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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ ч
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ПО РЕШЕНИЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА СКУПЩИНАТА 
НА СЪРБИЯ

ЩЕ ИМА ЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕПУБЛИ
КАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО? ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН 

НИШ - СОФИЯ - СКОПИЕКЛЮЧЪТ Е В НОВА 

СЪРБИЯ От 17 до 19 септември т.г. в Ниш ще се проведе конференция, на 
която ще участват представители от Сърбия, България и Маке
дония. За участие в работата на конференцията е поканен и пред
седателят на Общинския съвет в Димитровград д-р Симеон Басов.

Конференцията на тема ”Презграничното сътрудничество в 
граничните райони на СРЮ, Република България и БЮР Маке
дония - съвместна стратегия за регионално развитие и интеграция 
в триъгълника Ниш - София - Скопие", организират градоначал
никът на Ниш Горан Чирич, Международният институт "Изток- 
Запад” и Съветът на Европа.

Конференцията има за цел да означи начало на реализацията на 
проекта на института "Изток-Запад", чиято цел е да интензивира 
и институционализира презграничното сътрудничество в триъгъ
лника Ниш - София - Скопие, за да се оформи оперативен регион 
в тази част на Европа в сътрудничество със Съвета на Европа. 
Това може и трябва да бъде начало на ре интеграцията на край
граничните райони в рамките на по-широка европейска интегра
ция както на локалната самоуправа, така и на частния и обществен 
сектор, които са от значение за икономическото и обществено 
развитие на крайграничните райони.

Целта на организатора е да обезпечи първата от поредицата 
възможности да се идентифицират общите итереси и инициативи.

Конференцията ще работи по групи и то група за регионално

НОВИ 
ИЗБОРИ В 

18 ОБЩИНИ
Макар че премиерът Джинджич оповести реконструкция на ка- 

оинета си, последните изявления на лидерите на ДОС я слагат на 
карта

Сръбският премиер д-р Зоран Джинджич оповести реконструк-
това

Председателят на 
Народната скупщина 
на Република Сърбия 
Драган Маршичанин 
разписа нови избори 
в 18 общини в 
Републиката, чиито 
общински скупщини, 
по решение на 
Правителството на 
Сърбия, бяха 
разпуснати. Изборите 
ще се проведат на 4 
ноември тази година. 
Нови избори на 4 
ноември ще се 
проведат в общините 
Босилеград, 
Димитровград, 
Баточина, Бела 
паланка, Лайковац, 
Ириг, Житище, 
Тиител, Кладово, 
Лебане, Княжевац, 
Неготин, Алексинац, 
Майданпек, Чичевац, 
Петровац на Млава, 
Куршумлия и Църна 
трава.

ция на правителстото през октомври. По думите на премиера 
би означавало избиране на нов министър на здравеопазването и 
нов вицепремиер, нови хора на местата, които напускат предсата- 
вителите на ДСС. Дали с това и с откриването на още две минис
терства ще приключи приказката за реконструкция на Правител
ството не е известно.

Съдейки от последните изявления на югославския президент 
Воислав Кощуница и на председателя на Скупщината на Сърбия 
Драган Маршичанин - председател и подпредседател на ДСС, рек
онструкцията няма да мине в спокойна атмосфера. След две засе
дания на Председателството на ДОС, посветени на отношенията в
коалицията, на които е решено, че ДСС остава в ДОС, но не и в 
Правителството Маршичанин заявява, че неговата партия няма да 
прекрати да критикува дейността на кабинета. Той настоява Пред
седателството на ДОС да разисква за работата на кабинета на 
Джинджич, с обоснованпе, че "по-важни от единството на ДОС са 
единството и интересите на сръбските граждани”.

Най-напред премиерът Джинджич оповести, че мястото вицепре
миер ще предложи на председателя на Нова Сърбия Велимир Илич, но 
след последното заседание на Председателството на ДОС той отказа 
тази функция, понеже не беше прието неговото предложение да бъде 
сменен министърът на полицията Душан Михайлович.

Ключът наистина е в Нова Сърбия, защото тя има 8 депутата в 
републиканския парламент. При случай те да напуснат депутатската 
група на ДОС. тази коалиция ще загуби необходимото парламентарно 
мнозинство.

развитие, група за малки и средни предприятия - тяхното развитие 
и интеграция и група за въпросите на младите, тяхното обучение и 
интеграция. Кметът на Димитровград най-вероятно ще се включи 
в работата на третата група.

Тъй като определено сътрудничество между крайграничните 
общини от двете страни на границата между България и Югос
лавия вече съществува, то йод пагроната на Съвета на Европа 
може само да получи още по-силен размах и да даде по-добри

А.Т.резултати.

СЛЕД НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ
НА ОСМИ СЕПТЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД

НЯМА ПРАЗНИК !

ТРИ БОСИЛЕГРАДСКИ СЕМЕЙСТВА ВОДЯТ СПОР С ОБЩИНАТА 
ПОЧТИ ПОЛОВИН ВЕК

ИСКАТ БАЩИНИТЕ СИ 

ИМОТИОсми септември - Ден на освобождението на Босилеградска
община, който с години се ознаменуваше, утре няма да се 

Общинския съвет в Босилеград. Велинчества, оповестиха от 
Стоичков, секретар на съвета, казва, че на това становище са 

членовете на сегашната общинска власт.
Преди 48 години на 26 семейства експроприираш! около 10 000 квадратни метра площ. Отвзстнте 

едни платени, на други подменени, а членове на три семейства непрекъснато настояват дазастанали
- Предлага'!* се други дати за Ден на общината, но преди 

това се налага да извършим изменения в Статута на общината, 
в който е записано, че Осми септември е Ден на Босилеградска 
община. Кой повод и коя дата ще определим засега все още не 
е известно, казва той.

До момента не е известно дали има реакции по повод това 
становище и какви са те.

имоти на 
им се върнат

През далечната 1953 година бившият Народен 
отбор па тогавашна Босилеградска околия взел 
решение за експроприиране н от 26 семейства в 
Босилеград отвзел около хектар площи. Всички 
тези площи, както тогава било написано в ре
шението, били нужни за разширяване на 
съществуващ околийски овощен разсадник. На 
някои от тях те били платени, на други подме- 

Няколко семейства обаче не били съгласни

след експроприирането", както се казва в Закона 
за експроприация, "не били ползвани за целта, т.е. 
за разсадник". Другата страна - Общината, през 
цялото това време твърдила, че площите са полз
вани за разсадник.

Становището на общинската власт през цяло
то това време приемали компетентните общин
ски органи. Службата за стопанство и финанси 
към ОС, като първостепенен орган, отхвърляла 
исковете на семействата. Но компетентните ре-

вече
В.Б.

НЕИЗВЕСТНО И В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПРАЗНИКА НА 
СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

СЪВЕТА

пени.
пито с една от двете алтернативи и още тогава 
поискали да им се върне имуществото. Тъй като 
властта не била съгласна, те започнали да спорят 
с нея. Поискали решението за експроприиране да 
се анулира, но делото толкова "спешно" се ре
шавало, че мнозина починали, а на наследниците

публикански органи, като второстепенни, винаги 
анулирали решенията на посочената служба. Ре
сорът за имуществено-правови отношения към 
Министерството за финанси винаги анулирал об
щинските решения и налагал да се уточнят две 
неща: спорните площи да се означат от страна на 
вещо лице - кадастрална служба, като се утвърди 
дали през следващите три, т.е. пет години, док- 
олкото става дума за комплекс, са ползвани за 
целта, за която са отвзети. Според преценка на 
тоя републикански орган, решението за експро
прииране може да се анулира доколкото след 
идентификацията на площите се утвърди, че в 

ползвани целесъобразно.

Дали 8 септември. Денят на освобождението на Димит
ровградска община, както през последите години гласеше оф
ициалната формулировка, ще бъде ознаменуван утре не беше 
известно до набирането на точи брой на вестника. Именно за 
вчера беше оповестено спешно заседание на Временния об
щински съвет на което да се реши дали Димитровград изобщо 
щс има свой празник и кой ще бъде това.

Освен за празника на общината на заседанието е разис
квано и по предложението за реорганизация и рационали
зация на здравната служба в Сърбия.

си оставили спора.

ПЛОЩИТЕ (НЕ)СА ПОЛЗВАНИ ЗА 
РАЗСАДНИК

Членове на семействата Пеневи, Стоименови 
И Радованови и сега отстояват иска на предците 
си и търсят да им се върнат около 3200 м2. И те, 
както това правили дедите и бащите им, изтък
ват, че решението трябва да се анулира, понеже 
"отвзетите площи в срок от три, т.е. пет години

тоя период не са
(На 3 стр.)А.Т.
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МИНИСТЪР СВИЛАНОВИЧ ПОСЕТИ ЕГИПЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ 
ПРЕМИЕР

КОНФЛИКТЪТ в 
МАКЕДОНИЯ 

ЗАСТРАШАВА И 
СТАБИЛНОСТТА НА 

БЪЛГАРИЯ

ОТКРИТ Е ПЪТ ЗА НОВИ ОТНОШЕНИЯ
1 След десетгодишно прекъсване налице са всички предпоставки за укрепване и разширяване на 
връзките между двете страни

Египетският премиер Атеф Ебеид разго
варя в Кайро с югославския министър на 
външните работи Горан Свиланович, който 
беше на еднодневно делово посещение в Ег
ипет

у нас, които донесоха промени и в приоритетите 
на нашата външна политика”.

Като посочи, че Югославия има дълга история 
на "изключително добри връзки е Египет, както 
на политическото, така и на икономическото по
ле”, шефът на югославската дипломация подч
ерта, че сега отношенията между Белград и Ка
йро тръгват по възходяща линия.

Посещението си в Египет югославският въ
ншен министър приключи със среща с египетския 
министър на икономиката и външната търговия 
Юсуф Бутрос Гали, с когото са договорени по
дробностите за бъдещото икономическо сътруд
ничество между двете страни.

Трябва да се подчертае, че това посещение на 
един висш югославски функционер е първото сл
ед едно десетилетие, почти от създаването на СР 
Югославия и първо след "октомврийските съби
тия”.

във вторник. В разговорите беше из
разено взаимното желание за разширяване и 
укрепване на двустранното сътрудничество, 
понеже за това съществуват всички условия 
и дългогодишна традиция.

Политическото

Българският премиер Симеон Сакскобурготски тези дни 
предупредил, че конфликтът в Македония може да застраши 
и стабилността на неговата страна.

Сакскобурготски казал, че българите много добре знаят, че 
”ако гори къщата на съседа ти, и твоята може да пламне”.

Прсмиерз,т на България заявил това в Пловдив, където 
Румъния поела от Гърция председателстването на Координа
ционния комите!' на министрите на отбраната на страните от 
Югоизточна Европа.

сътрудничество между 
Югославия и Египет беше оценено като твъ
рде добро, "въпреки застоя в предходния пе
риод”.

След тази среща министър Свиланович заяви 
за агенция ТАШОГ, че срещата му с египетския 
премиер Ебенд "означила началото на развити
ето на отношенията между Югославия п Египет, БАЛКАНСКИ СЕМИНАР НА ОСТРОВ ХАЛКИ

С ВЗАИМНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ

като се имат предвид реалните, а те са промените

На 1 октомври 
югославското посолство 
в Любляна ще открие 
консулство за издаванео 
на визи, оповести 
югославският посланик 
в Словения Иво 
Вискович.
По този начин ще се 
ускори и опрости 
процедурата по 
издаването на визи, за 
което най-голям интерес 
проявяват бизнесмените 
и представителите на 
словенски фирми, които 
искат да посетят СР 
Югославия.
Входна виза за 
Югославия словенските 
граждани досега 
получаваха в 
дипломатическите ни 
представителства в 
Триест и Загреб.

БЕЛГРАД И ЛЮБЛЯНА 

РАЗМРАЗЯВАТ 

ВРЪЗКИТЕ СИ
Балканските страни трябва да познаят общия си интерес и опи

райки се на собствените сили, да намерят решения за проблемите, 
защото само по този начин ще се доближат до общата си цел - 
европейската интеграция.

Това заяви Александра Йоксимович, помощник-съюзен мин
истър на външните работи, която заедно с представители на оста
налите балкански страни участва в семинара за стабилността в 
Югоизточна Европа на гръцкия остров Халки. Организатор на 
семинара е Фондът за европейска външна политика от Гърция.

”Ако икономически си помагаме едни на други и ако намерим 
'нашата стомана и въглища’, както това е направил Европейският 
съюз в началото на интеграцията си, пред нас ще се отворят въ
зможности за ускорено приобщаване към общността на европей
ските страни”, изтъкнала югославската дипломатка пред участ
ниците в семинара.

Според нея, в този процес Югославия представлява "фактор на 
стабилността на Балканите”. Нашата страна пое тази роля след 
демократичните промени в края на десетгодишния период, през 
който тя бе епицентър на конфликтите в региона, уточнила Алек
сандра Йоксимович, помощник-министър на външните работи на 
СР Югославия.

Политическото ръководство на Словения оцени разговорите с 
югославсската парламентарна делегация, водена от председателя 
на Съвета на гражданите към Съюзната скупщина Драглюб Ми- 
чунович, като най-голямата и най-стабилна крачка напред към 
разширяването на словенско-югославските отношения при пълна 
подкрепа на официална Любляна на демократическите полити
чески и икономически реформи, които се водят от правителството 
на СР Югославия.

Югославските парламентаристи с най-висшите държавни поли
тически и стопански функционери на Словения обсъдиха множе
ство въпроси за двустранните отношения на нашите страни, об
становката в региона и в Югославия. При това двустранно беше 
подчертана необходимостта от по-бързо всестранно развитие осо
бено на икономическото сътрудничество и решаването на спорни
те въпроси, при което като най-важни бяха посочени сукцесията и 
връщане на имуществото в Словения, т.е. в СР Югославия.

ШЕФЪТ НА ГЕРМАНСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В СКОПИЕ ДУБРОВНИК

БАЛКАНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ФИШЕР: МАКЕДОНИЯ НЯМА ДА БЪДЕ 

ПРОТЕКТОРАТ
Здравните министри на седем балкански страни - Албания, Бъл

гария, Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Хърватска и 
Югославия, подписаха на 2 септември в Дубровник декларация за 
здравеопазването. Този документ обвързва страните подписнички 
да подобряват здравното дело в региона и да осигуряват равнопра
вен достъп до здравната защита за всички хора.

Балканските министри, сред които бе и югославският секретар 
за труд, здравеопазване «.социални грижи Миодраг Ковач, се дого
вориха да повишат нивото на здравните услуги в своите страни, 
развивайки плодотворно взаимно сътрудничество и сътрудниче
ство с международните здравни организации.

По време на тридневната конференция в Дубровник бяха пред
ставени проекти за подобряване на здравното дело, които трябва 
да привлекат донори. Някои от тези проекти получиха прелими- 
нарна подкрепа от присъстващите донори (представители на Све
товната банка, правителството на Великобритания, Гърция, Сло
вения).

Балканската конференция по здравеопазването в Дубровник бе 
организирана от Съвета на Европа и регионалната канцелария на 
Световната здравна организация.

и добави, че Германия настоява през този период 
македонското правителство да възстанови власт
та си на цялата територия. Това означава преди 
всичко завръщане на изгонените от албанските 
еектремисти бежанци от тетовски и кумановски 
регион.

На срещата си с президента Трайковскн Фи- 
шер оповестил парична помощ за македонската 
държава, изправена пред икономическа криза.

По време на престоя си в Скопие министър 
Фишер се срещнал и с председателя на парла
мента Стоян Андов, за да се запознае с това как 
вървят разискванията относно "Рамковия дого
вор” за промяна на македонската конституция.

След срещата си с премиера Люпчо Георгие- 
вски и македонския си колега Илинка Митрева 
гостът от Германия заявил, че "никой в Европа 
няма мнамеренне във вашата страна да въвежда 
протекторат”.

Иг! VI
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НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ "ДОБРУДЖА ПЕЕ И ТАНЦУВА"

БОСИЛЕГРАДЧАНИ ВЪОДУШЕВИХА ПУБЛИКАТА В
АЛБЕНАГерманският външен министър Йошка Фишер 

войниците от тази страна в състава на 
НАТО, расположени в базата Еребино недалеч 
от Тетово, а след това в Скопие се срещна с маке
донския президент Борис Трайков

- Войските на НАТО, които на македонска те- 
операцията "Необходима же-

посети От 30 август до 2 септември в Албена, България, се състоя лорното богатство на българите в диаспората нашият ан- 
шестият пореден Международен фолклорен фестивал ”До- самбл от 35 души наистина плени публиката. Със сръчността 
бруджа пее и танцува”. На тоя престижен преглед, на който и умелостта, с които изпълниха народните танци и песни от 
участваха танцови и певчески състави от девет балкански Босилеградско, те почти по нищо не изоставаха зад профе- 
страни и Русия, се представиха и българи от диаспората, сред сионални състави, казва Пене Димитров, изпълняващ длъ- 

фолклорният състав към Центъра за култура в Бо- жността директор на босилеградския Културен център.

ски.

ритория участват 
тва” ще приключат мисията си в рамките на по- 

мандат от 45 дни, заяви министър Фишер

В които и 
силеград.

- На фестивала, на който до особена изява дойдоха фолк-
В.Б.

