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ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИ ГЪРЦИЯ
ЮНБ ИСКА ОТ СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛ

СТВО ПО СПЕШНА ПРОЦЕДУРАПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НОВ ЗАКОН ЗА 

НАКАЗАТЕЛНИТЕ 

ЛИХВИ
* Традиционното приятелство между двете страни и народи има здрави основи «Оповестено е форми
рането на югославско-гръцки комитет за икономическо сътрудничество * Симитис: "Образец за 
решаването па по-широките проблеми чрез договори на заинтересованите страни”

- Гърция приветства проме
ните в Югославия, заяви във вто
рник в Атина гръцкият президе-

Костис Стефанопулос след 
разговорите с югославския пре
зидент Воислав Кощуница 
рази голямото си уважение към 
личността и дейността на новия 
югославеки 11резIщент.

В разговорите в Атина, в ко
нто участвал п гръцкият минис
тър на телекомуникациите и тр
анспорта Христос Верелисса об
съдени конкретни видове сътру
дничество в областта на транс- ;1 
порта и телекомуникациите.

Стефанопулос призова Юго
славия възможно по-скоро да се 
включи във всички облици ре
гионално сътрудничество и да 
тръгне към Европа, като обеща 
"приятелска подкрепа отстрана 
на Гърция".

Президентът Кощуница оце
ни разговорите с домакина си ка
то твърде съдържателни и под
черта "здравите основи на тра
диционното приятелство между 
двете страни п народи".

- Освободена от бремето на 
санкциите, Югославия днес има 
много по-добри условия за сът
рудничество с Гърция, каза юго
славският президент.

ЩЯ рррр■ * За дълговете на стопанството наказателните лихви в размер 
на есконтните лихви на ЮНБ да са валидни от 1 януари тази, а 
за гражданите от октомври миналата година

Югославската народна банка отправи иск до Съюз
ното правителство по спешна процедура да се гласува 
Закон за наказателните лихви. Според това предложение 
лихвите за дълговете на стопанските субекти в размер на 
есконтните лихви на ЮНБ ще се изчисляват от 1 яйуари 
тази година ( сега 2%), докато новите намалени лихви за 
дълговете на гражданите да са валидни от октомври 2000- 
та година.

Тъй като през последните три месеца от миналата 
година е постигната пълна стабилност на динара, няма 
никакво икономическо оправдание наказателните лихви 
да се изчисляват според сегашния закон - увеличението на 
цените плюс фиксната лихва от 1,2% на месец, се казва в 
обоснованието на предложението. ч

Като последица от досегашния начин на изчисляване 
наказателните лихви прекалено много са увеличени 

дълговете на гражданите за неплатения електрически 
ток, комунални услуги, телефон... С намялаването на на
казателните лихви ще се запази жизненият стандарт на 
населението, като едновременно с това явните предприятия 
ще успеят в по-голям процент да приберат приходите си.

нт

и из-
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ОТ ПОСРЕЩАНЕТО В АТИНА: 
Президентите Стефанопулос и Кощуница

варянс на заинтересованите ст- раните-членки на алианса, за да 
рани” и подчерта, че за решава- могат да се предприемат мерки 
пето на "политическия проблем за тяхното премахване”, 
в Космет е,необходимо стриктно 
прилагане на резолюцията 1244 налистите президентът Кощу- 
на Съвета за сигурност, която ница припомни, че изминаха сто 
сега не се провежда".

наВ изявлението си пред жур-

дни от избирането на новото съ
юзно правителство, което е из
правено пред "голяма работа" 
като прецени, че "наследеното 
не може да се реши бързо".

Спирайки се върху пробле
мите във връзка с конституцио
нното устройство, президентът 
Кощуница прецени, че "външ
но-политическите проблеми са 
решени много по-бързо”.

"Новите власти - каза Кощу
ница - имат по-различен подход 
от предишните в решаването на 

Спирайки се върху гюеледи- отворените проблеми, каквито

за икономическо сътрудничест- Чнте от бомбардировките на “ лбански^^рористи в 
между СР Югославия и Гъ- НАТОсироектйлисобедненур- 10 на албанските терористи в между С1 Югославия и ^ т Сим11тис посочи, Прешевската котловина и отно-

че са необходими "повече инфо- шенията меж™ СъРбмя и ЧеРна
гора - което не бяхме предви
дели”.

Президентът на СР 
Югославия Воислав 
Кощуница посети 
Акрополис и на площад 
"Синтагма" положи венец 
на Паметника на 
незнайния воин.

СПОРЕД СЪЮЗНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗА
ВОД

ТРИ СРЕДНИ ЗАПЛАТИ 

ЗА ПРЕХРАНАВ разговорите било обсъде
но развитието на отношенията

Югославският президент Во
ислав Кощуница н гръцкият 
премиер'Костас'Симитис реши- между СРЮ и Европейския съ- 
ха във вторник в Атина да бъде 
формиран двустранен Комитет

Потребителската кошни- ницата през последния месец 
ца за нормална прехрана на на миналата година е била 
едно четиричленно семейст- по-скъпа с около 120 проце- 
во през декември е струвала нта в сравнение със същия 
9213 динара - сочат данните месец на 1999 година, когато 

Съюзния статистически струваше 4127 динара, 
завод. Това означава, че кош-

103.

во
рция, за да се институализира 
развитието на икономическите 
отношения между двете страни, рмации от страна на НАТО и ст-

на
Специалистът от Съюзн

ия статистически завод Ник-което отчита постоянен възход.
Това заяви д-р Кощуница 

пресконференцията, организи
рана след разговорите със Сими
тис но време на първото си офи
циално посещение в Гърция в 
качеството югославски нрезиде-

на ола Драгаш подчертава, че 
семейната 
кошница през декември била 
по-евтина с 1,2% в сравнение 
с предишния месец и че това 
е резултат от намалението на 
цената на месото между 2 и 5 

. на сто, както и на някои други 
селскостопански изделия, вк
лючително и на лимоните и

Д-Р ЗОРАН ДЖИНДЖИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА НЕВЕРИФИЦИ- 
РАНИЯ ВРЕМЕНЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД потребителска

Д-Р СИМЕОН АРСОВ: ЗАСЕГА 

НЯМАМЕ ОБЩИНСКА СКУПЩИНАНТ.
Гръцкият премиер заяви, чс 

е доволен от разговорите с щ^з- 
идента Кощуница и с шефа на 
югославската дипломация Гор
ан Свилановпч, преценявайки 
демократическите Промени в 
СРЮ като важно събитие за тази 
страна и за Балканите, понеже 
допринася за мира и сътрудни
чеството. Симитис добави, че 
срещата му с Кощуница е 
"образец за решаването на по- 
широките проблеми чрез дого-

Кандидатът за председател на бъдещото разговорите с бъдещия премиер на Сърбия и с 
правителство на Сърбия д-р Зоран Джинджич няколо министри в бъдещото правителство.

- във вторник в Белград прие представители на
още неверифицирания временен общински възможности, каза Арсов. След като се фор- 

съвет, начело с неговия председател д-р Симеон мира правителство на Сърбия, ще бъде верифи- 
Арсов, когато разисквали въпроса как да се циран сегашният временен общински съвет или 
премахне сегашният проблем с формиране на пък ще се въведе принудително управление, 
власт в Босилеградска община.

"Няма връщане назад, Общинска скупщина местни избори, 
в Босилеград няма, понеже 18 от 31 отборници 
се отказаха от мандатите”, заяви д-р Арсов след

В се откроиха дверазговорите
портокалите.

За потребителската кош
ница през декември е тряб
вало да се изразходват три 
средни ноемврийски заплати, 

възлизали на 3304 ди

вее

след което в срок от два месеца ще се проведат
които
нара.В.Б.

(



ПРЕЗ 2001 ГОДИНА
ОТ СРЕЩАТА НА ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА ЮГОСЛАВИЯ И

ГЪРЦИЯ КОЩУНИЦА И 

СТОЯНОВ ЩЕ СЕ 

СРЕЩНАТ ТРИ 

ПЪТИ

ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪВ 

ВИЗОВИЯ РЕЖИМ
Шефът на югославската дипломация каза,

и за
Ръководителите на дипломациите на Гърция

и Югославия Йоргос Папандреу и Горан Свила- че е министър Папандреу е разговарял 
нович заявиха след срещата си в Атина, че наск- облекчения във визовия режим между двете 
оро ще бъде сформиран специален междудържа- страни, които ще имат голямо значение осо- 

развитие на всички видове двус- бено за югославските граждани, 
транно сътрудничество. - Министър Папандреу потвърди заинтер-.

Начело на Комитета ще бъдат двамата вън- есоваността на Гърция за сътрудничество със
СР Югославия, която според него е важен 
фактор на стабилността на Балканите.

Югославският президент Воислав Кощуница и президентът на 
България Петър Стоянов тази година ще се срещнат най-малко три 

агенция СРНА в българските дипломатически кръ
вен комитет за

пъти, узнава 
гове.

Първата си тазгодишна среща Кощуница и Стоянов ще про-
на Икономическия форум, ашни министри, а по-късно в работата му ще се 

включат и други ресорни министри. ведат на 25 януари в Давос по време 
след това ще се срещнат на 22 февруари в Скопие, където ще се 
състои конференция на държавите в Процеса за стабилност в 
Югоизточна Европа. Според източниците на информацията два- ^ 
мата президенти ще разговарятза трети път през годината в София 
към края на есента, непосредствено преди президентските избори 
в България. Тогава президентът Кощуница ще направи официално 
посещение в източната ни съседка.

И на трите си срещи президентите Кощуница и Стоянов ще 
обсъдят предимно теми и въпроси за югославско-българските отн
ошения и ситуацията в региона.

След избирането на Кощуница за държавен глава
българският президент се срещнаха два пъти - 

октомври м. г. в Скопие и към края на годинага в Ниш.
По време на десетгодишното си властване бившият югославски 

президент Слободан Милошевич не осъществи низо един офи- 
българските президенти Желю Желев и Петър

ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА:

ОЩЕ НЕ СЪМ МИСЛИЛ ЗА СРЕЩА С 

КАРЛА ДЕЛ ПОИТЕ
посещението на Дел Конте в Белград и че когатоПопитан за това ще се срещне ли идващата 

седмица с главния прокурор на Международния тя дойде в Белград компетентните ще я осведомят 
трибунал в Хага Карл а дел Понте, югославският по всички въпроси във връ'зка с установяването 
президент Воислав Кощуница заяви на прескон- на сътрудничеството” между СРЮ и Междунар- 
ференциятн в Атина, че "работният ден на през- одния трибунал, 
идента на Републиката, каквато е СР Югославия, Той повтори известното си становище, че съ- 
има повече от 24 часа, така че за това все още не ществуват правово обосновани забележки

сно начина на работата” на трибунала и че си 
Президентът Кощуница добавил, че "когато "запазва становищата си, които не поставят под 

му дойде времето, разбира се, ще се занимава и с въпрос сътрудничеството с Хага”.

на СРЮ юго- 
на 25славският и

отно-
циален контакт с 
Стоянов.съм мислил". Ванче Бойков

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

КАРЛА ДЕЛ ПОНТЕ:

ЩЕ ДАМ ВСИЧКО, ДОРИ И ТАЙНИТЕ 

ОБВИНИТЕЛНИ АКТИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОНЕ С 30%

По покана на Българската търговско-промишлена палата в 
понеделник, на 22 януари в София ще престоява бизнес делегация 
от Югоизточна Сърбия. Както е оповестено, югославската деле
гацията ще се води от председателя на Регионалната стопанска 
камара в Ниш г-н Душан Илич.

Делегацията от Ниш най-напред в Министерството на икономи
ката в София ще има среща с ръководството на Българската 
търговско-промишлена палата, а след това в седалището на БТП 
ще се проведе контактна борса с представители на български 
фирми. >

Целта на срещата -е да се обсъдят възможностите и подготвят 
контракти за интензификация на югославско-българските иконо
мически връзки в контекста на договореното на срещата на през
идентите Кощуница и Стоянов в края на миналата година в град 
Ниш.

Главният прокурор на Хагския трибунал мист - ще го срещна”.
Карла дел Понте, която на 23 януари ще прис
тигне в Белград, заявила за белгийския вестник ович заяви по повод идването на Карла дел Понте 
"Сояр”, че е готова на югославския президент в Белград, че президентът Кощуница няма да 
Воислав Кощуница да връчи документацията за приеме главния прокурор, на Хагския трибунал”,

но че "ДСС няма нищо против да ни се даде 
"Ще му кажа: това са лицата, обвинени отХаг- документацията, с която разполага Трибуналът, 

ския трибунал. Това са делата, за които са об- за да я използваме в нашето правосъдие.”
Той добави, че ДСС очаква всички, които са

Подпредседателят на ДСС Александър Поп-

тайните обвинителни акти на този съд.

винени, а сто и заповедите за тяхното арестуване.
Изпълнете своята задача. Ще дам всичко, дори и участвали в използването на снаряди с обеднен 
обвинителните акти” - заявила Карла дел Поите, уран по време на бомбардировките срещу 

В изявлението си за белгийския ежедневник тя Югославия да бъдат изправени пред лицето на 
казала, че се надява, че в Белград ще се срещне с правдата и че след като това направи и съдът в 
Кощуница. "Ие мога да си представя, че ще Хага, той ще може да отхвърли обвиненията за 
откаже да ме приеме, доколкото тогава бъде в това, че е политическа институция.
Белград” - казала тя и добавила: "Аз съм опти-

Нека да припомним, че стокообменът между Югославия и Бъл
гария през миналата година възлизаше на около 300 милиона щат
ски долара, а за 2001 година е запланувано той да достигне цифрата 
от около 400 милиона долара. В.С.Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ КОМИТЕТ НА ЗАПАДНИЯ АЛИАНС ИЗЯВЛЕНИЕ НА НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ

НАТО: НЕ СЪЩЕСТВУВА 

” БАЛКАНСКИ СИНДРОМ”
АМЕРИКАНЦИТЕ НЯМА 

ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ СКОРО 

ОТ БАЛКАНИТЕЕвгений Адамов: Проблемът с обеднения уран е само малка част от общата еколгична щета, която е 
нанесена на СРЮ

За оттеглянето ни от този регион ще ни бъде необходимо 
време и аз разбирам значението на този факт, з?явил Буш пред в. 
Ню Йорк таймс”

Новоизбраният президент на САЩ Джордж В. Буш 
ериканските сили няма да се оттеглят скоро от Балканите.

