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БРОЕНИ ДНИ ОСТАВАТ ДО КРАЯ НА ТАЗИ И 

НАЧАЛОТО НА НОВАТА - 2002 ГОДИНА! 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГИ УМНО: ИЗДЪЛЖЕТЕ СЕ ЗА 

ОТМИНАВАЩАТА И СЕ АБОНИРАЙТЕ ЗА НОВАТА 
ГОДИНА ПО СЕГАШНИТЕ ЦЕНИ!

ТАКА ЩЕ СПЕСТИТЕ ДВОЙНО!! - ПАРИ, ЗАЩО ТО 
ЦЕНИТЕ НЯМА ДА ОСТАНАТ СЪЩИТЕ - 240 ДИ

НАРА ЗА СТРАНАТА И 60 ОМ ЗА ЧУЖБИНА И 
НЕПРИЯТНОСТИТЕ - ДА СПРЕМ ДОСТАВКАТА!

■ 'чнг' ,

ВЕСТНИК НА БЪЛГАпкага НАРОДНОСТ В ГР ттгиина
Година ХШ1 * Брой 1876 * 21 декември 2001 г. * Цена 5 динара РЕДАКЦИЯТА

Г--: •->

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИ 
САРАЕВО В ПРИСЪСТВИЕ НА ХАВИЕР СОЛАНА НАЙ-ВИСШИ ПРЕДСТА

ВИТЕЛИ НА СРЮ, СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА ПРОДЪЛЖИХА РАЗГО
ВОРИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТАВАЖНА КРАЧКА КЪМ 

ПО-ДОБРОТО 

СЪТРУ Д НИЧЕ СТВ О
ЕКСПЕРТИ ТЪРСЯТ 

ПЕЧЕЛИВШАТА ФОРМУЛА
* Кощушща: Срещата ще даде 
бъдещите оитпошепия

силеп тласък па развитието па 
между СР Югославия и БиХ, с което чув

ствително ще укрепнат връзките па Югославия с Република Сръ- 
оска * Подкрепа на спазването на Дейтънското сиоразумспис * 
Подписали са спогодби за разширяването и защитата на инвестици
ите и за сътрудничество на митниците

* Кощушща: Съвместпо предложение на основата на двете платформи * Джипджич: Тъждествено 
становище на Белград и ЕС * Джуканович: Може и да се договорим

Прекратените на 26 октомв- В присъствие на висшия пре- юб Лабус се договориха в поне- 
ри разговори за бъдещите взаи- дставител на Европейския съюз делник освен представителите 
моотиошеиия между Сърбия и (ЕС) Хавиер Солана лидерите па Белград и Подгорица в ек- 
Черна гора ще продължат на на Федерацията и на югослав- спертната група да има и един 
нивото на експертни групи, кои- ските републики - президентите представител на ЕС, без той да 
то ще се занимават с икономи- Воислав Кощуница и Мило Дж- има ролята па арбитър, 
ката, сигурността и подобните уканович, премиерите Зоран 
въпроси, без да се преюдицира Джипджич и Филип Вуянович и

съюзният вицепремиер Мирол-
(На 3 стре.)

която и да било опция.

СРЪБСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРЕДЛОЖИ БЮДЖЕТА ЗА 2002 Г.

ЗАПЛАТИТЕ ПО-ГОЛЕМИ ОТ 

РАЗНОСКИТЕ
* Догодина се очаква инфлация от 20%, а заплатите ще се повишават но-бързо от жизнените разноски
* Няма да се печатат нари, пито ще има девалвация, а ще паднат и лихвите *Щс започне връщането 
на заема за възраждането на Сърбия * Най-много нари от бюджета за социалпите разноскиПрезидентът Кощуница и Йозо Крижанович

- Сърбия става сериозна дър
жава и догодина ще се харчи са
мо онова, което се спечели. Пре
дложеният бюджет от 219,8 ми
лиарда динара ще се използва 
както и досега - иай-мпого за из
пълняване на социалните задъл
жения. Това е приоритет па 
Правителството, което желае 
да запази кредибилитет, по ще 
се дават пари и за някои други 
профами. Догодина се 
инфлация от 20%, а заплатите 
ще се увеличават повече от жи
знените разноски, каза сръбски
ят премиер Зоран Джипджич на 
пресконференция във вторник.

Както каза премиерът на Съ
рбия, тазгодишният бюджет бе
ше рестриктивси, по навремен
но бяха изплатени всички задъл- 

Огбеляза хмела й-гол ямо

Югославската държавна делегация, водена от президента Воис
лав Кощуница, подписа спогодба с лай-висшите представители 
Босна и Херцеговина за развитие и защита на инвестициите и 
споразумение за сътрудничество между митниците.

Тези две спогодби бяха подписани във вторник в Сараево след 
първото заседание на Междудържавния съвет за сътрудничество 
между СР Югославия и Босна и Херцеговина. Делегациите на 
двете страни се предвождаха от югославския президент Воислав 
Кощуница и председателстващия Президентството па ЬиХ Иозо

на

Крижанович.
Президентът Кощуница прецени учредяването на Междудър

жавния съвет като важна крачка напред към по-нататъшното 
развитие на двустранните отношения между СРЮ и БиХ.

-От 15 декември миналата година, когато бяха установени дин- 
между СР Югославия и Босна и Херцс- 

иолитици от БиХ и

очаква

ломатичсски отношения 
говина до днес се проведоха много срещи 
СРЮ открити бяха посолства в Сараево и в Белград и яха под 
писани редица спогодби, каза президентът Кощуница па прескон
ференция в Сараево. Той добави, ме неотдавна беше "арафирано и 
споразумението за свободна търговия между двете арапи и по
сочи че срещата в Сараево "съществено ще повиши качество, о па

Дъйтьнското споразумение като посочи, чс 
репи териториалната цялост и инте.ритста ца БиХ, 
са копципираии сДсйтьнския ячее1В0 с

ж— ........
.....

славия за геноцид и агресия и ; МСЖду Югославияг:,...- -
нашите пространства >

на
ще една трудна година - Джелич и ДжинджичПредстои ни о

5%, а най-много получихме от и затова няма аварии, въпреки 
селското стопанство. Днес има- рекордното изразходване през 
ме 30% повече електрическа ен- тези студени дни, каза Джипд- 
ергия отколкото миналата годи- жич. 
па и то от собствени източници

жсиия.
увеличение па брутонациопал- 

продукт в Европа дори от
(На 3 стр.)па . мия

така както те ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

ДВЕ СЕСИИ НА СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ
п столицата сс ято ни отпусна заем, за да върнем кредитите на 

на Световната банка.
Съюзното правителство внесе в Скупщината и 

предложение за ребалапс на Бюджета.
След като нзчсрпас този дневен ред. съюзният 

в двете камари на съюзния парла- парламент ще започне Четвъртата си сссня, по пре- 
по закопа за пенсиите, който ме на която ще бъдат обсъдени седем закопа, иай- 

винмаипе на общественост- важният от които е предложението за повя Бюджет 
• ..... гч' ппчговаоя за сформирането па Отбор за на СР Югославия от над два милиарда динара. 1.5

Тооинтсграциите, който трябва да допринесе за .милиарда от които са за финансиране на Югослав- 
„‘Г Гл,.мото II по-ефикасно включване па страната ската войска.

г' 11СТа „а Европа и другите европейски писти- Като сс изхожда от обемистия дневен ред,
“ ’ международни организации. пъртата сссня па Съюзния парламент може да за-

’ ]Цс бъде обсъдено н спорпзумеипето с Между- почне през слсдпащата седмица, 
народната банка за възстановяване и развитие, ко- __________

От вчера до края на годината
двете камари в Скупщинатана

Юг^^ия.' дневният ред па Третата редовна сесия 
четене и гласуване на няколко многопредвижда 

важим закоиопредггисаншг.
Депутатите 

мент ще дискутират 
най-голямопривлича

ни

на
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ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ
СР ЮГОСЛАВИЯ И РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО, 

НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
ОТ 2001 ДО 2003 ГОДИНА

СОФИЯ

БЪЛГАРИЯ ЩЕ УНИЩОЖИ РАКЕТИТЕ СИ
Българският парламен т единодушно гласува Този ход е п във функция на приближаването на 

в сряда резолюция, с която се препоръчва страната към НАТО, понеже България се надява да 
унищожаване на ракетния комплекс със среден стпне член на. алианса ма срещата в Прага идната 
обсег СС-23 до края „а октомври 2002 година. =.
Резолюцията бе подкрепена от 176 депутати, тр- ВЪНШ|тте рабоТи Соломон Паси, коментирайки еди- 
ма гласуваха против,.а двама се въздържаха. нодушнето в парламента.

Гласувайки резолюцията. Народното събрание Според софийската преса България разполага с 
подкрепи правителственото решение за унищожа- 8 ракетни комплекса СС-23, респективно с 16 ракети 
ване на ракетите, което бе взето по-рпно заради съвестко производство. Ракетите са със среден обсег 
съгласуването на бойния арсенал с военната док- и могат да носят ядрени бойни глави, 
трина, според която България няма външни врагове.

към
ИНТЕНЗИВЕН 

ОБРАЗОВАТЕЛНО- 

КУЛТУРЕН ОБМЕН
СРЕЩА НА СВИЛАНОВИЧ И ПИЦУЛА

ПОДПИСАНИ СА ДВЕ 

СПОРАЗУМЕНИЯ
Програмата за сътрудничество подписаха министрите па вън
шните работи на СР Югославия и Република България Горан 
Свилаиович и Соломон Паси на 26 ноември т.г в Белград. В 42 
члена, колкото гя има, са предвидени повече конкретни меро
приятия.* Шефът на югославската дипломация изрази ’искрено съжаление за страданията, на които през 

отминалите години бяха подложени граждани на Република Хърватско -хървати и сърби, как го и 
граждани на СРЮ’ ОБРАЗОВАНИЕ

В областта на образованието двете страни покрай другото
съвместни програми и

Югославският министър на 
работи Горан подкрепят осъществя нането на 

проекти, договорени между отделни университети и други 
висши училища въз основа на директно сключени договори. 
Чрез компетентните си институции осигуряват стипендии на 

основа за учебните 2001/2002, 2002/2003 и

външните 
Свнлановнч пребивава миналия 
петък на официално посещение 
в Република Хърватско и столи
цата й гр. Загреб, където се 
срещна с домакина си министър 
Тонино Пнцула. На различните

реципрочна
2003/2004 година. Броят на студентите и на стипендиите се 
уточнява преди началото на всяка учебна година, а се 
предвиждат и следдипломни квалификации,-специализации имеждународни срещи през тази 

година двамата министри 
разговаряха общо седем пъти, 
но след тази среща. в 
хърватското външно министер
ство шефовете на дипломацията 
на двете съседни страни под
писаха две междудържавни спо
годби: Договор за отбягване на 
двойните данъци и Протокол за

научни изследвания.
Договарящите се страни подкрепят изучаването и популя

ризирането на сръбски и български език и литература в своите 
университети. В това отношение ще продължат да разменят 
лектори по език и литература - на лектор по сръбски във 
Факултета по славянска филология в Софийския университет 
”Св. Климент Охридски’' и във Филологическия факултет на 
Университета във Велико Търново, и на лектор по български 
в Отдела за южнославянски езици и обща лингвистика към 
Филологическия факултет на Белградския университет, както 
и към Университета в Ниш. На реципрочна основа е предви
дено и участие на студенти и специалисти- философи на 
ежегодни семинари по език и литература в двете страни.

Двете страни подкрепят прякото сътрудничество между 
компетентните институции с цел обективно представяне на 
историята, географията, културата и икономиката на всяка 
страна в учебниците за средни и висши училища, в енцик
лопедиите и в други подобни издания на другата страна.

В периода на действие на Програмата двете страни ще 
изготвят ново Споразумение за взаимно признаване на 
документите за образование, научни степени и звания, което 
да замени досегашната спогодба.

В член 9 на Програмата се казва, че българската страна 
предоставя помощна учебна и художествена литература на 
български език за библиотеките на училищата, в които се 
изучава български език и оказва помощ при написването на 
учебници на български език за тези училища в съответствие с 
утвърдените от югославските институции учебни програми за 
обучение на децата от българското национално малцинство в 
СР Югославия.

Българската страна, казва се по-нататък, дава възможност 
за професионално усъвършенстване по български език на 
учителите по български език, литература и но други дисци
плини, които преподават на българското национално малцин
ство в СРЮ в училища, в които се изучава български език. В 
това
даде възможност за изпращане на учители но български език 
п литература, история, музика и др. за училищата, в които се 
изучава български език.

ПЪРВА СРЕЩА В ЗАГРЕБ: Министрите Пицула и Свиланович

сътрудничество между минис
терствата на външните работи. ца Рачан, а посетиха и предсе- боти, водена от министър Сви- 

Слсд това министър Свила- дателството на Събора ма Репу- ланович, беше и новоназначе
ният югославски посланик в За-нович и сътрудниците му бяха блика Хърватско в Загреб, 

приети от хърватския президент 
Стйепан Месим, премиера Иви- министерство на външните ра-

В делегацията на съюзното греб Милан Симурднч.

Шшчп на чиишиши Мечът е с две остриета. Зарад мимикрично- 
стта шопите, към които се числят и местните 
жители, спечелиха етническо-битова оценка. 
Великият сръбски географ Йован Цвиич ги об
рисува като тъпи, ограничени, наивно-лукави 
хора, а в България те станаха предмет на под- 
смешливи вицове за нане Вуте. Излъгаха се 
медиите и другите - десетки излъчени от съ
щите тези глупави шопи (само от Царибродско) 
художници, писатели, медици, агрономи, жур
налисти, професори, инженери, доктори на нау
ките.... най-убедително демантираха и Цвиич, и 
останалите шоповеди и показаха, че това ет
ническо разнообразие разполага с огромни по
тенциали. Поради туй никой повече не би 
трябвало да ги подценява и манипулира с тях. 
За съжаление...