лучения
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бабушница

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

РАЗГОВОР С НОВИЯ НАЧАЛНИК НА 
ПОЛИЦИЯТА В ДИМИТРОВГРАД ПАВЕЛ 

ПЕЙЧЕВ

ПРОЗРАЧНОСТ В 

РАБОТАТА
Шести септември - Ден на освобождението 

от фашизма традиционно бе отбелязан 
ромно отколкото през предишните.

Вчера бе проведена тържествена сесия 
която бяха възкресени спомени за 

Бабушнишка община. Сесията бе

Лужнишкия край 
и тази година, но по-ск-

на

на местния парламент, 
важната дата в историята на 

удобен момент да
ше недостъпна и неприкосно
вена. Аори при хората предиз
викваше и определен страх. 
Представлява ли този разговор 
част от демократизацията 
на службата и приближаване 
към хората?

- Определено да! Както вече 
изтъкнах, една от най-важните 
задачи е да "отворим” службата 
към хората, към гражданите и 
средствата за масова информа
ция. Сътрудничеството с меди
ите трябва да бъде искрено от 
двете страни, т.е. коректно, без 
сензационализъм.

* Кои бяха Вашите първи 
служебни контакти?

- С локалната управа, разбира 
се. На тази среща договорихме бъ
дещото ни сътрудничество, отно
шенията между службата и власт
та. Бих напомнил също, че вече 
имах контакти с членовете на ту
кашната канцелария на ОТПОР, с 
които също договорихме сътруд
ничество, което наистина може да 
бъде плодотворно.

*Вие сте икономист по про
фесия. Има ли допирни точки 
между икономиката и тази сл
ужба и какво беше решаващото 
нещо да 
длъжност\

- Във финансовата полиция ра
ботя от 1993 г. По реда на нещата 
работата на финансовия полицай 
изисква непрекъснато сътрудни
чество с полицията. защото в рабо
тата на тези служби има много 
допирни точки. Така че една част 
от работата ми е доста позната. 
Убеден съм, че на функцията, на 
която сега съм назначен, ще до
принеса и лично за демократиза
цията на обществото.

* Накрая един личен въпрос: 
Вашата партийна определе
ност?

на работа.
* Кои са приоритетните Ви 

задачи и ще има ли някои но
вини в работата на ОУП в Ан- 
митровград?

- Приоритетни задачи в рабо
тата на ОУП, а също така и на 
МВР на Сърбия са запазване си
гурността, борба срещу органи
зираната престъпност и коруп
цията, разкриване на углавни 
дела, защита и пълна лична и 
имуществена 
гражданите. В унисон с новата 
концепция на работа на МВР, 
една от най-важните задачи ще 
бъде прозрачност в работата на 
ОУП в Димитровград. Това по
дразбира установяване на добри 
контакти с локалните медии и 
локалната самоуправа и деполи- 
тизация на полицията. Това, 
както виждате, е нещо ново в 
работата на полицията.

*3а разлика от назначава
нето на личности на някои от
говорни места, на Вашето на
значаване нямаше 
Как оценявате това'<

- Това преди всичко ми харес
ва като на човек, особено ако се 
има предвид, че осем години съм 
работил във финансовата поли
ция, която е специфична служ
ба. Но оценка за моята работа 
все пак ще дадат гражданите.

*В града се говори, че има 
много заявления за углавни дела 
срещу определени личности на 
отговорни постове, които не 
са" активирани. Колко е вярно 
това?

се споменат 
е завършена или започ-комуналните проекти, чиято реализация 

ната през изминалия едногодишен период. 
След сесията ръководството на ОС в Бабушница 

тържествената сесия положиха венци на Паметника 
дителите в центъра на града.

и гостите на 
на освобо-

Б. Д. Павел Пейчев е роден 
през 1959 г. в 
Димитровград, където е 
завършил основно и 
средно образование. 
Дипломирал се в 
Икономическия факултет 
в Скопие, а в 
Юридическия факултет в 
Белград свършил 
специализация и има 
званието данъчен 
специалист. Преди 
назначаването на 
мястото началник на 
полицията е бил шеф на 
финансовата полиция в 
Димитровград. Женен е и 
има едно дете.

ДОС ИНДИФЕРЕНТЕН КЪМ 
6 СЕПТЕМВРИ сигурност на

Най-силната опозиционна партия и Бабушница - Демок- 
рап ическата- по никакъв начин не се включи в отбелязването 
на 6 септември - Деня на освобождението на Лужнишкия край.

Лидерите на ОО на ДС в тази община заявиха пред "Брат 
ство". че "от актуалната общинска власт в Бабушница, която 
е сформирана от СПС п ЮЛ. до тях не

т-

е изпратена никаква
покана за ознаменуване на 6 септември”. Те добавиха, ”че 
случаи такава покана евентуално и да е стигнала, баб(ушни- 
шките

II В

не биха били заинтересовани да отбелязватдемокр 
такива дати”.

Според информациите, с конто разполагаме, в Бабушница 
партии от коалицията ДОС проявиха индиферент- 

ност към датата 6 септември.

ати

всичките
Преди дваестина дни бе сме

нен началникът на Отдела на 
вътрешните работи (ОУП) в 
Димитровград Тошко Марков и 
на негово място бе назначен Па
вел Пейчев от Димитровград. 
Сравнително бързо след това 
потърсихме новоназначения на
чалник и го помолихме за разго
вор. Без много обиколки и уви
ване (за разлика от предишния) 
Пейчев се съгласи.

* Какви са първите Ви впе
чатления и оценки за досега
шната работа па службата, 
на която идвате начело?

- За досегашната работа на 
ОУП в Димитровград и личнос
тите не бих казал нищо, понеже 
много кратко е времето от наз
начаването ми на тази длъжно
ст. Запознат съм обаче, че в до
сегашните контроли и проверки 
от името на Министерството на 
вътрешните работи (МВР) и се
кретариата са добри оценки, ка
кто се казва, по всички линии на

бележки.за
Б. д.

Басов: ДА СЕ ИЗБИСТРИ 
ПОЛОЖЕНИЕТО В 

ОБЩИНАТА

по
и?

смете тази нелека

С решение на председателя на Народната скупщина на Сърбия на 
4 ноември т.г. ще се проведат избори в 18 общини в Сърбия, където 
Правителството въведе временни мерки, между които и в Димитров
град.

Ето каква е първата реакция на председателя на Временния общин
ски съвет д-р Симеон Васов:

—Аз това очаквах като нещо неминуемо, независимо кога ще стане. 
Даже считам, че колкото по-рано. толкова по-добре, за да се избистри 
най-после положението в общината. Моето мнение е. че досега сме 
били легитимни представители с оглед на резултатите от изборите през 
септември и декември м.г. Сега е време

- Разбира се, че има истина в 
това. ОУП в Димитровград е завел 
определен брой предварителни 
следствени дела срещу някои отго
ворни лица на отговорни длъж
ности. Това е доставено до про
куратурата, която след това има 
думата - пницира следствие или не.
Напомням, че полицията не пред
приема съдебни следствия, а само ло партия, 
предварителни следствени работи.

това окончателно и да се
легализира.

* Готови ли сте за избори?
—Аз винаги съм реален оптимист и какво друго да очаквам освен 

ДОС да спечели изборите с достатъчно болшинство.
* ДОС ще излезе пак заедно като коалиция или...?
—Мое лично становище е, че ДОС и на тези избори трябва да 

като единна коалиция

- Не съм определен нито към 
една партия, нито съм бил. А ис
крено казано, нямам намерение 
да ставам член на която и да би-

и аз докрай ще защитавам това А.Т.излезе
становище. Партията, която счита, че не трябва да бъде в коалиция, 

ще вземе такова решение и сама ще понесе последиците. * Службата, която понас- 
тоящем ръководите, досега беса ма

А.Т.

ИСКАТ БАЩИНИТЕ СИ ИМОТИ
та, с тях разполагала бившата земеделска 
кооперация, а след това предпр! 
"Напредък”, а 1971 година "минали” в гра- 
доустрийствената част на града. На парцела 
на Стоименов, както самият той казва, из-

(От 1 стр.)

Преди две години службата на Минис
терството на финансите застанала на по- 
инакво становище: не приела жалбите на 
семействата и потвърдила решенията на 
Службата за имуществено-правови отно
шения. Семействата поискали защита от 
Върховния съд на Сърбия, който анулирал 
министерските решения. Министерството 
било принудено да 
пак наложило на общинския орган да се из
върши означаване

бата за кадастър, казва, че наистина не съ
ществуват данни от 1953 година, с помощта

отвзета неправилно. Площите, казва той, те 
обработвали и през следващите няколко 

Прокурор ги обвинил, че завзели 
"чужди” имоти, но "НОС в Босилеград, по 
нареждане от Белград, на всички обвинени 

през пролетта на 1954 година да 
обработват площите си, все докато 
се подменят”.

- Общината на всяка цена настоява да 
протака решаването на проблема. Преди 
две години ме викаха да предложа свиде
тели, които да покажат къде е бил парцелът 
на баща ми, за да го идентифицират. Дой- 

свидетели, дойде вещо лице, но общин-

1ятието
на които със сигурност да се означат гра
ниците на площите. - Това обаче не значи, 
че не може да се определи локацията им. По 
иск на общинското управление извършихме 
идентификация на парцелите на Пеневи и 
Стоименови, но ме ми е известно защо на 
хората не са дадени решения, казва той.

На въпрос дали нарочно се отлага ре
шаването на проблема Иван Стоименов, 
юрист в общинската Служба за имущест
вено-правови въпроси, който както и мноз
ина други наследил задачата да решава де
лото, казва, че решаването наистина трае 
дълго, но това е резултат от различни об
стоятелства. - Решението на Върховния съд 

Стоименов е от

години.

градени къщи и улици, а площите на ос
таналите две семейства "Напредък” давал 
под наем на свои работници. Поради тези и 
други площи в комплекса настанал спор и 
между предприятието и ОС. Спорът при
ключи миналата година в полза на ОС, но 
"Напредък” все още ги дава под наем на 
свои работници, което създава още по-го- 
лямо недоволствие сред наследниците. Не- 
решаването на проблема, както и предоста
вянето на площите под наем, били главната 
причина Пеневи миналата година да започ
нат да обработват парцела.

По настаналия проблем разискваха и го 
решаваха два режима. Членовете на трите 
семейства се надяват, че ще го реши новата

, в мо- 
Ако се

позволил
те не им

мени становището си и

на площите.

ПАРЦЕЛИТЕ (НЕ)МОГАТ 
ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ

доха
ската служба за имуществено-правови въп
роси все още не ми е издала решение... Ве
роятно си мислят, че ще се откажа от имота, 

отсрочват решаването на проблема, 
подчертава той.

Решенията си, с които отхвърляше ис
канията на хората, общинското управление 
досега обосноваваше, че не е възможно да 
се идентифицират спорните площи. Кадас
тралната служба в Босилеград през цялото 
това време не ги означила. Нейни предста
вители заявявали, че не могат да се излагат 
на риск и да ги идентифицират без скици и 
документи, понеже все до 1955 година та
кива не съществували. Коце Божилов, из
пълняващ длъжността директор на Служ-

- Общинската скупщина и нейната слу
жба за имуществено-правови

бяха едно и също. Тази слу- 
ста-

за парцела, което търси 
преди две години, за Пенев по-късно, и за 
тях организирахме идентифициране, докато 
за Радованов пристигна неотдавна и наск
оро ще насрочим идентифициране. За вси
чките тези парцели наскоро ще вземем ре
шение, оповести референтчикът.

Спорните парцели, поради които досега 
са изписани на стотина килограма хартия, 
имали интересна история. След като били 
"ползвани за разсадник”, както твърдят об- 
щинарите.т.е. след като били "ползвани не
целесъобразно”, както твърдят семейства-

отношения ако те
досега всъщнст
жба никога не е искала да реализира 
новищата на финансовото министерство. 
Все ни замайваха, че площите не могат да се 
идентифицират, като че ли нашите предци и 
ние не знаем къде са им границите. Мисля, 

крайно време до признаят пропуските 
официално да ни върнат имотите, казва

власт. Как, кога и рали ще се реши. 
мента е трудно да се предполага, 
"решава" както досега, сигурно ще го нас
леди н следващото поколение. Това вече ще 

за семей-е най-лошият вариант не само
и за ОС, но и за държавата, която

че е 
си и
д-р Боян Пенев.

Иван Стоименов, сега 60-годишен, 
чийто баща са отвзети около 1260 м , казва, 
че техните Деди и бащи били малтретирани, 
но отстояли становището си, че земята им е

ствата 
настоява да е правова.на

В.Божилов
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БОБАН ПЕТРОВ, СЕКРЕТАР НА 00 НА СПС В 
ДИМИТРОВГРАД:

ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 
ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ НА 

ОТПОР ЦАРИБРОДАМБИЦИЯТА НИ Е 

ДА СПЕЧЕЛИМ 

СЛЕДВАЩИТЕ 

ИЗБОРИ
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Почитаеми граждани на Цариброд!
Докато в останалите основни училища в Сърбия учебната 

година вече започна, единственото основно училище в общи
ната е разтърсено от разни скандали.

В най-трудно положение са учениците от първи до четвърти 
клас, които все още не са наясно дали учителите им ще ги 
доведат’ до края на учебната година, тъй като съществува ре
ална възможност дори 17 учители да получат моментален отказ. 
Тяхната небрежност може да бъде въпрос за расискване, но 
какво да се прави с отговорността на тези, които от години (от 
1982 г.) са ги приемали на работа?

Впрочем, това никого не трябва да учудва, понеже начело на 
училището е "другарят” Димитър Гюров, който през послед
ните няколко години с кадровата си политика, съмнителни ко
нкурси и с цялото си поведение доведе училището до сегашното 
положение. Така например в училището е настанен на работа 
градинар за цветна градина от само няколко квадрати метра, 
почти всеки майстор има свой заместник, което е приемливо за 
някой колектив от мегалския комплекс, но не и за училище! По 
този начин Гюров е наприбрал нелросветни кадри, които пред
ставляват негова машина за гласуване, която преди няколко 
месеца го остави начело на колектива. Просветните работници 
пък никой и за нищо не ги пита.

Онова, което е най-чудно е инертността на републиканския 
ДОС и просветния министър, които все още не са назначили нов 
директор на училището, въпреки факта, че мандатът на Гюров 
свърши на 23 юни т.г. От тогава до днес продължава прие
мането по системата ”и но баба и по вуйчо”, с тайни конкурси, а 
учениците от първи до четвърти клас, без каквато и да е вина, 
може би ще останат без своите учители.

Нас, от царбродския ОТПОР, между които има и сърби, и 
българи, и от останалите народнодсти, особено загрижава фак
тът, че български език, който е майчин език на над 90% от 
учениците, се изучава само с два часа седмично. Нашето дви
жение не е за това някои неща да се решават с декрети и уче
ниците насила да се карат цялото им обучение да става на бъл
гарски, но считаме, че българският език трябва да бъде изу
чаван със същия брой часове като сръбския. Също така в рам
ките на историята и географията да се изучават допълнителни 
часове българска история и география на български език. Тази 
програма би била задължителна за всички ученици, за да не се 
делят децата на национална основа.

Затова апелираме към всички компетентни час по-скоро да 
се реши проблемът в основното училище, тъй като за Димитър 
Гюров след всичко най-подходящо решение е да подаде остав
ка и по този начин колко-толко да запази честта си.

На просветното министерство апелираме да преизучи своето 
решение, посочено в протокола от проверката, и да намери 
преходно решение, понеже 17 просветни работници, някои са н 
пред пенсия, и техните семейст ва ще бъдат доведени на ръба на 
екзистенцията.

Непоправима е щетата в политическите и задкулисни ра
боти най-много да страдат тези, които са най—невинни — на
шите деца!

Димитровград, 1 септември 2001 г.

канско, нито на общинско ниво. 
ДСС вече не партиципира в ре
публиканското правителство, а 
в органите на властта тук, в на
шата община, изобщо не е и пар- 
тиципирал. Жителите на нашата 
община много добре могат да 
видят, че под ръководството на, 
бих казал, ”ексДОС” в тази сре
да не се случиха никакви съще
ствени промени. Особено бих 
акцентирал върху факта, че 
младите в нашата среда напъл
но са маргинализирани и нямат 
никакви възможности за афир- 
м пране.

Позор за нашия град предста
вляваха немилите събития, ко
ито се случиха в края на фев
руари т.г., когато бе сменен ле
гитимният председател на ОС 
Емил Соколов. Позорен бе и 
начинът, по който бяха тормоз
ени отборниците от редиците на 
лявата коалиция и не само те. 
Все пак това бяха видни хора, 
които с нищо не бяха заслужили 
да бъдат така малтретирани. 
Това, което се случи тогава не 
трябва да забравяме, защото не 
смеем да позволим подобен по
зор никога повече да се случи в 
нашата среда. Ние, димитров- 
градчаните трябва да се делим 
единствено на хора, които доп
ринасят за своята община и на 
онези, които не допринасят т.е., 
които работят срещу нейните 
интереси.

тиката на новата власт.
* Г—н Петров, Общинската 

организация на СПС в Д/шит- Поддържа ли 00 на СПС
ровград неотдавна проведе из- сътрудничество 
борна конферениця. Запознай- °тбор на ЮА ? 
те ни с кадровите решения, ко
ито беха взети на конферен
цията.