По време на предизборната ми кампания хората започнаха да 
говорят, че аз ще разреша бързо оттегляне на американските 
войници от Космет. Това не е точно. Консултирам 
съюзниците ни в региона и те знаят нашите намерения”, казал Буш 
в интервю за в. "Ню Йорк таймс”.

Буш изтъкнал, че новият държавен секретар на САЩ Колин 
Пауел "ясно ще предаде на съюзниците ни намерението на САЩ, 
че ние искаме те да се грижат за опазването на мира в този регион”.

Новоизбраният американски нрезидентюбаче отказал да опре
дели деня, в който ще започне изтеглянето на американските сили 
от региона.

Ще спазвам сключените от Бил Клинтън и нашата държава 
споразумения. Нашият ангажимент включва и нашето присъствие 
на Балканите. За оттеглянето ни от този регион ще ни бъде необ
ходимо известно време и аз разбирам значението на този факт", 
казал Буш.

известноНе съществуват научни доказателства, които дат успоредни изследвания на ракови заболявания 
потвърждават, че производството и употребата и болести на кръвта у войниците, които са учас- 

муниция с обеднен уран могат да предизвикат твали в балканските мирни мисии и у военните, 
ракови заболявания и левкемия, констатирал Ме- които не са били в региона. Като
11,1

заявил,чесе сравнят дан-
дицннекннт комитет на НАТО на заседание в Бр- ните от двете изследвания, както и сведенията за 
юксел. Представителите на Комитета обаче по-

ам

заболяването на цивилни лица в Босна и Косово, 
твърдия и, че вдишването на частици и продъл- ще може да се каже дали съществуват 
жителният контакт с тях след експлозията на та- причини за нарушеното здраве на военните, 
кива проектили "са вредни в химическо отноше- Отговаряйки на въпрос на журналистите 
ние ' можно ли е заболяванията да са предизвикани от

някои опасни изотопи, които се ползват в

и други
се със

въз-

На двудневното си заседание в белгийската 
столица медицинските експерти на западния произ

водството на муниция с обеднен уран, медицин- 
военен алианс заключили, че не съществува "бал- ските експерти на НАТО казали 
кански синдром”, защото войниците 
мисии на Балканите не се оплакват

че не разполагат 
от мирните със сведения, въз основа на които да дадат по- 
от еднакви ложителен отговор.

ка„сБГ“ХпЙег:
представители на Медицинския комитет на общата екологична щета. която е нанесена н"ср 
НАТО заявили пред журналистите, че се нровеж- Югославия.
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ПОРАДИ ДВУВЛАСТИЕТО В БОСЙЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР 
НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ЛИПСАТА НА РЕШЕНИЯ 

НАМАЛЯВА ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ
НАЗНАЧЕН НОВ 

НАЧАЛНИК ПО 

СТОПАНСТВОКсз оглед па факта, че и СПС-ЮЛ, и ДОС твърдят, че ”пие сме па власт, другите са пелегалшГ, 
двувластното в Поенлеградска общиш, което някои вече наричат и безвластие, зле се отразява пе 
бюджст)ХУ ПЗаИМ,,ИТС от,,ошспия в относително малката среда, по и върху попълването па общинския

Причината е проста - от Нова година на
сам едни решения за общински такси не са 
коригирани, а други, каквито са за комунал
ната такса, не са взети, по-точно не са влез
нали в сила, понеже ги взела "нелегалната 
власт”. С колко точно пари е по-малък общи- 
нския бюджет в момента не може със сигур
ност да се уточни. Васил Йованчов, бивш 
председател на ИО на ОС, казва, че от раз
лични общински такси в общинската 
до края на годината трябва да се съберат от 
шест до осем милиона динара, т.е. към 650 
хиляди динаря на месец. Толкова всъщност, 
пояснява той, ще има по-малко пари в бюд
жета, докол кото не се коригират старите и не 
се приемат нови решения. Здравка Гагулска, 
общински правозащитник, не е съгласна с 
това становище, като подчертава, че поради 
"безвластието” в бюджета на месец по-мал
ко ще се сливат не 650, а около 200 хиляди 
динара. Разбира се, докато не се приемат въ
просните решения.

Без оглед кое твърдение е точно, факт е,

Назначаването на нов началник по стопанство и финанси 
Общинската скупщина в Димитровград, което' бе предви

дено в дневния ред на заседанието на Изпълнителния отбор 
в петък, бе повод за пръв път заседанието да се проведе в 
две части.

Оказа се, че в рамките на ДОС не са проведени всичките 
необходими консултации по този въпрос и представителите 
на определени партии няма да гласуват. Затова тази точка 
бе отсрочена за второто "полувреме” от заседанието, след 
като коалиционните партньори се консултираха помежду 
си. Това доведе до едногласно приемане на решение за нов 
началник по стопанство и финанси в Общинската скупщина 
да бъде назначен Арсен Тодоров, бивш директор на 
"Свобода”, макар че преди това имаше доста разногласия, 
дори и петиция с 242 подписа на заетите в конфекцията, 
които са против назначаването на Тодоров. Същевременно 
стова от тази длъжност е освободен Крум Величков, който 
до пенсионирането след няколко месеца, ще бъде съветник 
на новоназначения началник.Членовете на Изпълнителния 
отбор назначиха нови "външни” членове на управителните 
съвети в "Комуналац” и Народната библиотека.

В първата предобедна част па заседанието Изпълнителният 
отбор даде съгласие на проекта за информационна система в 
общината, която частично вече е инсталирана. Става дума за свъ
рзване на всички служби с компютърна система, която ще свърже 
дори и местните канцеларии -па терена, които имат пряка теле
фонна връзка с града. По повод иска на стачния комитет на "Кому
налац” членовете на ИО констатираха, че всички решения досега 
са приети въз основа на правомощията и законовите разписания, 
което се търси и от всички останали органи. ИО също така счита, 
че изобщо не е на място намесата на други в работата, още повече 
в компетентността на официални органи при приемане па решения 
от името на тези органи.

в

че общинският бюджет ще се пълни 
дно и че пропуснатото не може да се навакса; 
понеже решенията, когато и да се вземат, не 
могат да са в сила от Нова година.

. С общинския бюджет е свързано и мест
ното самооблагане на населението в.общи
ната, чието петгодишно прилагане приклю
чи на 31 декември. Поради двувластието или 
безвластието, досега процедура за повторно 
приемане на ново решение не е раздвижена. 
Без оглед дали населението ще приеме реше
ние за ново самооблагане или не, процедура
та трябва да се раздвижи, понеже със съб
раните по тоя начин пари се финансираше 
част от комуналната инфраструктура в об
щината. Налага се обаче въпроса кой да на
прави това.

Общинският бюджет и сегашната обста
новка са още една причина повече компе
тентните републикански органи да се вклю
чат в решаването на проблема ида прекратят 
сегашните напрежения в общината.

• Ш

по-тру-

хазна

В.Б.

В БОСЙЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАТРУДНЕНИЯТА 
ОКОЛО ИЗДЪЛЖАВАНЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИЯ ТОК

” ДИСТРИБУЦИЯТА” ИСКА, 

ХОРАТА НЯМАТ ПАРИ
А.Т.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОС В БОСИЛЕГРАД 
МИНАЛАТА ГОДИНА НЕ СА ПЕСТИЛИ 

БЮДЖЕТА
Сметките за изразходвания ток и за обществените облагания, които в тях се изчисляват, толкова са 
нараснали, че е трудно да се предполага как и кога домакинствата ще издължат дълговете си

и окончателни сметкиСлед най-новите 
за изразходвания ток до 31 декември мина
лата година, 4002-те домакинства в Босиле- 
градска община на лесковашкото Електро
разпределително дължат 29 971 386 динара. 
Ако към тази сума се прибавят още 1 065 016 
динара, кол кото дължат 99-те собственици 
на частни работилници, стига се до дълг от 31 
036 402 динара. Според тези бройки всяко 
домакинство средно дължи по 7489 динара, а 
частниците даже по 10 757 динара.

Славчо Илиев, шеф на босилеградския 
клон на лесковашкото Електроразпредели
телно, казва, че това са огромни дългове и

ЗА ГОЩАВКИ - 

250 000 ДИНАРА !
Общинската скупщина в Босилеград миналата година за 

представителни разходи е похарчила към 250 хиляди динара ! 
До тези данни е стигнал контролът на Министерството за 
финанси, който преди известно време контролира финансово- 
материалното състояние, т.е. приходите и разходите на ОС 
през миналата година. По-прецизно казано, става дума за пред
ставителни разходи от началото на януари до 21 ноември. 
Хората пресметнали, че за различни малки и големи дати, 
случайни и нарочни срещи, или поради добър апетит, средно 
на месец били "убивани” по около 23 800 динара!

Дали функционерите на общинската СПС - власт в ик
ономически крайно изостаналата община са трябвали да по
харчат толкова пари за представителни разходи? Въпросът, 
който в момента е актуален сред тукашната общественост, не 
може да е положителен поради повече причини. Първо, ми
налата година на територията на общината нямаше някакви 
стопански и други постижения, за да се правят увеселения, а 
камо ли гощавки. Второ, за такова нещо нямаше никакво 
обществено оправдание, понеже работниците и гражданите 
бедната община едвам свързваха краищата. И трето, сигурно 

последно, същите тези общински мъже, които правели 
"агнешките бригади” изискваха от всички други да пестят, 
понеже "общинският бюджет е ограничен и няма пари за 
всички потреби”.

И докато общинските функционери харчиха пари за 
гощавки, повече организации и ведомства, които се финан
сират от общинския бюджет, нямаха средства за реализиране 
на програмите си. Между другото ОС и представителите й не 
изпълниха финансовите си задължения към Центъра за кул
тура, който все още не може да създаде условия за действане и 
развлечения на младите, към Центъра за социални грижи, 
основното училище, детската градина...

апелира длъжниците да издължат час по- 
скоро дълговете си. "Доколкото длъж
ниците това не направят, ще започнем да ги 
изключваме от електромрежата, когато ще 
се изложат на допълнителни разходи”, пре
дупреди Илиев, като подчерта, че "клещите 
първо ще играят при най-големите длъж
ници”.

ЩЕ "ИГРАЯТ“ ЛИ КЛЕЩИТЕ?

са в състояние това да направят и все повече 
се чуе мнението Електроразпределителното 
да им даде възможност да отплащат дълга си 
на вноски.

Когато се касае за сметките за тока, има 
и няколко нелогичности. Не е малък броят 
на домакинствата, особено в селата, които 
годишно изразходват едва ли по 500 кило
ватчаса, а дължат по десетина хиляди ди
нара! Дългът си е дълг, но за разлика от 
работещите в Електростопанството, чиито 
средни заплати възлизат на 250 ДМ, селяните 
и работниците в стопанството в общината с 
около 1500 динара средна заплата не могат 
отведнаж да се издължат.

вИма хора, казва шефът, които редовно 
плащат сметките, но не е малък броят на 
домакинствата, които дължат по двадесет
ина и повече хиляди динара. Един брой до
макинства с години не са плащали сметките 
си, а сред тях има и хора, които се провъз
гласявали за недосегаеми и които вярвали, че 
ще бъдат освободени от заплащане на тока. 
Това са илюзии, няма недосегаеми, казва той, 
като подчертава, че тъкмо от тях ще за
почнат с изключването от мрежата, доколк
ото не внесат дължимите суми.

За "недосегаемите” и за материално до- 
бростоящите лека работа. Те ще платят. Мн
озинство от длъжниците обаче обективно не

не и

В.Божилов
В.Б.
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ДВАМА ПИРОТЧАНЦИ В 
СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯЗАКЛЮЧЕНИЯ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОССС В 

ЦАРИБРОД
В Народната скупщина на Република Сърбия, както вече е 

известно, няма да има депутати от Димитровград. Ог Пиротски 
окръг в скупщинските скамейки ще се озоват двама пиротчанци. 
Томислав Панайотович, председател на пиротската организация 
на Демократическата партия, и Драган Тодорович, секретар на ОО 
на СПС в Пирот.

Председателството на Общинския съ- вали за задвижване на производстовото в 
вет на Съюза на синдикатите (ОССС) в стопанските колективи и за превъзмогване Б. Д.
Цариброд към края на миналата седмица на трудностите в производството, 
проведе заседание, на което бе обсъдена 
обстановката в стопанските фирми в об- зва своя авторитет и да се обърне към ком- 
щината. Констатирано бе, че обстановката петентните висши инстанции, като по тоя 
все повече се влошава и че в определени начин изпълни обещанията си по от- 
фирми състоянието направо е катастро- ношение на задвижването на производ- 
фално.

Бяха взети и'следните заключения:

5. Общинското ръководство да изпол- ЦАРИБРОД

ОТОПЛЕНИЕ ЗА 

ДЕМОКРАЦИЯТАството и подобряването на материалното и 
социално положение на работниците, т.е.

1. Спешно да се проведе среща между гражданите, 
делегацията на ОССС и ръководството на 
ОС в Димитровград, на която би се раз
говаряло за решаването на стопанските 
проблеми в общината.

2. Спешно да се проведе среща между 
представители на ОССС, председателите

6. Синдикалните ръководства в предприят-*
ията заедно с ръководствата на предприятията 
да вложат максимални усилия при преодолява
нето на трудната обстановка.

7. Службата на ОССС в Димитровград в сът
рудничество със синдикалните организации във 
фирмите и ведомствата да изработи сициални 
карти на предприятията.и ведомствата в об-на синдикалните организации в предприя

тията и директорите на същите.
3. Всички субекти да положат макси-

щината.
8. С цел да се съзира по-добре материалното 

мални усилия за задвижването на произ- и социално положение на работниците и чле-
водствения процес в димитровградските новете на семействата им, председателите на . 
стопански фирми особено в ГИД, ”Сво-' синдикалните организации във фирмите и ве- 
бода” и ”Кожара”, както и да се постараят домствата да изработят социални карти на

членовете на тези организации.
9. Ръководството на ОС в Димитровград да 

зачита оправданите искове на гражданите и тях
ната воля с цел проблемите успешно да се ре
шават, а не да се изострят.

В рамките на помощта, предвидена въз основа на Пакта за 
стабилност в Югоизточна Европа и семинара в гр. Ниш , на който 
присъства и председателят на Общинската скупщина, в Цариброд 
вече пристигнаха няколко цистерни с мазут за отопление на ос
новното училище, а тези дни пристигнаха и цистерни за детската 
градина и за стационара в града. Тъй като става дума за отделна 
програма, то според кмета д-р Симеон Васов, за Цариброд през 
тази зима е обезпечено необходимото отопление.

