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ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ

В НОВАТА ГОДИНА
ЕДНА ГОДИНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 

СЪРБИЯ

ИЗБОРИ, А СЛЕД ТОВА 

КОНСТИТУЦИЯ НА СЪРБИЯ С ХАГА БЕЗ БАРИЕРИ
♦Премиерът Джинджич: Съдбата на народа и на държавата няма 
да бъде подчинена на съдбата на един или двама бивши функцион
ери* Кощуница: Ще построим

На първата тазгодишна прес- 
конференция, състояла се в сря- 
да югославският президент Вой- 
слав Кощуница прецени, че но- 
вата Конституция на Сърбия 
трябва да бъде гласувана от Ко- 
нституанта (учредителен парла- [0;^® 
мент), избрана на нови републи- 
кански избори.

Две са основните причини за -•-^-зущяятж
провеждане на избори за Учре- 'А
дителната скупщина на Сърбия 
и гласуването на новата Консти- 
туция - "не<Ь>отвстността" на се- Н 
гашната Конституция и компли- ЦН

нова къща в рамките на по-широката европейска постройка

де окончателното решение” - 
каза президентът.

Нападенията на министъра 
на вътрешните работи Душан 
Михайлович срещу Демократи
ческата партия на Сърбия, Ко
щуница окачестви като "говор 
на омразата”.

Той каза че единствената 
връзка между неговия съветник 
за медиите Александър Тиянич 
и бившия министър на вътреш
ните работи в БиХ Алия Дели- 
мустафич е в това, че в началото 
на войната Делимустафич е по
могнал на Тиянич и група бел
градски журналисти да се вър
нат в Югославия.

- Всички други връзки (с Де
лимустафич) ни насочват към 
други адреси, каза Кощуница и 
посочи, че повече за това биха 
могли да кажат Зоран Януше-

Правителството на сърбия един или двама бивши функцио- 
ще направи всичко възможно за нери да решава съдбата на на- 
интеграцията на страната в Ев- рода, каза Джинджич. 
ропа, което подразбира и Пълно 
сътрудничество с Хагския три- Сърбия все още не е отговорила 
бунал, заяви сръбският премиер на поканата на сръбския преми- 
Зоран Джинджич на прескон- ер да се върне в правителството, 
ференция в понеделник по слу- Ние отворихме вратата на пра- 
чай първата година от съставя- вителството и сега е на ред ДСС 
нето на кабинета му. Той доба- да реши ще мине ли през нея, 
ви, че "съвсем сигурно е че в подчерта той.

а.:

Демократическата партия наа
■ ш

Доколкото не се стигне до го
ляма реконструкция на кабине
та, малката реконструкция е съ
всем известна и тя ще стане през 
март. Както поясни Джинджич 
според коялиционния договор 
лидерът на Нова Сърбия Вели
мир Илич трябва да заеме мя
стото вицепремиер, а същевре
менно ще се назначи нов мин
истър на здравеопазването и да 
се сформира министрство за уп
равляване с природните ресур-

:цираната и ригидна процедура 
за гласуване на нова Конститу
ция, каза Кощуница.

Необходимо е политическо 
съгласие (за гласуване на нова 
Конституция и избори за учре
дителен парламент) и аз не виж-

Воислав Кощуница

”С голяма сигурност мога да
дам защо в най-скоро време не кажа, че ще запазим държавата 
би могло да се постигне едно та- и ще построим нова държавна вич, съветник за сигурност на

къща в рамките на по-широката сръбския премиер Зоран Джин- 
брият тест за ориентиране към европейска постройка” - каза джич и един от генералите, ко- 
реформите и най-добрият начин Кощинива. ито са в ръководството на Нова
всеки звяр да си покаже следите По думите на президента той Демокрация - Александър Васи- 
и да се види кой е за реформи, а и Джуканович са договорили левич ’.