с тукашния

- Ние благодарихме на ЮЛ и 
взехме решение, че нашата пар
тия в коалиция с други партии 
занапред ще влиза след избори, 
когато се види кой какво влия
ние има в обществото. На пре
дизборни коалиции СПС по-на
татък значи няма да залага. По- 
голяма част от членовете на

- М-р Драган Колев бе преи
збран за председател на Общин
ския отбор, аз бях избран за сек
ретар, а д-р Васил Велчев и Зо
ран Геров станаха нови подпред
седатели. На конференцията бе
констатирано, че Димитровград- СПС смятат, че предишното ко- 
склта СПС работи нормално, алпране с ЮЛ е породило катас- 
без да се сблъсква с каквито и да 
било сериозни проблеми.

трофални последици.
* Според Вас, каква е съд- 

Преди миналогодишните бата на ЮА? 
съюзни и местни избори компе
тентните в 00 изтъкваха, че 
в отбора членуват около 1100 роса за съдбата на нито една 
членове. Колко сега дилштров- партия. Единственото и истин- 
градската СПС има членове? Ско мерило за силата на една па- 

- Компетентната служба в ртия е броят на гласовете, която 
рамките на ОО на СПС прнте- тази партия получи на изборите, 
жава точни сведения за броя на 
членовете. Колкав е този брой СПС? 
аз в настоящия момент наистина 
не бих могъл да ви кажа, но мога 
да ви запозная с факта, че само 
няколко члена на ОО официа-

- Не бих се натоварвал с въп-

* Демократизира ли се

- Мисля, че това се вижда мн
ого добре. СПС се пречисти от 
онези хора, които в партията бя
ха поради личните си интереси, 

лно изразиха желание да напус- Много от тези хора бяха в самия 
нат партията ни. Ние им благо
дарихме за досегашното сътруд
ничество. Те просто промениха

върх на партийната йерархия, 
както на републиканско, така и 
на общински равнища. Във вър
ха на СПС сега има много хора.политическите си становища, 

ние това уважихме и нямаше ни
какви проблеми. Всеки има пра
во на свое мнение, нали? Факт е 
също така, че няколко бивши 
члена на СПС, които към пар
тията проявиха некоректност 
бяха изключени.

които не ги притесняват твър
дите идеологически начела. И в 
ръководството на димитровгра
дската СПС имаме нови хора. * С какви амбиции ОО на 

ме-СПС ще влезе в следващите 
стни избори?* Как в ОО на СПС оценяват 

работата на общинското ръ
ководство, съставено от пред- 

От друга страна трябва да се ставишелише на партиите от 
отбележи и това, че в редиците ДОС? 
на димитровградската СПС пос-

- Нашата амбиция е да спе
челим изборите. Сили за осъще
ствяване на една такава цел не
съмнено имаме. Все пак край
ната дума ще дадат гражданите.

Разговора води: Б. Димитров

— Най-напред искам да кажа, 
че ние смятаме, че ДОС повече 
не съществува нито на републи-

гъпиха и няколко нови члена. 
Става дума предимно за хора, 
които са разочаровани от поли- Канцеларията на "ОТПОР" Цариброд

КОМЕНТАР НА ЗАЕМ то е изтъкнато, че в Пирот е проведена 
пресконфереция, на която е съобщено, 
че председателят на Изпълнителния съ
вет на Общинската скубщина в същия 
град Томислав Живкович и изпълнява
щият длъжността директор на Ветери
нарната станция Миодраг Йованович са 
изпратили писма до министъра на зе
меделието Драган Веселинов, в които се 
изтъква, че няма никакви оправдателни 
причини за отделянето на димитровгра
дската амбулатория от пиротската ве
теринарна станция.

Кой тогава може да каже, че Пирот 
не се грижи за нас, когато повдига наш 
проблем на такова равнище?

Така е, ама не е така. От натрупалия 
се опит в подобни случаи се налага въп
росът къде е проблемът и какво защит
ават управляващите от съседния град. 
Отговорът е прост - защитават собст
вените си интереси. Ветеринарната ста
нция от Пирот, в чийто състав е и дим
итровградската амбулатория, като 
кава между другото организира и дезин
фекция на граничния преход "Градина”, 
откъдето съвсем естествено осъществ

ява значителни доходи. Доколото Дими
тровград получи ветеринарна станция, 
логично е да получи и тази работа, коя
то нашите комшии не искат да изпуснат. 
С една дума, взимат ни залъка от устата, 
а когато поставим въпроса за нашата 
организираност п разрешаването на пр
облема в областта на ветеринарната за
щита, те се явяват като арбитри. С как
во право? Оттук произлиза и същест
веният политически въпрос: кой е ком
петентен да решава проблемите в на
шата среда - техните политици или на
шите?

Този случай не е единствен. Ето един 
по-нов. Хрумнало на пиротчанци да пр
авят регионална телевизия и радиостан
ция. Както оповеставят, съгласие са ве
че получили от Бабушница. Трябва ли 
да получат и от нас? Сигурно не! Ето 
защо: Правителството на Сърбия под
готвя нова Конситуция, в която пред
стои децентрализация и нова региона- 
лизация на държавата. Сегашния Пи- 
ротски окръг със само стотина хиляди 
жители едва ли ще задържи досегашния 
си статут. Това най-вероятно знаят и

нашите комшии и затова бързат между 
другото да грабнат и правото да ни ин
формират, а главния довод за получа
ване на средства ще им бъде информи
рането на българското малцинство. Ня
ма значение, че българското малцинст
во живее в съседната община и с прие
мането на новата регионализация ще 
бъде на същото ниво.

Така ще бъде все докато нашите упра
вляващи си мълчат и все докато не 
повдигнат глас по всички тези проблеми.

Примерът на представителите на пи-

КОЙ Е
ПОЛИТИЧЕСКИ

НЕУЗРЯЛ?
По повод зачестилите нападки срещу 

насгояванията на Димитровград за оп
ределена самостоятелност в накои об
ласти от страна на западните му съседи 
в някои ежедневници, с коментар се оба
ди и локалната телевизия Цариброд, в 
емисията от 1 септември т.г. Коментар
ът е превзет без съкращения.

В една от статиите, поместена в еже
дневника ”Блиц”, четем изявлението на 
един наш политик: ”В Димитровград ук-

което

рогската локална самоуправа и техното 
ангажиране Ветеринарната станция да 
задържи своя статут на границата, тряб
ва да бъде урок за нас как се защитават 
собствените интереси.

Пиротският антагонизъм в нашата ср
еда не е случаен, той има дълбоки корени, 
а искът за получаване на онова, което ни 
принадлежи не е "политически неузрял”. 
Напротив, този проблем отдавна е узрял, 
който с идването на новата демократиче
ска власт, децентрализацията на държава
та и новата регионализация най-вероятно 
ще бъде разрешен.

репва антипиротско настроение,
за цел да скара Пирот и Димитров- 

политически незрело”.
има
град, което е

В същия този вестник, в същата ста
тия под заглавие "Шефът на Ветери- 

амбулатория в Димитровград

та-

нарната
иска самостоятелност” между останало- Сретен Игов
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ГРАДСКО КАТО ПОВОД

ДОБРОВОЛЕЦЪТ 
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 

-САШО

ДИМИТРОВГРАД

ОТВОРЕНО ПИСМО НА 

ТАКСИСТИТЕ ДО 

ДЖИНДЖИЧ И 

МИХАЙЛОВИЧАлександър Тодоров Нико
лов - Сашо е един от 32-та 
Дежи от босилеградско в Боси- 
леградския партизански отряд и 
сред наи-младите доброволци.

Роден е в Босилеград на 10 
април 1926 година от майка Нен- 
ка и баща Тодор, който бил свещ
еник. Основно училище 
ал в с. Каоник край Крушевац, а 
трети и четвърти клас учил в Бо
силеград, където завършил осе
мгодишно ушилище и гимназия.

Сред гимназистите 
чавал със скромност и знание. 
Бил привързан към новите 
партизанското движение и към 
Васко Апостолов Дукатски. Пр
ез лятото на 1944 година, заедно

с повечето ученици... постъпи в 
Босилеградския партизански от
ряд. Беше сред най-младите до
броволци. Заради това майка му 
и сестра му Ирина били изложе- 

неприятности от тогаваш
ната българска полиция.

Сашо с другарите се завърна 
като същински партизанин 
деня на освобождението на Бо
силеград участваше в главния 
роден митинг.

През учебната 1944/45

мла-
Таксиметровите шофьори от Димитровград тези дни от

правиха отворено писмо до председателя на Правителството 
на Сърбия Зоран Джинджич и до министъра на вътрешните 
работи Душан Михаилович, в което ги осведомяват, че вече 
седем месеца не им се разрешава да получат таксиметрова 
площадка на граничния преход "Градина”. Хората, техните 
клиенти, са принудени да вървят пеша с багаш 850 метра от 
митническия контрол до спирката на такситата.

В писмото също се изтъква, че Сдружението на таксимет
ровите шофьори, което официално е регистрирано, е полу
чило всички необходими съгласия от съответните органи от 
общинско ниво до митницата, само недостига подпис от МВР. 
В писмото таксистите подчертават, че по този начин е зас
трашено основното им право на работа, което е гарантирано с 
всички законови разпоредби и Конституцията на СРЮ. Не 
позволявайки да се направи таксиметрова площадка, "Пра
вителството на Сърбия направо застрашава правото на работа 
на българското малцинство в Югославия и по брутален начин 
върши дискриминация към българското малцинство 
е в противовес с определенията на Правителството за 
осъществяване на пълно национално равноправие на всички 
малцинства”, се казва в писмото.

Доколкото не се удовлетвори искът на таксистите, те оп
овестяват едночасова предупредителна блокада на магистрал
ното шосе на 21 септември т.г.

Доколкото до 28 септември искът не бъде решен поло
жително, те са готови да направят пълна блокада на магис
тралното шосе наблизо до граничния преход "Градина”.

Отвореното писмо е изпратено и до министъра за национ
алните малцинства и етнически общности на Югославия и до 
министъра на съобщенията и телекомуникациите.

ни на

на 10 юли 1946 година, когато ед
вам да беше 
дини.

започн- навършил 20 го-п в

Представители на борческа
та организация в общината всяка 
година по случай 8 септември - 
Деня на освобождението на Бо
силеградско полагат цветя на 
гроба му в босилеградските гро
бища.

на-

година
Сашо стана учител в с. Божица, 
по-точно в махала Златанови.

В детството си живял

се отли-

идеи, в тежки
условия. Тежко се разболял, ле
кували го, но цяр нямало. Мла
дият партизанин и учител почина

С. Евтимов

ПРИКЛЮЧВАТ ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕТРАНСЛА
ТОР В ЮЖНАТА ЧАСТ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

МАЛЦИНСТВАТА ПОДСИГУРИ 200 000
ДИНАРА

което

Приключват подготовките за изграждане на ТВ- 
ретранслатор в южната част на Босилеградска об
щина, чиито домакинства са в триъгълника между 
югославско-българската и югославско-македонска
та граница и които все още не могат да следят про
грамите на РТС.

Според утвърдената програма Общинският съ
вет е разширил пътя до местността Тънки рид. къ
дето ще бъде издигнат ретранслаторът, поел е и за
дачата да изгради къщичка за съоръженията и да 
подсигури ток. Местното население оказва помощ в 
работна ръка, а РТС ще подсигури и ще монтира 
съоръженията.

Миле Миленов, председател на ОС, казва, че ре
ализирането на задачата се е забавило поради повече 
затруднения, но се очаква "всичко да бъде готово до 
два месеца”.

- Стълбове за низкотокова мрежа на раздалечи- 
на от 650 метра са откарани и се очаква в събота и 
неделя да бъдат побити. Ще подсигурим и жица, а 
няма да има проблеми и с изграждането на къщич
ката. Сега всичко ще е по-лесно, понеже за целта 
съюзното Министерство за национални малцинства 
подсигури 200 хиляди динара.

А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРИКЛЮЧВА 
ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

В.Б. НОВО САМООБЛАГАНЕ - 
ОТ СРЕДАТА НА МЕСЕЦА?”МОБТЕЛ” ПРОДЪЛЖАВА ПОДГОТОВКИТЕ 

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЯ - Досегашното изясняване в селата показа, че над 50 на сто от 
общия брой пълнолетни граждани настояват да се въведе парич
ното самооблагане, казва Велин Стоичков, н.д. секретар на Об
щинския съветВ първия етап с мобилни телефони ще могат да се служат хората в Босилеград и околните му села, а 

сетне ще се създават технически условия за покриване на цялата община

"Мобтел”, който действа 
става на Компанията "Братята Ка- 
рич”. продължава подготовките за 
прокарване на мобилна телефон
на система в Босилеградска общи
на. Извършени са проучвания, из
готвен проект и набавен 
хнически апарати и съоръжения.
Наред е да се построи антенски ст
ълб и къщичка за съоръжения в 
Паралово и да се монтират съо
ръжения на Бесна кобила и на Ра-

В местните общности в Босилеградска община приключва изяс
няването на пълнолетните граждани за въвеждане на ново парично 
петгодишно самооблагане. Велин Стоичков, изпълняващ длъжността 
секретар на Общинския съвет, казва, че писменото изясняване не е 
приключило само в няколко селища, сред които и в Ресен, Раднчевци и 
Босилеград.

-Досегашното изясняване в селата показа, че над 50 на сто от общия 
брой пълнолетни граждани настояват да се въведе паричното само
облагане, казва Стоичков, като се надява да го приемат и хората в 
Босилеград.

Според проекта на Общинския съвет, в предстоящите пет години 
работниците и пенсионерите ще отделят по 1,5 на сто от заплатите и 
пенсиите си (пенсионерите с най-ниски пенсии са освободени от зап
лащане), селскостопанските производители по 5 на сто върху кадас
тралния доход, а занаятчиите и останалите частници по 2 процента от 
заработките си. По тоя начин се очаква да се съберат около 19 500 000

казва, че стълбът и къщичката в 
Рамни дел са приспособени и го
тови да поемат съоръженията, а в 
Паралово, в местността Опалье- 
ница, са решени имуществено-юр
идическите въпроси и до един ме
сец трявба да се изгради стълб и 
къщичка за съоръжения.

Стоилков казва, че "Мобтел” е 
набавил необходимите съоръжен
ия, така че не се очакват по-се- 
риозии проблеми. Но понеже това 
е относително голямо капиталовл
ожение, инвеститорът планира по
криването на общината с мобилна 
телефиния да стане етапно. В се
гашния, пръв етап със сигнали ще 
бъдат покрити Босилеград и окол
ните му села, а се очаква след това 
да започнат подготовките и за ос
таналата част на общината.

Кога точно ще бъде завършен 
първият етап до момента не е из
вестно.

мни дел. край Босилеград.
Мобилната телекомуникация 

направила договор с РТС да ползва 
стълба и нейни обекти на Бесна 
кобила, където да монтира необ
ходимите съоръжения. Оттам сиг-

в съ-

налите ще се препращат до пре- 
предавател в Паралово, а след то
ва до съществуващия антенски ст
ълб в Рамни дел. Живко Стоилков, 
строителен инжинер в ОС, който 
тук е "дясната ръка” на "Мобтел”,

са те-

КАДРОВА СМЯНА В БОСИЛЕГРАДСКИ 
"АВТОТРАНСПОРТ"

ДРАГАН КРУМОВ ИЗБРАН 
ЗА ВРЕМЕНЕН ДИРЕКТОР

динара.
. Сегашната общинска власт планира средствата от самооблагането 

да се ползват за изграждане и поддържане на обекти от общ интерес: 
селски пътища, телефонизация на селата, изграждане на ТВ-ретранс- 
латори, водопровод, канализация и улици, като и за мост в Босилеград.

В ОС смятат, че изясняването тези дни ще приключи, така че е 
възможно новото самооблагане да се прилага вече от средата на ме-"Автотранспорт” в Бо-Членовете на Управителния съвет 

силеград на заседание в сряда избраха Драган Крумов, дипломиран 
съобщения, за изпълняващ длъжността директор на

на сеца.
В.Б.

В.Б.инжинер по
фирмата. Преди това те гласуваха недоверие на досегашния дирек
тор Стефан Рангелов, понеже не бяха доволни от досегашната му

ТРИ”мРе™ заседание на съвета и на Скупщината на пред
приятието. на което присъстваха и представители на Общинския 
с-ьвет беше подчертано, че фирмата се намира в небивало тежко 
положение. Загубата след първото тримесечие на годината възлиза 

над 4 600 000 динара, заплатите са нередовни и средно възлизат на 
д « Г конкуренцията от страна на

ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ЕДНА АСФАЛТИРАНА УЛИЦА
тие "Нискоградня” от Пирот трябваше да 
покажат истинско умение и милиметрова точност.

Средствата за уреждане на улица "Граничар" 
(315 хиляди динара) са обезпечени от 
самооблагане и общинския бюджет.

А що се отнася до скептиците, един, който 
между другото не подписа за самооблагането, бе
ше обещал агне ако тази улицата бъде асфалти
рана. Агне, разбира се, не даде, скъпо е, но поне 
по бира можеше. А,т*

Когато става дума за уреждането на улиците 
Димитровград, винаги има скептици по отношение на 
това дали те ще бъдат направени или не. Но въпреки 
всичко те се уреждат.