да се нормализира състоянието в остана
лите фирми.

4. Спешно да се разгледа възможността 
да се сформира общински Фонд за матери
ална подкрепа на стопанските организа
ции. Средствата от този,Фонд биха се полз- о Б. Димитров

А.Т.

СЪОБЩЕНИЕ НА ДСБЮ
От състоялото се на 12 януари 2001 съгласно с другите партии, членуващи в 

Година в Босилеград заседание на Об- ДОС - Демократичната опозиция на 
щинския съвет на ДСБЮ по повод пуб- Сърбия, ц с действащото законодател- 

"Труд” от 24 ство на Република Сърбия и Съюзна ре- 
ноември 2000 г. със заглавие "Българи публика Югославия; 
на бунт в Босилеград” и в. ”24 часа” от - публикуваните статии във в. ”Труд” от 
26 ноември 2000 г. със заглавие ”Бълга- 24 ноември 2000 г. със заглавие ”Бъл- 
рите в Югославия искат автономия”, ка- гари на бунт в Босилеград” и в. ”24 часа” 
кто и статията "Нови партии - стари ени- от 26 ноември 2000 г. със заглавие ”Бъл- 
чарп публикувана в списанието ”Бю- гарите в Югославия искат автономия” 
летин” на

също така в помещението на ДСБЮ не вестни лица или лица, оглавяващи учре- 
съществуват никакви документи или жденйята, дейността на които по закон 
публикации за "Въртоп”, така че е неи- е несъвместима с политиката, единст- 
звестно откъде журналистът на спо- вено личи, че се касае за реликвии от 
менатия вестник е взел данни за антре- старите тоталитарни номенклатури, 
филето в заглавието на статията. чиято цел е извличане на политически

- ДСБЮ категорично отхвърля ка- дивиденти пред новите власти в Белгр- 
квато и да е връзка с антрефилето и ад, че те са ”за Сърбия и Югославия”, а 
заглавието на статията във в-к ”24 часа” 
от 26 ноември 2000 "Българите в Юго
славия искат автономия” и веднага ос-

ликуваните статии във в.

че всички останали са сепаратисти и на
ционалисти.

Културно-информационния не представляват политическо станови- 
център на българското малцинство ще на ДСБЮ, а са очевидно противо- 
Цариброд - клон Босилеград, брой 15 речащи на началото на добросъсед- 

от декември 2000 ,г., ДЕМОК- ските югославско-български отношен- 
РАТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА БЪЛГА-

- По повод статията ”Нови партии - 
тро реагира с опровержение до редак- стари еничари”, публикувана в списа- 
цията, но поради неизвестни причини до нието "Бюлетин” на КИЦ за българско- 
днес то не е публикувано.

- В цитираните изказвания на
то малцинство "Цариброд” - Клон Бо- 

пар- силеград, бр.15 от декември 2000 година, 
тийните лидери на ДСБЮ в същата ста- ДСБЮ съобщава 
тия в ”24 часа” са ясни позициите на

ия след срещата на президентите на 
РИТ Е В ЮГОСЛАВИЯ осведомява об- СРЮ и Република България д-р Воислав

Кощуница и Петър Стоянов в Ниш;
- нито Общинският съвет на ДСБЮ в 

рито в Югославия, като законно регис- Босилеград, нито Главният съвет 
трираиа партия при Министерството на ДСБЮ

и апелира към оста
налите партии в ДОС, че това списание 

ДСБЮ, че ние не сме нито сепаратисти, не е медия на ДСБЮ и че същата статия 
нито екстремисти” и че ”не сме тръг
нали да се цепим от Югославия”, 
изказването за "право на избор за бъ
дещето си на местно ниво” и

ществеността за следното:
- Демократическият съюз на бъпга-

на не се отнася за становище на ДСБЮ, 
понеже досега и не е провеждано засе-седалище в Босилеград са 

правосъдието на Република Сърбия под давали някакви съобщения и информа- 
№ 00-88/90-07 от 17 декември 1990 го- ции във в. "Труд” от 24 ноември 2000 г. 
дима, с Устава си, програмните доку- за статията със заглавие "Българи на 
ментп и на практика винаги е зачитал бунт в Босилеград”, че ”шефът на Кул- 
суверенитета и конституциите на Съю- турния център на българите в Югосла- 

република Югославия и Република вия Иван Николов и поетът Радко Сто-
са сформирали оперативен щаб

със а от
дание, на което да се разисква за отно- 

опреде- шението на ДСБЮ към новоформира- 
партии в Босилеград и за сътруд

ничество с тях.
лението малцинствените проблеми да 
бъдат решавани по модела на унгар
ското и останалите малцинства в АП -ДСБЮ с това съобщение призовава 
Войводина, без етнически напрежения и българското малцинство в Югославия и 
войни както в Косово, което е и в съо-

ните

зна
Сърбия и никога и никъде не е призова- янчов
вал на насилие- или създаване на етни- по протестите и за координиране на из- 
ческо или каквото и да е друго напре- бори за новата градска управа”,

в действителност тези
- Демократическият съюз на българите правили това, а казаното в статията на- 
в Югославия приветства началото на де- нася непоправима вреда на взаимното 
мократическия процес в Съюзна рспуб- доверие и отношенията с останалите па- 
лика Югославия след събитията

всички граждани на Съюзна република 
тветствие с изказването на сегашния Югославия да запазят спокойствието си 
президент на страната д-р Воислав Кощ- и вземат активно участие в изгражда- 
уница през януари 1999 година по въп- нето на новата демократична система в 
роса за проблемите в Санджак и раз- Югославия, където без насилие и етни- 
решаванезо. на проблемите на национ- чески напрежения, с демократичен диа- 
алните о щноспи с регионална и ме- лог и при пълна прозрачност ще се раз- 

самоуправа . Журналистът нето- решават всички, включително и лроб- 
шо и извън кон!екста на горе посоче- лемите на малцинствата в съответствие 

ни Iе изявления и противоположно на с действащото законодателство на СРЮ 
гях дава заглавие с опит за сензацион- и нормите на международното право.

понеже 
лица и не саженпе;

от ок- ртии в коалицията на местно равнище; 
том ври 21ХЮ година и очаква изгражда- ■ ДСБЮ е самостоятелна 
нето на нова политическа система в със собствени програми и цели и не е 
СРЮ, отговаряща на изискванията за никакъв наследник и последовател 
европейска интеграция и гарантираща 'Въртоп” или която и да е друга ор 
правата и свободите ца малцинствата, зация и пред журналистите на в. ”24 ча- 
включнтелно и на българското малцин- са”, присъстващи на 24 ноември 2000 г 
ство в Югославия и тяхното представяне на откритото заседание на Общинския 
в съответните структури на властта; съвет на ДСБЮ в Босилеград, в ирисъ- 
- в събитията от 22 ноември 2000 година ствие на граждани от Босилеград 
в Община Босилеград, ДСБЮ като пар- ворителя на Общинския съвет на Пе
тия и чрез участие на членовете си на мократическата партия вобще не е ста 
общинско равнище, изцяло е действал вало дума за споменатите организации, 
_______________________________________нито официално, нито неофициално, а

стна
организация

на
гани- ализъм.

- ДСБЮ също съобщава, 
следните дни на 2000 година 
вестни лица до предприятия

че през по- 
от неиз-

и учреж
дения в Босилеград за изпратени ксе- 
рокс-копии на статията в ”24 часа” от 26 
ноември с цел «а се създават изкуствени 
етнически

Демократичен съюз 
на българите в 

Югославия 
Главен съвет 

председател Арсо 
Тодоров

Демократичен 
съюз на българите 
в Югославия 
Общински съвет в 
Босилеград 
и.д.председател 
Иван Григоров

и го-

напрежения и неспокойствие 
сред населението в Босилеградска об
щина. А от поведението на тези неиз-

19 януари 2001 г.



СТАЧКА В ” КОМУНАЛАЦ” М1
За какво всъщност става ду-

V

Б*....V а. 4Й41
ЯЙ |Й§Цмат парите”. И.след като стежки 

машини и товарни камиони ко- 
муналците блокираха движение
то в центъра на града, стачният 
комитет се озова при кмета и ръ
ководството на общината, които 
от сутринта чакаха на разговор 
директора на "Комуналац”, кой
то пък не се отзова. Като

за всичките средства, напомняй
ки все пак, че няма логика в сега
шната практика общината да ня
ма никакви сведения за съб
раните средства. Той също така 
посочи, че провизията от 8%, ко
ято взима съответната банка, на 
чиято валутна сметка се събират 
средствата, е ненормално ви
сока. Въз основа на такава про
визии само през миналата годи
на, според Басов, общината и 
"Комуналац” неоправдано са 
останали без 250 000 ДМ, колк- 
ото е взела посочената банка, 
чието седалище не е на терито
рията на общината. Това, оказа 
се, за стачния комитет, а вероя
тно и за останалите сточкуващи, 
беше непознато. Значително чи
сло от тях, когато репортерката 
от локалната телевизия ги по-

ма? ч :>ч-

Нн срещата с най-отговор
ните хора в ГИД и синдиката сл
ед оставката на Петър Милев 
председателят на Общинската 
скупщина д-р Симеон Васов 
предложи да се сформира об
щински фонд за подпомагане на 
закъсалите предприятия. Сред
ствата във фонда би се обезпе
чавали от приходите на общи- 
нита, които се осъществяват на 
границата. Тъкмо това изрече
ние - "приходите на общината, 
които се осъществяват на грани
цата”, според изявленията не са
мо на стачния комитет, но и на 
събралите се пред общината ра
ботници на "Комуналац" бе 
сочено като повод за стачката, 
"защо го се настоява да

ч • .де,

ШЯШШШЯЛв
НАМЕРЕНИЕ НА 

ОБЩИНАТА Ш
Булдозерът "застрашително" е паркиран пред общината, а 

камионите пречат на движението, (фото Буба)да сложи под контрол всичките 
средства, които се осъществяват 
на границата, протълкуваха чле
новете на стачния комитет, на
чело с Драган Стаменов, предло
жението на кмета за създаване 

фонд от общинските средства 
от ползването на базата на гра
ничния преход. Д-р Васов кате
горично заяви, че не става дума

дложени от заетите в "Комуна
лац”. С това обаче не се съгла
сиха в "Комуналац" и до общи
ната и локалното радио и теле
визия стигна писано осведомен- 
ие, че "стачният комитет нс при
знава никакви решения на Изпъ
лнителния отбор, който своите 
решения приема на "тайни ве
чери". Последното е алюзия на 
факта, че ИО проведе заседа
нието си в две части,-втората от 
19 часа, след проведените кон
султации в ДОС. Между време но 
бяха отправени още 7 иска към 
общинското ръководство, с кои
то между другото се търси и фо
рмиране на фонд за подпомагане 
на стопанството (същото, което 
предложи кметът!), както ц ед
но ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ към 
локалната телевизия непремен
но да излъчва съобщенията на 
стачния комитет, без право да ги 
коментира!

пита защо стачкуват, казаха, че 
не знаят. Или поне така само ка
заха, тъй като други им забра
няваха да говорят.

Дали кметът успя да убеди 
стачния комитет или не в намер
енията на общинското ръковод
ство, остана неясно след завър
шените разговори. Предупреди
телната стачка от час и полови
на завърши с договор при общи
нското ръководство да дойде ди
ректорът на "Комуналац” Емил 
Соколов. Това и стана след ня
колко часа.

на
по

ни се взе-

интереси на нашата среда.
6.Общинското ръководство и 

радио-телевизията да се извинят на 
заетите в "Комуналац" поради 
необективното и тенденциозно 
информиране на гражданите във 
връзка със стачката в "Комуналац".

7. С оглед , че подпредседателят 
на ОС и директор на радиото и 
телевизията Алекса Радев няколко 
пъти по медиите и пред стачния 
комитет заяви, че парите, които се 
осъществяват от ползването на 
базата на границата са нелегални и се 
движат по съмнителни канали, 
търсим неговата оставка или смяна, 
доколкото за своите твърдения не 
посочи доказателства и аргументи.

Доколкото посочените искове не 
бъдат решени положително, въз 
основа на Закона за стачката ще 
насрочим генерална стачка, която ще 
трае докато исковете не бъдат 
изпълнени.

Стачният комитет на "Комуналац" 
подкрепя всички искове на заетите в 
общината, които са резултат от 
тяхното недоволство от положението 
в стопанството.

Стачният комитет на "Комуналац" 
от 10 януари е в постоянно заседание 
докато не се осъществят посочените 
искове и не е под влияние на нито 
една партия.

ИСКОВЕТЕ
1. Стачният комитет на "Комуналац" 

иска Общинската скупщина да работи в 
унисон със Закона и решенията да се 
приемат в скупщината, а не в затворени 
кръгове и неформални тела.

2. Назначаването на началник по 
стопанство и финанси да се проведе в 
унисон със Закона и със съгласието на 
всички стопански субекти, защото това е от 
изключително значение за стопанството.

3. При ОС да се формира спешно фонд 
за подпомагане на стопанството и да се 
направи механизъм за постоянен контрол 
на средствата му.

4. Радио-телевиьг Л Цариброд да бъде 
независима медия, която да информира 
обективно средата за актуалните събития 
във всички области. Спешно да бъдат 
елиминирани партийно определените 
членове, а времето, което се дава на кмета 
да бъде ограничено на минимум, за да има 
място за информации от жизнено значение.

Да се забрани на директора на радиото 
и телевизията, на главния редактор и 
Управителния съвет да провеждат цензура 
на информациите.

5. Спешно да бъдат активирани 
определените комисии и други тела при ОС 
в Димитровград, да се попълнят със 
специалисти и проверени кадри, способни 
всеки момент да защитават жизнените

БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО 
НА ЖУРНАЛИСТИ

по категорично желание на Со
колов зад закрити врата се про
ведоха разговорите, при по
вишен тон, който се чуваше през 
вратата. След разговорите Сок
олов отказа да даде каквото и да 
е изявление за медиите. Д-р Ва
сов изтъкна след разговорите, 
които нарече монолог на дирек
тора, че никакъв договор около 
поводите и самата стачка не е 
постигнат.