Един от рецидивите на танца на граничната 
линия продължава да засяга българската нарон- 
дост в Югославия. Мисълта ми е за настъпващите 
Коледни празници. Напразни са декларативните 
прокламации за пълни малцинствени права, както 
на властта (министерството за малцинствата),така 
и на Сръбската православна църква. Действител-"' 
ността се изказва в съвсем друга картина. Кое 
рождество Христово царибродчани трябва да 
честват*? Дали да почитат повеленията на Българ
ската православна църква като българи по национ
алност - която Божия рожден ден чества преди 
Нова година или да спазват каноните на Сръбската 
православна църква, които провежда актуалната 
черковна власт и според които Божич се пада след 
Нова година? Естествено и логично е царн- 
бродчани да прилагат българския образец. И 
самата. СПЦ набляга в своите диоцези 
страната сърбите да спазват нейните 
Впрочем СПЦ непрекъснато прокламира, 
ръководи от християнското начало за толерант
ност и разбирателство между народите и хората. 
Лицемерието не е доблест, решително го осъжда и 
Христовата вяра. За съжаление СПЦ е много 
твърда в защита на някои свои интереси...

Затова (шепнешката) питам: уместно ли е 
поведението на СПЦ по отношение на вярващите 
от българската народност в Югославия?

(Името и адресът на читателя са познати на 
редакцията)

КОГА
БЪЛГАРИТЕ В 

СРЮ ТРЯБВА ДА 

ЧЕСТВАТ 

КОЛЕДА?
Позволете, преди да се спра върху същин

ския повод за това обръщение към Вас, да 
кажем няколко предварителни слова.

Да се изживее живот в мир и благополучие 
в близост на която и да било граница, е нужна 
голяма вещина. Не случайно нашият писател 
Детко Петров е

отношение българската страна изразява желание да се
посветил част от своето

творчество тъкмо на тази тема. А да се прекара 
що годе спокоен век край царибродската гра
ница, е необходимо много повече от умение - 
търси се мъдрост и стоицизъм. Защо? Защото, 
накратко казано, през последните 120 години от 
изгонването на

НАУКА
СР Югославия и Република България ще насърчават раз

витието на сътрудничеството в областта на науката и техноло
гиите в съответствие с разпоредбите на Спогодбата си за 
научно и технологично сътрудничество, подписана на 13 май 
1996 година. Ще подпомагат осъществяването на съвместни 
програми и проекти в областта на образованието, културата и 
изкуството, договорени между Българската академия на нау
ките и Академиите на науките и изкуствата в СРЮ.

Двете страни ще подкрепят прякото сътрудничество 
между заинтересованите организации на историците на двете 
страни, както и научноизследователската дейност на Сме
сената комисия на историците по теми от общ интерес.

османлиите тукашната граница 
седем пъти (сръбска управа 

1878/9, българска до балканските войни, 
временна сръбска и отново българска до 1944, 
и пак

е измествана поне
пак

югославска...). Крайграничното 
ление е било ту отсам, ту. отвъд 
Кротко и миролюбиво, то е успявало да оцелее

извън 
канони, 

че се

насе-
чертата.

не чрез оръжие и насилия,; а прилагайки спе
циална стратегия, от политиколозите наречена 
социално-политическа 
пособленческия феномен много добре е описал 
журналистът Синиша Паунович в едно есе за 
Цариброд, поместено в списанието ”3емля и 
людн”.

Прис-мимикрия.

- Следва -
В.Б.
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ПЕЧЕЛ^ш™™^
(От 1 стр.)

ЗАПЛАТИТЕ 

ПО-ГОЛЕМИ ОТ 

РАЗНОСКИТЕПредставителите на г-кю™.,
Сърбия и Черна гора се съглТ ДЪржава> на
месец експертни гпупи пя г™ М° Края на този 
функционирането на федерацията^"Р°блемите за 
нова на двете платформи 
предложение за решаване 
Сърбия и Черна гора.

ция по-ефикасно, по-евтино, много по-хармони- 
зирано с Европа и по-добре ще решава всички 
тези проблеми, каза той след разговорите в Па- 

„„ ЛаТЪТ нп ФеДерацията. Ако не е така, Европа
Да изготвят ™ °С_ Г"’“” Д3 “ °беДИНЯВа' а ВДше да бъде общност
на отношеш МеС™° Не3аВИСИМИ " ТВЪРДВ лабпво обвързани дър- отношенията между жавн, подчерта сръбският премиер.

Черногорският

(От 1 стр.)
За пътищата ще бъдат 
отпуснати 834 милиона 
марки. Парите ще се 
осигурят от увеличения 
акциз на бензина, 
чуждестранни кредити в 
размер на 460 милиона 
маркизи 3,’5 милиарда 
динара от собствени 
източници. Сръбското

Ставаме пълнолетна и отго
ворна държава, която непреме
нно трябва да започне да връща 
и чуждестранните кредити - ка
за премиерът. За да получим но
ви кредити догодина, ние трябва 
да върнем 15,6 милиарда динара. 
И в този бюджет има място за

президент Мило Джуканович -

капиталовложения в инфраст- електростопанство ще
руктурата, подчерта премиерът получи от бюджета 3,9 
Зоран Джинджич. милиарда динара, както 

и 100 милиона евро от 
Европейската банка за 
възстановяване и 
развитие и 100 милиона 
марки от германския 
инвестиционен фонд, 
каза министър Джелич.

Министърът на финансите и 
икономиката Божидар Джелич 
предупреди строго, че още по
вече трябва да пестим и да про
дължим реформите, да пови
шим социалните добавки и жи
знения стандарт на хората.

- През 2002 година имаме че
тири ключови цели - запазване 
на трудно постигнатата стабил
ност, повишаване на жизнения

възраждането на Сърбия. За то
ва са запланувани 10 милиона
динара.

Министър Джелич каза, че с 
стандарт, преструктурирането Ю% ще бъдат съкратени работ
на предприятията и по-ната- ниците в държавната админис- 
тъшното включване в междуна-. трация и се закани със замразя- 
родните процеси, подчерта Дж
елич. Запланувана е инфлация ‘ тията, които не спазват предви- 
от 20%. Една половина от нея се

ване на заплатите в предприя-ДуУ*в|?-?в_ич_; Солана, Кощуница, Лабус и Джинджич

дените разноски.
- Нир очакваме повишаванеТова предложение на специалистите трябва да заяви, че на срещата с представителите на Съ- 

съдържа областите на съвместните функции и рбия, Черна гора и СР Югославия е договорено да 
институционните механизми за тяхното изпълня- започне диалога между експертите за бъдещите

отношения във федерацията.
- Експертите трябва да обсъдят въпроси от

касае за покачване на цените,
които сега са под икономическ
ото ниво. Ще поскъпне токът, 
отоплението, телефонирането. си ите, оповести републикански- 
Няма да се печатат пари, нито Ят министър на финансите. Са- 
ще има девалвация на динара. мо във Фонда за пенсионно и ин- 
Ще отменим данъка върху обо- валидно осигуряване ще се сле- 
рота на хранителните продукти, Ят 127 милиона динара, което е 
лекарствата и комуналните ус- повече от тазгодишния бюджет, 
луги. Догодина ще издължим на Потребителските кредити ще 
гражданите старите валутни бъдат по-достъпни за граждан- 
сиестявания в размер на 550 ма

на жизнения стандарт, плавно
увеличение на заплатите и пен-ване.

На следващата среща на представителите на 
федерацията, двете републики и на ЕС би тря- областта на правото, икономиката, сигурността и 
бвало да бъдат обсъдени предложенията на ек- поданството, каза Джуканович. Към средата на 
слертните групи за да се прецени има ли основа за януари участниците в тази среща трябва да анал

изират постиженията на експертните групи.
- Очакваме до края на февруари да приключат 

след срещата, че мнението на Белград ”напълно всички разговори и тогава да се уточни бъдещата 
съвпада със становището на Европейския съюз, държавно-правова рамка, посочи Джуканович и 
че федерацията е най-доброто решение за Сър- добави, че е договорено да няма предимство в 
бия и Черна гора”.

- Ние смятаме, че по пътя към евроинтегра- ланската федерация.

продължаване на политическия диалог.
Сръбският премиер Зоран Джинджич заяви

ите, понеже с една трета ще се 
намали данъка на финансовите 
трансакции, така че и лихвите 
ще паднат с 1-2%.

По думите на министър Дже
лич повишените разноски в бюд
жета ще се финансират от данъ-. 
ците и другите реални източници, 
а от приватизацията, донациите и 
кредитите се очакват 539 милиона 
долара. Реалният бюджет означа
ва редовно изплащане на запла
тите, пенсиите, детските добавки, 
материалното подсигуряване на 
семеПствата и добавките за бор
ците и инвалидите.

рки на човек, а държавата ще 
започне да връща заема запредложенията за решаване на кризата в югос-

Ролята на Хавиер Солана е от името на евро-цията не трябва да се разделя нещо, което вече 
съществува, за да го обединяваме по-късно, каза пейските институции да предложи добри услуги 
Джинджич и добави, че участниците в срещата са на диалога, прецени черногорският президент, 
се договорили "на основата на конкретни въпро- Той каза, че и двете инициативи - платформата на 
си да тестират реформираната федерация от една Съюзното правителство и становището на черно- 
и двете независими държави от друга страна.’ По горското правителство ще се третират еднакво, 
този начин, в присъствие на експерти на ЕС на 
място” ще се уверим могат ли тези конкретни всеки да си остане при собствения си модел, каза 
въпроси да бъдат решени по-добре в една рефор- президентът на Черна гора и добави, че тази пре
мирана федерация или в две отделни държави, ща ”не отсрочва” подготовките за референдума, 
каза Джинджич.

Ние сме сигурни, че реформираната федера-

Както оповести 
сръбският министър на 
финансите, от 
покачването на акциза на 
цигарите с един до два 
динара в новооткрития 
фонд за здравеопазване 
ще се слеят 800 милиона 
динара, а във фонда за 
инфраструктурата на 
училищата 300 милиона 
динара.

- Възможно с да се договорим, а възможно е

_____  • |ДИМИТРОВГРАД

ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
и чийто дневен ред бяха включени няколко въпроса за13 декември последното си, тринадесето заседание,Временният Общински съвет в Димитровград проведе ва 

спешно решаване.
През август месец т.г. Общинският съвет пренесе 

"Комунални” правото си да води определени инвести
ции в комуналната област. Тъй като комуналното 
предприятие .чрез последните два-три месеца наистина 
започна определени иивестицииоини работи, налага сс 
неговата програма на дейности да се разшири ,.|Ч,ШЮП'ИТС
смисъл членовете на съвета приеха предложените от «-ивностита ^ ^ ,
-Комуналац” програми за провеждане нахадрогеоло д скаРмит|Шцата няма „ари за това предназначение, 
гически изследвания, необходими за рабог Р У подписана от директора Владая Беговнч, а
водоемите в село Лукави.» и около Мъзгошкото арело. Първата^ ^ ^ директора..
Предложени са и програми за уреждане па компле рРазбирайки тежката загуба за Димитровград
сите около езерото "Сават 1” и "Стара воденица . А „ к„“®лац” се махне от границата, председателят на някои съседи, имайки предвид постоянните им нас- 

за изработка на необходимата те- кому| Ц Симеон Васов и някои негови топвания да се настанят на границата без оглед на це-
селищатаЛу- Общинсю ’ Белград. В Съюзната мит- пата, която ще плати Димитровград.

сътрудници < ‘ ‘ „ не смс КОМПеТентни гю този Единодушно решение на Общинския съвет бе ”Ко-
иица гипосрс ^ или .„ съюзцото МВР. Тъй като муналац” да продължи е нормалното поддържане на 
въпрос 1 щцата се върши от републиканското границата, включитело и събирането иа таксата за пол-
мпрРте Пили препратени там, но и това министерство зваие на базата на граничния преход.
се провъзгласило за некомпетентно. Съюзната мит
ница е присъединена към Министерството иа фннпн-

сз вета и някои негови сътрудници в Съюз- сите, но и тук се натъкнали на "некомпетентни’. Един
ната митница и някои министерства в Белград. По- стаено компетентна се оказала Дирекцията за стопан- 

1„3 т зз тона посещение са две дописки, които от съюз- исвапе с държавно имущество, обаче - от Новата 2002 г.! 
д ' ‘ изпратени до "Комуналац”- първата И така, от едно ведомство до друго, от едно минис-

юли 3 втората на 4 декември т.г. В двете дописки терство до друго, всички се оказали като некомпе- 
ОТ "Комуналац” ултимативно се търси да прекъсне с тситш. да сключат договор с "Комуналац” за под- 

около поддържането на граничния пре- .държане на граничния преход (компетентни са обаче да 
посочено в първата го скъсат).

на длтеля на

пата митница са

. В този

В разискванията по повод информацията някои от 
членовете на Общинския съвет дори изразиха съмне
ние в достоверността на дописките, а Михаил Иванов 
дори изказа съмнение за ” добронамерена намеса” наако

взети са и ре щения
у»Гй«к»ска документация за канализация в 
к Белеш и Жслюша, както и необходимата до-
“аци^ евързване на канализационния колекто 

от граничния преход е главния, койго сс намир 
недалеч оТ града.

Във връзка
А.Т.с комуналното предприятие в града го- 

С К членовете иа Общинския съвет „ре- 
зи посещението на нредсс-лям интерес сред 

«извика и информацията
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАНА БЕЗ
' ТАКСА ОТ БАЗАТА НА ГРАНИЦАТА

ХОРА ОТ МИТНИЦАТА ЗАПЕЧАТИХА 

ОБЕКТИТЕ НА ”КОМУНАЛАЦ”

ДОГОВОР НА ЮГОСЛАВИЯ СЪС СВЕ
ТОВНАТА БАНКА

НОВИ КРЕДИТИ ЗА 

ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА 

СТАРИТЕ
Йованович кой чисти границата? Него- 

отговор бе: "Ние!” Според 
лучените от него сведения, ”Комуналац е оста- 

без таксата, която е събирал от ползващите

Съгласно определения като краен срок 15 де
кември т.г. за оттегляне на ”Комуналац от гра
ницата, хора от митницата в седем часа сутринта 
в събота запечатиха неговите обекти на ГКПП 
"Градина”. С това събирането на таксата за полз
ване на базата на прехода престана 
"Комуналац”, но и изобщо, така че сега тежките 
товарни камиони минават през базата и я ползват 
безплатно.

13 Димитровград вече няколко дни вали сняг, 
който'определено създава проблеми в движени
ето. Имайки предвид това, след случилото се в 
събота, в понеделник попитахме изпълняващия 
длъжността директор на "Комуналац” г-н Ми

рослав 
вият лаконичен по-

* Миролюб Лабус н Рори 0’Саливен подписаха документи за 
шест дългосрочни консолидацнонни заема при изгодни ус
ловия

нал
базата на границата, а всички останали актив- 

и занапред се провеждат както преди. То- 
чистене на прехода, снабдяване с вода,

ности 
ва значи: 
поддържане на обектите и пр.