Такъв е случаят с една малка уличка близо до 
казармата, която дали поради близостта на казар
мата или пък съвпадението е случайно, се нарича 
"Граничар”. Дълга е около 80 метра, а широка едвам 
три. За да промъкнат специалната машина за асфал
тиране, работниците от специализираното предприя-

в
на

"Единство^^^В Д ня  ̂^доте^анмата организираност не гарантира,

46 ОигКрумов се очаква ,'както'беше подчертано на заседанието 
установи сътрудничество с общин-

местното

на Управителния съвет, да
От нея се очаква да окаже конкретна помощ заската влас. 

съживяване на предприятието.
В.Б.
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СЕЛЯНИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКО ПАК СА ЗАКЪСАЛИ ОТ 
"ГЛИГАНСКАТА НАПАСТ" НОВИНИ ОТ БУРЕЛА

* През това лято с общинския багер бяха ремонтирани 
около 80 на сто от пътищата в Драговита. Беше 
предвидено с машината да се уредят всичките пътища, 
но това не стана, защото тя аварира.
Както узнахме от Веля Колев, драговитчанин, 
понастоящем живеещ в Димитровград, жителите на 
селото ще настояват след извършената поправка на 
багера да се завърши възстановяването на всичките 
пътища.
* Представители на димитровградските села Драговита 
и Поганово са установили контакти с една млекарска 
фирма от Крупъц (Пиротско), която е заинтересована да 
изкупва мляко от производителите в двете посочени 
села.
Дали ще се стигне до конкретен договор между двете 
страни, засега е трудно да се оцени, изтъкват пред 
"Братство" жители на Драговита и Поганово.
Както се преценява, в двете села ежедневно би могло 
да се събире между 400 и 500 литра мляко.

ДИВИ СВИНЕ ПРАВЯТ ГОЛЕМИ ЩЕТИ
Слппчо Миланов, председател на УС на ловното сдружение в Босилеград: - Хората, претърпели щета, 
могат да получат компенсация при условие, че са предприели защитни мерки, влючително и да са 
оградили площите с картофи

Селяните в Босилегрпдска община пак са при
нудени да защитават тазгодишната реколта, пре
ди всичко картофите, от глигани. Особени щети 
търпят хората в планинските села, в които все 
по-малко има хора, така че на хищниците почти 
нищо не им пречи да владеят празните простран
ства. Селяни казват, че диви свине толкова се 
навъдили, че няма правило кога картофите ще 
пострадат - дали през пролетта, кога то ги засаж
дат или когато трявба да ги вадят.

Хората, претърпели щета, се оплакват и тър
сят помощ от Общинския съвет и от ловното 
сдружение "Сокол" в Босилеград. Досега десет
ина души поискали от ловното да им плати ще
тите. Най-голяма щета претърпял Славчо Илиев 
от Г. Лиснна, на конто сдруженоето платило 4 
хиляди динара. Щетата била преценена и при по
вече от останалите. Хората обаче пак са изпра
вени пред проблем - кой да им я плати?

- Общината трябва да вземе решение 
какво трявба да предприемат селяните, за да за
щитят имуществата си от дивеч. Общината обаче 
няма такъв документ, така че сега целокупният 
проблем падна на плещите па сдружението ни, 
казва Славчо Миланов, председател на Управи
телния съвет на ловното сдружение "Сокол".

Той пояснява, че хората навреме трябва да пре
дприемат защитни мерки и навреме, най-късно 24 
часа след щетата, да осведомят ловното сдру

жение. В напътствието за предприемане на мерки 
за осуетяване на щети от дивеч, което 1994 година 
приело Министерството за селско стопанство, е 
посочено, че собствениците на градинарски и зър
нени култури трявба да контролират имущест
вата си и да ги защитават. Защитата трявба да 
става чрез запалване на огън, охраняване с ку
чета, ограждане на площите и ир. Налага се поне 
вечер и сутрин да отидат до площите си.

- Щетата, продължава той, която направила 
защитената дивеч трявба да бъде компенсира от 
организацията, която стопанисва ловящото, в 
случая нашето сдружение, по при услове, че соб
ствениците преди това са предприели защитни 
мерки. Доколкото собственикът не се грижи за 
имуществото си, едва ли ще може да получи ком
пенсация. Ма нея ще може да разчита и ако не е 
предприел защитни мерки, само доколкото пло
щите му са в резервата.

По принцип хората, претърпели щети, не са 
доволни от общината н от ловното сдружение. 
Едни предвестяват, че ще поискат и съдебна за
щита.По думите на Миланов сдружението не мо
же само да се справи с проблема. Налага се, казва 
тон, част от отговорността да поеме и ОС. Още 
повече като се има предвид, че диви свине има все 
повече и че е възможно да се направят и по- 
големи щети.

Б. Д.

звонци
СИРЕНЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ

в село Звон-за това Новообразуваната пенсионерска организация 
ци, която действа към Сдружението на пенсионерите в град
Пирот, набави овчо сирене за своите членове от звонската 
земеделска кооперация "Ерма". Един килограм струва 180 
дии, а плащането става на 3 вноски. Качеството на сиренето е 
доста добро и пенсионерите са доволни.

УБИЛИ ВЪЛЧИЦА
Преди няколко дни през село Звонци на джипка бе про

карана убита вълчица.
Вълчицата са убили двама млади ловджии от село Студена 

в местността Пуста Ракита в планина Тумба.

В.Б.

[

Продължава 
телефонизацията 

на Забърдието
След като преди известно 

време в района на 
Забърдието, по-точно в 
селата край границата, бе 
поставена основната 
телефонна мрежа, тези дни 
започна да се реализира и 
секундарната, относно 
телефоните започнаха да 
“влизат" в домовете.
От някой ден "Телеком" 
Сърбия започна да подписва 
договори с жителите на село 
Пъртопопинци, които имат 
средства да платят 
инсталирането на телефонен 
номер в дома си. Първото 
"ало" вече тръгна и от 
Пъртопопинци към различни 
посоки.

В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА БАНЯ ЗА РЕКЛАМА
ГЪБАРИТЕ ПАК 

ТРЪГНАХА
През последните няколко години Звонска баня е все по- 

посетена от домашни и чуждестранни туристи. Затова част
ните вили по склоновете на Влашка планина "никнат" като 
гъби след дъжд и вече са над 80.

Една хазайка от град Пирот направила баня във вилата си. 
Когато дойдат гостите, тя ги въвежда в стаите с леглата, 
показва им кухнята и банята. Предварително им взима парите, 
а когато гостите искат да ползват банята, тя казва: - Банята е 
неупотребима, днес или утре ще дойде майстор да я поправи.

И така банята й служи само за реклама, а не и за къпане.

Нова гъбарска треска започна в Босилеградска об
щина. След пролетната "реколта”, която не беше кой 
знае колко богата, гъбарите пак се пръснаха из сел
ските синори. Берат главно манатарка, всъщност само 
тя се и изкупва от нзкупвателите.

Хората, които решили по тоя начин да увеличат 
семейния си бюджети, не са доволни от цената на която 
им плащат гъбите. Понастоящем изкупчиците съгласу
вали цените помежду си, така че килограм сурова ма
натарка плащат 150 динара. И това при условие да е 
първо качество. Доколкото гъбите са от второ или трето 
качество, което пак определят изкупчиците, тогава це
ната е 60, т.е. 20 динара!

Недоволствието си гъбарите обосновават с факта, че 
изкупвателната цена на манатарката сега била най-ни
ска в съотношение на последните няколко години. Каз-

ЯСЕНОВ ДЕЛ

ГРЪМ ЗАПАЛИ ПЛЕВНИК
През миналата седмица в село Ясенов дел гръм запали плев

ника на Дарко Йорданов в махала Понкинци. Хората се при
текоха на помощ и успяха да локализират пожара. И от Ба- 
бушница пристигнаха пожарникари.

Плевникът се намирал близо до къщите, но бързата интер
венция спаси къщите и цялата махала.

Местната общност поде акция да се помогне на семейството 
Йорданови.

ват, че преди три години за килограм сурова манатарка 
изкупчиците плащали от 110 до 125 динара. От тогава 
досега всичко повечекратно поскъпна, само реалната

В.Б.

А.Т.

цена на гъбите спадна. й. м
I*

НАШИ СЕЛА чешма с мраморна плоча в спомен на 24 души, заги- 
нали на пътя под полите на планината от 1949 до 

. „ 1969 година.
и&а*..,.-’ Барйе открай време имало пространни пасища.

Хората отглеждали многобройни стада овци. Кози 
нямало. Селяните правили хубаво сирене. Прочут 
майстор за кисело сирене бил дядо Владимир Раду
лов. Отглеждали и говеда, отначало "бунта”, след 
това "монтофонци" и "сименталци". Всяко домак-

БАРЙЕ
Планинското селище Бария съсседемрългарски до-

нгйвлезло в нахия-тели през 186(^год1-
* Краище, Кюстендилска^казаП5~него пръв се заселил 
: някой Стоица от Долна Любата. Селото е скътано
* североизточните склонове на Бесна кобила, която при-
• надлежи на Родопския планински масив. Бесна кобила
• доминира с връха си Уши с 1922 надморска височина. 
; Планината е водораздел на Южна Морава и Драгови-

* макинства и 68 я
В

инство имало кон или кобила, които улеснявали 
тежкия живот на хората. Днес ливадите остават 
неокосени, а по пространните пасища няма доби-
тък.

След Втората световна война е открито учили
ще, а учители били гимназисти от околните села. 
Освен момчета, се учили и момичета.От селото има 
много школувани хора, които днес живеят в Бо
силеград, Враня, Сурдулица и в много места в ст
раната и в бившите югорепублики. Миграцията 
обаче остави дълбока следа. Четирикласното учи
лище в селото беше първото закрито в общината 
поради липса на деца.

; щица. Богата е с руди.
След освобождението оттурците 1878 година Барйе 

| заедно със село Плоча влиза в община Мусул, по-късно 
” в община Долна Любата, Изворска околия. През 1910 

104 жител и,1953 - 180, 1961 - 164,

гребан в барските гробища. Неговият гроб е запазен до 
днес.:

В селото има повече прочути места. В местността 
Кулски камик, близо до махала Кула, са запазени ос
танки от римска средновековна мина. В местността 
Ороигрище, към върха на планината, още през турско 
време млади виели хора. Жените носили бели саи, а 
мъжете бели дрехи. В местността Гюбрище, край пътя 
Любата
възпоменателна горичка и построена възпоменателна

I година Барйе имало
■ 1971 - 140, 1981 станали 82, а сега останали само 12!
■ През Барйе минава пътят Босилеград - Бесна кобила
* - Крива Фея, прокаран 1923 година от руски белог- 
: вардейци- Затова старите и днес го наричат "руско дж-
* адс”. Тогава починал един белогвардеец, конто бил по-

Бесна кобила - Крива Фея е засадена С. Евтимов
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В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
В ПЕТЪК В ДВОРА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

ВСИЧКИ ОЧАКВАТ ДА 

ИМ ОЛЕКНЕ ПРЕКРАСНА ЛИТЕРАТУРНА
ВЕЧЕРП реподавателите

сградата на училището се доизгражда и 
учителите са

ре-

В петък вечерта в двора 
на Народната библиотека в 
Димтировград бе проведена 
литературна вечер, в която 
участваха 30-ина поети и пи

сатели от Димитровград или 
но потекло от Димитровград
ския край.

Чути бяха произведения 
на: Снежана Илиева-Вида- 
нович, Властимир Вацев, Ми- 
лорад Геров, Зденка Тодоро
ва, Стефан Николов, Иван 
Царибродски, Петър Геров,
Велимир Костов, Слободан 
Кръстич, Денко Рангелов,
Борис Тодоров, Мила Васов,
Петър Гигов, Аца Новков,
Наташа Йоцева-Панич, д-р нен. Темите и мотивите се тура, което е обнадеждава- 
Симеон Васов, Венко Хрис- движеха в кръга на традицон- що.” 
тов, Зоран Димитров, Радко ното, в кръга на творческото 
Ставров, Пеца Манов, Татя- пресътворяване на битовото вестник поетесата Елизабета 
на Михайлова, Горан Игич, ежедневие. Имаше известно Георгиева, която участва в 
Мириян Миланов, Йелена бито-описателство, битовиз- срещата на Димитровград ски - 
Ранчева, Ивана Владимиро- т>м и един сантиментален те творци изтъкна, че я радва 
ва, Невенка Глоговац, Емил хленч по миналото, по рома- това, че след четири години 
Петров, Елизабета Георгие- нтиката на селото, по изчез- отново е могла да се срещне с 
ва, Даниела Петрова, както и ващото. 
на отсъстващия по болест 
Марин Младенов и трагично този, бих казал, преглед, но и страната и да чуе някои оттех- 

от публикуваните творби в ните по-нови творби. Геор- 
нашия печат ("Братство”, гиева, която работи в Народ- 
”Мост”) се вижда ново ната библиотека, от името на 

На наша молба да оцени поетично полезрение. Авто- организатора съжалява, че в 
литературната среща на кра- рите са опоетизирали и худо- срещата поради различни оп- 

жествено пресътворили и равдани причини не се вкючи-

вече две години
ремонтира, учениците и 

принудени да работят винаги след обед в сградата на 
основното училище. Надятгг се обаче, че ще им олекне след ка
то обучението започне в тяхното училище. Строителите на "Из
градил понастоящем се готвят да сложат покрива, но кога ще 
приключи ремонтирането и обзавеждането 

Антон Тончев, изпълняващ 
пята, казва, че тази година в 11 
Във всички

все още не е известно.
длъжността директор на гимназ- 
паралелки ще се учат 235 ученика, 

класове има по три паралелки, с изключение на трети, 
две. В първи клас се учат 65 ученика, за който останаха 

непопълнени 28 места. Той подчерта, че наскоро ще бъде 
и новосъздаденото общежитие

в който са

открито
за средношколци, което със сред- 

просветното министерство обзаведе Ученическият дом от 
Сурдулица. Затрудненията идват поради това, че домът 
е назначил хора, които ще работят в общежитието. Инак 
има

ства на
все още не 

в него
места за около 70 ученика, за конто са създадени хубави ус

ловия за живот и работа.
Преди известно време представители на Ученическия дом'зая- 

виха, че за престой и храна в общежитието учениците ще плащат 
около 800 динара на месец. Имайки предвид, че те досега толк

ова плащаха на хазаите само за квартира, цената е съвсем прием
лива, констатираха те.

ВНУШИТЕЛНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ:
Момент от срещата на димитровградските литературни творци

по

В късо изявление за нашия

В.Б.

В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В БОСИЛЕГРАД- 

СКА ОБЩИНА
творците, които живеят и 

Не само на тази среща, на творят във вътрешността наНАЙ-КРИТИЧНО Е В ТРИ 

СЕЛА загиналата преди няколко го
дини поетеса Биляна Цветко
ва—Антова.

През тази учебна година 
в основното училище в 
общината в 67 паралелки ще 
се учат около 830 ученика, с 
около 30 по-малко от лапи.
В първи клас ще се учат 103 
деца, от които 57 в Босиле
град, 21 в Ранчиловци, а 
останалите 25 в подведом
ствените училища в селата.

Новата учебна година в ос
новното училище в Босилеград 
и подведомствените му училища 
в селата започна навреме, но в 
една част от тях със затрудне
ния. Същите идват от факта, че 
някои училищни сгради са в ока-

евите писатели и тяхното тв
орчество въобще, професор най—обикновени неща. Те се ха всичките поканени творци. 
Властимир Вацев между дру- обръщат към спиритуално- По думите на Георгиева след- 
гото каза: "Впечатлен съм, то, към своето вътрешно аз. ващата среща на краевите 

Измъчва ги съвременното, писатели би трябвало да бъдече имаше творци от всички 
поколения. За отбелязване е, сблъсъците в обществото, организирана след четири го- 

които се рефлектират върху дини.че има творечески напредък, 
както на тези автори, които Организацията на проява- 

Впечатлен съм също така та бе на високо ниво.
човешката душа и психика.

пишат ма сръбски, така и на
тези, които пишат на българ- и от усъвършенстването на 
ски. Забелязах обаче, че уче- творците по отношение на литературните творци от на- 

изказа. Езикът (и сръбският, шия край, която организира 
и българският) са култивира- Народната библиотека. Пър

вата се прведе преди около 4

Това е втората среща на

циците творци пишат само на
сръбски език, за което те не 
носят вина. Отговорът на ни. Не се употребява само пъ

рвичното значение на дума- години на същото място.
За радост на почитателите навъпроса защо пишат само на 

този език е "прост”: те не са
научат български метафоричност и асоциатив- 

ност, както и композиционна 
слятост в творбите им. Да об
общим: чувства се влиянието 
на съвременната българска, 
сръбска и световна литера-

та, но има една разгадаема
художествената реч организа
торите оповестиха, че ще се ст
ремят срещите на димитровгра
дските летературни творци да 
станат традиционни.

могли да 
език в училищата.