Следващия ден, петък, Из
пълнителният отбор прие реше
ние, с което освободи досегаш
ните и назначи нови членове на 
Управителния съвет на "Кому
налац", които се назначават из 
вън фирмата. В бъдещия Упра
вителен съвет са назначени 
Иван Симов като председател, 
Димитър Лилов, Слободан Ма- 
нов и Небойша Иванов. Остана
лите трима трябва да бъдат-пре-

'■КОМУНАЛАЦ'1 
РАБОТИ НОРМАЛНО

и всички улици са изчистени от 
снега. А Що се отнася до иск-' 
овете, дали ге са оправдани или 
не, дали са в унисон със Закона 
за стачката или не, е друг въ
прос. Член първи от Закона за 
стачката казва: "Стачка е прек
ратяване на работата, което зае
тите организират заради защита 
на своите професионални и ик
ономически интереси, произли
защи от труда”.

А.Т.

ТЮТЮНЕВАТА ФАБРИКА В НИШ ПРЕЗ 2001 г.
ТЕЛЕДОМЪТ В 

ЦАРИБРОД МИНА 

ОЩЕ ЕДНА ПРОВЕРКА
С НОВИ ЦИГАРИ В НОВИЯ ВЕК

ция е реализирана на домашния пазар - 9700 тона, 
а на външния са изнесени 112 тона цигари.

Демократичните промени от края на миналата 
година спомогнаха да се възстановят пряки кон
такти с предишните чуждестранни партньори, ко
ето позволява без посредници да се внасят/необ
ходимите суровини и възпроизводствени матери
али, като по този начин цените на вносните ком
поненти се намялават дори с 15 процента.

През последната година от загърбеното сто
летие в Тютюневата промишленост в Ниш са при
ети 207 млади школувани кадри, а са пенсиони
рани 83-ма.

Производственият план за' 2001 година пре
движда продукция от 10 800 тона цигари, над 700 
тона от които трябва да бъдат продадени на чу
ждестранния пазар. Специалистите в Ниш готвят 
и два вида нови цигари, които наскоро трябва да 
излезнат на пазара. Освен това в момента се водят 
разговори с чуждестранни фирми за производство 
на цигари но лиценз: От една страна това ще на
мали вносните разноски, като същевременно по- 
пълноценно се използват капацитетите на фабри
ката в Ниш.

_ На традиционната новогодишна пресконфер
енция, състояла се миналия петък в Тютюневата 
промишленост в Ниш, изпълняващият длъжност
та генерален директор Славолюб Драгичевич по
дчерта, че тази най-голяма тютюнева фабрика на 
Балканите е приключила 2000.-та година с поло
жителни финансови резултати. През отминалата 
година Тютюневата фабрика в Ниш е произвела 
9872 тона цигари. Макар че това с 8,6% е по-малко 
от плана, в сравнение с предишната година реали
зацията е по-голяма с 21,5 на сто.

Най-голяма част от миналогодишната продук-

На 15 януари т.г. в Ди- 
митровград-1Дариф(?д 
пребивава делегация на 
Съюза на теледомовете 
на Югославия и съответ
ния съюз на Унгария. В 
състава на двете делега
ции бяха Андраш Верба- 
си и Лаело Валог в каче
ството на комисия, която 
даде окончателна оценка 
на проекта за откриване 
на Теледом в Цариброд и 
телеколиба в село Жел- 
юша.

риброд от комисията получи 
добра оценка за своя проект. 
Да напомним, че от 48 про
екта в Югославия, които са 
конкурирали за средства за 
оборудване, проектът на Ца
риброд се е класирал между 
тридесетте, най-добри. За 
очакване е до средата на фе
вруари 2001 г. Цариброд и 
официално да получи реше
ние за средствата, необхо
дими за откриването на 
Теледома. А касае се за сума 
от 10 хиляди щатски долара 
в началото и още над пет 
хиляди след известно време.

/
Едновременно с усилията за 

въвеждане на съвременна технология 
(вече са сключени две спогодби с 
италиански производители на машини) 
Тютюневата промишленост в Ниш 
посвещава дължимото внимание и на 
домашните производители на основната 
суровина. Именно със селскостопанските 
производители от тази част на страната 
вече е договорено производство на почти 

| 1900 тона суров тютюн, заяви 
изпълняващият длъжността генерален 
директор Славолюб Драгичевич .

!
■

Срещата се проведе в 
КИЦ "Цариброд”, къде- 
то ще бъде поместен Те- 
ледомът, доколкото Ца- А.Т.

В.Богоев
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ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 
"НАПРЕДЪК“

СЛЕД ОСТАВКАТА НА ПЕТЪР МИЛЕВ

И ОБЩИНАТА ТЪРСИ ИЗХОД ЗА ГИД МИЛАН 

ГОСПОДИНОВ - 

ДЕВЕТИ ДИРЕКТОР

След сравнително кратко 
време, прекарано на директор
ския пост, икономистът Петър 
Милев подаде оставка и най-го- 
лямото димитровградско предп
риятие пак остана без директор. 
Това принуди общинското ръко
водство отново да се занимава с 
проблемите на гумарата.

И докато Милев категорич
но остава при намерението си да 
се оттегли от директорския по
ст, общинското ръководство на
стоява да намери начин в най- 
къс срок гумарата да се помогне 
финансово, за да се задвижи 
производството. В разговорите 
със синдикалното ръководство, 
както и с някои бивши ръково
дители на гумарата, в констати
рано, че е необходимо преди вси
чко да се направи обстоен ана
лиз на положението не само от 
аспект на финансовите задъл
жения, но и на работната ръка, 
включително и на кадрите, 
които са останали във фирмата. 
Този производствено-финансов 
анализ трябва да бъде направен 
така, че от разполагаемите ко
личества суровини да се получи 
максимално качествена продук
ция, която да задоволи изисква
нията на чуждестранния пазар. 
За да се реализира това така, 
необхоимо е в производствения 
процес да се включи само опре
делен брой заети, а една част да 
изчака вкъщи. В тази насока , по 
време на разговорите, от синди
ката е търсена помощ в осъще
ствяване на трудовата дисци-

м НОВ ДИРЕКТОР в гидяШяа . __ ... .....
С решение на Управителния съвет на ГИД, който 

заседава на 16 януари т.г., за нов изпълняващ 
длъжността директор на фирмата е назначен Жика 
Глигоров, инженер, ръководител на металния цех, който 
досега бе и председател на Управителния съвет. На 
негово място в УС е избран Николайча Манов. В предприятието почти всичко е спряло. Според новоизбрания 

директор, експлоатирането на горите ще е първият опит за съ
живяването му

Същевременно с избора на нов временен директор в 
ГИД се проведе среща, на която участваха всички 
директори на царибродските фирми, общинското 
ръководство и ръководството на ГИД. Целта на срещата 
бе оповестеното създаване на фонд за финансово 
подпомагане на закъсалите предприятия в общината. 
След доста дълги, на моменти остри и непринципни 
разисквания, стигна се до съгласие този фонд да 
сформира Общинската скупщина със свое решение, а 
след това да бъдат избрани необходимите органи на 
фонда. Както вече е оповестено, средствата във фонда 
предимно ще се обезпечават от средствата, които се 
осъществяват от ползване базата на границата и са 
предназначени за общината.

Членовете на Управителния отбор на босилеградското прсд- 
селскостопанска дейност "Напредък миналия петъкприятие за

избраха Милан Господинов, селскостопански инжинер във фир
мата, за нов директор. През последните пет години, откакто пред
приятието започна стръмоглаво да попада в затруднения и дъл
гове, той е деветият^директор или изпълняващ длъжността тоя
пост.

В момента предприятието е в небивало тежко положение. Ма
газините му бяха закрити преди четири години, поради 
жоспособност от три години не изкупува добитък от селяните, 
отдавна не експлоатира горите си, няма почти никакви средства за 
работа, преди всичко механизация, преди месец и половина закри 
и овцефермата, а кланицата се ползва минимално и е с редица 
дефекти. Джиро-сметката е блокирана почти две години, а фир
мата дължи около два милиона динара, от които най-много на 47-те 
си работници за неизплатените им над една година заплати. Наи
стина и ”Напредък” има длъжници, но как и кога ще му се издъл
жат с милион динара в момента не е известно.

”Тъй като всичко е спряло, налага се да тръгнем почти от
начало, но колкото и да е трудно имаме шансове. Преди няколко 
месеца изготвихме горско-стопалска основа за експлоатиране на 
горите и съживяването на предприятието ще започнем с горите”, 
казва Господинов. За целта, пояснява той, ще бъде формирана 
делова единица за горско дело от петнадесет души, предимно ра
ботници от овцефермата и кланицата.

Предприятието, подчертава новият директор, няма да се 
откаже от овцефермата си, в която могат да се отглеждат 2500 овци 
и 500 кози. Фирмата обаче не е в състояние сама да направи това и 
една от възможностите тя да се попълни е държавата да отпусне 
кредит.

”Без оглед на всички затруднения и липсата на пари за из
плащане на изостаналите заплати, ще се наложи да се издигне 
дисциплината и отговорността към изпълняването на задачите. 
Заплатите никой няма да ни подари, сами ще трябва да си ги 
заработим”, сподели Господинов.

неплате-

плина, понеже при наличие на ващия длъжността-директор да 
малко количество суровини организира и задвижи производ- 
ГИД има най-малък интерес ството в гумарата. Предложено 
продукцията да излезе не- е в състава на това тяло да бъдат

изпълняващият длъжността ди- 
От своя страна общинското ректор в оставка Петър Милев, 

ръководство ще настоява при Слава Тодоров, Михаил Иванов, 
Републиканския фонд за сток- Данка Георгиева, Сретен Анге- 
ови запаси да отпише дълговете лов и Николайча Манов. Необ- 
на ГИД, а в Ю-банка да се на- ходимата помощ трябва да ока- 
малят определени лихви. Най- же и отделът по стопанство и 
итересно е предложението на финанси при Общинската скуп- 
общинското ръководство да се щина. Да напомним и това, че 
сформира специален фонд на об- почти всички купувачи и достав- 
щинско равнище за подпомагане чици на ГИД са изказали готов- 
не само на ГИД, но и на оста- ност да помогнат и с повечето от 
налите закъсали фирми в града, тях е насрочена специална сре- 
Средствата би се обезпечили от ща. 
приходите, които се осъществя
ват на границата и то само от разисква и Управителният съв- 
онази част, която е предназна- ет, който засега не приема ос- 
чена за общинската хазна. Пре- тавката на Милев, а налага на 
дложено е също сформиране на съответните служби да направят 
специално тяло или Изпълните- необходимите анализи, 
лен съвет, който с изпълня-

качествена.

По проблемите във фирмата

ВЪПРЕКИ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНИЯ 
ЗАСУХ ПРЕЗ 2000 Г.

Власинските 
водоцентрали 
преизпълниха 
годишния си 

план

А.Т. В.Б.

СЕЛО БАЧЕВО - НЯКОГА И ДНЕС (7) [

ОСЕМ УЧИТЕЛИ В БАЧЕВСКОТО УЧИЛИЩЕ
(Продължение от миналия брой)

Бачевското училище е закрито през 1963 година. Последната 
учителка, която е работила в него е Николина (Колица) Влаева, 
чийто съпруг е по потекло от село Бачево. Днес Николина 
с^онерка и живее в димитровградския квартал ”Сателит”. От края 
'на Втората световна война до закриването на бачевското училище, 
освен Влаева, в него са работели следните учители: Георги Соти
ров, Цветанка Манолова, Милка Мудрева, Вера Христова, Мария 
Кръстева, Миланка Маноилова и Вирма Вацева.

е пен-
Въпреки продължителния 

засух през 2000 година, Влас
инските водоцентрали в Сур- 
дулица произведоха 267,5 мил
иона киловатчаса електроен
ергия и преизпълниха годиш
ния си план с 18,4 н$1 сто.

По думите на техническия 
директор Митко Станков от 
Лисинското езеро са изпомпа- 
ни 96 процента от заплануван
ите количества вода.. Поради 
неблагоприятната

В ЕДНАТА ПОЛОВИНА НА УЧИЛИЩНАТА 
СГРАДА

която с десетилетия е призрачно пуста се поместват ученическата 
малка канцелария. В другата част на сградата са две стаи, 

които са били предназначени за обитаване
стая и

хидролож
ка ситуация през есента и зи
мата водите са значително на
малели в сравнение с предиш
ните години, така че новата го
дина е започната с

на учителстващите там 
даскали. Що се отнася до инвентара, в бачевското улилище днес 
може да се види единствено едно развалено училищно сметало 
(намира се в училищната стая) и - нищо повече. Върху една почти 
напълно Някога от бачевското училище се е чувала весела детска 

Днес е тихо, отвратително тихо
глъчка.закрита от огромен шубрак външна стена на училището 

могат да се разчетат комунистически лозунги. Те са белег на 
дите бригадири от цялата страна (бивша и сегашна), 
краища към края на седемдесетте години са провеждали трудовите 
си акции по залесяването на голините. До лани почти всички ба- 
чевчани по принцип всяка четвърта година са се събирали в учи
лището, но не за да го чистят и не за да си припомнят за уче
ническите дни, а - за да гласуват, да дадат своя вот по време на 
изборите. Лани, по време на септемврийските и декемврийските 
избори, тази традиция ’ бе прекъсната, понеже за бачевчаните 
изборен пункт стана основното 
Градинье.

производ- 
27,5 милиона киловат- 

електроенергия. Власин-
ство от 
часа мла- 

които в тези
училище, тепавица, дарак, лозя...

В Бачево няма магазин, нито в миналото е имало. Бачевчаните 
винаги са се снабдявали

ските водоцентрали са т. нар. 
'връшни” електроцентрали и 

работят по директиви 
спече

с основните хранителни продукти в съсед
ното Градинье или пък в Димитровград. Ток в селото е "пристиг
нал през 60-те години и е въведен във всички къщи. През терито
рията на Бачево минава водопроводът Пъртопопинци - Димит-

от ди-
рския център на ЕПС. 

През следващия'период се 
очакват снегове и дЧ^кдове, 
конто ще напълнят с вода Вла- 
синското и Лнсинскотб езеро. 
Така ще се създадат условия 
за безпрепятствено производ
ство

ровград, но само две бачевски 
Селяните

махали са приключени на него. 
от останалите махали поради различни причини преди 

години не са се приключили на посочения водопровод и сега като 
вече изнемогващи старци мъкнат вода от селската чешма. Къщите 
в Долно Бачево 
Бачево има

училище в съседното село
на електроенергия във 

Власинските водоцентрали в 
Сурдулнца.