"ясна временна рамка” - краят
на февруари. "Може би дотога- участва на молебната закуска,

която на 7 февруари ще орга-

си.кова съгласие. Това е най-до- Коментирайки отношението 
на международните финансови 
организации към нашата страна 
сръбският премиер каза, че в 
прехода ние влезнахме с десет
годишно закъснение в сравне
ние с другите и в по-неблагопри
ятни условия, поради което и 
подкрепата е по-малка, 

сътрудничеството с Хага няма Ние сега сме рутинен случай 
да има сериозни бариери и съд- за Световната банка, понеже не 
бата на народа и на държавата влизаме в категорията тежко 
няма да бъде подчинена на съд- болни. Светът сега се занимава 
бата на един или двама бивши с новите кризисни огнища, как- 
държавни функцинери”. Вато е Аржентина. Ние се стре-

- Дали сътрудничеството с мим да деблокираме сътрудни- 
Хага ще продължи след някол- чеството с международните фи-

Кощуница потвърди, че щекой не е, каза югославският пре
зидент.

Той изрази увереност, че 
югославската федерация ще се 
запази и ще се реконструира.

ва няма да се реши въпросът за 
отношенията във 
но поне ще се знае какво

Зоран Джинджичфедерацията, низира американския президент 
ще бъ- Джордж Буш.

ПОДГОТОВКИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ - ВТОРИ
ПЪТВЪПРОС, който 

РАЗТЪРСВА 
ДИМИТРОВГРАД

КОЙ
(ПРОДАДЕ

ГРАНИЦАТА

НОВА ЛИЧНА КАРТА 

НА ДЪРЖАВАТА ко дни или месеци зависи от по- нансови институции, а не да взе- 
литическата обстановка в Евро- маме нови кредити, които ще 
па. Сигурно е, че след една го- връщат внуците ни, каза Джин- 
дина влагания в бъдещето няма джич. 

личната съдба на
♦ От 1 до 15 април т.г ще се проведе преброяване на населението 

Сървия, и в Черна гора (На 3 стр.)да допуснеми в
Точно след един месец - нп 1 април в Югославия ще

населението. Акцията ще продължи до 15 април 
се евидентират населението, домаким- 

селскостопанските данни. Преброяването

започне

преброяване на 
и до тогава трябва да 
ствата, жилищата и
ще се проведе едновременно и в двете републики, като при това 
няма да бъде обхванато Косово.

Статистиците са уверени, че тазгодишното преброяване иаи- 
ше се проведе, макар че то трябваше да стане миналата 

година, понеже се навършваха десет години от предишното 
(1990 През февруари миналата година обаче Орна гора 
срочи преброяването поради насрочените за 22 април парламен
тарни избори, а по-късно това беше направено и в Сърбия, 
защото нямаше смисъл то да се провежда само па една част от 
държавата. Една от причините за това беше и нестабилната 
обегановка в три общини в Югоизточна Сърбия - Прешево, 
Буяновац и Медведжа.

стгТоООаГГчеШ.аТора - 4000 души. Те ще бъдат подготвени 
Съюзния статистически завод.

ГОРАН СТОЯНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО НА 
ОС В БОСИЛЕГРАДСред истински загрижените 

се носят 
на Ми-

царибродчани отдавна 
слухове, че по времето 
лошевич границата и всички де- 

около нея, включитсл-

АНГАЖИМЕНТЪТ НА 

ЦХФ НЕ Е ПОД ВЪПРОСйности 
но и
комерческа
спектива

стина
базата и така наречената 

зона, където в пер- от-
I! четири села в общината е запланувано да се решават нпфраструк- 
турнн проблеми, като се построят и малки стопански мощности

- Ангажиментът на американската неправителствена органи
зация ЦХФ в нашата община не се слага под въпрос и ще про
дължи, оповести Горан Стоянов, председател на Изпълнителния 
отбор на ОС в Босилеград. Затова, добави той, трябва да 
ложиме максимални усилия и да използваме възможностите, кои- 
то тя предлага.

е запланувано изгра- 
безмитна зона, отда- 

дадена на Пирот. След от- 
таксата за ползване

ждано на 
вна е ,
нсмане на 
на базата, от която до значител
на степен се "пълнеше” общин
ската хазна и хазната на Кому
нални”, слуховете още повече 
се засилиха.