Преди едно или две десе
тилетия мотивио-тематичн- 
ия обсег беше много по-стес-

..........д-—

Б. Д.
Горна Ръжана (Снимка: Александър Младенов)Училището в

рои, но то е само покрито.
- Налага сс просветното 

истсрство да подсигури нари и учи- 
завърши, казва Чи-

яно положение, което наред с КАТО
МАЛЪК

МОБИФОН

мин-
липсата на нагледни и други сре- 

допълиително обременя-дства
ва работата на учителите и уче- ПСЕ; к„то допуска възможност 
циците. "сега да се завърши попе едно по-

Методи Чилев, който от десет- мещепие, доколкото няма пари за 
изпълняващ длъжността целия обект”.

лището да сс
.V

Конструкторите в 
японската компания 
"Тошиба" направиха 
нов ръчен компютър, 
който нарекоха 

"Джинио". Новият уред е представен в 
седалището на компанията в Токио и по 
размерите си прилича на малък мобилен 
телефон.
"Джинио" има вграден чип от 206 мегахерца на 
"Интел" и използва оперативната система 
"\Упк)о«'5" предназначена за джобните компютри. 
Продажбата на новия миникомпютър ще започне 3 
през тоя месец и се очаква на пазара да бъдат 
изнасяни около десет холяди бройки месечно.

1ПП1ДНИС Не може вече дл сс отллга и 
в Г.

ил основното училище,директор
клзвл че повече училища трябва ремонтирането на училището
ла ее ремонтират, по засега няма ..............което, както бе оповесте-
фипансови възможности. но, трябваше да стане миналата го-

- В най-критично състояние еа дина. Покривът е толкова про- 
училищата в Горно Тлъмино, Гор- паднал, че се счупила и главната 
У Ръжана и Долна Лисина. В тях греда на тавана. - Ще трявба пез- 

' „бавно да се извърши ремонт на
обекта, като се подмени и покри- 

хойто необхоимият дървен 
набавен миналата го- 
и половината от ке-

/тпютт\
на

може да се работи и се 
спешно да ги ремонтира-

просто не 
налага -
ме, подчетрава той.

Директорът пояснява, че стро- материал е
ителиата инспекция още преди пя- дина, както
колко години заети....ла на станс „смилите. Министерството ще тря-

в Г. Тлъмино е бва да отпусне пари за останалите 
и за работата, казва

вът, за
■ч;

ви Ще, че сградата
започнала да се разпада и че е рис- керемиди . г
к вж в ися па учат дена. Очак- Минев, като подчертава, че са необ- 

проблемът да ес реши е ходими средства и за™ 
училище, покрива на училището в Д. лисина.ваше се 

изграждането 
което вече I...

- I на ново 
няколко години се от-
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НАЙ-РЕВНОСТНИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ В 
ДИМИТРОВГРАДСКО (4)ДИМИТРОВГРАДСКОТО 

КУЛТУРНО лято СИМЕОН СИМОВ: 

РЪКОВОДЯ СЕ от 

ИДЕЯТА ДА ПОМОГНА 

НА НЕЩАСТНИТЕ

I оку-що отиващото си лято н Димитровград свободно може да се провъзгласи за културно. В 
подкрепа па това са фактите за културните събития, случили се от май до септември т.г.

Безспорно културните събития през май започ
наха е гостуването на духовия оркестър от Велин
град, България. Днмитровградчаии определено имат 
слабост към такива оркестри (димитровградският ме 
действа), но още по-силно

На'28 юни Народната бмблотека. Цснт'ьрът за 
култура п основното училище организираха промо
ция па книгите."Зелената планета" на Татяна Ми
хаилови п "Разиграни сънища", поетични творби на 
учениците от осповмрто училище.

По повод 35-годшшшата ма списание "Мост" в 
Центъра за култура бе организирана литературна 
вечер с участието на поети от Димитровград, Ниш, 
Белград, Босилеград и София.

За пръв път в Димитровград на 3 юли т.г. се 
представиха двама босилеградскм художници - Але
ксандър Захариев и Станислав Тодоров, а също така 
с песни п танци и КХД от Босилеград.

Трето гостуване на "Подуяне блуз бенд" от 
София бе осьществено на 26 
юли. Концертът в организация 

бе изпе-

вълисние предизвика Между седемте жители на 
Димитровградска община, 
то са дали кръв 50 и повече пъ
ти е и Симеон Симов, продавач 
в магазина на "Търгокоон" н 
село Желюша.

За кръводаряването Симов 
казва, че това с I ю й-хума и мият 
жест. който един човек може да 
направи. За първи път Симеон е 
дарил' кръв през 1970 година, по 
време па войииклъка си.

Отговаряйки на въпроса ни 
докага ще бъде кръводарител,
Симов казва: - Все дока го мога, докато бъда здрав, ще давам 
кръв. Сега съм иа 50 години, а до 65-ата година, до която 
лекарите казват, че е желателно да се дава червената течност, 
имам още цели 15 години. Аз просто имам навик да давам кръв. 
От друга страна смятам, че човек на човека трябва да помага 
винаги, когато това е необходимо. Давайки кръв, мисля, че но 
най-добрия начин помагам на хората.

Симов е на мнение, че всеки човек, който е здрав.и способен 
трябва да дава кръв: - Ние, хората сме различни. Зная много 
хора, които са на мнение, че дадената кръв трябва да се плаща, 
както това е случай например в Германия. Австрия и някои 
други страни. Аз не бих се натоварвал с това как трябва да се 
уреди този въпрос, но бих изтъкнал, че лично на мен материал
ната страна на кръводаряването-не е значителна. Аз се ръко
водя от идея та да помогна на нещастните хора.

По въпроса за статута на многократните кръводарители у 
пас нашият събеседник има категорично становище: - Непре
менно трябва да се подобри статутът на многократните кръво
дарители н особено на тези, конто са дали кръв над 50 пъти. 
Смятам, че те заслужават з ова. Хубаво е, че се връчват награди 
на хора, кон то са дали кръв 5. 10. 25, 50 пъти» потрябва да се 
отиде и крачка напред. Ето например кръводарителите бп тр
ябвало да се възползват от множество пршшлеппм1рсдимно в 
здравната сфера. Това до голяма степен би повлияло па младите 
хора. конто но този начин биха се мотивирали да дават кръв. да 
бъдат многократни кръводарители и в крайна сметка да бъдат 
хуманни, солидарни, твърде полезни членове па нашето 
общество.

мажоретннят състав с оркестъра.
Вече на 23 май Центърът за култура п Димит

ровград н Хелзинкският комитет за защита правата 
на българите в Югославия

коп

нал ожба паорганизираха 
фотографии под названпе:"Старпят Цариброд през 
годините".Изложбата бе организирана в градската 
галерия.

На 24 май по повод Св.св. Кирил м Методий в 
съвместна организация па Центъра за култура, ос
новното училище И гимназията 
бе изнесена подходяща про
грама.
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Центъра за култура 
ссн в СЦ "Парк".

Началото на август, Илин
ден, бе отбелязано с голям ко
нцерт на Илия Луков от София в 
организация на КИЦ "Царибр
од", Центъра за култура и Спор
тния съюз па Димитровград.

В рамките на манифестация
та "Байктур”, която се проведе 
от 15 до 19 август бе открита из
ложба на фотографии на Мнле 
Антов. Студентският културен 
център от Ниш изпълни пиесата 
"Мурлии Мурло". имаше вечер 
на джазова музика в двора иа 
Народната библиотека и дпеко- 
вечер иа ливадите край Манас- 
тирчето. Бе организирана и лит
ературна вечер, а за малките 
любители на театъра бяха изне
сени "Ловджийските приказки”.

Краят на август мина под 
знака ма концерта на известния 
димитровградски певец Петър 
Гигов - Пегш и литературната 
вечер под название "Среща на 
красвп писатели от Димитров
град" в организация па Народ

ната библиотека, на която взеха участие литературни 
творци от Димитровградско.

Отделно място в културните събития на Ди
митровград безспорно заема деветият пореден пле
нер "Погановски манастир 2001" , който се проведе 
от първи до десети август. Откриването на пленера 
бе предшествано от изложба на художници от така 
наречения "Царнбродскн художествен кръг".

С една дума: богато културно лято в Димитров
град. Според събитията, които са в ход или се оп
овестяват, идва и богата културна есен.

на
На 25 май. в рамките ма дого

вора за съвместно сътрудни
чество. пред димитровградската 
публика се представиха фолк
лористите от Годеч и Драгоман. 
(България), както и от Димит
ровград с концерт под название 
"Нншавскн хоровод”.

И тази година, въпреки вси
чко, Димитровград взе активно 
участие в международния "Ден 
на предизвикателството". Това 
стана на 29 май. когато в рам
ките на многобройннте активно
сти днмтровградчанп имаха въз
можност да видят п представле
нието "Ловджийски приказки".

В началото иа юни. по-точно
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на 7 юни, любителите на театра
лното искуство видяха изявата 
на самодейците от град Ресавп- 
ца. които се представиха с ииеста 
"Веселият уикенд" в постановка 
на Борис Лазаров.

На 8 юни иа сцената в двора 
на основното училище с подхо-

У®.

“БОСИЛЕГРАД В ДИМИТРОВГРАД" 
Владимир Тамбурката свири на 

гъдулка
дяща програма се представиха 
ученици от училището "Народ
ните будители” от София. Гостуването им бе ор
ганизирано от Центъра за култура и КИЦ "Цари
брод“.

Вече на 12 юни в градската галерия се предста
виха учениците от основното училище с творбите си 
от областта иа изобразителното изкуство. Десет дни 
по-късно със своите графики в галерията се пред
стави Бранко Николов, ходожник от Димитровград, 
който живее в Ниш. а твори в Ниш и София.

На 26 юни в хола на Центъра за култура бе ор
ганизирана изложба на снимки на астролога - 
любител Славко Стоянов, който на гимназията дари

Б. Димитров
О В следващия брой: м-р Михаил Иванов и 

Георги Николов

телескоп. А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ИЛИЕВ В 
ПЛЕНЕРА 

ГАМЗИГРАД 
2001”

историческите процеси особено през последното столетие. Израз
ителна е близостта на психологичния модел на жителите на Босиле- 
градско и Димитровградско със съответния модел на гражданите на 
Лесковац, Враня. Пирот. Същевременно психологичният профил на 
един вранянец например е много по-различен от този на един шумади- 
нец и още по-различен от психологичния профил на един сърбин от 
Кран на.

Фундаментално значение за близостта на психологичните про
фили на сърбите от Южна Сърбия и хората от българското малцин
ство има почти еднаквата съдба, която са днктирали историческите 
процеси п превратности през последните няколко века. след това 
миграциите на населението през втората половина па XIX век (не 
трябва да се забравя същественото значение на продълженото при
съствие на Отоманската империя в югоизточната част на Сърбия), 
православното вероизповедание с почти еднакви обичаи и символи, 
както и многозначният характер на близкото или идентично потекло.

За хората^бт крайграничните области се използва и названието 
шопи (този израз се среща н в литературата от втората половина на 
XIX век). Не съществува рязка граница между, условно казано, сръб
ската популация и българската популация. Нацията сама по себе си е 
еититет без строго определени контури (може да се взаимопрониква 
с близки или подобни нации) и този факт релативнзнра коравата 
подялба на тези два нациоентитета. още повече, че те имат общи. 
еднакви или подобни културоложки. социологически, етнологичеекп 
и исторически характеристики. Много пъти стечението на актуал- 
ннте исторически обстоятелства е определяло кой от коя страна на 
границата ще живее, а актуалното разграничение се основава на 
политическо-стратегическото преразпределение от първата поло
вина на XX век.

Не на последно място, психологичната близост на сръбския и 
български национален еититет се дължи на идентичните и подобни 
опити, напластили се и пуснали дълбок корен в колективното и се
мейно подсъзнание, което отразяват архетнповете. Чрез тях във все
кидневния живот на съвременните хора от тези краища участват н 
митовете, символите и събитията от далечното минало.
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А КАКВО СЕ ДЪЛЖИ 

БЛИЗОСТТА НА 

БЪЛГАРИТЕ И 

СЪРБИТЕ?

Професионалният 
| димитровградски 

скулптор Димитър 
I Илиев участва в

художествен 
"Гамзиград 

2001", който се 
проведе от 20 до 30 
август в

, Гамзиградска баня 
край Зайчар. 
"Приятно ми беше на 
пленера. Що се 

| отнася до
участниците, мога да 
кажа, че имаше много 
добри художници", 
заяви пред нашия _ 
вестник Илиев, който 
на организаторите 
остави 6 свои творби.

осмия
плен!

ер
Времето пред нас и още повече неизбежните нови, по-различни и 

много по-аналнтнчнп подходи, освободени от идеологическите, диев-
нополитическп и други пристрастия, ще излъчат много по-релеваи- 
тии обяснения за.голям брой феномени в нашето общество. 

Интересен е фактът, че у нас не съществува задълбочена мул
тидисциплинарна студия за характерностите и психологичния про
фил на населението в крайграничните области на Югоизточна Сър
бия. Когато се прочете един интереси трудна уважаемия професор в 
Белградския университет д-р Йован Марич за сръбската нация, който 
се обляга на мнозина автори с различен профил, от Цвинч до Двор- 
никовнч, срещу въпроса: "Какви сме ние. сърбите?” неизбежно 

въпросът какви сме ние. хората от българското малцин
ство, п има ли съществени разлики във функционирането на тези 
тясно свързани национални ентитети. които по стечение на ис- 

обстоятелства живеят заедно и са подложени на нап-

:

възниква:
торпческите 
различни интеракции?

По мое мнение отговорът на втория въпрос гласи: няма. 
Съществуващите разлики се основават не на националния характер 
на двата ентнтета. а на изходните позиции, които са определени отБ. Д. - Слеуиа -
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ДУХОВИ^Т2ОРГК Дт^оИиНлА,ТА НА ЦАрИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ 
ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР НА ЦАРИБРОДСКАТА ГИМНАЗИЯ (1943-1950) БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (12)

БОГАТА
КУЛТУРНА
ДЕЙНОСТ

ПРОСВЕТНИЯТ МИНИСТЪР 

БОРИС ЙОЦОВ В ЦАРИБРОД
Преди шестдесет години, ка- •• -г-хлжша:

...

®1!
кто впрочем н днес, министри и 
други високи представители 
властта не са били чести гости 
Цариброд. Затова вестта, която 
през късната есен на 1943 година ^ 
се-разширила из града, че ирос- 

министър на България, 
професор Борис Йоцов ще 
ти Царпбродската смесена гим
назия
кп", предизвикала голям

По това време учителите бяха инициатори и носители на кул
турно-забавния живот- в селата. В центъра на селото и в- по- 
големите махали организирахме различни вечеринки и забави 
предимно по случаи по-важните държавни и други празници - 29 
ноември,22 декември. Нова година, Осми март. Първи май... Дясна 
ръка в тази дейност ми беше моят колега Борис Караджов, 
завършил учителска школа в Цариброд, но не зная поради какви 
причини през учебната 1952/53 г. не беше назначен за учител в пито 
едно място в общината, както и Ставре Иванов, Евтим Христов и 
Ставре Лещарскн. На импровизирани сцени мои ученици и 
младежи от селото изпълняваха подходящи култури и-литера- 
турни програми от едноактовкп и рецитации, а след това - танцове 
с кеманета и устна хармоника.

.Ана
на

ИМЩ
■* шчкшшветипят

посе-
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не само при учителите и учени- 55®«Нищ
Цпте, но п при гражданите на Ца- || 
риброд. От спомените на Ранко 
Соколов, по това Ядж СРЕДНОШКОЛЦИТЕвреме ученик 
на IV гимназиален клас, на Лилия А Особено интересни 

програми се 
организираха по случай 
тогавашния армейски 
празник - 22 декември. 
По този повод 
най-напред посещавахме 
граничните застави, а 
след това в сградата на 
бистърското училище се 
организираше 
културно-забавна 
програма, в която освен 
учениците и младежта 
участваха и граничари. 
Тези събирания бяха 
удобни и за взаимното 
запознаване с младите 
войници, мнозина от 
които именно там 
избираха бъдещите си 
съпруги,

Тук, в двора на Гимназията, към министъра Борис Йоцов бе 
отправена молба за ученическа музика

Когато ш ш ш за времето 
прекарано в Ярспшпк никак не 
мога да отмина младежите п 
девойките от това село, които се 
учеха в босилеградската гим
назия. Те елмошшциатнвно бяха 
организирали драматична и ре- 
цптаторска секция, както и сек
ция по соло пеене. По случай 
всеки държавен н верски 
празник те изнасяха и собствени 
програми пред съселяните си.
На Великден 1952 година те 
изнесоха прекрасна програма в 
училищния двор в Ярешник. На 
импровизираната сцена те се 
представиха с няколко реци
тации, соло песни и едноак- 
товкпте ”Тн ще се ожениш с 
баба” п ”Кой счупи дръвцата”.
Като артисти тогава се предста
виха Лейка Караджова, Невена Сотирова, Симеон Караджов, Ан
гел Иванов, Владимир Стоянов, Милан Николов. Благородна 
Стоянова и други. Майсторството на младите актьори беше възна
градено с бурни аплодисменти от събралите се селяни.

Нейкова, която за това събитие 
писа във вестник "Братство” 
преди няколко години и други свидетели, в 
състояние сме подробно да опишем посещението 
н представим атмосферата, в която протичало. 
Ще се окаже, че за духовия оркестър на гимназ
ията то е от историческо значение, макар че 
самото посещение изобщо не е

общуване 'бил заповедния, било изключителна 
рядкост. Така учениците от VII гимназиален клас 
Тодор Колев н Богомил Асенов били реабилти- 
ранн лично от министъра на народната просвета 
професор Борис Йоцов.