са приключени на градинския водопровод. В Долно 
и няколко бунара с хубава вода. В тази част на селото 

преди години са пристигнали” и телефонните кабели, но само един 
оачевчанин

БАЧЕВО Е БОГАТО СЕЛО,
ако богатството

^еркви, „араклисиТжп га!^ воденици^каф^е,Ккгшегюлод,^андри|

е въвел телефон.в. 3.
- Следва -

Б. Димитров
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В НАЧАЛОТО НА ВТОРОТО ПОЛУ
ГОДИЕ

”ПО РАЗПИСАНИЕ”
Второто полугодие в двете училища в Димитровград-Ца 

риброд, започна ”по разписание" на 15 януари, съгласно ка 
лендара за тази учебна година. Въпреки определени проб 

които през първото полугодие бяха обусловени от 
натите вече исторически събития, началото на второто полу 
годие започва при напълно нормални условия. Това значи, че 
всички необходими работи, които обикновено 
по време на ваканцията, са завършени.

Що се отнася до пропуснатото по време на стачката през 
първото полугодие, както изтъква директорът на основното 
училище Димитър Гюров, пропуснатото е наваксано преди 
ваканцията чрез часове преди или след редовните, така че 
съвкупният фонд от 16 работни седмици е осъществен.

За приемните изпити на осмокласниците в средните учи
лища съществува съответна програма, която се осъществява 
почти през цялата учебна година, а също така и с предвиде
ните часове на края на учебната година. Подготовките се 
провеждат по сръбски език и математика. Тези

нови книги
Конкурс за 
директор на 
гимназията

” в ИЗГУБЕНИЯ 

ГРАД” НА ЕМИЛ 

ПЕТРОВ
Досегашният директор на Царибр- 

одската гимназия г—н Томислав Таков 
от Нова година е пенсионер. В 
неговата работа върши, по решение на 
Училищния отбор, неговият помощник 
професор Миряна Алексич.

В ход са окончателните активности 
по разписания конкурс за нов директор. 
Доколкото е известно, кандидатите са 
трима: Миряна Алексич, професор по 
математика, Слободан Цветков, проф
есор по биология (които са заети в гим
назията) и Ицко Милев, професор без 
работа. Окончателно решение по ко
нкурса не е взето. Кандидатът, за който 
се определи гимназията ще трябва да 
получи подкрепа и от просветното мин
истерство.

Що се отнася до началото на вто
рото полугодие, както и в основното 
училище, обучението започна при ре
довни условия и без проблеми.

. леми, поз момента

Две години след дебютната си 
очи", 
нова

стихосбирка ”Изгубени оешр- 
димитровградският поет Емил Петров се представи с 

стихосбиРка в изгубения град”. През последните дни на 
ДЯД) г. стихосоирката изададе Народната библиотека в Ди
митровград и то в поредицата ” Писатели ош родния край”

се провеждат

Естествено, вс-
Е1УШ_ РЕТРОVски човек се ст

реми да напредва. 
Като че ли при по
етите този устрем 
изпъква най-ярко. 
С новата си книга 
поетът 
прави забележите
лна крачка напред. 
Докато първата му 
стихосбирка беше 
интересна като яв
ление, а самият той 
ни изненада като 
писател с един нов 
език и ново вижда
не на света, в тази 
се забелязва една 
сбитост и войниш
ка строгост в под
бора на темите и 
пресъздаването им 
в стихове. Сега той

о
са дни са заси

лени активностите за ознаменуване на "Савинден” — учени
ческата слава, 27 януари (Свети Сава). Той в основното учи
лище ще бъде ознаменуван на 26 януари за учениците и на 27 
за гражданите в залата на Центъра за култура.

Когато става дума за успеха на края на първото полугодие 
нека да кажем, че средната оценка е много добър - 3,73, че от 
907 без слаби бележки са 766 ученици.

Петров

А.Т.

А.Т.

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОС
НОВНОТО УЧИЛИЩЕ В 

ДИМИТРОВГРАД

Месечните билети ще 
се плащат от бюджета

ИНИЦИАТИВА НА ЦАРИ- 
БРОДСКИТЕ ЛЕКАРИ

”Не” на алкохола за 
непълнолетни

Всички лекари в Здравния дом в Димитровград- 
Цариброд са подписали отправения до Изпълнителния 
отбор на ОС иск, с който настояват да се забрани нали- 
ване на алкохол на непълнолетни лица в гостилничар- 
ските заведения в града. Същевременно с това търси 
се и 
ния.

Месечните рейсови билети за учениците от 
основното училище в Димитровград от 15 яну
ари нататък ще поеме общинската хазна. Това 
решиха членовете на Изпълнителния отбор сл
ед като на едно от заседанията на Общинската 
скупщина това бе предложено и отборниците 
по принцип се съгласиха. Що се отнася до сре
дношколците и тези ученици от Цариброд, ко
ито са на училище в Пирот, разходите за тях 
също поема общината, но само с 50 на сто. За 
тези пък, които повтарят, месечните билети 
няма да бъдат платени изобщо, т.е. те сами ще 
си ги плащат.

С приемане на такова решение се отстра
нява един неразбран от родителите на децата 
факт, според който пиротските ученици пла
щаха месечните билети почти двойно по-малко 
от царибродските.

ограничаване на работното време на тези заведе-

Поводът е, както се казва в иска, все по-честото 
асоциално поведение на младите и непълнолетни лица, 
които се опиват и след това търсят помощ от лекарите.

Без много разисквания, членовете на Изпълнител
ния отбор се съгласиха с предложението на лекарите, 
като подчертаха, че посочените проблеми всъщност са 
регламентирани със съответни общински решения, 
само е необходимо последователното им прилагане, 
относно контрол от името на съответните инспекции в 
общината. Единствено, което още може да се наложи 
е на видимо място да бъде изтъкнато табло, на което 
да пише, че на непълнолетни не се дава алкохол.

се спира на три те
ми: ТЯ, АЗ и ГРА
ДЪТ. строи свой особен поети

чески почерк на сръбски 
език.

Не става дума само за род
ния град 
за който и да било друг опре
делен град. Родният град не
съмнено е един от скритите

на поета, нито пък
Мила Васов

Емил ПЕТРОВ
XXXлирически герои, нешто мно

го важно, но все пък далечно 
поетическо отражение, няк
ак си забулено в мъгла.

Големият град за Емил 
Петров не е толкова символ 
на успеха, колкото символ на 
сковаващата самотност и на 
загубената борба за човещи
ната.

От скала 
наблюдавам 
родния град.
Вятъра 
ми хвърля 
дъжд в лицето.
Седя мокър и мълча
крия-горя
цигарата
мразя
сиво-тъмните
улици
и предчувствам...
В някакъв жълт 
квадрат 
си ти...
Помераъи завесите 
(приличащи на лед
ници)
къпеш детето си 

успиваш го 
готвиш на мъжа си 
топла вечеря. 
Спокойна си

предполагам 
въпреки че такава 
не те познавам.
Този свят е твой 
и твоето решение 
крачка от мен 
и миля далеч.

Не ни разделя 
простора 
а само пропаст 

в която 
тихо плаче 

мойта 
сянка.

(От сръбски: М. Васов)

А.Т.А.Т.

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ Японската фирма "СЬагр" представи 
най-новото си изобретение - ръчен 
компютър. Компютърът "Ъаигиз М1 - Е1" 
има цветен монитор с течни кристали с 
размер около 9 ст и е оборуден с 
програма за претърсване на 1п1егпе(, 
електронна поща и музикален плеър 
МРЗ.

РЪЧЕН КОМПЮТЪР
н,'■'Ж

Щ^т.
И

—Според рецензента Драг
ан Лукич произведенията на 
Емил Петров са "дълбоко 
интимни стихотворения. Пр
еживяване. Любов при сблъ
сък. Трепет, болка разочаро
вание... Упреквания, улици 
пълни с любов, празни улици 
без любов - град на омраза
та”.

Оповестената цената на ръчния 
компютър е 459 щатски долара.ш РЕГМТШМ 4

Един от най-големите производители 
на микропроцесори в света, 
американската фирма 1п1е1 представи 
микропроцесор от новата генерация 
РЕШИМ 4.

Представителите на ПЧТЕЬ твърдят, 
че РепНит 4 е процесор, който се базира 
на нова революционна технология, с 
основната задача да удовлетвори все 
по-големите изисквания на ползващите 
персонални компютри, преди всичко в 
областта на 1п1егпе1 и електронната поща.

0

:
" Вече зная - небето не да
ва отговори 
нито разбира от 
душата мълчи не при
казва
само огъня с нея умее...'

болка

А1УШ готви отговор на РЕ№ШМ 4
Водещата досега фирма в 

производството на процесори с голяма 
скорост А1УШ готви отговор на 
съперника си 1п1е! и неговия РЕР/ТШМ 4, 
чиято скорост, както е оповестено, до 
средата на 2001 година трябва да 
достигне доскоро немислимите 2 СНг. 
За целта са извършени промени в 
съществуващия гоайтар на АМО. Новата 
серия А1УШ процесори имат'кодово 
название Раюшю и до средата на тази 
година трябва да достигнат скорост от 
1,7 СНг

Тези стихове на Петров 
Лукич сравнява створбите на 
Милкович.

Както и да е, читателят 
има пред себе си една интер
есна книга с нов израз и седна 
нова поетична сила. Поетът 
Емил Петров се бори за свое 
място под поетичното небе и 
с тази книга той започва да

ШшшШ 19 януари 2001 г.
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БИСТЪРЧАНИ ОСУЕТИХА ПРОПАДАНЕТО 
НА ЧЕРКВАТА СИ "СВ. АПОСТОЛ ФИЛИП"

ГОТВЯТ СЕ ДА 

ПРОДЪЛЖАТ 

РЕМОНТИРАНЕТО

ОТЗВУК

ЗАРАДВА МЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА 

ЦАРИБРОД
Христо Ботев от известното му сти-Изминаха почти 60 години от периода, когато 

завърших основно образование на сръбски език в хотворение Хаджи Димитър^:
Лежи юнакът, а на небешо 
слънцето сйряпо сърдито Пече: 
жъшварка Пее нейде в Полето, 
а кръвта още По-силно тече!
Тези стихове на Ботев бяха посочени като

на

село Градище и продължих образованието си на 
български език в с. Чиниглавци, след това в с. 
Суково и накрая в Цариброд. Днес, когато ин-

Бистърчани, кактотези в се
лото, така и отселените във вът
решността на страната и в Маке
дония навреме разбраха от как
во значение е черквата за хората 
и навреме осуетиха пропадането 
на храма си ”Св. Апостол Фи
лии”, изграден в края на XIX век. 
Разбраха, че не са в състояние 
отведнаж да подсигурят всички 
необходими средства и изготви
ха план ремонтирането да стане 
етапно. Сега водят акции ремон
тирането да продължи напрол
ет, като се надяват то цялостно

В Бистър има около 80 
'домакинства, но с каква 
воля поеха да запазят 
черквата показва и 
фактът, че в поправката й 
доброволно участваха с 
1350 трудочаса, 30 часа 
работа с трактор и други 
машини. Хората в селото 
са готови да положат нови 
усилия за запазването на 
своя храм.

I

тензивно се дискутира за връщането на старото 
име на града, в тишината на семейния ми дом в 
Ниш често бродя из миналото и се сещам за много един от най-хубавите куплети в световната

поезия и затова са използвани като образцовсъбития от времето, когато бях ученик в Цари
брод. пример в обучението на студентите

Това бяха военни години. Бедност и немотия, ература! Господи, колко много се зарадвах на 
Раснах в семейство със седем дрца. Всяка сутрин това откритие, както и на факта, че аз много

добре знаех и стихотворението, и езика, на 
който бе наисано! Когато се върнах в стр-

по лит-

отивах пеш в Цариброд и след обед се връщах в 
родното ми село. Учех по пътя, защото на.село ме

многобройни задължения - да помагам аната, всяка година прекарвах почивката си в 
родителите си и да паса добитъка. Една сутрин Градище и всеки втори ден отивах в Ди- 

тръгнах на училище в Цариброд. Ръмеше есенен митровград да чета сръбски и български вест- 
дъжд, а аз пътувах чисто бос. Когато пристигнах ници. Преди няколко години пак бях на 
в училището, бях мокър ”до гола кожа” и кален почивка в родното ми село и отново отидох в 
до колена. Докато минавах през учебната стая, на Димитровград да прочета български вест- 
пода оставаха калните ми следи. След мен влезе ници в КИЦ "Цариброд . Когато нгг при-

ръко- съствахците в центъра разказах за радостта,

очакваха
който сега работи във Фран
ция.”

на

С тези пари е подменен пок- 
външната 

фасада, а частично и вътрешната,
да приключи и черквата да стане ривът и керемидите,
като нова.

професорка Савова, нашата класна 
водителка, и попита кой е оставил толкова кал по която изпитах в Сорбона, те се въодушевиха

и ми направиха копие на стихотворението напода. Погледна ме и след като ме видя такъв 
мокър, бос и кален, тя ме заведе при директора и Ботев, 
му обясни моя случай. Директорът веднага написа 
една бележка за обущаря - да ми вземе мярка за работя върху проект за стерилитета. Резулта- 
обуща, друга бележка за крояча - да ми ушие тите от изследванията си обнародвах в Па- 
дрехи, и трета бележка за майстора, който риж. Един ден получих покана от професор 
правеше шапки с емблемата на училището. Още Линус Паулинг, единственият жив лауреат на 
същия ден ми намериха квартира в Цариброд и ми две Нобелови награди, да отпътувам в 
отпуснаха стипендия. Квартирувах в къщата, в Америка и там да продължа своите изслед- 
която живееше и председателят на общината в вания. Когато пристигнах в Станфордския 
Желюша (след Втората световна война той беше ’ университет, посрещна>1е професорът по бъ- 
прокурор на България) и се хранех при него. В лгарски език в университета, който получил 
същата сграда живееше и прочутият царибродски задачата да ми окаже необходимата помощ, 
художник Иван Петров. И всичко това беше Разхождайки се с него по Станфордския уни- 
ннправено за един единствен ден! Имах квартира, верситет, аз възкресявах спомени за дните ми 
храна, култура на живеенето и много време и в Цариброд, София, Париж, Черноморското 
благодарение на това твърде успешно овладявах крайбрежие... ■ . _. у
учебния материал. Освен това, имах добри 
възможности да чета най-различна литература. В вкъщи, много често се "разхождам” по соб- 
това отношение особено ме мЬтивираха предсе
дателят на общината (не помня името му) и Иван

Изминаха много години. Започнах да

Центърът на с. Бистър

Сега, когато живея пенсионерските си дниГоран Петков, председател камбанарията, изчистен дворът...
Миналата година, подчертава 
Петков, Предприятието за пъти
ща от Враня построи подпорна 
стена под черквата, понеже беше

на сформирания през 1997 годи
на черковен отбор, днес казва: 
'Понеже времето и безотговор
ността бяха започнали да рушат 
черквата'ни, през 1997 година

ственото си минало и макар че съм пътувал 
много по света, най-радушно си спомням за 

Петров. Иван получаваше книги, подготвени за дните и събитията от основното училище. Те 
печат, които той трябваше да илюстрира, аз гизасегната поради разширяването 

на пътя. "Миналата година пак 
местната ни общност със съдей- продължихме'да събираме помощ 
ствмето на бистърчани в Маке- и благодарение на добрите хора

подсигурихме 15-ина хиляди ди
нара. ОО на СПС в Босилеград ни 
помощува с 10 хиляди динара, час- 

фирма за производство на 
чорапи "Анитекс” с 3 хиляди , ОП 

рт” и ЧП "Дукат” с

са ми най-любимите. Когато се нужда
четех и така успях да науча много добре литера- духовна релаксация, аз се "връщам” в родния 
турния български език. Бях най-добрият ученик в си край и в ученическите ми дни в Цариброд, 
своя випуск.