А какво ще се случи с базата, относно стаксата 
за ползване на базата, дали тя пак ще се събира, 
кой ще я събира и в полза на кого — предстои да се 
види.

не само за
Съюзният вицепремиер и министър за икономически 

връзки с чужбина Миролюб Лабус и шефът 
Световната банка в нашата страна Рори 0’Саливън подписаха 
в понеделник документите за шест консолидацнонни заема, с 
конто се регулира издължаването на всички досегашни заеми, 
конто Световната банка е отпуснала на СР Югославия.

Изгодните условия подразбират отплащане на заемите в 
срок от 30 години с тригодишен гратисен период. Предвижда 
се също така годишната лихва на сегашните заеми да е 4,75%, 
което е много по-малко от договорената лихва за първите 
кредити.

От името на съюзното правителство вицепремиерът Лабус 
благодари за помощта и подкрепата на Световната банка за 
нашето стопанство и изрази надеждата си този благоприятен 
за нашата страна ангажимент съществено да допринесе за 
възстановяването на югославското стопанство.

на мисията на

А.Т.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЗАСТАНА ЗАД 

”КОМУНАЛАЦ”
* На 27 декември 2001 г. от 10 часа ще бъде организирана предупредителна блокада на международ- 

при село Градиньс за един час и за един час ще спре водоснабдяването на граничния преход
правено нещо подобно както на граничния 

преход "Градина”.
В заключенията на Управителния съвет на

ното шосе
Разисквайки по въпроса за изгонването на 

"Комуналац” от базата на граничния преход, вр- 
менният Общински съве<с. застана напълно зад 
решението на Управителния съвет на пред
приятието, който на 18 т.м. проведе свое засе
дание.

Както изтъкна председателят на Управител
ния съвет на "Комуналац” Небойша Иванов, вече 
са изчерпани всички законовц възможности за 
осъществяване на договор с митницата и оста
налите ведомства и министерства. Затова Уп
равителният съвет на ”Комуналац” е взел реше
ние да осведоми Съюзната митница, съюзното и 
републиканско МВР, Министерството на финан
сите, канцеларията на ОССЕ, посолствата на 
САЩ, Франция, Италия и още някои европейски 
страни, че на 27 декември 2001 г. от 10 часа ще 
организира предупредителна блокада на между
народното шосе при село Градинье за един час и 
за един час ще спре водоснабдяването на 
граничния преход. Всичко това се предприема по
ради факта, че на нито един друг граничен преход

не е на

ВСЕ ПАК ОЩЕ ЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

"Комуналац” се изтъква, че това представлява 
драстично нарушение на правата на българското 
малцинство, тъй като с отстраняването на 
"Комуналац” от базата до крайни граници се зас- 

икономическотоПРИЕТ РЕБАЛАНС 

НА БЮДЖЕТА
положение натрашава

Димитровградска община, в която 95% от насе
лението са българи.

Доколкото предупредителната блокада и 
гражданското неподчинение не дадат очакваните 
резултати, първия работен ден в Новата година, а 
това е 3 януари 2002 г. ще бъде организирана 
тотална и непрекъсната блокада на международ
ното шосе, а водата напълно спряна. Зад 
решенията на 
изпълняващият длъжността директор на ”Кому- 
налац” Мирослав Йованович, синдикалната ор
ганизация и Общинският синдикален съвет.

Макар че членовете на временното общинско ръководство 
категорично се заклеха, че тринадесетото им заседание ще бъде 
последно, все пак се наложи да порведат още едно. Това го наложи 
необходимостта да се приеме ребаланс на общинския бюджет, а 
още повече събитията във връзка с отношенията между митни
цата и "Комуналац”.

Обсъждайки реализацията на бюджета за периода от 1 януари 
до 30 ноември 2001 г. въз основа на изнесените от Арсен Тодоров, 
началник по стопанство и финанси, данни, членовете на съвета 
констатираха, че цялостно гледано, бюджетът ще бъде "пре
пълнен” благодарение на. Закона за данъка върху имуществото. 
До скоро 75% от този данък е взимала републиката, а само 25% 
общината. Според новите разпоредби от 30 юни т.г. съвкупните 
средства от този данък остават на общината. Значително са 
повишени и средствата, събрани от таксата за ползване на базата. 
Там планът е преизпълнен със 141 %.

Всичко това и въз основа на други преразпределения (средства, 
получени от републиката) бюджетът е увеличен с 25 на сто или от 
заплануваните 75 138 000 на 94 502 000 динара.

Що се отнася до разходите, те най-много са увеличени в кому
налната и пътна област — дори със 193%, както и за подтик на 
селското стопанство - 141% поради набавка на породисти овце и 
крави, които са дадени на селскостопанските производители.

Управителния съвет са и

А.Т.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
ЛУКАВИЦА, БЕЛЕШ И ЖЕЛЮША

ПОДКРЕПА ЗА ” КОМУНАЛАЦ”
Й'1

По повод случилото се с "Комуналац” и отне
мане правото му да оказва услуги в базата на 
граничния преход "Градина” от 15 т.м., реагираха 
Жителите на местните общности Лукавица, Белеш и 
Желюша. От тяхно име председателите на местните 
общности издадоха следното изявление за медиите и 
обществеността:

"Явното предприятие "Комуналац” е единстве
ната фирма в града, която и в изключително трудни 
условия успява да работи успешно. Разбира се, че 
голяма част от успеха дължи на факта, че комунал- 
ците вършат определени работи на граничния пре
ход. Ползата от това е не само за

значи много, затова сме готови да окажем и други 
видове 
подчинение.

От името и за гражданите на Лукавица, Белеш и 
Желюша, председателите на местните общности 
Нацко Соколов, Зоран Маркулев и Васил Цолев

Димитровград, 17 декември 2001 г.

подкрепа от вида на гражданско не-

А.Т.

ПРЕКРАТЕНА Е СТАЧКАТА В 
КОБОС

ПРОИЗВОДСТВОТО 
СЕ НОРМАЛИЗИРА

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД УЧРЕДИТЕЛНА 
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

"Комуналац”, но и 
за общината. На всички е известно, че "Комуналац” 
е единствената фирма в града, към която всички сме 

да се обърнем за помощ, когато става дума за 
ползване на нейната механизация или да ни помогне 
със средства, а най-често нейните работници да 
завършат определена работа. Няма местна общност,

ДОС НЯМА ДА УЧАСТВА 

ВЪВ ВЛАСТТА
могли

След двудневната стачка през миналата сед
мица работниците в босилеградски КОБОС пак 
задвижиха машините. И сегашното прек
ратяване па производството, както и това от 
преди месец, стана поради неизплатените 
заработки и неизпълнените обещания от страна 
па ръководството на компания ЮМКО, в чийто 
състав работи и босилеградският цех.

Поради тежката обстановка в ЮМКО, в 
която работят около 10 хиляди души, преди ме
сец е взето решение венчки работещи в ком
панията да получават но 2000 динара месечно, 
т.е. до края на годината общо по 6000. Боснле- 
градскнте конфекционерн не бяха доволни от.- 
сроковете на изплащане на заплатите, понеже 
досега получиха само по две хиляди динара.

Работници в конфекционната фабрика каз
ват, че са се съгласили да задвижат машините 
след като ръководството на компанията им 
обещало, че до една седмица ще получат поне по 
една заплата.

За днес е насрочена учредителна сесия на новоизбраната 
Общинска скупщина в Димитровград, на която трябва да бъдат 
верифицирани мандатите на 
това избрани председател 
Изпълнителен отбор и други органи.

По повод предложението, което от Съюза на граждани "Цари
брод , спечелил мнозинство на местните избори, бе отправено към 
ДОС — да участва във властта с две подпредседателски места, 
димитровградският ДОС на събрание от 17 декември т.г. прие 
единодушно решение: На учредителната сесия на Общинската

НЯМА ДА ВЗЕМЕ 
в един орган

извънредни местни избори 
мнозинство от 18 отборника спечели новосформираният Съюз на 
граждани "Цариброд”, ДОС спечели 7 отборнически места, ДСС 6, 
а ДСБЮ и група граждани по 1 отборническо място.

село, дори махала, където те не са помогнали по 
някакъв начин. Това е известно на всички в общи
ната, дори и по-широко. Известно е също, че почти 
всички комунални активности в общината се финан
сират със средствата, събрани от границата.

Имайки предвид всичко това, както и нелепия 
факт, че повечето от димитровградските фирми не 
работят, някои дори са пред фалит, бяхме изненадани 
от решението на Съюзната митница, с което на 
"Комуналац” се отнема правото за събиране на такса 
за ползване на базата на граничния преход.

Затова от името на

новоизбраните отборници, а след
и секретар на скупщината,

скупщина, насрочена за днес, ДОС 
УЧАСТИЕ във формирането на новата власт нито 
(ОС, ИО или комисии).

Както е известно, на миналите

гражданите на местните 
общности Лукавица, Белеш и Желюша изказваме
недоволство и огорчение от взетото решение. Ведно
изказваме пълна по--------
тите в "Комуналац в настоянията им 
върнат в базата на граничния преход. Защото 
преди всичко е интерес на общината,тъй като ако ни 
откъснат от границата, ние сме осъдени на обик
новено живуркане, още по-лошо и от сегашното. 
Ясно ни е, че оказването на подкрепа само с думи не

дкрепа към ръководството и зае- 
пак да се

това

А.Т. В.Б.
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ДРвавГшБн°иЖГхнДаИЖ.НЙ ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРА СНАБДЯВАНЕТО С ПЕТРОЛНИ ПРО
ДУКТИ В БОСИЛЕГРАД?ИЗПОЛЗВАХМЕ 

ДАДЕНИЯ НИ ШАНС И 

ИМАМЕ БЪДЕЩЕ
Оснен в Пирот, тържество 
Тигар” утре ще 

има цех с 490 работника, 60 
определено време.

” АВТОТРАНСПОРТ” ДАДЕ 

БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА СИ 

ПОД НАЕМ НА 

” БЕОПЕТРОЛ”
по случай деня на каучуковия гигант 

Ьабушннца, където тази фабрика 
от конто понастоящем са заети за

се проведе и в

ГТо случаи годишнината на 
фаориката парично щс бъдат 
наградени трима раболгнци 
Оабушппшкия 'Тигар”: Небой- 
ша Стевановпч, Славна Златко- 

Жнка Савпч. Жълтици ще 
бъдат присъдени на заетите с 20 
и 30 годишен трудов стаж, 
и на 25-има

В договора, конто подписаха изпълняващият длъжността директор иа боенлегрлдеката фирма 
„ раган румов и директорът нп клона на ” Беопетрол” в Ниш Родолюб Здравкопнч се казва, че 
бензиностанцията се дава под наем до 15 декември 2006 година.

В уговорката е.уточнено,

на

че валидността на 
договора ще продължи доколкото на 30 дни

тие, конто ще работят в нея.
Бензиностанцията в Босилеград, едиистве- 

предн изтичането на тоя срок не се потърси той пата такава в общината, е малки изключения, 
да се анулира. "Беопетрол” изцяло 
държането на бензиностанцията - редовно да я

внч и

както под- не се зареждаше от югоембаргото насам. До- 
каго представители на "Автотранспорт” лод- 

зарежда с нафтови продукти, при това и една чертаваха, че нямат финансови възможности 
цистерна с нафта за потребите на "Автотранс- да я поддържат, собствениците на автомобили 
порт , да плаща разноските, както и да под- бяха принудени да се снабдяват с бензин и ма
си гурява бруто
босилеградското автотранспортно

поемапенсионирани ра
ботници на "Тигар” в Бабуш- 
ннца.

Помолен да коментира рабо
тата на тукашния цех директо
рът Драган Божилови1! три работника на фта от черноборсаджии.заплати за

посочи,
чс през тази година те са изпол з
вали шанса, конто са получили в 
началото на годината. Става ду
ма за производството на разли
чни вътрешни гуми за колелета 
от програмата на известната 
фирма "Мншелин", която е ст
ратегически партньор на 'Тигар".

' Благодарение на усилената 
работа, овладяхме производст
вото на тези изделия н изпълнн-

лредирия- В.Б.

Драган Божилович

БИВШИЯТ СЕКРЕТАР НА "АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД
ИВАН АРСОВ:

ни гуми за колелета. "Овладява
нето на производството на по
сочените каучукови изделия, 
казва Божилович, е факт, който 
ще допринесе в престоящия пе
риод пълноценно да натоварим

НЕЗАКОННИТЕ РЕШЕНИЯ 

СЪЗДАДОХА НОВИ 

ПРОБЛЕМИ
мощностите см п да приемем 
нови работници. Във всеки слу
чаи "Тигар" в Бабушнпца има 

хме предварителните планове, бъдеще”, заключва той. 
според които през тази година 
трябваше да произведем два ми
лиона такива гуми. Партньорн-

В тази фабрика всичко сякаш 
е на мястото си. Голямата анга- ”След избирането на изпълняващ длъжността 

директор през януари тази година ( бе избран 
Миле Ненов, бел. на В.Б.), положението в пред
приятието значително се подобри, но само до 
началото на април, когато Управителният съвет 
с неразбираемото си решение за директор избра 
лице ( тогава начело на фирмата застана Стефан 
Рангелов и на поста беше до началото иа септем
ври, бел. на В.Б.), което тази функция не можеше 
да изпълнява успешно. След пет месеца Упра
вителният съвет разбра това, но когато пред
приятието беше в пропаст и когато загубата двой
но се увеличи...”

Това се подчертава в дописката, която бив
шият секретар на ”Автотранспорт” Иван Арсов

В дописката на бившия секретар се 
подчертава, че освен незаконните 
решения, в предприятието съществуват 
още два проблема: кражбите и 
лентяйството. В предприятието има 
хора, които за цяла една година не са 
работили ни десетина минути, нито пък 
са заработили за чаша вода!

жираност на всичките заети 
дисциплината и сериозното ръте са доволни, че сме спазили 

сроковете и постигнали желано
то качество."

ководене са отличителните чер 
ти на този завод, в който сред 

През следващатаъодина в ба- ннте заплати надминават репуб 
бушнишкия "Тигар" очакват да 
произведат 3 милиона вътреш-

ликанско равнище.
Б. Д.

та по трудови отношения и Общинският съд в 
Босилеград.