И докато Министърът се занимавал с дваматаимало това
изключени ученици, от една друга група граж
дани, които до тогава помежду си нещо живо раз
говаряли, подтиквайки един другиго към минис
търа, някой се провикнал: "Искаме ученическа 
музика, господин министре!”

Изненадан от тоя неочакван иск. министърът 
се обърнал към групата, от която идвали тези 
думи. търсейки с погеда си лицето, което му ги 
беше отправило и конто, в знак на одобряване, 
били поздравени с продължително ръкопляска
не. От групата се отделил и накуцвайки към мин
истъра бавно тръгнал бай Жорж - Георги Гай
даров. известния царибродски цигулар и часовни
кар. Ръкувал се с министъра и му се представил.

- Уважаеми господин министре, извинявайте, 
че така спонтанно и ненадейно ви отправихме 
молба по един твърде сериозен въпрос, с който 
вероя тно Вие не сте имали намерение да се зани
мавате днес - обърнал се към министъра Жорж 
Гайдаров. - Преди двадесетина години тук беше 
стацнонпраи 25-и драгомански полк със своя вое
нен духов оркестър, който имаше чести концерти 
за гражданите. Мие, царибродчаии, обичаме муз
иката, особено духовата. По нашите села отдавна 
има селска духова музика. Тук хората 
тливи, музикални, бързо учат. Знаеме, че в

предназначение н цел.
В деня на посещението, 17 октомври 1943 го

дина, всички гимназисти били построени по кла
сове в двора на Гимназията, очаквайки високия 
гост. Спретнато облечени в ученически унифор
ми, закопчани, ебели якички и номограми на шап
ките. леко развълнувани, почти шепнешком раз
говаряли помежду си. Встрани от ученическите 
редове около големите кестени били застанали 
насъбралите се граждани и представители на мес
тната власт, любопитно очаквайки министъра, 
който вече бил пристигнал в сградата на гимназ
ията, където разговарял с директора Иван Григ
оров. Излизайки от сградата, те застанали на пло
щадката пред вратата, откъдето директорът пре
дставил министъра п произнесъл кратко поздра
вително слово, което учениците дочакали с гръм
ко "ура”, а насъбралите се граждани с продължи
телно ръкопляскане. Министърът също произ
несъл слово, в което особено наблегнал за зада-
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ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ НА ОКОЛИЙСКОТО И 
РАЙОННО СДРУЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Веднъж в месеца в Босилеград се провеждаха събрания на ок
олийското сдружение на учителите, на конто се обсъждаше рабо- 

учптелнте не само в училищата, но и в общество но-
време.

Министър Йоцов, човек на среден ръст, из
искано облечен, леко усмихнат и с дружелюбно 
държание, още в първите минути успял да предиз
вика общи симпатии п добро настроение. Мпна-

чите по това
тата на
политическите организации и културно-забавния живот в средата, 

учнтелствуваха. Трябва да посоча, че тези срещи бяхав коятоса талаи-
задължптелии за всички учители и представляваха голяма труд
ност за колегите ми, конто, както и аз учнтелствуваха в най-от- 
далеченнте от околийския център села. Преди всичко налагаше се

майки край наел,бралите се граждани, те гласно го 
приветствали с думите: Добре дошъл, господин 
министре!”, а той усмихнат им отговорил с леки 
поклони. Заедно с директора тръгнали но про
тежение на ученическите редове, спирайки 
време на време като министърът задавал въп
роси на учениците във връзка с условията, при 
конто се провежда учебният процес, условията, 
при които учениците живеят и подобно.

Кога го завършил прегледа па учениците, мин
истърът бил заобиколен от група граждани, кои- 

Забелязвайки дружелюб- 
му настроение, бай Кольо Живков, майстор 

обущар, го попитал дали може да отправи една 
молба към него, на което мппстърът кимнал лог- 
върдптелно с глава. Бай Кольо му обяснил, че две 
Пелин момчета преди известно време били изк- 

гимназията поради някои дисципли
нарни провинения, но гражданството смятало, че 
те би могли да се поправят, защотсуса още млади 

момче тата да бъдат възтановени и да лро-

България в някои училища вече има ученическа 
духова музика. С маестро Тодор Паумов, 
лмайстора на военния оркестър, често разисква
хме по тоя въпрос. Той също смяташе, че тук има 

ученическа духова музика, а 
когато напускаше Цариброд на нас от музикал
ния ансамбъл, който той беше оформил, ни вмени 
в дълг да се застъпваме за осъществяване на иде- 

ученически духов оркестър, който да иро-

капе-
да отиваме в Босилеград пеша, защото тогава нямаше никакво 

на хората, независимо от атмосферни теорганизирано превозване 
условия - по дъждове и снеговалежи, през преспи и виелици. Това 

в редовната ни дейност, така че в такива случаи никой от
се (уг

оили и таланти за
влизаше
нас не получаваше командировъчни пари.

Едно от тях никога няма да бъде заличено от спомените ми. 
Беше събота в началото на януари 1953 година. Денят беше 

След събранието в Босилеград отбих се да иреиощувамяз а за
дължи вече създадената традиция в духовата муз- слъичев.

при родители те си в Гложе. Хубаво, ама през нощта срещу иеделоя 
наваля голям сняг,- около половин метър, раздуха се силен вятър, 
който не даваше очи да се отворят. Какво да правя - в понеделник 
трябва да съм в училището в Ярешник! Принудих се да ангажирам 
по-стария си брат да ме придружи поне една част от пътя. С него 
стигнахме до Църиощнца, откъдето той се върна назад, 
продължих през пресните на Църноок. От Гложпе до Ярешник

мка.
внимателно изслушал обяснениетото се ръкували с пето. Министърът

на Жорж Гайдаров към молбата за ученическа муз
ика. Не дал никакво обещаие, но казал, че сериозно

мото

ще обмисли този въпрос.
От този момент не само учениците от гимназията, 

били завладяни от идеята за уче
но този

а аз
но и гражданите 
ническата музика. Навсякъде се разисквало 

Спомените за военния оркестър с пътувах повече от седем часа.
Освен околийските, всеки месец се провеждаха и районни 

съвещания на учителите. В моя - Бистърски.т.е.Тлъммиски район, 
освен Ярешник. влизаха и селата Назърица, Доганица, Рнкачепо, 
Бистър; Горно и ДолиоТлъмино, Караманнца, Голеш и Жеравпио. 
Паралелно с общите политически темп, на тези събрания се 
обсъждаха и практически въпроси, а се изнасяха и уроци пред 
децата. Поради това всяко поредно събрание се провеждаше в 
друго училище, така че обиколихме всички училища в района. На 
тези сбирки всички отивахме много но-радушно, отколкото на 
околийските. Причината беше не само защото не трябваше пеша 
да се ходи 20-30 п повече километра, както до Босилеград, а запия о 
почти всички бяхме млади хора и всяко такова събиране 
приключваше с малка колегиална забава.

ОЖИВЯЛ II.лючони от въпрос.
любовта към духовата музика ставала все по-голяма.

Наскоро след визитата на министъра, ог Минис
терството на народната просвета на България до ди- 

гимиазията пристигнало писмо, в коетои моли
дължат образованието си. Министърът се обър- 

директора, интересувайки се какви про
винения са направили учениците 
съдбата им. В същия момен т наказаните ученици 
били изтикани към министъра, здрависали

след кратък разговор той им съобщил, че

ректора на
министърът го викал с още представители на учи
лището да дойдат при него по въпроса за музиката. 
Така в уговорения ден той, с учителката по пение 
Галина Нейкова и учениците Михаил Нейков и Кит- 

кабинета на професор Борис

мил към
и каква е сега

се с ка Дончева се озовали 
Йоцов. Министърът ги приел сърдечно и след кра
тък разговор им съобщил радостната вест, че Цари- 
бродската смесена гимназия ще има ученически ду
хов оркестър. Новината като светкавица се разпро
странила из града. Всички живеели в очакване да. 
пристигнат инструментите.

в

него и
се възста повя вит като ученици и че още от след- 

могат дя започнат редовните си зяпащия ден 
пятия.

- Целунете ръка на министъра - повикал някой 
останали дълбоко впеча- Подготвил: Венко Димитровот гражданите, които 

тлей и от този жест на човещина - нещо, което п
тон на

-Слеуви-О В следващия брой: Инструментите пристигат 
- оркестърът заживява Iсурови времена, когато нормалниятези
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ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
Обмислено добре, на 

дело - лошо
Обостоя гелството, че най-се- 

е стъпил върху собствени 
крака не донесе на Панчич об
лекчение. "По времето, 
бях провъзгласен за лекар, ни то 
бушуваше война, нмто се устро
йваха експедиции, та да се прио
бщя към тях. Не оставаше друго 
освен да се определя или за дър
жавна служба, или за частна 
практика" - спомняше си Пан
чич. В записката той не упоме
нава и третата опция, която ин
ак срамежливо прикриваше - да 
се отдаде на ириродоизследова- 
телска дейност.

Разтерзаваше се към коя от 
очертаващите се пред него ви
зии да се преклони, а да не стори 
опущение. Претегляше доброто 
и лошото на всяко решение, тъ
рсеше мненията на приятели и 
познати. Междувременно джо
бовете му се ноизпразниха.

- Дали да стъпя на държавна 
служба и си килна шапката? 
Ами! Аз да се покоря на една 
надменна австро-унгарска вла
ст, която не позволи в училища
та и черквата да се чуе родна 
реч,- която систематически пре
небрегва и се подсмива на славя
нската кауза! Да потъна в ти
нята на бюрократическата праз
нота? Никога!

Без жалене и патетика Панч-

Конкурснцията бе безмилостна, 
приход изостана. Начинанието 
бе обмислено добре, но претър
пя провал.

Две години приказен 
живот

Животът често инсцеиира ре
зки изменения в хода на съби
тията. И в живота на Панчич се 
случи обрат. Две богаташки се
мейства от Рукберг в северен 
Банат, Хофман и Медерщах, тъ
рсеха гувернант за своите деца - 
ученици. Условията бяха твърде 
привлекателни - солидно годиш
но възнаграждение, безплатна 
храна и квартира, достатъчно 
свободно време и редица други 
удобства.

Без мръвка изкачване Панч
ич пое длъжността, тя в дадения 
момент представляваше единст
вената сламка на спасението от 
положението, в което бе попад
нал. В ролята на домашен лекар 
и домашен учител Панчич пре

кара в Рукбергдве години,ковк
ото децата да завършат школу
ване. През свободното си време 
неуморимо обикаляше околни
те предели и усърдно събираше 
билки, минерали и късчета ска
лни пластове. Правеше и пове- 
чедиевии екскурзии на Карпати
те, до Хацешката долина, Дели- 
блатския пясък в Южен Банат, 
до Казан на Дунава и други ин
тересни места. "Там, в Рукберг, 
прекарах двете иай-мирии и най- 
щастливи години от моя живот” 
- разказваше по-късно Панчич.

Раздялата с благородните ха
зяи бе сърдечна. Спестил значи
телна сума, Панчич реши да се 
завърне в Госпич при жупника 
Гъргур и да възобнови връзките 
с рода га си в Утрини. Да предъ- 
хие, да направи равносметка, да 
обмисли бъдещите стъпки, да 
събере билки от Приморието...

Дон Гъргур се искрсно зарад
ва на племенника. Гордееше се с 
него. Затова, щом Панчич отк-

тне

когато

Останки от запустялата родна къща на Панчич в Угрини

си без парични средства. Няма 
да Ти навреди ако приемеш до
пълнителен подарък и от мен. 
Да се чувстваш сигурен в чужда 
среда. Не се знае какви изпита
ния ще те съблазняват във Ви
ена.

ровено му изложи плана да за
мине за Виена на усъвършенст
ване и обработка на насъбрани
те по Банат, Лика и Велеби г би
лки, чичо Гъргур одобрително 
кимна с глава.

- Отивай, момче, така Те ис
кам! Ти ми доказа, че си трудо
любив и че тачиш наклонност 
към науката. Но знай определ
яш се за трънливо и, в матери
ално отношение, скромно би
тие. Въпреки всичко то ще Ти 
достави много душевни наслади 
и признания... Сега, разбрах, не

Поддръжката на покровите
ля разгали Панчич и той мъл
ком обеща, че не ще разочарова 
стареца. За Виена Панчич зами
на с повишено самочувствие.

Протоко(ко)лирал: С. К. 
С В следващия брой: Панчич 

става гражданин на Сърбия

ич се отърва от помислите за чи
новническа кариера. Гнусеше се 
от възможността да се превърне 
в съучастник на ония, които тор
мозеха и плячкосваха простия 
народ и то под закрилата на ад
министративни постановления.

- Добре, ненавиждам чинов- 
ничеството! Защо не си остана 
привързан към интимния идеал 
- научните занятия? Привлека
телно, ала несъвместимо с евен
туални семейни обязаности и 
спокойно ежедневие. И надали 
намерението ми ще се понрави 
на чичо Гъргур. Наистина, той 
бе завидно философско-богос
ловски подготвен, та допускаше 
и на други да се доберат до Би
совете на науката. Обаче, не ка
то крайно стремление, току пре- 
дусловие и подготовка за непос
редствена помощ на неукия на
род.

ПИКНИК Традицията да се излиза на Пикник край царибродското манастирче Св. Димитър е много стара. 
Ляво: Група царибродчани между I и II св. война - Мирко Църни, Крум Пула, Гоша Соколов и др.(1933 г.)

Дясно: Закуска 1938 г - Личко, Борис, Петър, Крум и др.
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КРЪСТОСЛОВИЦА 79 Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Репутация

(син.). 6. Столицата на Хърватия. 
11. Голям плавателен съд. 12. 
Химически елемент. 14. Марка ру
ски въртолети. 15. Арабски княз. 
16. Летец (син.). 17. Марка руски 
бойни самолети. 18. Полско цвете. 
19. Пощенска пратка. 20. Гъста ка

палата не болно място. 21.

2 3 4 5 6 7 81 9 Ю
3€ 3€

И 12 Б 14
3€ 3€

16Б 17
3€ 3€

1918 20ша за
Марка руски самолети. 22. Отвес
на като стълб града. 23. Морски 
разбойник. 24. Летателен апарат. 
25. Подслон за автомобили. 26. Съ-

зе 3€
Панчич не забравяше после

дния тягостен удар, когато Гъ
ргур се усъмни в неговата безук- 
оризненост. Макар загладен, ук
орът издълба парлива бразда в 
самочувствието на младия Пан
чич. Той даже си втълпи дека му

22211 23
зе зе

24 25коне. 27. Автомобил за 3€ 3€ 3€стезател с
състезания във "Формула 1". 29. 
Радиолокатор. 30. Название за из- 

глина. 32. Голяма
26 27 28

3€зе 3€делия от печена 
кражба. 33. Буквално предаден те
кст. 34. Орган на обонянието. 35. 
Вечерна танцова забава. 36. Холан
дски шахматист Ян. 37. Съд за къ-

е писано да понася незаслужени 
страдания.

- Значи, изборът се свежда 
към средното допустимо - обза
веждане на амбулатория и отда
ване на частна лекарска прак-

3029 31
3§

3332 34
3€ зе

пане.
3635 37тика. Отвесно: 1. Голямо литератур

но произведение. 2. Името на фре
нския футболист Кантона. 3. Юж
ен плод. 4.-Река в Сибир. 5. Не
наситен въглеводород — горлив газ. 
6. Град в Източна Сърбия. 7. Фут
болен термин. 8. Грам (еъкр.). 9. 
Управа и прислуга на параход. 10. 
Марка хърватски шевни машини. 
11. Името на водача на "Младотур- 
ската революция" Ататюрк. 13.

3€ 3€Макар неохотно, Панчич нае 
подходящи помещения наблизо 
до Гергелез-Баня край Будим и 
стана да изчаква клиенти. Напр
азно! Не' вървеше! Пациенти не 
ее явяваха, а и ония, които над- 

ординацията бяха бед- 
елитаибо-

33.Къса дреха, без ръкави. 16. Силен 27. Гръцка буква. 28. Метален сейф. (син.). 31. Мярка за тежест, 
проливен дъжд. 17. Аргентински 29. Обезправен човек. 30. Отбор Цветко Иванов, 
футболист Диего Армандо. 19. Ма
лко помещение в жилище. 20. Ай- Поради технически причини кръстосяовката в миналия 
рически поет. 22. Столицата на Се- брой беше нерешима. В ТОЗИ брой поместваме 
негал. 23. Дворец (син.). 24. Трън съответната схема на кръстосяовката като молим 
(СИН.). 25. Името на тенисиста автора и читателите да ни извинят.
Иванишевич. 26. Едно животно.

никваха в
няцц. Обществената 
гатите ходеха при по-опитни и 
прочути лекари. В току 
пените медици нямаха доверие.

излю- Редакцията

/
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УНАШЕНЕЦ - ПРОЧУТ БИЗНЕСМЕН В
СИБИР
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Икономистът Тодор Ганчев - 
Пангеров, дългогодишен

генерален директор на из- 
белградска фирма 

ИНЕ КС-ИНТЕРЕКСПОРТ и 
дп ре ктор на нейното предста
вителство в Тюмен - Западен Си
бир, принадлежи към 
род Пангерови от Градинье, 
Дали си име на трудолюбиви и 
честни домакини.