Дойде и освобождението. Образованието си върне старото име на града. Дълги години 
продължих в Пирот. След матурата се записах в чувствах празнота поради факта, 
Медицинския факултет. Когато станах

я от

И затова ме зарадва много инициативата да седомия раздвижи акция да я ре
монтираме и отървем от пропа
дане. И успяхме. Започнахме да 
събираме пари, в акцията се от

че е ироме-
лекар, нено името на любимото ми градче. Това най- 

върнах се в Димитровград, където работих около стина беше една необмислена, прибързана 
три години. След това бях избран за асистент в постъпка. Хубаво е казал народът- "Всичко 
Медицинския факултет в Ниш, завърших спе- бързо е кусо.” И е добре, че е взето решение 
циализацията, магистрирах и докторирах. Като да се върне старото му име Цариброд. По-до- 
доцс1п участвах в Световния конгрес на и му- бре някога, отколкото никога, 
нолозите в Париж и един ден посетих прочутата С уважение
Сорбона. Много се зарадвах, когато видях, че на 
една о г стените й бяха написани следните стихове

тнатп

зоваха почти' всички бистърча- "Автотра 
ни или техни потомци в Маке- по 1000

нспо
динара, предприятието за 

дония, където има около 80 на- обработка на дърво ”Бор” ни по
мощува с дървен материал, а с из-ши домакинства, н от вътреш

ността на страната ни. Понеже вестни сРедства ни п°мощуваха и
повечето други фирми”, казва 
Петков. С тези пари, пояснява той,черквата беше сериозно засег

ната, беше ни известно, че няма издължихме дълговете и изгради
хме една по-малка подпорна стена 
и канал в. двора за отвеждане на

проф. д-р Сретен Павлович 
Ниш, ул. "Георги Дил^итров 72да можеме сами да се справим и 

започнахме да търсим помощ.

По случай ремонтирането на черквата в Бистър на 27
ноември 1999 година беше извършено освещение от

на Вранската епархия Пахомий и секретаря на 
Синода на Българската православна църква митрополит 
Геласий със сътрудниците

"Спасихме черквата от пропадане, но нямаме .
свещеник. Понеже нашето село е и районен център, ще ни 
трябва и поп", казва Петков.

НОВИ ПРОГРАМИ по 

КАБЕЛНАТА СИСТЕМА
Помещение за 

” Натура 
балканика”

епископа

им.

От 16януарит.г. по кабелната телевизионна система в Цари
брод могат да се следят 28 програми, благодарение на новон- 
абавената апаратура. Новата система е аналагова, а с течение 
на времето и осъществените средства ще бъде набавена 
тална, което още повече ще повиши качеството 
сигнали в кабелната система.

С пускането на 28 телевизионни канала на практика се ре
ализира обещанието за увеличаване броя на програмите. 
Между другите в кабелната система сега са и канал 1 и БиТиВи 
от България, френски 
италиански, английски 
мрежата, тъй като наистина

Димитровградското 
природонаучно 
дружество "Натура 
балканика"неотдавна 
получи помещение от 
ОС в Димитровград, 
което до неотдавна се 
ползваше от Общин
ския отбор на СРС.
В течение е 
уреждането на 
помещението.

До края на 1999 година съб- атмосферните води.
Черквата не само 

по-нататъшно

иди ги
на сателитнитерахме и за ремонта изразходва

хме
е спасена от

около 6800 германски мар- 
, от конто 2 хиляди ДМ под

сигуриха бистърчани в Македо
ния. Министерството за култура 
на Сърбия парично ни помогна в 
нротив сто иност на около 1180 
ДМ, фондът ”Св. Прохор Пчин- 
скн” към Вранската епархия с 
около 2150 ДМ, а останалите по-

пропадане, но е 
станала като нова”. Това обаче 
все още не означава, че всичко е 
завършено. "Решихме

К11

тази година 
да приключим с вътрешната й 
реконструкция, да подменим пода, 
дограмата, подпорната стена 
черквата да издигнем с още 80 см, 
а сетне да изравним двора, както и 
Да я електрифицираме”, оп
овестява Петков най-новите 
планове. Той

канали, германски, испански, полски, 
... Сега предстои разширяване на 

има много заинтересовани да се
под

приключат на кабелната система.
Увеличаването броя на програмите 

интерес за приключване 
гражданите да се

не само че предизвика 
на системата, но за очакване е

сума за поддържаГна” тГ"04""'“3 ™ТОЛРе«—

дснгурнхме ние в селото и би
стърчани от вътрешността. По
отделно най-много нари - 300 
ДМ - даде Сганойко Смилков,

им
подчертава, че ще се 

опитат да подсигурят средства за 
целта от дарители.

В.Б. А.Т. Б. Д.

19 януари 2001 г. ШяшшШ



-[120 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯ В ЦАРИБРОД КАТО ПОВОдТ
140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО 
КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА (3)КИРИЛ КЯМИЛЕВ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛ В 

ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ
от възход към-

СТАГНАЦИЯКИРИЛ КЯМИЛЕВ е виден просветен класове на гимназията. Там 
работник. Той има голям принос 
ното дело в Цариброд, специално 
ията. Работил е като

се изнасяха док-
в просвет- лади на различни теми от отлични ученици, 

като Георги Захариев, Анани Георгиев, 
преподавател по време Младен Наков, Митко Славов, Иван Симов 

на Втората световна война, когато Цари- и др. За работата на кръжоците и вобще за 
брод е в границите на България и гимназ- дейността на Кямилев Иван Симов, ученик 
ията след двадесет години без български от с. Габър, Царибродско, в своите спомени 
език работи в едно смутно време в което бе записал следното: ”... Дори и сега (1970 г. 
Кямилев има голям принос за развитието на като професор в София) ми е трудно да си 
учебното дело в Царибродско. представя, как се стигна при обстановката на
тооп ИРИЛ Кями;и:в е Р°Аен на 22 ноември тогавашното време да се ползват научни 
18)} година във Велес. Основно и гимназ- факти за такава убедителна пропаганда, 
иално образование получил във Велес и която никой не наричаше комунистическа, 
Скопие. В Чехия (в Прага) следвал педа- но всеки я разбираше като най-правдива. 
готика, а докторска титла получил във Фра- След доклада се очакваха наказателни мер- 
нция - в Нпнси и Париж. В Прага започва . ки, но такива не последваха. Кръжокът про- 
следването си през 1920 година и там остава дължи своята работа. Бяхме набелязали още
до 1924 година. В Сорбонския университет много теми: "Произход на живота” от
през 1936 година под менторството на про- Опарин, "Атомът и вселената”, "Естетика и ' 
фесорМ. П. Фоконе обявява своя докторски възпитание”, "Основни филосовски 
труд "Приложение към едукацията 
цата - съвременни методи и теория”.

Кямилев е участник в Интернационал-

Видяхме, че първите учители здравеопазване, разсаждат здра- 
Ъреди и след Освобождението са вата приложна наука и добродете- 
били местни лица. От време на лите с нея’ всаждат гореща любов

към отечеството и с думи и с дела

в гимназ-

време са повиквани и лица от
вън, известни със своята научна 
и методическа подготовка, за да

създават самоотвержени патриоти, 
които възхитиха света с храбростта 
си при Булаир, Криволак, Одрин, 

поставят училището на по-здра- султан Тепе и пре 
ви основи, да създадат традиции Най-старите долнолюбатчани
и да школуват подготвени мест- все още си спомнят за учителите 
ни сили. Преди Освобождение- след 1912 г. и то Велин Чобанов от
то в повечето случаи учители са с. Топли дол, Стоянчо Спасов от с. 
били самите духовни лица, а по- Долна Любата, Пене Иванов от с. 
сле и мирски лица с килийно об- Райчиловци Асен Попстоичков от 
разование. Това са били синове с- Д°лна Любата, Стамен Иванчов 

Христов от с. Горно 
Буцалево, учителевал 
от 25 декември 1918 г. 
до 31 август 1919 г., атечен

ия” и др.
Твърде смел беше К. Кямилев. Някои

на де- поднр него за учител 
постъпва Кирил Пои- 
стоичков от с. Долна 
Любата, който остава 
до 1920 г., когато зами
нава за Белград. На 15 
май 1917 г. Коста 
Печанац със своята 
чета напада Долна 
Любата. Селото е за
палено, убити са осам 
видни местни жители, 
между които и 
учителят Стойо 
Попов. След 22- 
годишен труд на прос
ветното поле е

негови инициативи създаваха повод за про- 
ните бригади в испанската гражданска война верка на преобладаващите убеждения в цели 
(1936-1939), където е ранен и е работил 
комендант за връзки. Там се запознава с

класове. Така например по негово предло
жение беше направена от ученика Гроздан 

много известни, писател и и интелектуалци Велев и Тодор Ценев кутия за въпроси по 
като Хемингуей, Джон Дос Пасос, Иля Ер- философия, 
енбург, Алберти и др. от Испания отива от 
Париж, където рабо ти в Института на Анри 
Поенкаре.

От Испания се завърща с републикански 
паспорт нелегално под името Хуан Лопес пеха и символ на бъдещето...
Гарсия. В Югославия е арестуван и интерни
ран във Винковци, откъдето ка то член. на въпроси, на които в часовете по философия,

като

на която капачката се затвар
яше с червено топче. Кямилев показа като
изненада направената и окачена на стената
кутия и подхвърли:

• Охо, и червено топче - гаранция за ус-

В тази кутия се пускаха анонимни

съпротивлителното движение е върнат в а понякога и в междучасията той даваше 
Македония и включен в народоосвободител- отговор със съответен коментар... Кямилев 
шгга бригада ”Гоц&Делчев”. Като делегат и ни предаваше руски език и понякога ча- 
активист работи в Националния комитет на совете по руски приключваха с популярната 
македонската емиграция в Скопие.

Министерството на просветата през 1947
година го изпраща в Скопие, където взима тветно доверие от учениците и започна да 

***участие във формирането на Философския сътрудничи стях. Според ученика Иван Си
мов, когото цитирахме и който бс и аресту
ван за подмолна дейност - Кямилев знаел за 

ска дейност и идва до значителни изворни дейност! на учениците. Знаел и за конспи-

| прекъсната учител- 
I ската кариера на вид- 
| ния просветен деятел,руска песен ”Чупчик”.

Кямилев за кратко време получи съо- а селото е в траур.
Подир Първата све

товна война, по-точно 
от 1920 г. настъпва тре
тият период в историче
ското развитие на Боси- 

леградското Краище, което след 
Ньопския договор е откъснато от 
България и присъединено към Кра
лството на сръбите, хърватите и 
словенците. Настъпва стагнация в 
училищната и образователна си
стема. Майчиният български език 
се изхъврля от училищата, а обу
чението се превежда на сръбски 
език. Повечето учители напускат 
родния си край и заминават за 
България, а ония, които остават би
ват преместени във вътрешността 
на Сърбия, докато на техните места 
идват сръбски учители. 'Опреде
лени училища остават без учители. 
Националният дух, култура и език 
стагнират. Настава промяна на фа- 

от ”ов” и ”ев” на 
става

__ I
Учителят Кирил Попов със своите ученици през 

1919 година в с. Долна Любатафакултет и катедрата по педагогика.
Интензивно се занимава с изследовател-

на известни по-видни, в повече
то случаи попски семейства, ка
ндидати за свещеници, а не са 
редки случаите, когато и еснафи 
се занимавали с учителство като 
второстепенно занятие. След 
Освобождението, когато духов
ните нужди нарастват, на учи
телско поприще се отдават и мл
адежи с по-високи духовни ин
тереси, с по-силен интелект. За 
тия първи пионери в полето на 
просветата трябва да си спом
няме с умиление и възторг и да 
свалим шапка пред техния под
виг. Защото те са оставили най- 
дълбоки бразди и сложили ос
нова на обществено-училищно
то образование в нашия край.

■ През последните две десетиле
тия след Освобождението се чувст
ва нужда от по-добре подготвен 
училищен персонал. Поради това 
държавата отваря в Кюстендил мъ
жко педагогическо училище, а в Са
моков духовно училище. Затуй от 
1890 до 1912 г-. Долнрлюбатското 
училище и целият Босилеградски 
край получават отлично подготвен 
в методическо отношение учител
ски кадър, с будно гражданско и об
ществено съзнание, отдал се всеця
ло в служба на народа чрез прос
вета. Те формират здравите харак
тери, сеят и учат на моралност, вдъ
хновяват вяра в Бога, всаждат обич 
към ближния, учат на хигиена и

материали за македонските възрожденци, рацията на учениците, които пренасяли от 
Значителни открития има за Григор Пъ- София забранена литература. Полицията

узнала частично за тази дейност и дала 
През 1952 година е заточен на Голи оток, нареждане на учителския съвет да формира 

където остава до 1954 година. Своята научна комисия и разследва случая.
”От събраните данни - се казва в проток-

рличев.