Бившият секретар посочва, че било неправил
но и уволненито на Илия Дойчинов поради нару
шаване на трудови задължения. -Предупрежда
вах директора, казва той, че за нарушението е 
предвидено парично наказание, но топ го уволни, 
а сетне решението му потвърди и Управителният 
съвет.

- Против Мвалчо Станчев от началото на годи-

ДИМИТРОВГРАД

НЕОБХОДИМ НОВ 
ДОГОВОР

"Комупалац” да не предостави на управителните органи и на двете 
синдикални организации във фирмата, както и иа 
медиите. В нея гой посочва някои, според него, 
незаконни решения иа управителните органи, 
преди всичко на Управителния съвет и па дирек- 

от началото иа април до началото на сеи-

По повод решението на митницата 
събира парите за ползване на базата на граничния преход 
"Градина” ДОС за Цариброд прие следното заключение: 

Трябва да се използват всички разполагаеми средства в 
закони, за да се стигне до нов

мата беше водена дисциплинарна процедура по
ради злоупотреба с болнични дни и загуба в сто
панисването. Процедурата се води от тогаваш
ния временен директор Миле Ненов, който един
ствено беше упълномощен да вземе решение. На 
11 април пред комисия за продаване-приемане на 
длъжност топ заяви, че не може да вземе друго 
решение, освен да го накаже парично. Новоизб

ран ге лов

' рамките на съществуващите 
договор с представителите на митницата, съюзната полиция и 
съответните министерства, от една, и Комупалац о« друга 
страна, с който да се разреши проблемът със събиране иа 
средствата за оказаните услуги в базата на граничния преход 
"Градина”.

тора,
темирп, когато предприятието се оглавяваше от 
Рангелови когато, както казва той, се движеше 
с шпг-голяма скорост - "в рнкверц”.

- През последиците 22 годиии, колкото рабо- 
предприятпето, обстановката никога пе бе- 

отколкото сега. Вината за това но-
А.Т. тех в

ше по-тежка 
сят отделни членове на Управителния съве|, ко- 

взимаха незаконни и вредни реше-

написа решение зараипят директор 
уволнение, пренебрегвайки предупрежденията 
ми, че решението 1цр бъде анулирано поради 
ироцедуралнп пропуски, понеже ” решението по-

пто нарочно 
пия, които директорът реализираше с удоволств
ие, казва Арсов, конто в началото иа октомври 

напусне работа поради редица иезак- 
решения, с които е нанесена огромна 

предприятието, чиято сума ще се узнае след 
месеца”.

Арсов, който предупреждавал управителни ш 
"нямал право да анулира незаконните

РЕПЛИКА

НЕ СЪМ УНИЖАВАЛ 
РАБОТЕЩИТЕ В ГИД

дписа друг орган, т.е. лице, което не водеше дис
циплинарната процедура”. Съответната инспек
ция и Министерството по трудови отношения 
сетне анулираха решението, а в ход е-дело в Об
щинския съд.

Арсов подчертава, че една от причините за взе
мането иа незаконни решения от страна па Уп
равителния съвет е и тази, че членовете му не 
изпълняват условия за тази длъжност, понеже, 
както се казва в член 51 от Статута на предприя
тието, такива могат да бъдат само професиои- 

хора с виеше и полувнеше образо-

реши да 
опни щета

на
няколкоЖика Глигорон, бивш ге мер

не съм изопачавал и 
май

на г-нПо повод реагирането
ГИД, мога да кажа, че

за ГИД, а съм предал
настоящия генерален

иаален директор органи, ио
решения”, посочва няколко конкретни примера. - 
Управителният съвет, подчертава топ, през ап- 

решеиие да престане трудовото отио- 
I автобус Симеон Костадинов, 

40-годишен стаж и че би тряб- 
без оглед на факта, че 

членовете, че с

истинатане съм скривал на
,"СГИОТЛ,И>Г,М»рков. без да коментирамсъществените 

директор на фирмаТа 
неговите думи.

взерил
щение на водача иа

.*...».................
с топи, чсот всички дими.р Р ,ето на тази фирма.
Ш,т<,вярвах пропадна. Пропадането му

че не съм, понеже

че имашезатова, 
вало да 
нямаше 
това нарушават

алнн лица - 
вание.замине в пенсия,

65 годиии. Предупредих
закона, като ги осведомих и с Поради незаконно взетите решения фирмата 

финансова щета, посочва Арсов. Същев- 
члеи 86 от Статута на 

че членовете на

ще имаМинистерството за трудови отно- 
Директорът, който е задължен да спре 

според закона и Стату та, на 
е най-отговорен за законността,

надописката
щения.

рсменно подчертава, че в
предприятието е прецизирано,
Управителния съвет и директорът са материал
но отговорни за незаконно решение, с което е

толкова че сто 
работа и бъдеще

Ако г-н Глигоров наистина
в ГИД, това си с негово мнение.„Сст^1овек,ой.г^сеи=н;,:урнолист

понежерешението, 
предприятието
едвам дочака да

Костадинов сетне
подпише решението за у пол не-

няколко месеца не работи, направена щета на предприятието.
Аз мисля,

е нечия мъка. В.Б."Братство" пие 
п решението директора анулираха инспекция-на в на
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НА СРЕЩАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦХФ 

И СЕЛСКИТЕ КМЕТОВЕ В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

21 декември 2001 г.о
БАБУШНИШКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕР

АЦИЯ ОСТАНА САМО С 28 ПОСТОЯННО 
ЗАЕТИ ОДОБРЕНИ ОЩЕ 

НЯКОЛКО 

ПРОЕКТА ЗА 

ЗВОНЦИ

” Б АБУШНИЦА” 

ЖИВУРКА КАТО 

НАЕМОДАТЕЛ Божко Ранджелович, директор 
на ЗК "Бабушница"

й погълнала около 3 милиона марки в оборотни средства. * Кооперацията вижда 
в даването под наем на основните сн средства * Все докато не влезем в ЕС проблемът с 

на селскостопанските продукти едва ли може да се реши, смята директор ьг

* Хнперинфлацията 
шанса си 
диспаритетите на цените 
Бошко Раднжелович

донорска организация ЦХФПредставители на американската 
дадоха зелена улица за реализаране на още няколко проекта в 
Звонци, стана ясно на срещата им е представителите на местните 
общности в Пиротски окръг, която се проведе миналата седмица встиик. В нея бе открита фирма 

за технически преглед на коли итази страна почти се с препър-Тридесет и един работник на
земеделската кооперация ”Ба- нала в лотария. Май така ще 
бушница” преди седмици бяха бъде все докато не влезем в Ев- регистриране и застраховка на

ропейския съюз. Диспаритетите превозните средства (двама пей-
ни работници са минали в тази

Пирот.
за обзавеждане на кан-ЦХФ ще даде финансови средства 

целарията на МО в Звонци, за уреждане на пазар в това село, за
Ракита — Звонци — Звон- 

в село

провъзгласени за технологичес-
излишък и минаха на Трудо- в тази страна са налице от го-

обезсмислят всякакво частна фирма).
ки

реконструкция на водопровода Вучи дел-
баня (включително и за изграждане на-резервоар

малка хлебопекарница и

вата борса. Кооперацията оста- дини, а те 
на с 28 постоянно заети, които Директорът Ранджелович сезанимаваме със селското стопа

нство у нас. Тази година напри- надява, че кооперацията ще ск-
ска
Ракита), както и за изграждане 
дъскорезница в Звонци.

напонастоящем не получават ни- 
какви заплати, тъй като фирма- мер килограм зеле струваше 2,5 лгочи договори за ползване на

нейните сгради с още някои ча
пли обществени фирми, ЗЯЕОЗТУА

ОВЕгВЕОЕМЕ:
затънала в дълбока криза, динара, което означава, че тезита е

Благодарение на договора с це- производители, сиреч коопер- 
ха на ”Тигар” в Бабушница, кой- ации, конто са се ориентирали 
то от години ползва някои нейни към производството на

стни
които да трудоустрояват работ
ници на кооперацията. Валид- 05АЮТОЗИ
ните закони не позволяват на зе-селскостопански продукт, са от-

на тези, които бяха белязали страхотни загуби. В ст- меделските кооперации да про- 
провъзгласени за излишна ра- раните, обединени в Европеис- дават основните средства, но не 
ботна ръка, бяха заплатени дъ- кия съюз напремер, ако през ед- им пречат да ги дават под наем.

на година в Испания не се роди Именно в този факт настоящото
ръководството съзира шанс за 

ЗК "Бабушница”.

складове, на всичките заети, вк
лючително и

9ЧГЧ Iчц|г(МТЕ^АТЮМАЕ
лжимите суми за пенсионното 
им осигуряване заключително някой зеленчук, същия ще се ро- 
до 31 октомври т.г.

Реализацията на посочените проекти ще стартира на 1 март 
2002 година и трябва да бъде завършена до края на годината. 
Колко средства ЦХФ ще отдели за проектите в настоящия момент 
не може да се каже, понеже предстои да се обявят публични 
търгове, чрез които ще бъдат определени изпълнителите на рабо- 

Жителите на село Звонци и околните села ще дадат свой

дп в Германия и по този начин оцеляване на 
диспаритетите на пазара ще бъ- с обща площОсвен сгради
дат премахнати, а субектите, ко- около 2000 м , тя има и ферма за

угояване на юнци (с капацитет
С БЛОКИРАНА 

ДЖИРО-СМЕТКА ито се занимават със селскосто
панска дейност няма да отчетат 45 юнци в един турнус), овцефе- 
загуби, които катастрофално рма (с капацитет 1000 глави дре- 
биха се отразили на дейността бен добитък), птицеферма, ме- 
им”, споделя Ранджелович.

Пред нашия вестник той из- 700 хектара площи, 30 от които | 
тъкна и това, че Правителство- са обработваеми, 4 собствени 
то не защитава земеделските магазина (един в Бабушница и 3 
кооперации и въобще селскос- в селата на общината)... Има 
топанските производители, а на много, но само на пръв поглед, 
кооперациите и не позволява со- Да отчуждява основните си 
бственически да се трансформи- средства, за да издължи дъл-

тата.
принос в работна ръка.

В продължение на предстоящите няколко седмици проектите 
бъдат разработени от домашни специалйсти, които са 

ангажирани от ЦХФ.
Село Звонци понастоящем има 125 домакинства и около 430 

жители. Голямо мнозинство от тях са българи по националност. 
Реализацията на проектите до голяма степен ще облекчи живота 
на селяните и ще понамали миграцията, понеже с изграждането на

Дълговете й към "Агробан- 
ка” възлизат на около 1 600 000 
•динара, а към "Пиротската бан
ка” - около 100 000 динара. Как
то пред наишя вестник изтъкна 
генералният директор на ЗК 
”Бабушница” Бошко Ранджело
вич, по-Голяма част от дълга на 
фирмата към ”Пиротска банка” 
е превърнат в обществен дълг 
на федерацията, докато част от 
дълга към ”Агробанка” би тря- Рат‘ 
бвало да бъде релрограмиран.

Кооперацията е работила до
бре до 1993 година, относно до 
хиперинфла1щята, казва Ранд
желович. Тогава тя е имала ок-

ханизация (главно стара), около ще

хлебопекарницата и дъскорезницата например ще се открият 
няколко работни места.

Що се отнася до проекта за обзавеждането на канцеларията на 
МО, от кмета на Звонци Иван Таков научихме, че ЦХФ е заплану
вал да купи компютър, ксерокс, факс, пишеща машина и още 
някои технически уреди. Организацията обещала да финансира 
работата на канцеларията в продължение на 6 месеца.

Освен за МО Звонци, на срещата в Пирот представители на 
ЦХФ одобриха проекти за още 2 местни общности в Бабушнишка 
община - за Бабушница и Горни Стрижевац, както и за 3 в Пирот- 
ска община - Темска, Крупъц и Понор.

говете си не може, защото това 
не позволяват законите. Да ин
тензифицира основната си дей
ност - селскостопанската, няма

Освен че

ДАВА ПОД НАЕМ 
ЧАСТ ОТ 

СКЛАДОВЕТЕ СИ
оборотни средства, а няма, каз
ват във фирмата, и финансови 
ефекти от нея. Освен това, лип
сват й и специалисти, селскос-

оло 3 милиона германски марки на местния цех на ”Тигар”, ко- 
в оборотни средства и различни операцията "Бабушница” преди 
стоки, но хнперинфлацията ги е 
”изяла”, а деловите ходове, нап-

топански работници... Така че 
време даде под наем зк ”Бабушница” едва 

част от своя сграда на местен ча-
известно ли има Б. Д.

шанс да се спаси от гибел.равени след нея, напълно са ”до- 
телали” кооперацията във фи
нансово отношение. През 1995 
година ЗК "Бабушница” е взела 
кредити от банките предимно за М!!м лИ 1'1 .“врияннйячомкотглеждане на юнци, но тогава
шните диспаритети в цените на
пълно са обезсмислили тази ра
бота, а фирмата е бутната в още 
по-сериозна криза. Понстоя- 
щем фирмата базира основната 
си дейност върху откупа на мля
ко от селскостопанските произ
водители в Бабушнишка общи
на (около 2 500 литра дневно) и 
върху откупа на малки количе
ства селскостопански продукти 
(кожа, фасул, вълна...). Коопер
ацията няма собствена млекар- 
ница, млякото дава на местни 
частни млекарници. От откупва
нето на останалите селскосто
пански продукти финансовите 
ефекти са почти незначителни.

Бъдещето на ЗК "Бабушни
ца” директорът Ранджелович 
вижда в сътрудничеството с де
лови субекти, които имат инте
рес да вземат под наем сградите 
на кооперацията. Селскостопа
нското производство, по негови
те думи, е станало нерентабил
но, рисковна дейност, която в :

Чувствате се безволни и отпаднали, по
стоянно сте сънливи, липсва ви бодрост...»! сблъсквам търся положителната страна 
това състояние продължава дни наред. В
повечето случаи голям брой хора си ми- ми към всички неща 
слят, че става дума за някаква болест, как-
вато например е анемията, която наистина богата иа витамини

- Във всички трудности, с конто се живот.
- Ако имате някакъв проблем, споде- 

- Хуморът втшги присъства в подхода лете го с близък на вас човек
- Когато имате възможност, отпуснете

- Храня се редовно, предимно с храна, се на работното си място: затвотере очи и
сн мислете за нещо хубаво (например,

- Всеки свободен момент използвам за представете си море...), диша»гге дълбоко.
Най-често хората чувстват умора около

35 - 40 годишна възраст. На тази възраст 
Ако не принадлежите към тази малка техните задължения са много, професион-

може да бъде причина за такива психи
чески и физически състояния, обаче най- медитиране и релаксация

- Не пуша.често става дума за умор
- За тази ” болест” на съвременния чо

век д-р Кенет Минакер от Харвардския на брой група хора, съветите са следните:

ата.