по-

населението в Сърбия ще се преброя-

(На 3 стр.)ва
наот инструктори

(На 3 стр.)
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ПЪРВАНОВ ХОКА 

ГЕНЕРАЛИ ЗА 

ДИСЦИПЛИНАТА

СРЕЩА НА ШЕФОВЕТЕ НА ДИПЛОМАЦИИТЕ НА СЕ В 
БРЮКСЕЛ

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 

ГРАНИЦИТЕ НА 

БАЛКАНИТЕ
1,1 Министрите подчертаха значението от пълната стабилизации на обстановката 
на Балканите през следващата половин година

30 на сто от 
поделенията са 
боеспособни, 

рапортува ген. 
Михов

Ма срещата си в понеделник в Брю- те огнища в Македония. На Балканите 
ксел шефовете на дипломациите па ст- вече са подписани редица рамкови мир- 
раните членки на Европейския съюз ми спогодби, които, както тези за Ко- 
подчертаха значението от пълната ста- сово, все още ие са реализирани. Ясно 
бнлизация на обстановката на Балкан- е, че става дума предимно за полити

чески проблеми, особено когато ставаи го през следващи те шест месеца.
Гръцкият министър Георге Папан- дума за избирането па президент (на 

дреу предупреди, че въпреки сегашния Косово), каза Паиапдреу, като спомена 
мир па Балканите "Европейският съюз и положението в Босна.

Гръцкият министър прецени, че 
кипи цяла поредица от кризи”. Като ка- всички тези страни имат "Ключово зиа- 
за. че един от ключовите въпроси е Че- чение” и подчерта, че "абслютна пеоб- 
рна гора, топ подчерта, че е "абсолю- ходимост е па Балканите да се запазат 
тна необходимост да се запазя т съще- границите”, 
ствуващпте граници на Балкани ге" и да

грабва да се намесе, понеже там скри то

"Мие от тук трябва ясно да им ка
жем, че в никакъв случай няма да бъдатукрепне мирът в този регион.

Австрийският министър ма външ- допуснати терористнчески акции пито 
ните работи Беннта Фереро-Валдиер от Европейския съюз, пито от между- 
носочн, че Австрия и Европейският сз>- народната общност", 
юз подкрепят "висшия преставител за 
външна политика и сигурност на ЕС съюз да продължи политиката по ре- 
Хавнер Солана относно тежкия въпрос шаване на проблеми те на Балканите и 
за Черна гора".

Солана посочи, че когато става ду
ма за югославската федерация трябва 
да се вземат важни решения, особено говориха и шефовете на дипломациите 
във връзка с отношенията между Сър- на Франция и Португалия - Ибер Ве- 
бпя и Черна гора.

Постоянно се умножават крпзпени-

За необходимостта Европейският Обезпокоен съм от данните за вой
сковия ред и дисциплината в армията. 
Разтревожен съм от нарасналия брой на 
произшествията и смъртните случаи. 
Това заяви новият върховен главиоко- 
мапдащ Георги Първанов. Президен
тът и премиерът Симеон Сакскобургго- 
тски изслушаха секретния отчет на ген
ерали те за свършеното в армията през 
2001 г. С него в сградата на МО срещу 
"Пиргов” дойде и премиерът Симеон 
Сакскобургготски. Необходими са сер
иозни грижи за войниците, каза още 
Първанов. Той се запозна и пи шампан
ско с ръководството на МО и Гешцаба. 
Пред висшите военни той заяви, че 
курсът за присъединяването ни към

Камуфлажна униформа и устав 
получи Георги Първанов от ген. 
Михо Михов. Приемам подаръка с 
мисълта, че с него ще се стои 
добре в строя на алианса, когато 
си свършим работата, отбеляза 
държавният глава.

за включването на балканските дър
жави в структурите на ЕС чрез процеса 
за стабилизация и асоциация отделно

дрин и Жаиме Гама.

НАТО е стратегически за страната. 
30% са боеспособннтс поделения в ар
мията, съобщи генерал Михо Михов. 
Точният им брой бил военна тайна. 
Давам оценка 4 плюс на армията за 2001 
г., каза още Михов.

ОТ ПЪРВАТА СРЕЩА НА ЮГОСЛАВСКО-ХЪРВАТ
СКАТА КОМИСИЯ ЗА ГРАНИЦИТЕ

ДА РЕШИМ СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ
В понеделник в Белград учредител

но събрание проведе Междудържавна
та дипломатическа комисия за уточня
ване на границите и за подготовка на 
спогодбата за държавната граница ме
жду СР Югославия п Хърватско.