дейност продължава и след завърщането си 
от заточението. Работи в Архива на Маке- ола на училището-се констатира, че Младен 
дония, Историческия архив (Институт по на- Наков Младенов, ученик от VIII клас, по 
ционална история) и Института по фолклор, време на великденската ваканция е бил в 
където се пенсионира като директор на Ин- София и е намерил в Борисовата градина

едно възвание с противнародно съдържаниеститутн.
Кирил Кямилев почина на 8 септември и от любоплитство го взел и задържал за 

1976 година на 77 години. За неговия жизнен себе си. Останалите четири ученика конста- 
научна дейност узнахме повече благо- тират, че Младен Наков Младенов не е 

дарение н<4 царибродчанката Катица Цари- показал този материал на другарите си, въ- 
бродска, ученичка на Кямилев, която сега преки че е привърженик на идеите, които

били насочени срещу народа. Сведенията, 
Ето този просветен радетел - Кямилев, получени от полицията и разпита на уче- 

ученик от Сорбонн, познат на Иля Еренбург ниците, показват, че те са арестувани повече 
и Хемингуей, в Цариброд дойде през 
ната 1941 година да бъде преподавател по компрометиращи материали освен едно 
руски език, религия, етика, логика (1941- старо възвание, те затова считат,

на учениците остава недоказана. И затова 
комисията счита, че учениците трябва да се 
освободят, а съветът да се занимава само с 

Кямилев не говореше за себе си, за сво- поведението на ученика Младен Наков 
и образование. Той преподаваше Младенов.” 

своите предмети, за които бе назначен и ви- Кирил Кямилев активно се застъпвал за 
наги можеше да замести преподавател, от- осовобождение на учениците във връзка с 
съсуващ по болест или домашни причини. За пренасянето на въпросите нелегални мате- 
кратко време той стана любимец на уче- риали по време на стачката на учениците 
пиците и родителите. Всеки ученик можеше през 1942 година и други събития в гимназ- 
с него да разговаря за своите проблеми в

път и

живее в Скопие.
милните имена 
”ич”. Босилеградският край 
"поробен край” или "подновен кр
ай”. Обаче между новите учители, 
дошли от Сърбия, Черна гора, Хър-

ио съмнение, тъй като не са намерени другивоен-

че вината
1944). ватска има й прогресивни и напред

ничави хора, способни, народни 
учители, хуманисти, без национал
истически и шовинистинески чувст
ва. Мнозина от тях поддържат и 
куражат населението да не се от
казва от своята народност, да пази 
националния си идентитет, да не се 
отказва от майчиния си език, ре
лигия, обичаи и традиции.

ЛЮБИМЕЦ НА УЧЕНИЦИТЕ

сто минало

ията.
Богдан НИКОЛОВ

В следващия брой: Кирил 
Кямилев, директор на 

Царибродската гимназия

семейст вото и ученето и при това да получи 
адекватен съве1' от своя преподавател.

Работата му с учениците не спираше след 
издрънкването на звънеца. Той беше фор
мирал Кръжок но философия, в който 
членуваха предимно ученици от горните

- Слеува -
Александър-Саша

МЛАДЕНОВ
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V

БИТОВО-НАУЧНА ФАНТАСТИКА (2)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА 

ОНОД
Предишното съдържание: През един летен петък - петъкът е по традиция местен 
пазарен ден - в Цариброд пристигна експедиция японски антрополози и футуролози. 
Намерението им беше не да купуват яйца или фурда от селяните, а да наемат за 
помощен сътрудник тукашния младеж Онод, студент по филология.

Поглед в "Досието О!" ”преди латините”. Отли
чавали се с голиатскиПоради кои съображения японците се бяха устре

мили именно към Онод, а не към друго лице разбистри Ръст> надминаващ височи
ната на две коси. Нарича- ,се година.-две ио-късно, когато край безжизнените тела

на Кънга, брата-близнак на Онод, и годеницата на Онод, ли се Джилжани, джидови,
Миоко Каишма, беше намерена торба с частично за- Джиджаици, дживиданци, ЩШ 
пазени свирци. Най-големият от свитъците съдър- Джиджаци „или джиджи, 1 
жаше три по-малки рула, всички сигниранис "Към до- как в кое селиШе- Дори и 
сието О!” Първото руло беше озаглавено "Хипотеза и 
доказателства за’ съществуване на гноми”. Другото
гласеше "Защо са ни необходими знания за гномите”. хУбаво и лично дете упо- |
Третото представляваше лично ръкописно изявление требляватепитета джид- 
па Онод и се отнасяше към предисторията на неговото жан или джиджи .Никакслучайно,защото джиджите 
попадане между японците. изкарвали само 12 години живот, относно колкото из- *

Вторият от свитъците носеше заглавие ”Пет години нася детската възраст па хората. През дванадесетата
година джиджите обезателно се струполясвали па зе-

Щ '»понастоящем жителите 
от посочената област за ■ж Гноми - антипод на джиджите

"...Толкова за джиджаните. Но, нали еволюцията 
Биотата е вървяла според принципа на дивергенцията. 
Между щедрата природна понуда на разни варианти от 
бъдещ облик, естественият отбор запазва най-оптимал- 

решения. Обикновено средните случаи били не
подходящи и отборът ги елиминирал, като грешки . 
Оставали екстремните полярно противоположни фор
ми. С други думи, ако джиджанците наистина са съ
ществували, реално е да предположим, че имало (или 
има?) и гноми. Първите са гиганти, вторите джуджета. 
Впрочем, в Краището и съседните области старите хора 
тачат смътни представи за гноми, дребни човекопо
добни същества, обитаващи дъл,боко под почвата. (От-

па

между гномите", а третият "Моделно раздвижване 
съдбата на гнома Онод". И те бяха сигнирани с думите мят,а и умирали. Въобще, паднал джиджи и преди иа- 
"Към досието О”. вършени 12 години, никога не успявал отново да се

_ изправи на крак и смъртта му била неминуема.
Доказателства за. съществуване на В околността не на едно място от Шоплъка има 

ГНОМИ запазени джиджански гробища: Ново село, Крива Фея,
Горна Ръжана, Дадинец... Суеверието пречи на насе
лението да рови из тях. Имало, обаче, алчни иманяри, 
които разкопвали гробните хълмове, търсейки жълти
ци. Подире разправяли, че в джиджаиските гробове ле

ните

От първия документ, на първия свитък - както ус
танови комисията, която изследваше случая "Кънга- 
Миоко" - беше останал следният откъс:

"Тръгвайки от неоспоримия факт, че разкошният 
биодиверситет на централната част от Балканския по
луостров, т.нар. Шоплък, се дължи както ма тукашната 
геоложка пъстрота и специфична геодинамика, така и 
на неописуемо разчленената орохидрография и шаре
ния спектър климатични влияния, дохождаме до логич
ното заключение:

Благодарейки на мозайката жизнени условия в 
Шоплъка обитават и доселени имигранти, и автохотни 
реликтни ендемити и уникалнитуземни, новосъздадени, 
растения и животни. Защо, тогава да не допуснем, че и 
в някоя от тукашните жизнени ниши не се е заселил или 
човекоподобен иришлец, или се приютил Негов угрозен 
роднина или е било сътворено преди непознато чо
вешко племе? Уликите и доказателствата, косвени и 
пряки, подкрепващи твърдението са:

Джиджани - хора с гигантски ръст
и при-

коляно .се пренасят 
предания за съществуването на особена порода хора

жат грамадни скелети.
Джиджите били дългокраки и имали кралимарков- 

ска походка. Денем напасвали добитък в Кюстендил
ско, а навечер връщали стадата в Софийско поле.

Участта на джиджаните била предопределена. Те 
били осъдени на гибел и изчезване. Когато един джиджи 
косел, зърнал в тревата лйлипутанско същество и го 
скътал в джоба си. У дома показал човека па майка си -

тук следва, че днешните хора произхождат от съвсем 
другантроположки клон, независим от джиджите и то
мите).

Хипотезата за гномите подкрепват следните дока
зателства:

Доказателство N° 1. Енеолитните находки па счу
пена грънчария, черепи и кости от диви животни и други 
артефакти, намерени в пещерата Попова печ прибил заловил човек - а тя му казала: ”Я пусни пискавеца.

Неговият род ще ни наследи - па човеците ще остане Петърлаш, говорят, че из тези краища е живяла първо-
битна раса хора. Особено внушително.е огнзщето вЗемята . Пророчеството наистина се сбъднало.

Веществено доказателство за джиджаните е наход- Централната част, конзервирано с пласт бигър. Кол по- 
ката на извънредно дълги фемури - бедрени кости - в * Р°ла човек е обитавала петърлашкото подземие? Дали 
основите на черквата "Св. Врачи”, построена 1932 го- гномите?
дина в село Вина, Ветреиичко. Присъстващите свиде- Доказателство №2. -На Власина... . Нататък текс- 
телстват, че се касаело за кости на упокоен джиджан...” тъг е нечетлив, а свитъкът скъсан. Каква ли е връзката

между Власина и гномите?Нататък текстът в свитъка е зацапаи и нечетлив. 
По-надолу пак се разпознава фрагмент, в който лапи- Протоко(ко)лирал: С. К.

Доказателство № 1. В Краището, Власина 
лежащите области от коляно на

дарно се констатира: В следващия брой: 
ПРИЧИНИ ЗА ПОВИШЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ГНОМИТЕ

СНЕГЪТ НИ ” ИЗНЕНАДА" 
ПРЕЗ ЯНУАРИ Водоравно: 1. Малкото име на 

вратаря на футболния отбор "Цър- 
веиа звезда" Владимир. 5. Българско 
мъжко име. 9. Малкото име’ на аме
риканската актриса Дерек. 11. Малк
ото име на украинската футболна 
легенда Блохин. 12. Българско мъжко 
име. 13. Течение в съвременната рок 
музика. 14. Отнасящо се до липа. 16. 
Подражава (син.). 18. 3 и 30 бу 
азбуката 19. Станал

ква на
сакат. 21. Ини

циалите на настоящия генерален се
кретар на ООН. 22. 6 и 5 буква на 
азбуката. 23. Носител 
веността. 24. Плетена

на наследст- 
чанта за пазар. 

26. Териториално—административ - 
на част от обединено емиратство. 28. 
Строителен материал, получен чрез 
смесване с вода на чакъл, пясък и 
цимент. 30. Героиня 
32. Малкото

Река в Италия. 6. Листче с надпис, Средновековна турска титла. 21. Об- 
ирач, анаш. 22. Притежава. 25. Ире

на холандския трос- паски (син.). 26.. Част от телевизор, 
мчйстор Ян. §. Гртцки остров в Сре- 27. Мюсюлманско мъжко име. 28. 
ди земно

което се залепва на стока (мн.ч.). 7. 
Фамилното имена Иво Андрич. 

име на словенския пи
сател Цанкар. 34. ШестиятТоку що си помислихме, че тази зима ще мине без сняг той ”ни 

изнада когато му не е време” , през януари.
Снежната покривка само за едно денонощие достигна 18 сан

тиметра и все още се държи , макар че нови валежи няма. Но както 
винаги през последните няколко години 
снегът дойде, когато зимната 
да се радват, децата няма да могат 
пързалките. .

За разлика от децата .хората много повече се зарадваха, понеже 
след дълготрайния засух. по онази народната "когато 
добър е и сняг", влагата от снега е добре дошла на почвата.

Що се пък отнасяло движението в града, всичко е наред тъй като 
за това се постара "Комуналац". който по всички улици мина с 
булдозера и ги направи проходими.

море. 9. Пристанище в Чер- Хълмове, ридове (син.). 29. Ннселе- 
музикаланята гама. 35. Дарено нещо. Г о Опърничяв, неразбран
подарък. 36. Малкото име на Писа- ° “ ?ЯАКЯ **го каша прип-
теля Каляч. 38. 17 и 9 буква на аз- Рлш<а към яА<=не. 13. Малкото име на тяло на човек или животно между 
букята. 39. Индустриална област в Вра™р на представителния главата и трупа. 36. Впише#ИУ. 37.
Германия. 40. Българско мъжко име. ‘рут6олен отбоР на СССР Дасаев. 15. Олгица (гальовно). 39. Слободии Ал 
42. Военна база на НАТО в Италия. Р03Рична безцветна течност, сведи- ксич. 41. Инициалите на сръбската 
44. Роман на Емил Зола 45. Мъжко V “°АороА и кислород (мач.), актриса Арнерич. 43. 9 и 14 буква на

17. Който е с малка широчина 20. азбуката.

Решение на кръстословицата 56
в земята 7 в, Водоравно; 1. "Макадам". 7. Дикасо. 11. Око. ^ Фл орида 14. "Рома".
Бнас^Г о! е„ •'“СЛИ"°“° Аърво: 3- I, Кикинда 18. Ара 20. Оловна 22. Овална. 25. Ачин. 26. Лр. 27. В(елимир)

' -?Г’ИЛНОТ° 30. Ика 31. Елена 33. Ири. 35. Сноп. 3(3 Или. 37. Улика,
френския писател Виктор. 5. 38. НК. 39. Ица 40. Класа. 41.-"Ардя". 43. Канони. 44. Треска.

тон от на нието на една страна. 31. Самичка, 
без друг или другарка. 33. Част от

се случваше, и тази зима 
ваканция свърши, така че колкото и

е-максимално да използват

46. Изпълняващ длъжността (ськр.). 
Отвесно: 1. Право

л ’няма дъжд.
дърво, заос

трено на единия край, за да се забие

А.Т. име на

ф
19 януари 2001 г.



шСПОРТ СПОРТ На 21 януари 2001 година се навъ
ршват ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на 

нашият таткоРАЗГОВОР С ЕМИЛ ИВАНОВ, ФУТБОЛИСТ НА 
ФК "БАЛКАНСКИ"

НИКОЛА
ДИМИТРОВ

И и ДВЕ ГОДИНИ 
■ И ПОЛОВИНА от 

| смърта на майкаКЛАСИРАНЕТО НА 
” БАЛКАНСКИ” Е ДОБРО 4 § ни

ВИКТОРИЯ 
ДИМИТРОВА 

от с. Брайкьовци
Поклон пред светлата им памет!

и дъщерята 
Виолета със семействата си

1РТези дни, когато повечето от 
димитровградските спортисти 
са на зимна почивка, се срещна
хме с Емил Иванов, един от най- 
добрите инай-опитни футболи
сти на ФК Балкански”. Темите 
на нашия разговор, разбира се, 
бяха от областта на футбола.