В края на август тази година, 
през време на отпуската му, се 
срещнахме с тоя улегнал 64-го 
дншен мъж. Посетихме гроба на 
дедите и родителите му в Старо 
Градинье и вилата, чийто строеж 
приключва. Тя е разположена на 
мястото на старата къща. Стро 
ежът е запазил вида на старата 
къща, но е конфортен и функ
ционален.

Преди изнасяхме 
химически

лекарства, 
препарати, козмети

ка, хартия,изделия на хранител- 
вкусовата промишленост, ко

нфекция, алкохолни напитки, ко 
нсерви, тестени изделия, бельо, 
ел.уреди, мебели, транспортни 
сре дства и пр.

- На територията на ОНД фи 
рмата, чийто титуляр в Тюмен 
съм аз, има представителства в 
Москва, Санкт-Петерсбург, 
Улф, Киев и Ташкент.

Например, през 1992 г. годи
шният стокооборот в Русия над
хвърляше 1,5 млрд. рубли. Сега 
има известен спад - споделя Ган-

териор холовете, салоните и ре
сторантите на московксите хо- 

Международен”, "Зелена 
долина’ и "Салют", че строи те
атри в Ростов на Дон, инсталира 
съоръжения за преработка на 
нефт и торф.

Зад успехите на фирмата ст
ои авторитетът на Тодор Ган
чев. Инак бизнесменът постоя
нно е в движение. Той търси и 
намира - прави извод Егоров в 
посочения вестник, а журналис
тката Татяна Дорошенко в ”Тю- 
меиска правда” (30.12.1999г.) ак
центува върху факта, че споме
натият е

челения конкурс за проект на , 
международния панаир в Тюмен * 
за възстановяването на къщата.
А когато става ясно, че театъ- I? 
рът в Тоболск няма да бъде въ- й 
зобновен, ИНЕКС се включва в В

замес
тннк 
вестната тели ”но- " Щ»

преговори за построяването на 
нова сграда на Иртиш.

На възстановената черква

знатния 
съз Ганчев не говори много. Кой 

знае, според него словоохотли- 
’Св. Спас в Горно Градинье Га- востта може би е самохвалство и 

нчев (фамилно название Панге- словоблудство, или не се вмест- 
ров) е дарил ценна икона Св. Йо- ва в представите му за деловия 
ан Кръстител, покровител на се- човек.

Проявих интерес към дей- 
Смятаният в Русия за западен ността на фирмата в момента и 

бизнесмен Ганчев отдавна е за той заяви: - През нестабилните 
пазарно стопанство и конкурси- години след войната в бивша 
тноспособност. Според него ив Югославия, наложените санк-

лото.

чев и продължава:
- Моята холдинг-компания ЦЕНИТЕЛ НА 

ИЗКУСТВОТО
търговията е нужен талант, как- ции и Косовската криза, основ-

внедрява нови технологии, зани
мава се е изследователска дей
ност, с експертизи, предприема 
цялостна инвестиционна дейно
ст и оборудва промишлени от
расли.

ната ни дейност е строител-то в изкуството.
Представителството, което ството. В момента завършваме 

оглавява Ганчев е спонсор на резиденцията на губернатора на 
много културни мероприятия. Тюменска област. Подизпъпни- 
Той смята, че

В разговора си с журналист
ката за изобразителното изкуст
во и руската класическа литера
тура Тодор разказва за контак
тите си с потомъка на Лев Ник- 
олаевич Толстой, художника 
Олег Толстой, чиито пейзажи 
красят апартамента на Ганчев в 
Белград.

Той направил поръчка при 
една изтъкната тоболска худо
жничка да нарисува Тоболския 
Кремъл и да изобрази своето ви
ждане на сватбата на Пушкин с 
Наталия Гончарова.

А. С. Пушкин е любимият 
поет на нашия икономист и фи- 
нансовотърговски експерт, кой
то знае стихотворенията на име
нития поет и на руски, и на сръб
ски език. Заради това изборът 
му на мотива, пресъздаден върху 
свилена тъкан, не е случаен.

Ганчев своевременно се въз
хищава от Тоболския театър и 
като своя лична трагедия изжи
вява избухването на пожар в съ
щия, в който изгоряла познатата 
дървена къща. > •

Когато узнава за бедствието, 
Тодор дава полагащата му се па
рична премия от фирмата за спе-

ГОВОРИМ ЗА СИБИР 
- РАЗБИРАМЕ 

СЪРБИЯ

тел на строителните работи в Ру
сия е фирмата на изтъкнатия ца- 
рибродчанин, ероителния пред
приемач ииж. Владимир Савов, с 
когото сме партньори. Той се 
ползва с голям авторитет в Ру-

В РУСИЯ НЕ Е 
ЧУЖДЕНЕЦ

Този нашенец не е от ново-
печените скоропостижнн бизне
смени; зад него стон ерудиция, 
дългогодишен опит и 21-годи ш- 
но изостряне на търговския усет 
в Русия, а вероятно и тънко поз
наване на славянската душа.

Под ръководството на Ганч
ев огромната Тюменска област 
изменя облика си. ИНЕКС-ИН- 
ТЕРЕКСПОРТ извършва реко
нструкция на летището в Рошч- 
ино, строи внушителните обекти 
на държавната хазна и банка в 
Тюмен. огромния санаториум с 
балнеолечебница, сградата на 
финансовия инспекторат в Сур- 
гут, ресторант и хладилно съо
ръжение за съхраняване на про-

За директора на представи
телството на югославската фнр 
ма ИНЕКС-ИНТЕРЕКСПОРТ 
- холдинг-компания за финансов 
инженеринг, търговия и услуги в 
Тюмен, Тодор Ганчев, русите ка
зват: "Тодор е първият западен 
бизнесмен, открил фирма в За
паден Сибир.”

Самата фирма е една от во
дещите външнотърговски орга
низации, която присъства на съ
ветския пазар още от ^65 г., а 
представителството й в Москва 
е открито преди 25 годиш!. Пре
ди. на съветския пазар, външно
търговската дейност на фирма
та е обхващала внос, износ, ре- 
експорт, бартерни сделки, фина
нсови услуги, инвестиции.

- След разиуДането на Съюза 
пазарът се сви, както и следст
вие на производствения спад в 
Югославия като резултат от вой
ната, агресията на Н АТО и югое 
мбаргото.

- Първо, ние сме славяни - 
споделя той. Съществува сход
ство между езиците. Много думи 
имат еднакъв корен, подобен 
глассж. Славянската азбука са

сия.
Поласкан съм, че неотдавна 

един сибирски политик каза: - 
”Вие югославяните имате злат
ни ръце и сърца”.

Ганчев е отличен фотограф- 
любител. Той на цяла страница 
във в. ”Возрождение” №8 (137), 
май 1999 г. помества снимков ма
териал с потресаващи картини 
от бомбардировките на Алианса 
над Югославия.

И покрай това, че Ганчев е 
посетил много страни, между ко
ито и екзотични, тон строи вила 
по подобие на къщата, в която се 
е родил в старо автентично Гра
динье, което го свързва с пре- 
дцнте, зарежда го със соковете 
на родовите корени, както и с 
неотшумелите емоции, изживе
ни в детството и юношеството.

Властимир Вацев

възприели всички славянски на
роди, а кирилицата ни отличава 
от западноевропейските страни. 
Тя свързва всички славяни. С ру
снаците си приличаме по дух и 
манталитет, православни сме. 
Заради това изобщо не изпитвам 
затруднения в общуването с хо
рата.

Когато го запитах в кои ст
рани е бил, той неохотно отго
в ори:

ду кт и. - Бил съм в Китай, Япония 
Хонконг, Турция, Египет. Испа 
ния, Англия, Белгия, Дания 
Швеция, Финландия, Германия 
Полша, Унгария, Австрия, Шве 
йцария, Малта, Кипър, Гърция 
Америка, Монголия, Тайланд и

Достатъчно е да се каже - из
тъква журналистът Егоров 

"Тюменска
; във 

правда”
(03.07.1990г.), че посочената фи
рма е построила повечето от 
обектите на Краснодарекия аг- 
ропромишлен комбинат ”Куб- 
ан”, че е обзавела с луксозен ин-

в.

още в някои.

ЦЕНТЪРЪТ 
ЗА КУЛТУРА В 

ДИМИТРОВГРАД

"СЪРБИЯ ШУМЕ" 
Горско 

стопанство - 
Пирот

на всички граждани от Пиротски 
окръг честити

КОМПАНША ДУНАВ

Главна филиала Ниш честити

8 септемврина своите партньори и клиенти и 
на всички граждани на 

Димитровградска и Бабушнишка 
община

на всички граждани в 
Димитровградска община, 

пожелавайки им успехи в разви
тието на общината и лично 

щастие

Празника на 
свободата

г честити

I I Обществено 
предприятие 

"КОЖАРА" - Желюша

11.р.ийл>тчд™»иж^1:1а>-1||-'Еа1лта«ис11.«км1л
Празника на 
свободатаЧЕСТИТИ

на всички граждани и трудови 
Бабушнишка общинаI честити

хора от

8 септември6 септември
IV; яи ••.....
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УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД

ФИЛИАЛ 

- ПИРОТ
на своите партньори и клиенти и 

на всички граждани на 
Димитровградска, Бабушнишка 

и Пиротска община
Холдинг компания Вранячестити

8 септември П.Ц. "КОБОС" 
БОСИЛЕГРАДЧЕСТИТИ

Празника на 

свободата

на учениците и техните родители 
и на всички граждани в Босиле- 

градска община
честити

на своите работници и граждан
ите

РО "АУТОТРАНСПОРТ" 
Босилеград

честити
СЛМОУМД 8 септемвриПразника на 

свободата
ВАМКА Ж)ф* ротуи код СПП Бвошгряд бро] 41Ш-601-6-1814 

Тел. Директор 77-271 Комсрц.одел». 77-261Ч^АМ]!:

днокмтам яфА
честити

Общински отбор - Босилеградкато пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия пе
риод, радост и успехи в живота и 

плодотворно сътрудничество с 
банката

8 септември честити

на своите пътници и партньори, 
както и на всички граждани в 

общината
8 септември

на членовете и привържениците 
си и на всички граждани в 

общината

1.

Детската градина 
"Детска радост" 

в Босилеград
СЪВЕТЪТ НА 

СИНДИКАТИТЕ 
В БОСИЛЕГРАД

I.

ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

8 септември

честити
на децата, родителите и гражданите ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И 
ГРАЖДАНИ8 септември

и им пожелава радост, здраве и 
успехи Празника на 

свободата
НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С 

ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕОсновното училигце в 

Босилеград
пожелавайки им успехи на 
работните места и лично и 

семейно щастие

I.

Предприятие за 
производство, услуги и 

оборот "ИБЕР" - 
Босилеград

честити

8 септември ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
"8 СЕПТЕМВРИ"

В ДИМИТРОВГРАДна учениците, учителите, ро
дителите и всички граждани в 

общината честитичестити

8 септември■« на децата, родителите и 
гражданите• I. на деловите си партньори и на 

всички потребители в общината4. ШШ
Празника на свободата

-----ШШ
I :

!1ММГГКОУСКАО
и им пожелава много 

радост и щастие'ШЛ-АХ: 010/62-577 
Р1КВКТОК: 62-169 ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА

й
"УСЛУГА" -БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ8 септември

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА
Празника на свободата

на своите клиенти и всички 
граждани в общината

на работниците и гражданите в 
общината, пожелавайки им 

здраве и успехи 6 септември
II
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На нашите клиенти от 
Димитровград

л. г. п.
Директор: Телефон 
-Факс: 010/361-566
Жиро рачун:

42802-6Н5-1-6436 
Теслмиа ББ

5. и. Р. К. НепаТех 1832,1 Д"м«тр™гр»д

1Г8РА\Л\НЬАУ честитим
Димитровград, Балканска 86

/Киро рачун: 42802-001-7-341 кол СМИ Димитровград 
Телефони: централа (010) 62-231. 61-188. 63-166. 62-695 

техмичкп била 63-369 Телефакс
Празни

С1-1РК

честитиЧЕСТИТИ

на работниците и гражданитена деловите си партньори и на 
всички граждани

8 септември
Празника на 
свободата

пожелавайки им щастие и нови 
трудови победи

с пожелания за щастие и нови 
трудови успехи

ДИМИТРОВГРАДСЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ 

БАБУШНИЦА
ЧЕСТИТИ

честити

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕ
ЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И НА 

ГРАЖДАНИТЕ

Празника на 

свободата

БЕОГРАДСКА БАНКА
"НИШКА БАНКА" а.д. НИШ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

6 септември
10000 НИШ. НИКОЛС ПАШИТЕ 28», тел. 25-94-1.354-5А6. ТЕЛЕКС 10270; 1РЛЕФАКС 554-4

..шттеон."
Ш ДИМИТРОВГРАД

ДП
ЗАМОЗТ/ММА ПАОША 2А 
(ЗЙА0ЕУ1МЗКЕ I 2АМАТ5КЕ НАООУЕ

-*• Тппрм
честити

ЧЕСТИТИ 8 септември
8 септември на деловите си партньори и 

гражданите с пожелания за мно- 
гобройни успехи, лично и 

семейно щастие

на своите работници, потре
бители и на всички граждани в 
общината с искрени пожелания 

за щастие и успех в живота
1

ЛТЕлвкгрогчшоредо Ср0и|О" 
С1ри6уци|у сгостричме онсрги|е 

-ЕпектродмС!ри6уци|а" - Ниш 
к Елвктродистрабуци)» Пирот

Яаоно предузеЬе - Димитровград

Таковска 3.18300 Пирот

Доловя единица Ди митровград10323ЛИИИ1РТ.ИТРШ. УГ ЬА..—Т-п <—рали 01<УС2?С*^Рфп'0» гги*у*л*

$ 17530 ЗиВ01111СА; 2ке 21а]ко'.'!са 7 
АХ. Те1. 017/ 815 958; МоЬ. 063/ 201 530

На всички свои работници, делови 
партньори и съграждани честити

Празника на 
свободата - 
5 сейшември

честити
Димитровград

ЧЕСТИТИ

8 септември

на работниците и гражданите

8 септември
пожелавайки им щастие и 

трудови 
постижения

на всички консуматори на 
електроенергия в общината

"СЪРБИЯ

Щт ШУМЕ"
ГОРСКО

СТОПАНСТВО - ВРАНЯ

честити

на своите 
потре

бители и 
гражданите

"ИЗГРАДНЯ" - 
БОСИЛЕГРАД

честити
Щ,Ш ХРК тАИ1ТЕХВохИецгаи
*чГ ТгМ/ия 0171 7Х0М: 1*1. 01717Я-0ЛЛ
2/го гаСип: 44120-685-0-37646 $РР Угаф

на всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица

на всички граждани

8 септември
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ УСПЕХИ, 

РАДОСТ И ЩАСТИЕ

честити

8 септемвриПразника на свободата
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"ПРОГРЕС"
БОСИЛЕГРАД

апекара шТтт пштМтм
V.;- 1М0'М:НШН,Ь

ЧЕСТИТИ

Празника на 

свободата

Явно предприятие 

Димитровград
ЧЕСТИТИ

Празника на 

свободата
НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И 

НА ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

8 септември
И ПОЖЕЛАВА ЩАСТИЕ И УСПЕХИ НА 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЩИНАТА

като пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия 
период, радост и успехи в 

живота и плодотворно 
сътрудничество с банката

ПЧИНСКИ ОКРЪГ - 
ВРАНЯ
ЧЕСТИТИ

Празника на 

свободата

ПИРОТСКИ ОКРЪГ - 
ПИРОТ

ЧЕСТИТИ

Празника на 

свободата

:! I Балкан
НА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД- 

СКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО 

ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ

УГОСТИТЕЛСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЬЕ СА П.О.

Ул.Балканска 6р. 41 Димитровград

Централа 010/63-180.
310/63-574, Факс: 010/63-574, 
а: 61-410, 63-493, 61-411, Фзк 

,61-988, Фа

Телефони:
Директор: 0 
Р.Д Градин 
Хотел: 010/63-188, 63-370 
Рест. “Гацино’': 62-284

с: 61-137, 
кс: 63-370,НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ В 

ДИМИТРОВГРАДСКА И 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Ме^ународна и унутряшжз шлодици)а 
Градина теп. 62-376, 63-199, факс: 62-3 
Мзгацин - \звна цзринска складишта

:! 376,
- 63-179.

Жиро-рзчуи: 62802-601-336 код СПП Димитровград

на трудовите хора, гражданите, 
деловите партньори 

и клиентите си
ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД
3!мся)ко Р.О.

IНЕЛЛ15КА ШРЦ5ТК1ДА- ВАВЦ5г<1СА честити

ЧЕСТИТИ

Деня на
освобождението на 

общината
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ

8 септемвриЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

8 септември
Домът за стари хора и 

пенсионери в 
ДимитровградОбщинската 

скупщина в 

Сурдулица
ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И

5 септември

честитиОП "БОР" - Босилеград
на своите клиенти и на граждан

ите в общинатачестити

на работниците и гражданите в 
общината 8 септември

8 септември
СЪВЕТЪТ НА 

СИНДИКАТИТЕ 
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

Г Народната библиотека в 
Босилеград

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ

8 септември

зе р.о. 17000 Угапзе
-------------------------- 'Ч Тв!е?оп; Угбп|е {017?