алните задачи изпълняват механично, се-
- Овощията и зеленчуците трябва да ме»ш11ят живот е станал монотонен. Нап-укиверситет е направил цяла стратегия.

Разбира се, не става дума за някакво чудо- имат предимство на вашата трапеза равете нещо и за свое удоволствие: пода- 
- Поне веднъж през деня оттште да се рете си едно приятно пътешествие за уи-творно хапче, а преди всичко за антистре- 

сова програма, тъй като стресът е главен отпуснете с тиха музика и по този начин да кенда, прочетете някоя интересна книга,
възстановите ригъма сипричинител на умората.

Според д-р Минакер необходимо е да
контролирате нивото на стреса. А това е сяте дневно в организма си само 200 кал- та»гге се да преодолеете депресията, защо- 
възможно когато добре познавате своя ории по-малко, за една година ще отслаб- то и тя допринася да се почувствате умо- 
организъм и издържливостта му към на- нете 9 кг. без диета. По този начин ще репи. Внимателно и със седативннте ле- 
преженпето и проблемите, които носят облекчите сърцето и мускулите си и ще се карства, те също насърчават умората.

След толкова съвети, налага се още 
един като резюме: почувствайте тялото си

отидете на кино или мач,
- Спрете обилното хранене. Ако вна- лявайте на умората да в»» завладее. Опи-

само не позво-

веекндневннте задължения. Много малък почувствате по-добре, 
брой хора могат да кажат за себе си:

- Имам реална представа за личността
- Веднъж седмично спортувайте.
- Опитайте се да намерите баланс и неговите нужди, 

между личния и професионалния си К.в.си и живота си



ШтйШ

ПИЯДЕ" В ДИМИТРОВГРАД

СТИХОВЕ НА 

УЧЕНИЦИ ОТ
основното
УЧИЛИЩЕ

о
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

НОВО ИМЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА
* Предложено е Центърът за култура да понесе името на поета 
Емануил Попдимитров

Членовете на Управителния съвет на босилеградския Център 
за култура приеха предложението на изпълняващия длъжността 
директор на институцията Пене Димитров за главните насоки на 
програмата за идващата година. Развитието на културата ще е на 
самодейни начала, а освен по-нататъшното усъвършенстване на 
дейността на фолклорната секция, ще се положат усилия да 
действат и останалите секции. Целта е в Босилеград всеки месец 
да има поне по една по-значима културна проява.

-Центърът с танцово-музикалния състав и с драматичната сек
ция например ще може да направи турнета и извън страната. 
Съществуват условия за участие на някои фестивали и други 
прояви, да намерим спонсори и да не сме бреме за общинския 
бюджет, каза Димитров.

Проектопрограмата за идната година ще се конкретизира и по 
нея отново ще се изкажат членовете на Управителния съвет, 
които на следващото си заседание ще разискват и отчета за рабо
тата на ведомството през тази година. Понеже, както подчерта 
председателят на ОС Владимир Захариев, който заедно с предсе
дателя на ИО на ОС Горан Стоянов присъства на събранието, не е 
логично да се разисква по програма, а да не се обсъди досегашната 
работа.

Членовете на Управителния съвет приеха предложението 
занапред Центърът за култура да понесе името на известния поет, 
просветен деец и общественик Емануил Попдимитров, родом от с. 
Груинци. Същото ще бъде предоставено на'основателя на инсти
туцията, т.е..на ОС.

лиотека и тукашното основно училище.
Редактор на поредицата "Малкият принц”, в рам

ките на която книгата бе печатана, както и редактор 
на самата стихосбрика е библиотекарката Елизабета

МОЯТ ГРАД
Моят град всяка година

облича премяна бяла, 
и както куклата любима 
носи я цялагтх зима.

Моите другари с радост я цапат 
играейки се до насипиг, 
но тя започва да я съблича 
ида я пази за другата година.

Техните проницателни очи видят повече от очите на 
възрастните, но поради недостига на думи те само 
намекват цялостната картина”, пише Георгиева в 
уводния текст към стихосбирката ”По следите на 
мечтите”.

^ Стихотворение на Мая Гъргова, ученичка 
в 5 клас, включено в книгата "По следите 
на мечтите".

В нея са включени общо 32 стихотворения на 29 
ученици-поети. Всичките стихотворниея са на бъл
гарски език. Книгата има два раздела, които с под
брани стихове предвестява редакторката и поетеса 
Георгиева.

А тя в увода на книгата между другото внушава и

В.Б.

В рамките на акцията ”Играйза живота-дрогата не”,ученици 
от димитровградското основно училище ”Моша Пияде” неот
давна изиграха в Бела паланка баскетболни мачове с връстници от 
този град и Пирот.

Мероприятието спомогнаха димитровградският Спортен съюз 
и ОУ ”Моша Пияде”. „

В събота на 22 декември т.г. възстановителни дейности в 
рамките на акцията ”Играй за живота-дрогата не” ще се проведат 
в Димитровград.

й®§й"Малките поети от димитровградското основно 
училище имат достатъчно сила да покажат и нарису
ват с таланта си необикновения свят, в който живеят. това: Драги читателю, погледни тази книжка и се 
Те говорят за природата, наблюдавайки почти всяко усмихни. Следите на мечтите са пред Теб!

Б. Д.движение на цветята, на снежинките, на птиците.

УЧЕНИЧЕСКИТЕ СТОЛОВЕ И БЕДНИТЕ ДЕЦА В БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

УЧИЛИЩЕТО ИСКА ПОМОЩ ОТ 

ОБЩИНАТА
д. с.

УМНИ СЕНЗОРИ

ВСИЧКО ВИЖДАТ 
И всичко
ОБАЖДАТ

Как ще спре ” бялата чума” и обезлюдването на общината ако и чрез ученическите столове не се 
насърчава раждаемостта?

Ръководството на Основното училище в Босиле- училищата в селата и обратно, поддържане 
град поиска от Изпълнителния отбор на ОС да от
пуска пари за храна на бедните ученици в учени- винаги се предоставяха по-малко средства от плани- 
ческите столове, като тоя въпрос се уреди и обще- раните, някога едвам и половината, на удар бяха най- 
ството поеме грижата за тях. В иска е прецизирано, слабите, в случая децата от посочените категории, 
че на територията на общината има 105 такива деца, Дали новата общинска власт ще подсигури пари 
от които 45 са трето дете в семейството, 27 без един и дали ще реши проблема, засега не е известно. На 
родител две кръгли сираци, 22 на разделили се ро- последната сесия на ОС, когато тоя въпрос бе по- 
дители а 9 от социално засрашени семейства. За ставен от един отборник, прозвуча, че всичко ще се 
топла закуска за тези ученици училището иска по 22 реши както повеляват законите . Дано това стане 

лш.оп нз месец така, като се има пРедвиД още еД|,а ДРУга спе-
Тоя въпрос не е нов, но досегашните общински цифичноств общината. Именно, какще спре "бялата

власти не го решихатрайио. В общинските бюджети чума” и обезлюдването, ако държавата, в случая
планираха средства за материални разходи на учи- общината не помага раждаемостта и по тоя начин!? 
лището, кавито са за дърва за отопление, комунални • •
разходи, превоз на учителите от Босилеград до

на хи- тмптш\\гиената и на обектите... Но тъй като на училището

; * След 5-10 години такива сензори ще има в хладилниците, 
\ фурните, автомобилите, оградите...
\ Специалистите в изследователския център Пало Алто иас- 
: тояват да произведат евтини умни сензори, които би могли да
• се свържат помежду си без кабли.
• Ръководителят на групата д-р Фенг Зао смята, че техноло-
■ гията ”сензорнет” е ключов елемент на постинтернетовата 
I революция и тя ще контролира всичко - от парното отопление, 
; до работата на спирачките в автомобилите. Те сега обаче дей-
■ сгват независимо един от други.
■ Целта на това начинанре е да се създадат малки и евтини 
: сензори, които би могли да се свържат помежду си без кабли. 
: Освен това те би имали и компютърни чипове, които да обра- 
| ботват всички данни, събрани от сензорите.
| ”Когато веднъж се свържат, те ще откриват много интер-
• есни явления за обикалящата ни среда и ще ни помагат да 
: живеем по-добре” - уверен е д-р Фенг Зао.
; Приложението на такива сензори би било твърде разкоо-
■ бразно. Те биха направили много по-сигурно движението по
• различните пътища, защото ще предупреждават за местата, на 
! които най-често стават автомобилни произшествия, както и да 
: предупреждават за това кои улици и автобанове са най за- 

’■ дръстени в даден момент, за да ги избегнем.
■ Благодарение на тези сензори 1це бъдат изключени внезан-
■ ните повреди на електроинсталациите и домашните електри- 
: чески уреди. Ог вибрациите или звука на вашата перална сен- 
: зорите ще могат да ви предупредят какво може да ви сполети
■ и ще посочат какви части трябва да бъдат подменени, за да не 
| се стигне до повреда на уреда и прекъсване на функционира- 
| пето му.
: Д-р Фенг Зао предвижда след 5-10 години такива сензори да
; бъдат вградени в хладилници, микровълнови печки, огради на 
; къщи и градинки, в автомобилите... навсякъде около нас и във
• всички уреди, които използваме ежедневно.

НЯКОЛКО ПЛАНИНСКИ СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НЯМАТ
НИКАКВА ВРЪЗКА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

ОСОБЕНО Е ТРУДНО ПРЕЗ ЗИМАТА
„ ся изобщо не работят, така че не винаги можем да раз-

чеото са в снежна блокада. Шко^о ^ е_ . ^тдлко См=. шеф на СМО.

домяване, казва, че отскоро са започнали пак да ра
ботят и във втора смяна, но нямат нужда да работят 

както и в събота и не-

телефонни връзки, така че

',аТР^НняНк°о^оПОгГини десетина села имат радио
станции, но и те не функционират винаги. р™"ос™"- 
циите са собственост на Съюзното министерство за
отбрана. Отделът на министерството ка ^ )1 хората^ н0 п0някога това
бата му в Босилеград не отказва д например няма ток.
на селяните. Проблемите настават ког е Проблемът не е нов, но се падна да ™ РдШ!1°а
се нуждаят от помощ, а Центърът за о ‘ П0вата общинска власт. Секретарят на О , ин
към службата на СМО не работи. °соб“° '^д Станоев, казва, че ще поискат помощ от Отдела във
през зимата, когато хората в Ярешник Доганиц^, ” от ВЪЗМожностите, която подчертават в
Бистър, Зли дол, Брестница и в други села нямат служба „а СМО и в Центърай а
никаква връзка с центъра на общината. осведомяване е локалната самоупрова да дад

- Радиостанцията ни е от голяма полза, особено оевд^ още двама работника, разбира се, и да им
когато се наложи да Г,0'ГД>Р“ „,РаТо трябва да осигурява заплати, 
хората или животните, или нь когипегпалосведомим близки, че някой е починал^В Босилеград 
обаче работят само в първа смяна, а в »

трета, тоест нощно време,
Подчертава, че те полагат усилия да помагат на

не е възможно, ако в селата
в

В.Б.
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ЮБИЛЕЙ НА ТЕЛЕВИЗИЯ "ЦАРИБРОД"

ДЕСЕТ ГОДИНИ СЪС 

ЗРИТЕЛИТЕ

В ПОНЕДЕЛНИК БЕШЕ ЗАКРИТ 
38. МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА 
КНИГАТА И ГРАФИКАТА В НИШ

”СТ10С” И!"КНИГА МАРСО”
■ЛАУРЕАТИ НА 

НАМРЕСТЙЖНАТА НАГРАДА :г°о,и"

I1
и.Нг$ Ш.'

Щя
На 20 т.м. в залата на Центъра за култура в Дими
тровград се проведе тържество концерт, с което бе 
ознаменувана 10-годишнината на локалната теле
визия "Цариброд".
Преди десет години създателите на телевизията едва 

имали на ум всичко онова, което се случи с 
телевизията , особено след демократичните промени 
в страната. От една емисия, която обобщаваше съ
битията през седмицата, сега по канала на телевизия 
"Цариброд" всеки ден може да се гледа нещо, било то 
да е собствена продукция или пък включване в про
грамите на други телевизии.
Днес в емисията, която и занапред е в събота и прави 
преглед на събитията, въпреки че всеки ден на два 

собствени новини, могат да се гледат и ру
брики, които обхващат редица неща от ежедневието 
на хората. Такива са рубриките: "Имам проблем, искам 
думата", "Горещият стол", "Открит екран". Тук хората 
могат да изнесат своите проблеми и критики, а който 
седне на горещия стол, трябва да е подготвен добре, 
за да отговори не само на журналистическите, но и на 
многото парливи въпроси на гражданите. Отделно 
внимание предизвика и рубриката "Нашето богатст
во", в която са показани и се показват интересни кът
чета от нашата община, които обикновените хора (ос- 

живущите наблизо) едва ли могат да видят, дори 
и да знаят, че съществуват.
Отделно внимание предизвикват и новите рубрики 

"Изрезки" и ползваната от "Братство", "Моля, без до- 
качение".
Но най'важното нещо е това, че по телевизия "Цари
брод" наравно прозвучаха сръбският и българският 
език. И колкото в началото, т.е. след пети октомври, 
на някои "загрижени" патриоти им пречеше, сега вече 
никой не прави проблем защо една новина или ре
портаж е на български.
В другата част, отнасяща се до техниката, след демок- . 
ратичните промени към кабелната система се прик
лючиха над 1300 домакинства, тъй като днес вместо 
67 програми, могат да се следят 33. От тях в момента 
три са от съседна България, което преди беше немис
лимо.Опънати са около 100 км кабели.
Днес освен новата цифрова централа с 33 програми, 
програмата на ТВ "Цариброд" посредством ЛИНК се 
следи във всички селища в Забърдието и Понишави- 
ето, дори и в Пирот, както и в селищата отвъд грани
цата почти до Драгоман. Така Димитровград получи 
своебразен прозорец към съседите и се нареди сред 
малкото градове в Сърбия, които първи направиха 
собствена телевизия, благодарение преди всичко на 
средствата на гражданите.
Зачитайки всичко това, гражданите се отзоваха на 
тържеството концерт, на което бе направена, както и 
няколко поредни вечери по телевизията, своеобразна 
ретроспекция на изминалите десет години, през две от 
които по екрана нищо не се виждаше, тъй като ТВ 
"Цариброд" бе първата телевизия, запечатана с чер
вен восък от тогавашния "червен" режим.
Честит юбилей!