* Г—п И чип па, как оиенпвшЛе 
есенния Гюл у сезон ч НФЗ и кла
сирането на ФК "Балкански"?

- Що се отнася до есенния по- 
лусезон в НФЗ, не бих се нато
варвал с това да давам генерална 
оценка. Това все пак е работа 
ио-компетен гни ге от мен. Що се 
пак отнася до моя отбор, бих ка
зал, че въпреки всичко класира
нето му може да се оцени като 
добро. В тима бе извършена смя
на на генерациите, а в състеза
нието той влезна без най-добрия 
си голмайстор Баие Гюров, кой
то замина в друг клуб. Вторият 
пък стрелец на отбора Порица 
Георгиев поради контузия изи
гра само няколко мача през есе
нната част на първенството.

* Какао очакваше от Проле
тния Пол у сезон?

' - Очаквам да повторим ус
пеха отминалата година, когато 
бяхме трети в крайното подреж
дане. При това имам предвид, че

Балкански”през пролетния по- 
лусезон ще играе два мача по
вече като домакин. Освен това, 
очакваме да пристигнат и наде
ждни попълнения от пиротския 
ФК "Прогрес”.

* Освен че още счЛе активен 
футболист, Бие аЛе и треньор 

младите категории футбо
листи.

I ■Ж
«■****’

Синовете Илко и Делча

На 26 януяри 2001 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на

ИВАНКА СТОИМЕНОВА 
от Милевци, Босилеградско

На тази дата в 11 часа ще посетим 
вечната й къща в милевските гробища. 
Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Опечалени: съпруг Васил, син Борис и 
дъщеря Драгица със семействата си

г. се навършва

на

- Да, пионерския състав на 
ФК "Балкански” тренирам 
пет години и смятам, че с този 
състав съм постигнал отлични 
резултати. В миналите четири 
години три пъти бяхме първи и 
веднъж втори в дивизията, в ко
ято се състезавахме. Имам на
мерение да продължа да се зани
мавам с треньорската работа и 
да се усавършенствам.

* Неотдавна бяхте избрани 
за член па Управителния съве/Л 
па Футболния а>юз на ПироГй- 
ски окръг.

-г Да, това бе нещо ново за 
мен. Като член на УС на ФС на 
ПС ще положа максимални уси
лия нещата във футболната ор
ганизация да се подредят така, 
както подобава. Несъмнено е, 
че много неща трябва да се по
добрят и то предимно в областта 
на съдийството.

* И накрая: до кога възна 
меряваСйе активно да се зани
мавате с футбола?

- С активното играене ще се 
простя през 2002 година. Дали 
това ще бъде през пролетната 
или есенната част на първенст
вото ще видим. За първи път.за 
най-добрия състав на "Балкан
ски” играх през 1983 година. Ед
на година преди това играх и за 
пионерския състав на Сърбия. 
Известно време носех фланел
ката и на ФК "Раднички” от Пи
рот. Общо взето, през 2002 го
дина ще се навършат почти 2 де
сетилетия откакто активно се 
занимавам с футбола. Смятам, 
че тази почти 20-годишна фут
болна кариера може да се оцени 
като успешна.

Г вече

!
на

На 23 януари т.г. се навършват 2 ТЪЖНИ ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила съпруга, майка и баба

ДАНИЦА ИВАНОВА 
от Димитровград

Времето минава, а болката не сти
хва. Много си ни задължила със своята 
доброта. Затова сме ти вечно благода
рни и никога няма да те забравим.

На 23 януари ще посетим нейния ве
чен дом на димитровградските гроби
ща.

Семейство Иванови

На 28 януари 2000 г. се навършват 
ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашата ми
ла и непрежалима съпруга, майка, све
кърва, тъща и баба

ДЕСАНКА ГОГОВА 
от село Славиня, Царибродско 

Времето никога няма да заличи спо
мена по нейното любещо сърце, добро
та и човеколюбив.

Разговора води: 
Димитър Ставров

РИБОЛОВЪТ "БАЛКАНСКИ" 
ЗАПОЧНА ПОДГО

ТОВКИТЕ СИ
” Плавите” 

девети
Е

■ ' ■

ЗАБРАНЕН * ‘-'ЖлШ. ЦОпечаленото семейство ГоговиВЪРНАХАСъобразявайки се с 
неотдавнашното 
решение на ресорното 
републиканско 
министерство, според 
което се забранява 
ловенето на риби във 
всички риболовни 
води в републиката, 
общинската 
органиация на 
рибарите в 
Димитровград 
прекрати даването на 
разрешения за 
риболов на своите 
членове.

Решението ще е в 
сила до второ 
разпореждане.

Според ранг листата, 
направена от 
реномираното 
"Ворлд футбол", 
представителният 
футболен отбор на 
Югославия през 2000 г. е 
класиран на 9 място с 1844 
точки. На първо място е 
Франция с 2056 точки, а 
след нея се редуват 
Бразилия (1983 точки), 
Аржентина (1955), Италия 
и Португалия (1951), 
Холандия (1941), Испания 
(1896), Чехия (1864) и т.н.

В сравнение с 1999 г. 
най-голям възход е 
отбелязал отборът на 
Португалия, който от 35-то 
място е рипнал на 4-то.

СЕсписание На 21 януари се навършва ЕДНА 
ГОДИНа от смъртта на нашата непре
жалима съпруга, майка, свекърва, 
тъща и бабаСОКОЛОВ 

И ГЮРОВ РУЖА ЙОВАНОВИЧ
от Цариброд

Зимната почивка за футбо
листите на "Балкански” прикл
ючи. В понеделник на 15 т.м., 
след кратка среща с ръковод
ството на клуба, започнаха под
готовките за пролетната част на 
първенството. С тридесетина 
футболисти работи старши- 
треньорът на отбора Новица 
Костов, комуто помага Синиша 
Иванов. До 1 февруари подго
товките ще се провеждат в СЦ 
”Парк”. Това ще бъде първата 
фаза на подготовките, 
насочена 
физическото приготовление на 
играчите. След това "Балкан
ски” ще изиграе няколко прия
телски мача с тимове от съсед
ните общини. Засега не е изве
стно дали футболистите ще се 
подготвят извън Цариброд.

Отборът е подсилен с двама 
бивши футболисти на "Балкан-, 
ски” - вратаря Милко Соколов 
и нападателя Бане Гюров, кои
то се върнаха в своя клуб от пи
ротския "Прогрес”.

Амбициите на отбора са да 
се доближи възможно повече до 
върха на таблицата.

Поклон пред светлия й лик и благо
родна душа.

Нейните най-близки: съпруг Найдан, 
децата й Светлана, Драган, Славица и Душко със семействата, и

многобройни роднини

В неделя на 21 януари 2001 година се навършва ЕДНА 
ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила майка,тъща и

БОРКА СТОИМЕНОВА 
от с. Дукат

По този тъжен повод на тоя ден в 11 
часа на селските гробища в Дукат ще 
дадем панахида. Каним роднини, близ
ки и приятели да ни придружат.

Благодарим ти за добродушието и 
майчината любов. Поклон пред свет
лата ти памет!

Опечалени: син Стоядин, дъщери Стоя, 
Райка и Иванка, зетьове и внуци

Б. Д.

която е 
къмСВЕТОВНИ ФУТБОЛНИ 

ТРИЦИ
предимно

НАЙ-СКЪПИЯТ ФУТБОЛИСТ В СВЕТА ЛУИШ ФИГО от 
продажба на сувенири със своето име донася на своя отбор ”Реал” 
от Мадрид 6700 $ дневно. Преди няколко месеца кралският клуб 
купи Фиго от "Барселона” за 56 милиона $.

”РЕАЛ” ОТ МАДРИД НЕ ПОЗВОЛИ НА ЗВЕЗДИТЕ СИ 
ЛУИШ ФИГО И РОБЕРТО КАРЛОШ да участват в неот
давна шата среща между избрания тим на света и съвместния състав 
на Япония и Южна Корея, които страни през 2002 година ще ор
ганизират Световния шампионат по футбол. За участието на Фиго 
и Карлош в проявата кралският клуб щеше да получи чак 12 мил
иона ДМ. а футболистите по 850 хиляди ДМ.

"Реал” отказа да пусне звездите си заради важен мач от първен
ството на Испания. Мачът завърши наравно - 1 : 1.

На 16 януари 2001 г. се навършиха 40 
ДНИ от смъртта на нашата 
непрежалима майка, свекърва и баба

МАРИЯ ДИМИТРИЕВИЧ 
от село Лукавица

мила и

Опечалени:
синове Тоша и Славиша, снахи Милена и 

Биля, внучки и внуф Силвия, Моника, 
Даниела и Митко

Д. с. Д. с.

ШшШШю 19 януари 2001 г.
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ЧУЛА ЖАБА
- Дедин, куде ми йе кривакат, требе да идем у чаршиюту 

и еве кико паде снегат и стегну мързлицата кока одим с
и одлетим да пребийемкънкье, че се подпързнем 

клекавците, па после че ви разтворим работу не дал господ...
- Кво че праиш, дедо, по чаршиюту? Ако требе нещо да 

ти узнем, само ти кажи!
- Е дедин, това що я сакам - не се купуйе...
- Нейе истина, дедо, дънъска све се купуйе и све се продава! 

Чак и човеци може да Купиш!
- Айде-де, кока га пресоли...

Истина йе, дедо! Гледаш гьи доючера върли душманье, 
само що ножеве не севаю, а данъска най-твърди приятелье...

- Е-е?
- Само требе да си притребу йедън на другога. И че видиш 

йедъният стиснул под мишку ял вискьи, ял друг подарък, ял 
че излезну на дебел гуляй или па че му му не плик у пазуву 
- и те .ти приятель, та дърнка!

- Къв па са плик?
- Млого си бре дедо, заостал! Плик с "мани-мани" или с 

мангьизи, ко гьи ти окаш, а най-просто казано: паре...
- И-и? ■

Моля, без докачение БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ 
ИСТОРИЙКИКЪСНО -РАНО - Све се оправля кико подмазано...

- Е, ама я очу да идем да сеирим!
. - Истина, за гледанье йоще не се плача, ама кой знайе! А 

кво очеш да сеириш?
- Чуйем, дедин, дека и при нас излезъл булдожерат...
- Е, ти би, дедо, казал: "Чула жаба да се кове конь, па и оиа 

дигла ногу!"
- Ещо?
- Па тия, дедо, що су излезли с булдожерат траже преко 

питу - погачу, или ако ти се повече арексуйе може да се каже 
траже леб без метлу и без лопату....

- Каже се: "без матику", дедин!
- Знам, дедо. Ама они завърльили метлете и лопатете и 

чучнули на границуту, па бройе камионьете що мину...
- Одека па а! да бройе камионье?
- Тека лъсНо: от свак камийон що мине, половин таксата 

йе за ньи...
- А затова ли су пързалъкье по улицете, а боклукат ни 

затрупал до гушу?
- Кой, бре дедо, йе видел корис от метлу, лопату, матику?
- И съга, кво че стане?
- Я, дедо, не знам! Има некиква младиня, нарисували 

булдожер и налепили плакате на койе пише: "Само 
гледамо..." Са не знам: кога и за.кво гледаю...

- Да не су станули разокави от млого гледанье?
- И това не знам! Само знайем дека тия с булдожерат 

прете съглам. Или има да буде ко що они кажу и траже, 
или...

Оплаква сс един родител на 
приятел:

—Не знам какво да правя, де
цата излизат вечер и се прибират 
много късно!

—Аз нямам такива проблеми.
—?!?
—Моите си идват рано в къщи, 

към 4-5 часа сутринта, дори и 
закуска си вземат преди да се приб
ерат! *

БАБА И 
СТАЛИН

ЦИГАНИН В 
БКП

След 1945 година но- Един циганин се 
запленил в Българската 
комунистическа партия 
(БКП) и редовно 
присъствал на събранията 
на своята партийна органи
зация. Веднъж обаче 
забравил да отиде на 
насроченото събрание. 
Срещнал го партийният 
секретар и веднага го 
смъмрил:

- Ти, другарю, защо не 
дойде на събранието на 
партията?

- На кое събрание? - 
попитал циганинът.

- На последното...
- Другарю секретар, ако 

знаех, че това събрание е 
последно, непременно щях 
да дойда!

Запасал: Владимир Иванов

вата комунистическа власт 
организирала голям 
вечерен митинг в София. 
Високо над трибуната бил 
издигнат голям портрет на 
Сталин, осветляван от ре
флектори.

Видяла баба портрета и 
попитала един милиционер:

- Сине, кой е този на 
снимката?

- Това е Сталин, бабо, 
Сталин! - отговорил мили
ционерът.

- Това ли е тоя, който 
ни освободи от герман
ците?

РЕЗИЛ
На времето по селата единстве

ната забава са били седенките. И 
тогава момите трябвало по-рано 
да се прибират. Изатовската мома 
Кърстииа Власакпна една вечер 
малко закъсняла и когато троп
нала на портата,тя била затворена. 
Прекатерила се тя през дувара и 
влезнала в къщата. Сутринта по
питала баща си Мита:

—Тате ти ли си зарезил ?
—Море, чере, кока си ти за ре-

- Тоя, бабо, тоя!
- Да даде Господ тоя 

Сталин да ни освободи и от 
руснаците! - благословила 
бабата.

ви

зил!
А.Т.

- Кво "или"?
- Или че почну с булдожерат да' рию!
- Кво и куде че рию?

Море орати се сакаю све да изрию: и опщинуту, и 
телевизиюту, и...

Я дедин, знайем: волат кига рийе, мисли землятя кой 
знайе куде лети, а она му све 
това 
дедин?

ОПАСЕН
ржужВДикнттпу ШЬ* Когато съчувстваш

~Е' КАЖЕТЕ КАК.
на шиюту пада! Да не буде и 

рийенье с булдожерат текво?. А народят кво каже,

- Народ ко народ: станул, па сеири!
- Са ме и мене мину воля да идем да сеирим. Оти 

сеиренье нема вайда...
- Море дедо, не чини ли ти се дека почемо от сваку сламку 

да праимо греду. Кока забоваримо кико се работи, а?
- Тека йе, дедин, тека! Само не знам: докига?!
- Я мислим, дедо, додека некой не се сети да грабне 

и лопатате, па до смете све и да извърльи боклукат!
- Аферим, дедин, чул те Господ!

и отг~—.

метлете
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