и 
приятели да ни придружат.

Блигодарим ти за ноизмернпта обич към нас и 
за хляба, който изкарваше с ноуморнито си ръце. Поклон пред свет
лата ти памет!

Опечалени: син Васко, дъщери Лиляна и Вера със семействата си

В рамките на тазгодишните състезания за Югокуиата на 21 
март трябваше да се проведе футболна среща между отборите 
Младост” от Босилеград и ”Младост ’ от Сувойница. Срещата 

бегис отсрочена поради сняга, който нат рупа в нашата община. 
Новият термин за 
доколкото босилеградският отбор успешно преодолее тази пр
ечка, във втория кръг ще се срещне с някой от отборите от 
Пчински окръг, състезаващи се в ио-горсн ранг - може би с 
Задник” или "Челик” от Сурдулнца, ”Пчиня от^Търговищс, 

&СК от Буяновац, ”Морава” от Владичин хан Или Алакиице .

ТОДОР КОЛЕВ - ЦОЦАН 
от Димитровград

На този дан в 12 часа що по
сетим вочния му дом на димит
ровградските гробища и ще по
ложим цветя.

мача щс бъде определен допълнително, а

Семейство Колеви

т26 МАРТ 1999 г.
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НЕКАНЬЕНИ ГОСЙЕ
Йоще кико дете съм се радувал на гоейе. Щом дойду, 

и че струпаю купища най-убавоженете че засучу рукавие 
йеденье и гшйенье на търиезуту. Покре ньи и нийе децата 
си оближемо ггърстите. Затова мине ли малко време я 

джамличем деду ми: "Дедо, кига че ни дойду 
гоейе?". Он се само поусмиие и ми отговори: "Кига им дойде 
дън-.".

Запомнил съм, тека йеднушка я га запитуйем, он си делкьа 
у дворат некикво дърво за 1>азтоку, па сигурно съм му 
досадил, остави секьируту, седе на дървото и рече:

"Йела дедин, да ти деда нещо каже!".
Я се сви ко куче до иогьете му, а он настави:
"Дедин, има разни гоейе. Йедни су ти мили гоейе, другьи 

су ти срамни гоейе, трекьи су наканьени госйе_”
Требе да съм зинул млого, та он ме погали по главуту и

почнем да

)>ече:
"Мили гоейе су ти ония що ти изокаш на некикъв пра

зник, готвиш се с дни да гьи сретнеш, а кига дойду с ньи 
оратата ти йе мила, мека» Они се распитую за това онова, 
вале ти све що си напраил и що праиш, само убаве думе 
имаю и за йеденьето, и за пийеньето. Може нещо и да не им
се арекше, ама они или не виде, или се прае да не виде, ама 
те уважаваю кико домакьина човека!".

"А кои су срамните гоейе?”
"На срамните гоейе се надаш, ама не знайеш кига че 

дойду. Има мома за женъенье, дошло вой време да се ройи 
у друг дом. Знайеш дека сватове че ти се изтресу пред врата, 
ама кига - е, това може да нагаджаш. И кига се най-малко 
надаш, еве ти гьи пред врата, издокарали се, нагьиздили, 
весели- Йоще от портуту окаю: "Ей домакьине, прибираш 
ли гоейе?". Ти си им се надал, одавна чекаш да затропаю на 
портуту, ама еве затекли те у кошаруту, дрейете ти измазане, 
на опънците лайна- Тъгай потънеш от срам, първо що су те 
затекли у кошаруту, а второ оти знайеш дека на огньището

КИНА КЪДРЕВА

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е 
ОНЯ, КОЙТО 
РАЗРУШАВА

На какво се смее нашенецът
Когато минавал владиката 

през едно село, той спрел и по
чнал да благославя. Всичките

© © ©
Спорили трънчанинът и шо

път кой е по-инат. Трънчанинът 
казал:хора си свалили шапките, само 

един не я свалил.
- Защо не си сваляш шапка-

* Не е за съжаление тоя, кой
то строи, колкото и тежък да е 
неговият труд, а оня, който раз
рушава.