! * т А' чШ[

Ш
ли са

произведението на първия нишки 
просветител и културен деец Антанасийе 
Петрович - учителят Таса. Тя се дава за 
издателски принос: съвкупна продукция, 
най-ценна колекция - библиотека, 
поредица,томове или отделна книга. 
Лауреатите на трите грамоти "Пресад 
мудрости" имат право на безплатен 
штанд на панаира следващата година.

* " Нека другите се хвалят 
с написаните си страници, 

аз се гордея с тези, 
които съм прочел"

(Борхес)

В понеделник вечерта в Ниш официално беше 
закрит 38 Международен панаир па книгата и 
графиката, па който в продължение па.една сед
мица още веднъж бяхме свидетели на величието 
и духовната мощ, която притежава КНИГАТА и 
същевременно ни плеиява с оригиналността и 
изяществото на първообразните си форми. Ця
лото мероприятие, на което беше представена 
значима част от съвременната издателска про
дукция, която свидетелства за жизнеността на 
нашата култура мина под мотото на цитирания в 
подзаглавието стих на Борхсс.

В рамките на международното изложение ми
налия петък бяха присъдени традиционните на
гради на 38 панаир на книгата. Издателската 
къща ”Стилос"от Нови Сад получи престижното 
отличие "Пресад мудрости” за капитална продук
ция - "Избрани произведения” на Испдора Се- 
кулпч, както и за библиотеките "Аурора", "Пар- 
нас” и "Амброзия". Втора награда със същото 
название беше присъдена на издателската къща 
"Книга Марсо" за библиотеката "Основи", а Из
дателство "Просвета" от Ниш получи трета на
града за книгата "Магиите на сръбските обреди” 
от Боян Йованович.

С грамотата "Инициал" за авторски принос 
към изкуството п науката бяха отличени "Изда
телският фонд на белградско-карловската Арх
иепископия" и "Арс либрн" от Белград. ■ -
Издателството "Змай” от Нови Сад получи ^ ,
"Инициал" за илюстрирания английско-сръбски у-*—-
речник - произведение, което афнрмира книгата.
За библиотеката си със символично название ■Г-. вйг~ 9
"Плаве чарпне” - обединяваща настоящето н
бъдещето, с наградата Инициал” беше удосто- ,.С~-
е но н белградското издателство "Плавн яхач”. *
Спецификата на "Плавн яхач" е в това, че тази ^ЛИ

ШЗШяР

часа има

издателска къща се стреми да публикува и афир- 
мпра жени те-творци в областта на литературата.

Книгата "Сръбске пародии пршюветке” на 
белградския Креативен център получи грамотата 
"Отисак" за най-добър естетически изглед, а из
данието "Класическа музика за неосведомените ’ 
на "Мпкро книга" от Белград е удостоена с грамо
тата "Отисак” за нптермедиално 'третираме па 
книгата. Журито (Велимир Костов, Славолюб 
Станкович и Петър Огнеиовнч) реши тази година 
да не дава награда за технологическо третиране 
на книгата, при което отправи похвали към Со
фийското представителство на Руската академия 
на науките за издадените многотомни речници, с 
които се представи на международното изложе
ние в нашия град.

вен
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Издателскат 
а къща 
"Плави 
яхач"и 
неправителс 
-твената 
организация 
"Плави 
яхач груп" 
от Белград

А.Т.Любителите на книгата с особено внимание
проследиха срещите с гостите от чужбина - писа
теля Александър Прокогшев и поета Златко По- 
поаски от Македония, както и поетесата Михаела 
Василика от Румъния. Според румънската по
етеса Ниш представлява една крепост на книгата, 
а самата покана да дойде в Ниш тя е почуетвала 
като "своеобразна нова поетична обстановка”. 
Почти десет години творци от съседна Маке
дония не са участвали в такива мероприятия в 
Ниш. Със сегашното им участие се възобновява 
и продължава сътрудничеството между писате
лите от двете бивши югорепублики.

Александър Прокопиев, когото помним като

"ПЪРВИ ГЛАС НА БОСИЛЕГРАД 2001"

ВЛАДАН БОГДАНОВ 
СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО

са
инициатори
за
откриване
на В тазгодишното състезание на традиционната музикална 

манифестация "Пръв глас на Босилеград”, първо място зри
телите присъдиха на Владан Богданов, работник в КОБОС, 
който изпълни песента "Иди, иди сречо моя", второ на Горан 
Васев от Босилеград, ученик в гимназията, а трето'на гнмназ- 
петката Любица Димитрова от Долна Лисина. Тримата 
получиха и парични награди - първокласиранпят 900 динара, 
второклаенраният 600, а за спечеленото трето място 300 ди
нара.

фондация
на
известната 
писателка 
Исидора 
Секулич.

Като световноизвестна писателка, която 
за съжаление е творила на езика на един 
малък народ, и като жена от Балканите, 
оставила огромно духовно наследство, и 
като първа жена академик в Сърбия 
(1939) - Исидора Секулич заслужава да 
има собствен адрес в Белград, както и 
фондация, която да носи нейното име. 
През времето на транзицията на 
обществото и на културата е необходимо 
да бъдат заличени неправдите, нанесени 
на тази велика дама на сръбската 
култура, смятат инициаторките от "Плави 
яхач груп".

клавиатурист и вокален изпълнител в белград
ската група "Идоли”, е един от най-четените сега 
писатели в Македония. Едно от по-известните му 
произведения е романът "Пловидба кон ]угот”. 
Той е и автор на постмодернистически литера
турни критики. Прокопиев се представи пред гос- 

произведението му "Дневник”. 
За разлика от него, Златко Поповски е начеващ 
поет, относитело

Тазгодишната манифестация се различаваше от досегаш
ните както по броя на певците, така и на зрителите. В нея 
участваха само петима певци, и за разлика от досегашните, 
когато в голямата зала на Културния дом имаше и правос
тоящи, сега имаше и празни места. По всичко личи, че една от 
причините за това беше и лошото време, както и това, че 
манифестацията пряко се предаваше по вълните на Радио Бо

тите с откъси от

неизвестен на читателите, но 
все пак достатъчно интересен за да привлече вни
манието им. Той е "човек, който преследва ща
стието” и се интересува от индийската филосо
фия - бахти йога, защото, както той самият казва, 
тези-хора са наистина щастливи.

енлеград.
Организатор на манифестацията беше Центърът за кул

тура, а паричните награди подсигури радиостанцията.
В.Б.Красимира Велинова
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ПО ПОВОД 60- 
ГОДИШНИНАТА 

НА БОСИЛЕ- 
ГРАДСКАТА 

ГИМНАЗИЯ (5)

ПУБЛИКАЦИИ ■ _:_

ТЕМАТИЧЕН БЮЛЕТИН 

НА ХЕЛЗИНКСКИЯ 

КОМИТЕТ
ПЪРВАТА СЛЕДВОЕННА 

УЧЕБНА ГОДИНА
ПЕТЪР ДОБРЕВ: ”Да съберем фактите, истината сама ще проговори!”

След девет бюлетина, временно 
излизащи с материали из живота на 
българското малцинство в Югославия,
Хелзинкският комитет за защита пра
вата на българите в Югославия пре
мина към издаване на тематичен

Обнародваните документи вероят
но ще дадат подтик на хората да вклю
чат своите запазени 
бъдещия Документационен център на 
българското малцинство в Сърбия. 
Пазени вкъщи, те нямат

документи към

1 5 лобната 1945/46 година, както с записано в летописната книга, започва на 15 септември 
с ьс заседание на Учителския съвет, дока го учебните занятия започват два дни по-късно 
^Зрелостният изпит се провежда кз.м края на юли и в началото на август *Двс 
извънредни ваканции - поради изборна агитация и грипна епидемия

За първата учебна година в периода 
след Втората световна война летописецът 
е записал следното:

*На 21 септември 1945 г. учениците 
участваха в народния събор на Малка Бо
городица в Босилеград.

*На 3 октомври преподавателите прове
доха своя конференция.

*На 12 и 13 същия месец учениците 
докараха дърва за гимназията.

*На 1 ноември бе отпразнуван Денят на 
народните будители.

*От 7 до 10 ноември - предизборна аги
тация. Училището не е работило.

*На 29 ноември 1945 г. учениците и 
преподавателите участваха в манифес
тациите във връзка с провъзгласяването 
на НР Югославия.

никакво зна-
бюлетин под название ИСТИНА. Тези 
дни с богато съдържание излезе от 
печат вторият брой на бюлетина. 
Читателите могат по-обстойно

ченне, а показани на изложби и като 
обществен архив ще имат голямо 
чение за

зна-
нашето минало. Не случайно

да се
запознаят с изложбата "Цариброд - 
минало и настояще”, която, след 
първото й откриване на 24 май в Царн-

в началото изтъкнахме кредото на из
вестния български историк Петър До
брев: ”Да съберем фактите, истината 
сама ще проговори!”

ТЕМАТИЧЕН БЮЛ

*На 15 декември учениците проведоха 
своя конференция.

*От 29 декември до 20 януари - Коледна 
ваканция.

*На 28 януари 1946 г. учениците от VII 
клас заедно с класните си наставници 
присъстваха на погребението на един свой 
другар в с. Извор.

*На 11 и 12 февруари бе завършено пър
вото полугодие. Проведени бяха редовни и Методий - Ден на просветителите славян

ски.

Проф. д-р Павле Любенов Стоименов 
от село Долно Тлъмино, който преди 

пенсионирането си работи като 
редовен професор в Строителния 

факултет към Скопския университет, 
е босилеградски гимназист от 

първите генерации

“ЦАРИБРОД
- МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ”

ЦАРИБРОД

Обичаният, охулваният, завладяван

*На 24 май бе отпразнуван Св. св. Кирил03
юой е малък симпатичен град, който ипат[ 

родълхааа да живее в собственото ся писа- 
аздвоение между миналото и настоя- Ирече 
;ето. Ако го нямаше миналото, съвсем 
.еше да заприлича на забатачена хестЕ 
ровиниия, в която архитектурния и спре. 
олитически 
ъка . Една от участите на крайпътните влизг 
еста е да бъдат вечните кръстопътипа хора 
а историята и да се хранят със своите вика 1 
итове и легенди. Градът кръстопът, 
ясто за обмен и преплитане. Едни Да, V. 
стават да живеят в него за цял живот, със ех 
руги се връшат със заклинанието, отне 
икога повече да не го напуснат. Има и А акс 
акива, които го проклинат, заради исто 
раницата, донесла 
ещастия.

| I 

2 °

заседания на класните съвети, на които 
бяха заключени бележките. Летописецът спира тук. Въпреки че

*В периода от 21 февруари до 12 март гимназията, както и всички останали учи
лища в Босилеградско, и тази учебна 
година е под юрисдикцията на Министерст
вото на народното просвещение на Бъл
гария, Министерството на просветата на 
НР Сърбия търси от гимназията информа
ция за проведения ”виши течайнн испит” - 
матура в юнската сесия на учебната 1945/46 
година. В информацията, която по този по
вод изпраща директорът на гимназията 
Евтим Мнтов се казва, че зрелостният 
изпит е започнал на 25 юли и е зазъръшл на 
2 август 1946 г. Изпитът се провежда 
според разпределението, получено от 
въпросното министерство: на 25 юли - пис
мен изпит но български език; па 26 юли - по 
сръбски език: на 27 юли - по руски език и на 
28 юли - по математика. Двама абитури
енти са освободени от устните изпити, а от 
останалите 16 зрелостника двама не са 
положили изпита.

За учениците от VIII клас учебната го
дина е продължена, понеже не е реализи
рана програмата по математика, диферен
циална и анали тична геометрия. Тъй като 
и през учебна та 1945/46 година учениците 
не са учили сръбски език, вместо тема за 
свободно съчинение абитуриентите полу
чават на зрелостния изпит четиво за 
превод.

Във вр ъзка е успеха на гиммазиеигте се 
констатира, че най-добър успех е постиг
нат по биология, ”Ко»лто се взема > оо- 
стомтедстинтн, ири конто са работили уче
ниците, идва се до заключение, че резулта
тите еа задоволителни. Образованието на 
учениците иока «на, че обучението е още 
вербално н вее още се забелязва ндеалис- 

на явления та”, заключ

ил с, вървят ръка под

обучението бе прекъснато поради грипна
епидемия.

*На 19 март бе проведена младежка 
конференция.

*От 19 до 23 април - Великденска вакан-

Н

|5
|а ция.

саио беди и роди) 
ОТВС1

*На 26 април учениците и наставниците 
посетиха събора на Умни петък в Босиле-градс
град.

*На 30 април - украсяване иа училището 
и града за предстоящото честване на 1 май 
- Деня па трудещите се.

Надяваме се, че тази благородна 
задача на Хелзинкския комитет ще 

населението от 
иезав-

брод, тези дни имаха възможност да 
разгледат и софиянци и много цари- 
бродчани, живущи там. Изложбата ще 
направи една обиколка на България и 

начин чрез фотографии и до-

намери подкрепа сред 
наши те краища. Още повече, че 
исимо от идеята на Хелзинкския ко
мите'!' Цвстко Иванов в ’ Братство

Макар че е открита и работи по 
време на Втората световна война, 
босилеградската гимназия излиза 
от военния период като 
сравнително добро обзаведено 
средно училищо. Построена е 
сграда за гимназията, купони са 
130 чина, 6 черни дъски и мобсли 
за учителската канцелария 
(голям принос зо тово 
лостижонио довот родителите на 
учениците и насолениото), 
образувани сп химически и 
музикален кабинет (за духов 
оркестър, който о ръководен от 
професор Яночко Попов), 
гимназията разполага с шевна 
машина и радиоапарат. Ощо мри 
осмомпмшшто на гимназията со 
оъздавпт книжарници 
(библиотеки)отделно за 
преподавателите и отделно за 
учениците, които 01 година но 
година обогатяват книжния ой 
Фонд. Поотопвнно ое оформят и 
(•билки 01 нагледни ородотвя и 
учебни помитала по математика, 
оотеотвена иоторин (биология), 
география, химия, музика, 
гимнастика. Учйлищато получава
киноанарот и кинозала, в конто
учениците гледат филми...