уй§ аКа р1агп)

0Р МЕТА11МА 1МСШШ УРАМ]Е 5а р.о.

21-121,

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

Аеня на
,

освобождението

честити

Празника на свободата
на деловите си партньори и 

на всички граждани в Пчински 
окръг

с пожелания за успех, щастие и 

,21.с пожелания за успех в живота и 
духовното им издигане



ШШШЙ)
7 септември 2001 г.

СПО Р т *•?о СПОРТ С ГОЛЯМА СКОРОСТ и 
АЛКОХОЛ - В СМЪРТ(БАСКЕТБОЛ^)!4 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО 

" НА ЛЯТНАТА ЛИГА ВЕТРОХОДСТВО
Александър - Саша Зличевич на 28 г. от Пирот на 30 август т.г. 

загина в автомобилно произшествие на пътяТОРИО между гарницата и 
Димитровград. Зличевич се е намирал в "Мерцедес” собственост 
на Владимир Йованович, заедно със Сърджан Арсич, които е 
карал колата и Далиборка Николич. Всичките са от Пирот и са се 
връщали от границата.

Поради неприсбособената скорост и непозволено изпревар
ване колата отбягват сблъсък стоварен камион , но водачът губи 
контрол и излита, обръщайки се на линията. На място загива 
Зличевич, леки телесни повреди получава Далиборка Николич, а

ОЩЕ ЕДНО ПОРАЖЕНИЕ
БК "Димитровград-Милшпед” - БК ”Младост-Вес„а” (Б 
паланка) 70 : 84 (13 :19,12 : 21, 24 : 25, 20 : 20)

В последния мач (ТОРОВ
П6ЩОТ

ела

от пърненството на Лятната лига на подре- 
7 Ниш отборът на "Димитровград-Милшпед” претърпя -- 

ражение на своя терен от отбора на "Младост-Весна” от Бела 
паланка.

гиона
по

останалите минават само с контузии.
Според лично признание пред съдията следовател Новко 

Йотов, Сърджан Арсич е бил пиян, което е основната причина за 
произшествието и смъртта на Зличевич.

През първата част на мача домакините играха с титулярната 
петорка (Геров, Андреев. Алексов, Андреевнч и Д. Димитров), 
докато през второто полувреме шанс за изява 
младите играчи от скамейката, които оказаха 
отличните белопаланчани.

При домакините с най-добри прояви бяха Андреев с 19 и Ан- 
дреевич с 14 точки. Най-добър играч на мача бе Бошкович от 

Младост-Весна".

От 31 август до 2 сеп- 
теври на езерото 
”Искър” край София се 
проведе международ
ната регата "София”, в 
която участваха около 
50 състезатели от 
България, Македония и 
СРЮ.

А.Т.

получиха предимно 
силна съпротива на ГО МЕМОК1АМ

Почина полковник 
Марко Шпирич, 

почетен гражданин 
на Димитровград

След края на първенството димитровградският баскетболен ст 
бор в крайното подреждане се нареди на трето място и се прости 
от титлата, която в същата лига печелеше

от-

Във финала в класа 
"Оптимист” членът на

няколко поредни го
дини. Нов първенец на лятната лига стана отборът "Озрен” от 
Соко баня.

димитровградския от
бор по ветроходство 
"Соларис" Марио 
Ставров зае 15 място.

Мачът срещу Младост-Весна" димитровградчаните След продължително боледуване на 23 юли 2001 година почина 
полковник Марко Шпирич от Ниш, почетен гражданин на 
Димитровградска община, когото димитровградчани запомниха колко 
по стройната му и стегната офицерска фигура, толкова и по благород
ния му лик, старателността, предприемчивостта и усърдното 
ангажиране за всестранното развитие на крайграничните селища и 
сътрудничеството и взаимопомощта на населението и граничарите.

Полковник Марко Шпирич е роден през 1923 година в село Бърда 
край Дървар. В антифашистката и народооезободителната борба се 
включва като осемнадесетгодишен младеж, веднага след избухването 
на въстанието в Босна и Херцеговина. Като боец и ръководител храбро 
воюва до края на войната, но и след нея като кноевец и комендант на 
кноевските части, с които е организирал и участвал в над 500 засади.

Като дългогодишен комендант на граничните части на Нишка 
армейска област, Шпирич всестранно се ангажира за благоус
тройството, общественото и стопанско развитие на крайграничните 
селища и общини. Заедно с местното население граничарите, начело 
със своя комендант, строиха водопроводи, пътища, мостове, участваха 
в електрификацията почти на всички села в Димитровградска и 
останалите крайгранични общини. С ръководствата на общината и 
населението, особено със селяните от селата покрай границата, беше 
толкова близък, че всички го смятаха за свой - за димитровградчанин. 
Затова, когато през септември 1974 година, по случай Деня на ос
вобождението на Димитровград от фашизма, стана първият и досега 
единствен лауреат на новоустановеното признание "Почетен 
гражданин на Димитровград”, гражданите това приеха като напълно 
заслужено признание, понеже те вече го смятаха за свой съгражданин.

играха
миналата събота пред около 100-тпна зрители. В състава на до
макините бяха: Геров, Сотиров, Д. Алексов. Р. Димитров, Д. Ди
митров, Виденов, Андреев, Петров, Андреевнч, Велев, Т. Алексов 
и Апостолов.

С^ФУТБОЛ>)3 КРЪГ ОТ ПЪРВЕН- 
СТВОТО НА НФЗ

ПЪРВИ КРЪГ от 
ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД

СИЛЕН СТАРТСАМО РАВЕН 
РЕЗУЛТАТ "Танаско Раич” (Пирот)

” Желгоша” 0 : 5 (0 : 2)

Футболистите на "Желюша” мощно стар
тираха в първенството на Пиротска окръжна 
дивизия, тъй като в първия си мач сразиха 
отбора "Танаско Раич", гостувайки на игри
щето му в Пирот.

Желюшани играха сплотено и резултатно. 
На своите домакини те можаха да вкарат поне

ФК ФК

ФК ” Омладинац” (Малошище) - ФК ” Балкански" 
2 : 2 (1: 2)

В третия си мач от тазгодишното първенство на 
НФЗ "Балкански” игра наравно на терена на "Ом- 
ладйиац" в Малошище край Ниш.

Димитровградчани имаха превъзходство от два 
гола още в .19 минута на мача, но не успяха да го 
запазят. Б. Иванов, В. Пейчев и Гюров дълго ще 
съжаляват за стопроцентовите шансове, които 
изпуснаха да претворят в голове.

Попаденията за "Балкански" отбелязаха М. 
Пейчев в 15 и Георгиев в 19 минута, а за "Омлади
нац” — Лазаревич в 36 и Цветкович в 54 мунута на 
мача.

още пет гола.
Най-добър играч на терена бе младият То- 

зев. Освен него, в желюшкия отбор с твърде 
добри прояви бяха Крумов и Тричков. Тозев 
вкара два гола (в 3 и 62 минута), Тричков се 
разписа в листата за стрелците също два пъти 
(в 38 и 67 минута), докато петият гол на 
"Желюша” бе дело на Д. Иванов в 78 минута.

"Желюша” игра в следния състав: Стои- 
цев 7, Таков 7, Дончев 6 (Джунич 7), Бош
кович 7 (Тодорович 6), Крумов 8, Стефанов 6, 
Тричков 7, Костов 7, Рангелов 7, Тозев 8, Не
нов 7 (Д. Иванов 7).

Във втория кръг от първенството желю- 
своя терен посрещат отбора на "Те-

Полковник Марко Шпирич е носител на много отличия и 
признания, между другите и на Орден на братството п единството, 
Орден народни заслуги, Орден за храброст..

След като излезе в пенсия, той продължи активно да работи в 
обществените организации в Ниш и Нишки регион. Идваше често и в 
Димитровград и участваше в тържествата по случай Деня на ос
вобождението на общината.

Със смъртта му димитровградчани загубиха не само своя почетен, 
но и своя истински съгражданин.
Шпирич, героя във войната и в мира, скромния и благородния човек, 
благодетел на Димитровград, ще си останат достояние на димит- 
ровградчани.

Срещата се игра миналта събота пред около 200 
зрители.

” Балкански” игра в следния състав: Соколов 8, 
Димитров 7. 5, С. Васов 7, В. Пейчев 7. 5, Марков 7, 
М. Пейчев 8, Е. Иванов 8 (Йованович - ), Гюров 7, 
Станков 8, Георгиев 7, Б. Иванов 6. 5.

Следтретия кръг със своите 2 точки Балкански 
се намира на 16 място на таблицата.

В следващия кръг димитровградският отбор е до- 
на ФК "Буковац” от Ражан.

Но спомените за полковник Марко

Венко Димитров

шани на 
мац" отТемска. На 8 септември 2001 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта на нашия незабравим съпруг, татко, дядо, брат, чичо 
и вуйчо

Д. С.макин

ПЕТЪР ТОДОРОВ - ПЕЦИ 
от Ниш, родом от Смиловци 
Панихидата ще се извърши на 8 сеп

тември (събота) от 10 часа на Новите 
гробища в Ниш.

Благодарим ти за огромната обич, с 
която ни дари. Благодарим ти за гри
жите и опората. Винаги ще те носим в 
сърцата си!

Опечалени: съпруга Мира, дъщери Снежа 
и Биля със семействата си, сестри Добринка

и Станка със семействата си и братя Томислав и Стефан със
семействата си

Г РСИу

ДИМИТРОВГРАДСКИ 
КОМУНАЛЦИ В ЧАН

ПОЛИЦИЯТА В БОСИЛЕ
ГРАД И СУРДУЛИЦА

РАЗКРИ ГРУПА 
МАЛОЛЕТНИ 

КРАДЦИ
От 8 до 15 септември в черногорския град Чай ще се 

РСИ на заетите в комунално—жилищното
и 20-инастопанство на Югославия, на които ще участват 

работници от димитровградското ЯП Комуналац .
В мъжката конкурецния състезания ще се проведат г 

следните спортни дисциплини: крос, малък футбол, шах
мат, тенис на маса, баскетбол, стрелба, волейбол, хандбал
спортен риболов, кегълбан, теглене на въже и минибас- 

Жените ще се състезават в: крос, хандбал, шахмат 
маса, баскетбол,стрелба, волейбол,спортен ри- 

на плочки.

Със съвместна акция па инспектори на 
полицията в Босилеград и Сурдулица с нре- 

всрига на кражби па група от дс- 
малолетници от Босилеград.

Както неофициално узнаваме, малолст- 
ницнте, повече от които са ученици в средни 
училища в Сурдулица, действали в двете 
съседни места и направили щети па повече 
домакинства. На прицел най-често им били 
технически стоки и пари.

В Отдела за социални грижи в Босиле
град подчертават, че този случай е причина 
повече да се посвети по-голяма грижа на 
възпитанието на младите, като се поведе 
конкретна акция за осуетяване па престъп
ността на малолстници.

късната
сстина

<ст.
ТЪЖЕН ПОМЕНгенис нл

5олов, кегълбан, минибаскет и хвърляне
Освен в спорните, работниците ще се състезават и в 

с тяхната всекидневна
На 13 септември 2001 г.се навършиха 

ДВЕ ГОДИНИ от неочакваната смърт на
зисциплини, пряко свързани 
дейност: монтиране на водомери,

аранжиране на букети с цветя, миене
боклук. Ще се провеждат и упражнения зя

косене на трева с 
на пътища ГЕОРГИ СТАМЕНОВ 

от с. Славиня, живял в Ягодина 
Вечно ще живееш в нашите сърца!

Опечалени: семейства Стаменови и 
Тодорови

на шии и, 
пиасяне на

’Г" По време на РСИ ще се проведе кръгла маса, на коятс 
цс се разисква за собственическата трансформация 
сомуналната област, както и за колективните договори 
гази област.

В.Б.
Д- с.



| У Сатир-Ж (ЗгкЗезгл

УМОТЛНА ПРОМЕНА
Върчам се из чаршиюту лют ко рис. Нагази на 

иеднога из кабловскуту, па ме тека слатко исчегари та 
ми се заиърте светът наопако. Кико съм млого пог
решил що съм изнел на видело дека су се у телевизиюту 
толко намложили, па се претичу за столицете. Ка дома, 
йедно дете ръчка нещо около струйомерат.

- Абре дедин, кво се запали?
- Да ти курдишем саатат, деда Манчо. Млого варка 

па че га стукнем - обяшуйе ми ситулациюту.
- Ако дедин, ако. Ошка казуйем на ващи да юри, ама 

кой ме слуша. Еве при бая Васила, ка отидем гори му 
све живо, а ка после я плащам двойно повече од ньега. 
Ама ли си човекът има свойега, йелектричар йе при 
вас, он му га свакьи дън курдисуйе...

Детето и не чуйе кво распраям. Стури неколко чарка 
от саатат, били повечкье, събра си ггьртушинкуту 
подноси под нос некьикву ретишку да потпишем.

- Това да знайеш дека смо те откачили, та по дън 
нема да имаш йевтин ток. Само преко ноч и това од 
йединайесе па до шес на сабайле...

- Е убава работа дедин. Дигосте токат у небесата, 
уведосте никьикву тариву, измислисте некьикъв мо- 
дар, зелен и цървен ток, па са и йевтинят само преко 
ноч. А кой улезне у цървеният има да се отели или да 
роди мечку. Са да чекамо до йединайесе да улезне 
йевтиният па да подгревам манджуту за вечеру, да 
въртнем бойлерат и да чекам да се загрейе водата та 
да се протъркам, па пералнуту машину... И тека до 
съвиняло. Да спимо по дън, та да вачамо ноч за рабо- 
туту. Орате немали смо ток колко ни требе, а ко га 
имайомо ка ни бомбардираше? Па ония дълговоди що 
миньую преко Смиловско полье, а жичкьете им дебеле 
ко рука, накуде сецаю токат? Све се види и знайе, ама 
леле мале. Дошло йе дедин до кокалицу. Нийе пензион- 
ерити ли смо си некадърни не може да си насечемо 
дървца, а токат дъням скуп, има да умирамо от студ.

Детето се усука, не знайе на кою страну да пойде. Ко 
да ми йе оно криво. Излезе си наназадечкьи. Я стисну 
ретиюту и седо на басамацити. Бабата увати та се 
прекърсти и се изгуби нанекуде. Ка скърцнуше вра
тата, йедно друго детище провре главу.

- Деда Манчо, че потпишеш ли?
- А дедин, требало си йош да почекаш. Я поптписа 

на другога.
- Ама това йе за водуту...
- За кикву воду?! - скочи я кико попарен.
- Па забранява ти се да си вадиш ^:>адинкуту, да 

мийеш колата, улицуту... Ако прерипиш пет кубика че 
те олупимо ко горчиву краставицу. Че платиш десет 
пути повече!

- Ба ти оправию... Те тая промена додека ни докара. 
Била убаво замотана и несмо знали кво че ни донесе. 
Са може да испадне кико у приказницуту за ония с 
магарето. Учил га да не йеде, учил, учил и ка га научил 
оно липцало.

НАРОДШГч
цоговоррг

О *Има какво~да~~се7*ума, няма 
какво да се яде.

О *Дорде дойде на чорбаджията 
кефа, на сиромаха излезе 
душата.

О *На доктор всичко се показва, 
на адвокат всичко се разказва.

О *Две рала на една нива орат, 
ама две хурки в една къща не 
предат.

О *Обичам на добрия да служа, 
а не на лошия да заповядам.

О *Ако е сила силовита, не е век- 
овита.

О *Не е важно какво яйце ще 
снесеш, а как ще го окрякаш.

и ми

ИНСТИНКТ ЧИСТЕНЕ
Чистейки склада за 

кулиси и други неща в 
Центъра за култура, ра
ботниците се натъкнаха 
на бюстите на Тито и 
останалите комунисти
чески ръководители.

Изнасяйки тежките

Един от бившите ко
респонденти на бившия 
ТВ-журнал и изтъкнат 
дежурен патриот от вр
емето на Милошевич
отново се опълчва (в 
Политика ) срещу пр- бюстове, един от рабо- 

ивиждащите му се "бъ
лгари по професия”.

тниците мисли гласно :
- Кого ли ще изнася- 

Не става дума за лошо ме след 20 години? 
намерение, а за развит 
инстинкт: диктатура или 
демокрация в Белград, 
за дежурните патриоти в 
Босилеград и Цариброд 
има "работа”.

ГУЗЕН
Един от силните на 

деня в Димитровград до 
преди 5 октомври м.г., 
се разсърдил от комен
тара, излъчен по лока
лната телевизия и пре
даден в "Братство".

Гузен негонен бяга, 
коментират едни.

Познал се, коментир
ат други.

СПАД По време на лекция студент пуска 
ръка на студентка.

- Не забравяй, че съм дама! - дърпа сеНашето малцинство 
отбелязва общ упадък. 
Затова и нашите "троя
нски коне” вече запри
личаха на "троянски 
магарета".

тя.
- Ако бях забравил, че си дама, щях да 

погаля професора... * * *
- Все повече се приближаваме към 

откриването на Бога от Науката...
- Затова и треперя за съдбата му!к. г. А.Т.
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