Как го се посочва в съвместното из
явление, подписано от председателите 
на делегациите на СРЮ и на Хърватско 
Райко Богоевпч п Олга Кресович-Ро- 
гуля, на заседанието бил приет Правил
ник за работата на комисията и до го
ляма степен бил съгласуван Протоко
лът за принципите, на срещата също 
така били обменени мнения за концеп
цията, методологията и динамиката на 
работата, както и за документите, кои
то трябва да подготви тази комисия.

В съвместното изявление се по
сочва, че срещата преминала в духа на 
взаимно разбирателство п в градивна 
атмосфера.

Второто заседание на Междудър
жавната дипломатическа комисия ще 
се проведе в Загреб.

Въпросът за границата е едни от не
решените проблеми в отношенията ме
жду СР Югославия и Хърватско. Дого
ворът за формирането на смесена меж
дудържавна комисия, която да се зани
мава с този проблем, беше постигнат 
през ноември миналата година на сре
ща на шефовете на дипломациите 
Горан Свиламович и Топнно Пицула в 
Ню Йорк.

Президентът Георги Първанов се обя
ви за промени в концепцията за национ
ална сигурност и военната доктрина.

Това стана ясно след срещата на дър
жавния глава с ръководството на воен
ното министерство и Генхцаба.

Нужен е нов прочит след атентатите в 
САЩ на 11 септември м. г., каза Първа
нов.

ПРЕЗИДЕНТЪТ
ИСКА

ПРОМЕНИ ВЪВ 

ВОЕННАТА 

ДОКТИРНА Президентът обеща да подпише указа 
за назначаването на Пламен Студенков 
като шеф на военното разузнаване. 

Превзето от в. ”24 часа”

СЛЕД ИЗМАМИТЕ В БЕЛГРАД И БАНЯЛУКА

ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР СВИЛАНОВИЧ ПОСЕТИ ХО
ЛАНДИЯ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ИЗЛЪГАНИ 

ЗА РАБОТА В САЩСРЮ СЪТРУДНИЧИ С 

ХАГСКИЯ ТРИБУНАЛ
ц Италианска фирма прибрала по 960 ДМ в аванс и от българи

Стотина българи протестираха в Ми
лано, след като се оказа, че са жертви 
фиктивен контракт с италианска фирма, 
обещала им работа в САЩ, предаде радио 
”Дойче веле”.

на
"Компани Еко Тара" се водела на 
името на 34-годишния 
швейцарски гражданин Антонио 
Пелетиери, който не бил открит 

италианска територия. 
Негова съдружничка е 
българката Ели Владова, 
предаде Би Ти Ви. В София 
фирмата има офис на бул.
Витоша". Апартаментът обаче е 

необитаем от декември. Всеки от 
измамените сключил договор в 
София с италианската фирма и 
платил по 960 германски марки в 
аванс.

Югославското правителство кате
горично отстоява определението си да 
сътрудничи с Хагския трибунал, но то-

войпата са извършени престъпления и 
че техните извършители трябва да бъ
дат изправели пред лицето на правда

та сътрудничество ще се реализира та”, каза Свиламович 
"крачка по крачка", заяви в Хага мини
стърът па външните работи на СР 
Югославия Горан Свиламович, който
тези дни посети Холандия. лучили статута на борци за национал-

След разговора си с холандския ните интереси”, 
външен министър Йозиас вам Артсен В подкрепа на твърдението си, че 
Свиламович бе попитан от журналис- Югославия

Още поне около 2000 българи са жер
тви на мистериозната фирма и сигурно 
вече са на път за Италия.

Първите измамени българи пристиг
нали миналата седмица в Милано. Те тря
бва да преминат в офиса на фирмата там 
курс на обучение, след което 
за САЩ като екоработници.

В Милано 
САЩ намерили

и допълни, че 
"благодарение на десетгодишната про
паганда на режима на Спободан Мп- 
лошевич някои от обвинените са

засега на

по

да заминат
сътрудничи с Трибунала в 

тите защо югославското правителство Хага шефът на югославската днилома- 
не е предало на Хага всички обвинени, 
а гой отговори, че за това са необхо-

кандидатите за работа в
ция посочи факта, че Милошевич 
хагския затвор и че на следователите от 

дими не само съответни подготовки, но трибунала е дадена възможност да раз- 
и промени в съзнанието на хората. товарят със свидетели, които живеят в 

Налага се да убедим хората, че във СРЮ.