ПО ТОЗИ
кументи хората ще имат възможност 
по-обстойно да се запознаят с мина лите, чс чрез документи дошъл до 

съзнание, че хората от Държипската 
(от 1882 до 1908) умирали 

млади. Нашият упорит 
Цвстко Иванов казва: "Оии- 
залаля малка свсгц в нашето 

тъмни

лото на Цариброд.
В този брой читателите могат да 

узнаят какво съдържа ДОКЛАД ЬТ на 
Хелзинкския комитет за периода 
януари-август 2001 година, какви зада
чи бяха поставени на конференцията 

съжителство в за-

снория 
много 
довател 
тах сс да 
далечно 
ната

изсло-

минало, да разгоня
та да видим поне нещо от живо та 

нашенци. Ако съмза междуетническо 
паднобалканския регион, какви конга- 

прави комитетът с видни личности 
в Европа и в съседна България. Под 
заглавие ”ПАК ПОСЛЕДНИ, Д 
ОГА!” авторката на статията Виолета 
Чавляк изказва своето възмущение от 
факта, нс българското малцинство в 

- последно място 
Сз,рбия с 2 742 ди-

и конницата на 
пробудил вашето любопитство да по
ровите но стари те сандз.ци и намерите 
някое свидетелство за миналото ни, аз 
съм наньлно доволен”.

кти

ще Гп.де и Хелзипк-Да, доволен 
ският комитет за защита па правата и 
свободите на българите в Югославия, 
който за пр ав иът организира излож ж 
е документи от нашето минало. Из 
ложба, която след Бз.лгария трябва да 

в Сърбия, предимно
тим кз.дето живеят ца|)ибродннш1:11н

’ниш, Белград, Бори др. мести.
и'нннгни|йтс неговия "II 

Иванов", I Димит|><|вгр"«

Цариброд си остава на 
по лични доходи в 1 
нара средна месечна заплата.

Автори на бюлетина бр. 2 са 3денка 
Тодорова (главен редактор), Катя I ан- 

Виолета Чавляк 
сс видят няколко

видят и хората тичфч ко обчепопио 
ни директор ът в информацията си.

(ич/ал *
голова, Соня Симова 
и др. В броя могат да 
документа и фотографии - 
ложбата "Цариброд - минало и настоя
ще” (сватба от Бребевиица, докуме

документ от е. Борово

рог
За контакти 

рее: ул. "Васил I 
и тсл/факе (10)565 -

част от из-
Ал«меандър МЛАД1НОВ597

Вогдаи Никопом
на турски език и 
от 8 юли 1897 г.).
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ (19)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА
на Но-надесети път. Подир други три десетилетия отмора 

. вото гробище в Белград.
Когато 1887 година "Тежак” обнародва Оморика нова ца Събора на домашните биолози в Белград г.

фела четинара у СрбиПи”, мнозина приятели на Панчич участващите възобновиха възпоминанията за заслугите на 
отдъхнаха: "Ех, най-после приключи тридесетгодишният р1анчич и за перипетиите на частния му живот. Гласът за 
флирт между Панчич и неговата горска фея. Отсега неро отекна нашироко извън Събора и допря до белград- 
нататък тази прословута история ще се помни и пренася ските Планинари. 
като легенда!” „ . Панчич е и наш патрон, не само на естествоизпи-

Жестоко се измамиха, епопеята ”Панчич и Оморпката тателите. Хайде, да раздвижим инициатива да се изпълни 
не се прекрати даже и след жизнения конец на знаменития горещата му желба за вечно примирение на Копаоник! 
професор... За кратко време планинарите мобилизираха общесг-

Чудни са хората. В навечерието на вечното примирение вемото мнение. Дадоха им подкрепа пай-видни сръбски
и раздялата от земния свят усмотряват края и пристъпват учеш, и общественици. Отзоваха се и цели учреждения и 
към правене на равносметки, дават различни разпоредби и 0рГаНизации.
изказват последни желби. И Панчич, прикланяйкн се на тоя Тленните останки на Панчич - покрити със забвение,
усет, с настъпаването на 1888 година се изповеда пред ТрУд110 бяха намерени. Нямаше ги, 
домашните и най-близките познати. алеята па великаните, а в ограничен общ гроб с дъщерята

- Моля да бъда упокоен в ковчег от - ами, от какво друго мИЛ1|ЦП 
освен - от оморикнни дъски. Да продължа да бъда с нея и 
на оня свят. Въпреки че
взискателно, постарах се да не обременя никого. Обезпечил 
съм необходимите дъски, избрал майстор-дърводелец 
него сключил сделка да скрои сандък... Неловко ми е, но ще 
изкажа и второ желание. Отнася се към мястото, където да 
бъда погребан. Нескромно е от моя страна - понеже зная, 
че е неосъществимо или е трудно осъществимо. Милея 
вечната ми къща да бъде темето на Суво Рудпще, най-ви
соката точка на Копаоник! Тази планина непзказано силно

Последните интимни просби

Поклон пред тръгване за Копаоник - катафалк пред 
входа на Университета в Белград

както се очакваше, в

желанието ми изглежда

II с

обикнах, нямам думи да кажа колко ми прирастна за 
сърцето. Тъй като, предполагам, желанието ми ще си 
остане мечта, хрумна ми друг вариант. В главата ми се

Траурното шествие дефилира към гара Белград

Мавзолеят зимно време
мавзолей, иззидан от чевръсти блоковециално изграден 

копаонишки мрамор.
След трогателните говори и отдадена почит, прощал- 

церемониал приключи с внасяне на ковчега в гробни-ният
цата.Дърводелците изработиха нов ковчег от дъски от омо

рика. На 5 юни 1951 година от Белград за Копаоник тръгна 
трета траурна процесия с екехумираните мощи на Панчич. 
От Студентския площад, в чиято близост са разположени 
сградите на Лицея, Великата школа, Паметника на Панчич 
и нявгашният му дом, до гарата, планинарите на ръце от
несоха белия ковчег. Сума почитатели и обикновени 
граждани изпращаха народния великан с уверение, че най- 

Й сетне ще намери покой. Шествието придружаваха и голям 
& брой академици, университетски професори, препо

даватели по биология, специални делегации. На венците и 
букетите не се знаеше броят... Утре ден, на Суво Рудище, 
като никога по-рано, бяха се съсредоточили планинари, 

мотае погребване в Ботаническата градина, между засаде- интелектуалци, местни жители от подгорието, селяни план- 
ннтеотмен цветя и дървета, донесени от всички кътища на инци. В последната част от пътеката към върха ковчегът 
страната и от чужбина... Що казвате? Романтично, ала пре- пак бе поет на ръце от планинарите и бе изнесен на 
тенциозно! Направете се като че ли нищо не сте чули!... височина 2018 метра над морето, най-високата кота на план- 
Най-реално е завинаги да се преселя на Ташмайдан. ината. А там телесните останки на Панчич очакваше спе- 
Впрочем, нали там имам закупени два квадратни метра за 
гробница, до съпругата Милева...
Къща нямам, ниви и.лозя нямам, 
спестени пари нямам. Моята пос
ледна заплата употребете за скро
мен черковен обред... Сега чувам, 
че д-р Владан Джорджевич, град
ски кмет, решил да благоустрои 
Белград, между другото да пресели 
ташмайданското гробище на севе
рната периферия на града. Ако 
тъй се случи, нека и мен преселят 
когато и другите, няма да се сърдя 
- нашегува се Панчич.

От този момент Суво Рудище бе официално преимену
вано в Панчичев връх.

Данка Митранович е забележила и следните интересни 
моменти от погребението.

"Едничък представител на семейството Панчич при 
третото погребение беше по-млада жена с кафяви очи и 
висок ръст, Ана Панчич, правнучка на Йосиф Панчич.”

'Тукашен по-възрастен селянин, който пасел стадо 
изразил почуда, че Панчич се определил вечно да почива на 
Копаоник. ”Че тук не може всеки да му дойде на гроба,

снел шапка и

т
Мавзолеят на Панчич на връх Копаоник (2018 м.н.в.) както би можало в Белград”. Застанал, 

промълвил: "Благодаря му!”
Протоко(ко)лирал: П.К.С.

О (В следващия брой последно продължение:
Ракетите и бомбите закъсняха, духът на Панчич 
преди тях се бе възнесъл на Небесата!)

Съставил: Драган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 94
Водоравно: 1. Мил, скъп. 5. Бъ

лгарска парична единица. 7. Ди
митровградска фабрика. 11. Осно
вна част от рало: ръчка и плаз. 13. 
Пратеници в чужбина с особена 
политическа задача. 16. Изображе
ние на божество или светец, слу
жещо като предмет за религиозно 
поклонение и почитание у хрис
тияните. 17. Името на режисьора 
Куросава. 18. Един предлог. 19. Ми
рослав Илич. 20. Подкана, повик. 
21. Седмата нота. 22. Отглас, ехо. 
23. Силен, мощен. 25. Средно-ви
сок женски ,или детски глас. 26. 
Инициалите на журналиста Ком- 
раков. 29. Английско мъжко име. 
32. Една медитеранска страна. 35. 
14 и 15 буква на азбуката. 37. Ав- 
то-мото съюз (ськр.). 38. Илия (га
льовно). 39. Испания (съкр). 40. 
Притежавам (син.). 41. Женско 
име. 43. Женско име. 44. 23 и 1

5 8 102 3 6 91 4 7
3€

1511 12 13 14

16 17 18

19 20 21 22
&В обятията на 

омориката 23 2524 26 27
3€ 3«Панчич действително бе по

гребан в ковчег от оморика, но.ни- 
то на Копаоник, нито в Ботаниче
ската градина, а на Ташмайдан. Вс
ред зима 1888 година бе невъзмож
но да се устрои черковен обред на 
тогаз абсолютно дивата планина. 
Редица причини попречиха гроба 
да се изкопае и в Ботаническата 
градина.

В белите пазви на омориката 
мощите на Панчич прекараха три 
десетилетия на Ташмайдан. Тога
ва, след I световна война, почина и 
овдовелата Милица, най-млката

29 30 31 32 33 34

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47
3€ 3€

48 5049
буква на азбуката. 45. Името на 
вратаря Крал. 47. Междуметие, оз
начаващо жал и мъка. 48. Амери-

3§ 3€
дъщеря на Панчич. Нейно изрично 
повеление бе в костницата й да 
бъде пренесен и баща й. Така Пан- кански щат. 49. Съюз, означаващ 
чич получи второ лобно място... според което човек чрез откро- бели ароматни цветове. 33. Тихо- армия (съкр.). 42. Сръбско мъжко 

вение можеусловие. 50. Едно местоимение. да общува с въобра- мир Арсич. 34. Жалба, молба, пре- име. 43. Името на писателя Ан- 
Отвесно: 1. Река в Албания. 2. жаемия свят. 15. Течение в музи- тенция. 36. Името на актьора Ща- дрич. ^6. Вол (сръб.). 47. Впишете': 

Алкохолно питие. 3. Телефонен по- ката. 17. Името на футболиста риф. 38. Ирландска републиканска УК. 
вик. 4. Загивам. 5. Шестата

Орисията на Панчич наложи Столетие. 7. Уреди за гимнастика 24. 11 и 2 буква

И трето лобно 
пребивание нота. 6 Ширеър. 22. Които издават екот.

на азбуката. 26.
никога да не се задържи на едно (мн.ч.). 8. Името на писателя Калач. Мирослав Антич. 27. Които зяпат,
място, ило жив, ило по шнал. у Положителен отговор. 10. Ае- заглеждат се унесено. 28. Името на 
През земния живот шестнадесет , 0 г * _
пъти се изкатери на Копаоник. генда’ сказание. 12. Цопвам, падам актрисата Добра. 30. Албанско мъ- 
Писано било да стори това и седем- В1,В вода. 14. Религиозно учение, жко име. 31. Градински храст с

Решение на кръстословицата 93: Водоравно: 1. "Самара". 7. 
Стока. 12. Америка. 14. АБ. 15. Ода. 17. Вар. 18. Лопати. 20. Рас. 21. 
Аница. 23. Апарат. 25. ЛЯ. 26. Р(аде) Ш(ербеджия). 27. Ракита. 29. 
Анелка. 32. Винт. 33. Енория. 35. Неонов. 38. Инд. 39. Аска. 41. Вена. 
42. ВА. 43. Иванка. 45. Елен. 46. Одеса. 47. Акъл. 48. Ана.
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СПОРТ СПОРТ№ СНР Сага Оизепа 12, 17000 
те! 017/32-190, 22-706, ТЬУРах 21-737 

Б-гпаП: угап;е@сМуи.огдСТРЕЛБА С ВЪЗДУШНА ПУШКА

НИКОЙ НЕ СЕ КЛАСИРА ЗА 
РЕПУБЛИКАНСКОТО

Л)0 0 8 ЬА1»/1Л А---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И НАПЪТСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА 
С КОНКУРСА ЗА ГОДНОСТ НА ПРОЕКТАНТИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 

ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕНа 11 декември т.г. в Пирот се проведе окръжно състезание по 
стрелба с въздушна пушка.

Учениците от Димитровград отборно се класираха на второ място. 
Първо място заеха учениците-стрелци от Пирот.

■в индивидуална конкуренция младите стрелци от Димитровград 
бяха слаби. Единствено Андрияна Найденова и Биляна Коцич заеха 
трети места, но не успяха да се класират за републиканското състезание 
по стрелба за ученици.

"Не съм доволна от резултатите. Отдавна не се е случвало някои 
ученик от Димитровград да не се класира за републиканското”, заяви 
Ружица Алексова. треньор на

СНР Югославия с американска неправителст
вена организация, чиято цел е да финансира по- 
малкп развойни проекти в Борскп, Зайчарски, Нн- 
шавски, Пиротски, Ябланишки и Пчински окръг. 
Стойността па

♦Име на упълномощения представител на пре-
риятието и контактен телефон 

♦Управленска структура
♦Точно название на работите, за които конку

рира прсдложитслят
*Данни за финансовото състояние на предло- 

жителя и неговата работа в предходната година 
(Заключителен баланс за 2000 година, Баланс на 
състоянието и Баланс на успсшпостта)

♦Удостоверение от надлежната РУЙП за изпъ
лнени данъчни задължения

♦Решение за удовлетворяване на условията за 
проектиране и изпълняване на работи, лицензия 
(заверено копие), издадено от надлежното минис
терство п съзвучие с чл. 15 и 32 в Закопа за из
гражда пешо па обекти

♦Структура и брой на постоянно работещия 
персонал

♦Сведения за мощностите на разполагаемата 
механизация

♦Референции, в които трябва да бъде включен 
преглед на завършените работи през последните 5 
години с описание на завършените работи, иаз- 
паписто на инвеститора и приблизителната стой
ност на изпълнените работи

♦Препоръки (референции), получели от инвес
титора, за обектите, които изпълнителят е завър
шил през последните 5 години и спадат към ра
ботите, за конто се утв ърждава годността

♦Други информации, за които прсдложитслят 
смята, че са релевантни при оценяването на год
ността

ДП

предвидените проекти е между 300
000 и 3 000 000 динара.