* Рушенето и съзиданието са 
две страни на единния процес на 
развитието, но трябва много до
бре да знаеш защо и какво ру
шиш и какво създаваш.

* Да разрушиш е по-лесно, 
отколкото да съградиш, както 
да отречеш една истина е по-ле
ко, отколкото да я разбереш. За 
човека е присъщо да отрича, да 
осмива, дори да убива онова, за 
което не е узрял, което е над рав
нището на интелекта му.

(От книгата "Змей под пухена 
възглавница")

- Ние сме по-инат. Зуб ме бо
леше, отидох при доктора и он 
ме попита кой зуб ме боли. Я му 
рекох: "Доктор си, па познай!” 
Целото чене ми извади и я си 
направих вече държавно чене.

А шопът вика:
- Ние сме по-инат, трънчан- 

ино! Слушай, още първата ве
чер, кога се ожених, скарах се с 
Пена. И десет годин вече не спим 
при Пена.

- Как така не спиш, Вуте? 
Нали имаш две деца?

- От инат не питам от кого са

се вари у гърнето васуль, а они иду по голему и млогу важну 
работу. Е, и они знаю дека може тека да те затечу, дека може 
и да не отвориш портуту и да речеш дека на гоейе не се 
надаш, па и да гьи върнеш- Ама ти гьи не върчаш и целя 
челяд и ижа се растърчи и све се завърши кико що требе: с 
годеж, а после и със свадбу-"

"Оетадоше неканьините. Койи су они?".
"Е, уздъну деда ми, бог да те пази от неканьени гоейе! Има 

гьи разни. У старо време неканьени гоейе били разбойници 
и обирджийе. От ньи със секьире се подпирала врата После 
били бирници и винансийскьи. Они гледаю да ти смъкну 
кожуту и да те одеру на живо. Целу годин що си събирал 
кико бробиняк, дойду и разнесу- Ама от свите неканьени 
гоейе най-лош йе чужда войска Она улази със силу, рима 
кво сака и кво вой се арекше, а прави и другье мърсотийе 
койе несу за распраянье пред деца_"

Деда ми се диже, вати секьируту и поче тека ядовито да 
дельа, кока сече неканьените госйе_ Деда ми одавна се 
прекара, ама и са ми йе у очите кико се размаал със 
секьируту, а на све стране пър1цу трескье»

Еве и я остаре, одавна съм станул деда, коджа работе 
претури преко главу, ама овия дни си немам мирку. На све 
стране се орати дека се готви чужда войска да дойде. Одма 
се сети за

та?
А той отговорил:
- Ако му е силна благослов

ията, она че пробие и през ка
пата!...

© © ©
Баба Агня и деда Йован Бъз-

ински решили да си спомну за 
младе године. Излезал деда Йо
ван надвор и заванул да гю сви
рка. Свиркал, свиркал, а баба 
Агня не излази. Улезал он сър
дит и рекъл:

- Що не излазиш, пущино?!
- Мама ме не пуща! - рекла 

баба Агня.

децата!

(От ЕК)

БЗАСЕН
ШИЙ Сълзи и смяхрнсувш: 6 Димитров
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деду ми и ньеговете думе: "Бог да те пази от 
неканьени гоейе!". Сети се и за мърсотийете що прайе. А тая 
войска вечимка с мърсотийете се йе показала у другье замлье. 
И бой йе йела, ама изгледа акъл им не дооди. Осилили се5
синдраците и мисле може да прайе све кво си очу!

Стар съм, ама кига си помислим за теквия неканьени 
гоейе, кьипне ми кървта и ми дооди да ватим секьируту да 
им покажем кико се улази у чужд двор неканьен.

И мислим си йоще: тия народ йе претурил две световне 
преко главу и знайе кико да пази своят двор. И да не си мисле 
тия що су наумили да дооде неканьени дека че се шетаю из 

тека. Може да измъкну по-дебелият край на 
тоягуту. Не да може, ама сигурно че га измъкну!

«
ньега текьи

Телефони: Директор (тел.. факс) (018) 46-454,

—........
ЦЦуро-рметка: 42500-603-1-9529, еПП-Ниш.
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