Въз основа на чл. 36 в Закопа за изгражда
нето па обекти (Служебен вестник на РС бр. 
44/95, 24/96 п 16/97) н Правилника за условията, 
начина имладите димитровградски стрелци. Процедурата за отстъпване изграж
дането на обекти (Служебен постник на РС бр. 
25/97) в предстоящия период СНР Югославия ще 
отстъпи работи посредством събиране на оферти 
на основата на предварително реализиран Конкурс 
за годност на проектанти и изпълнители на ра
ботите. Посредством Конкурса за годност (пред- 
квалифнкацня) СНР Югославия ще избере годни 
проектанти и изпълнители за отделни работи и ще 
поиска от тях оферти за изпълнение на работите 
на всеки конкретен обект. За тази цел и с тази 
обява*ЦХФ Югославия приканва заинтересован-

ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕТО НА 
НАЙ-ДОБРИТЕ НА 2 

ФЕВРУАРИ 2002
Управителният съвет на Спортния съюз в Димитровград тези дни 

проведе заседание, на което сформира комисия, която ще определи 
най-добрите от областта на спорта в Димитровградска община през 
2001 година. нтс предложнтсли, които изпълняват условията от 

чл. 36 в. Закона за изграждането на обекти 
(Служебен вестник на РС бр. 44/95, 24/96 и 16/97) и 
конто смятат, че са способни да поемат успешното 
изпълнение на посочените работи, да иодадат 
ЗАЯВЛЕНИЕ за придобиването на статут на 
годни проектанти п изпълнители, за да бъдат взети 
предвид при избирането на потенциални проек
танти и изпълнители.

Както и досега, ще бъдат определени трима най-добри спортисти, 
най-успешният отбор, най-успешните млади спортисти 
ска

в мъжка и жен-
конкуренция, както и най-успешният спонсор.
Спортните колективи в общината трябва да дадат 

ложения до 25 декември т.г.
Тържеството по случай избирането на най-добрите в димитров

градския спорт през 2001 година ще бъде организирано на 2 февруари 
следващата година.

своите пред-

ЮШНОШЕСКА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА НА ПО- 
ДРЕГИОНА 7

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ПЕТИ 
В КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ

А. РАБОТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА КОН
КУРС ЗА ГОДНОСТ

♦Проектиране, изграждане и реконструкция на 
пътища и улици

♦Проектиране, изграждане и реконструкция на 
обекти във високото строителство

♦Проектиране, изграждане и реконструкция на 
водопроводи

♦Проектиране, изграждане и реконструкция на 
шл пзации
♦Проектиране, изграждане и реконструкция в 

останалите области на водното стопанство (отвод
няване и напояване, съхраняване па твърди от
падъчни материали и пр.)

♦Проектиране, изграждане н реконструкция на 
обекти в областта па електростопапетвого

♦Проектиране, изграждане и реконструкция на 
ПТТ-липии

♦Засаждане п озеленяване на площи
♦Изпълняване па довършителни работи в 

строителството
♦Изпълняване па землени работи

♦Предимство от аспект на посочените географ
ски локацпи, па конто се изпълняват работите

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Заявлението с търсената документация се изп
раща в запечатен плик на адреса на СНР Югослав
ия, канцелария във Враня, ул. ”Цар Душан” 12,17 
000 Враня, с обозначение: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КО
НКУРСА ЗА ГОДНОСГ.

Заявленията, които не са придружени от всич
ки търсени документи няма да се разглеждат.

Прсдложитслят поема вепчкн разноски за уча
стието си на Конкурса за годност и няма правото

Неизиграният мач от 11-ия кръг от първенството между 
шеските отбори на ”-Димитровград-Милшпед” и "Младост-Каблови” 
от Зайчар със служебен резлтат 20 : 0 спечелиха димитровградчаните.

В последния 14 кръг от първенството младите димитровградски 
баскетболисти посрещат в Пирот юношеския отбор на БК ”Ниш”, 
който е лидер в класирането.

Без оглед на това кой ще излезе като победител от тоз мач, ди-

ю мо
ка!

да пека от инвеститора компенсация за тези раз
ходи.митровградският отбор ще запази петото място в крайното подреж

дане. В лигата се състезават 7 отбора. Д. С. Всички информации във пръзка с Конкурса за 
годност могат да се получат от представители на 
инвеститора по телефона (017)32-190 всеки рабо
тен ден от 9 до 17 часа.На 23 декември се навършват 40 ДНИ от смъртта на нашия 

мил съпруг, татко, дядо и тъст

СТАМЕН ЦАРИБРОДСКИ 
дипломиран инженер

По този повод на 23.12. 2001 година в 11 
часа ще дадем помен на царибродските 
гробища.

Поклон пред светлата му памет!

От най-милите: съпруга Станка, дъщери 
Дафина и Зорица, внучка Таня и зет Георги

ЗКЕОВТУА
ОВЕ2ВЕ01МЕ:Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЗАРАДИ ОЦЕНЯВА
НЕ НА ГОДНОСТТА

♦Пълно название на предложите ля, адрес (обе
зателно да се посочи и седалището - общината) и 
дейност

♦Име (имена) на собственика (собствениците) 
па предприятието

Ц&АШ]

2^3
РТТ1МТЕРЩАТЮМА1. 'и|я»г

На 22 декември 2001 г. се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от преждевременната 
смърт на нашия мил и непрежалим татко 
и съпруг

На 6 януари 2002 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ, откакто 
ни напусна завинаги нашият мил и непрежалим баща, 
свекър, тъст и дядо

На 27 декември 2001 г. 
се навършват ДВЕ ГОДИ
НИ от смъртта на нашия 
мил и обичан съпруг и баща СТОЯНЧА СИМОВ ЛАЗАРОВ 

(1922- 2000)
От с. Плоча, Босилеградско

ДРАГАН КОСТОВ 
от Димитровград 

С много обич, болка и мъка се прек
ланяме пред светлата ти памет.

Опечалени: съпруга Оливера й дъщери Милена и Дияна

На тоя ден ще посетим вечния му дом 
в плочките гробища. Каним роднини и 
приятели да присъстват на помена. 

Поклон пред светлата му памет!

Вечно скръбящи: син Драган, снаха 
Денка, дъщери Милка, Винка и Драга, 

зетьове, внуци и внучки

На 22 декември 2001 г. се навършват 
ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА откакто зави
наги ни напусна нашият син и брат 

ДРАГАН КОСТОВ 
роден в с. Мазгош 

Въпреки че те няма, ти винаги си с нас.

Майка Яворка, братя Дойчин и Петър със 
синовете си Марян и Миодраг

ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ 
(1932 - 1999) 

от Димитровград

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 21 декември ое навършват 12 ГО
ДИНИ от преждевременната смърт на на
шия баща, брат, съпруг и дядо

НАЙДЕН ИВАНОВ - ТАЧА 
от село Бачево

Времето минава, но твоят благоро
ден лик не се заличава в сърцата на нас, 
които те обичахме. Много ни липсваш!

За нас утеха няма, няма 
забрава. Болката си ще 
носим до края на живота, 
но любовта ни към теб е 
вечна. Нека в тишината на 

те пази тази

Изминаха ШЕСТТЪЖНИ МЕСЕЦА откакто 
ни напусна завинаги нашият мил зет 

ДРАГАН КОСТОВ 
от Димитровград

Ь-

вечния мир 
наша най-чиста и искрена Ьм

и винаги ще те Поклон пред светлата ти памет!

С много обич и тъга: семействата Георгиеви и Иванови
Обичали сме те 

обичаме.
любов.

Твоите най-мили: съпруга 
Миряна, дъщеря 

Валентина и син Миша
Твоите дядо Тодор и баба Ратка



ГРАД ИЛИ СЕЛО
запе:Дойде онядън унукат и от вратата ме

- Дедо кажи.ми: Цариброд дали йе град
- Цариброд беше град, дедин, а съга за твоят Димитровград 

не съм толкова сигурън...
- Кико не си сигурън?! Па не видиш ли дека и у името му 

- Димитров - град!

или село?

има град
- Е, лъсно йе на свако име да прикачиш накраят град, 

дали йе тека или нейе тека, зависи от млого неща...
- Койи например?
- Епа кига си запел толкова, че

ама

ти кажем!
А све по що: най-просто имаше 

Около беоше селата.
Цариброд беше град. 

граджанье... Ама прави граджанье.
Дойдемо на пазар, донесемо яйца, васуль, вълну, сиренье и 
другье еелскье работе, надойду граджаньете и купую. Ь, 
преди това се пазаримо, ама накраят и граджаньете доволни, 
и нийе селяците доволни...

- Па и съга има пазар!
- Има, ама кикъв? Има българе с турску, кьитайску или 

не знам с чию стоку. Па има лесковачки търговци и матра- 
пази, усред зиму продаваю зарзават ужкьим у топле лейе 
расъл. Куде йе расъл, откуде йе дошъл йедън бог знайе... Е, а 
са я тебе да те питам: куде су нашите селяци, а?

Детето се замисли, почеша се куде га не сърби, па реко че

Защо председателят на вре
менния Общински съвет толк
ова много забави учредителната 
сесия?

За да мине десетгодишнина- 
та на местната телевизия!

вежда на 21 декември. Както е 
известно, тогава денят е най-к
ратък, а нощта най-дълга.

Дали това е случайно или не, 
не се знае, но предизвиква вся
какви предположения.

(По чуел па Ц. Иванов)

ПАРИ И МЕТЛИ му кажем да не се мучи:
- Нашите селяци синко су у твоят Димитровград. Станули 

су гражданье, ама и несу граджанье...
- Е, кико па са това ем су граджанье,

От събота митницата затво
ри гишето на "Комунплгщ" в ба
зата на граничния преход "Град
ина”. Чистачите обаче и занап
ред чистят границата.

— Така е - на митницата па-

ПОСРЕЩАНЕ НА 
НОВАТА ГОДИНА несу? - чуди сеемНОВА РУБРИКА Миналата година бе организ

ирано посрещане на Новата го- 
наха нова рубрика под название дкна открито пред Центъра 

рпте. а на нас метлите, комен- "Горещият стол’. за култура и беше много хуваво.
тнра един от комуналците. Като се има предвид, че вла- По ВСПЧКО личи, че и тази

(По чусп ни Иванко Иванов) стта в Димитровград се проме- Нова година ще бъде посрещна- 
ни, в телевизията май много сто-

унукат.
- Млого лъсно: еве скоро че Нова годин, а видел ли си некой 

селяк да йе изкарал прасенце да продаде? Айде 
прасенце, вишъл ли си убавога петла, а? А за ягненце и да 
не питуйем... А знайеш ли защо: затова що свак наш 
гражданин има кочинку, има сй кокошкар ни к, козарник, 
па и по некою овчицу си чува... Нащи гражданье, сине, су си 
дибидуз селяци, само су слезли у град да не се-муче по 

чукарете... Они ни продаваю, ни купую. Ако

В телевизия "Цариброд” пус-
ако нема

та на открито — само че този 
път с масови протести и блокада 
на границата!

лове стават горещи!СЛУЧАЙНОСТ
ПРИЧИНА рид и щата и 

судиш по това - Димитровград йе село_
- Съга, дедо, че му върну името Цариброд и че върну

Учредителната сесия на но
воизбраната скупщина се лро-

А.Т.

селяците на село, гледа я по телевизиюту...
- Името, сине, може да му върну, може пак да га окаю 

Цариброд, ама неможе да му върну правите граджанье... А 
селяците че върну на село, знайеш ли кига?

- Кига? - не стърпе се детето.
- На Кукульевдън! Или кико обичаше мой деда да каже: 

кига квачка пърдне...
- Ма слуша я, дедо, Гражданскуту партию Цариброд кико 

се заричаю дека селата че оживею...
- Може да оживею, ама кига се дигну баща ми, деда ми и 

ония ми ти сума народ що измре за последньете двайесе, 
трийесе па и педесе годи не... А тия що су землю прекопали 
да слезну у град - нема да се върну на село... И на кво да се 
върну, кво затечу там: разтурене иже, амбарйе, изтрулело, и 
пропадло све, ньиве зарасле у търнице и шипък, гора гьи 
отела.

А са ме слушай кво че ти кажем: първо не веруй на тия 
що млого обещаваю. От обричанье дом не се растура - казали 
су наши стари. Тека се орати докига не се грабне кокалат. 
А кига се заседне у фотельу, тъгай на селскьете мукье бърже 
се забовари...

- Бре, дедо, па ти га млого църно видиш!
- Требе видът да ме йе издал, сине, очите су ми ослабели, 

не видим добре, па може и да йе църно! - реко я, оти се сети 
дека на детето не требе да убивам волюту. Нека се нада, оти 
ако се не нада не знам кво че прайи...

Па знайеш ли, сине, йедън дън истина може и гражданьете 
пак да си стану гражданье. Цариброд пак да си буде Цари
брод и град, кой знайе кво йе намислил Горният...

ВИЦОВЕ ЗА БЛОНДИНКИ
гледат навън през прозореца? 

Затцото са чували, че първата
Една блондинка се къпела в ва блондинка:

Два билета за първия ред! 
косата, непрекъснато обикаля- - За ”Тоска” или за ”Борис Го- брачна нощ била най-хубава, 
ла оксую душа. Защо? Защото дунов”? 
на шампоана пишело 
й&Оо”.

банята и докато си сапунисала

***
- Не, за мене и за мъжа ми!"\Уа8-

Кой всъщност разпространя
ва всички тези гадни вицове за 

Защо през първата брачна красивите блондинки? Грозните 
Пред касата в операта заета- нощ блондинките непрекъснато брюнетки, разбира се!

***
***
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