на адреса от договора, 
подписан в София, един затворен офис. 
На телефона на фирмата фантом

е в

отго
варя автоматично съобщение, че линиите 
са заети. След проверка

оказа, че фирмата е регистрирана ре- 
на полицията се довно в Търговската камара на Италия.
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КОЙ (ПРО)ДАДЕ ГРАНИЦАТА
(От 1 стр.)

С ХАГА БЕЗ 

БАРИЕРИметра площ в комерческата зона на границата да 
станат, в крайна сметка собственост, на Пирот? С 
чия благословия?

11ашнят народ казва, че там, дето
вестник на

има
пушек има и огън. ТВ 'Служебен 
СРЮ номер 3 от ; 
нпца 54 е поместено

(От 1 стр.)

Макар че на пресконференцията присъстваха всички членове 
правителството новинарите поставиха най-много въпроси на 

министрите на полицията и на стопанството и приватизацията - 
Душан Михайлович и Александър Влахович.

Министър Влахович каза, че от продажбата на трите циментови 
фабрики се очакват 150 милиона долара. ”Ние имаме амбициозен 
план по приватизация и през тази година очакваме ефекти, които 
положително ще повлияят върху нашия бюджет. Обнародвани са 
търгове и за продажба на още 75 от 150 големи предприятия. 
Разбира се, не всички ще бъдат приватизирани успешно, понеже 
сред тях има и фирми, които не представляват интерес за инвести
торите”, каза министър Влахович.

Министърката на съобщенията Мария Рашета-Вукосавлевич 
каза, че очаква до края на годината да се възстанови плаването по 
река Дунав. Що се отнася за "Телеком” в момента се прави ревизия 
на договора, при което се стремим да избегнем арбитрирането, за 
да не се застраши цялата система, каза тя.

Законът за радиоразпръскването е готов и наскоро правител
ството ще го внесе в скупщинска процедура, каза вицепремиерът 
Жарко Корач. ТВ Нови Сад ще се трансформира в обществен 
сервиз, което ще бъде от по-голяма полза за гражданите, а са 
създадени и възможности Покрайнината сама да си сформира РТВ 
”Войводина”, каза Корач.

18 януари 2002 От неофициални разговори 
познати със случая лица узнаваме, че 
натата

г. на стра- 
решение на Съюзното

с определени за-
споме-

площ Сточар” е дал на Пиротска банка 
още през 1990 или 1991 г.

правителство, подписано от 
пипа Пешич, в което 

"1. Дава се

напремиера Дра-
като залог засе казва:

получаване на определен кредит. Сетне "Сточар” 
предлага землището да бъде 10 процентово уча- 

Сточар в бъдещия Стоково-транспор
тен център в рамките на комерческата 
границата. Но такова предложение тогава 
впада с концепцията

съгласие на’ АД Свободна 
30на Пирот” от Пирот за сформиран 

Под зона Градина
е на

на Свободна зона Пирот" 
територията на граничния преход Трад- 

в местността наречена Бара, на площ 
7 791,3.1 м, определена с кадастарен пар

цел номер 2756/4 в кадастрална община Гра- 
динье в община Димитровград. Повръхност- 

Подзоната Градина — Свободна зона 
Пирот, организирана

стие на
зона нана

не сънна ,
на някои фирми, които 

също имат определени аспирации към тези пл
ощи, а вероятно и на челните общински хора. 
Междувременно останалата част от площите ку
пуват Комуналац’ и "Балкан”. Идва ембарго
то, пукат се някои делови връзки между Пи
ротска банка и някои димитровградски фирми и 
споменатата площ става собственост на Пирот
ска банка, а тя я дава на Акционерното друже
ство Свободна зона Пирот.

И така, вместо

от

та на
е така, че представ

лява организационна и делова единица 
Свободна зона Пирот от Пирот, без свойство 
на юридическо лице. Тя е оградена и организ
ирана като цяло и ще се занимава с дейности 
прописани със съюзния закон.

2. Подзоната Градина - Свободна зона Пирот е 
длъжна да започне да работи най-късно две го-

на

тогавашните челни хора на 
общината да се определят за строеж на вече за
планувания и започнал да се строи стоково- 

център със средства на фирмата 
Бо-Ка”, собственик Слободан Ачевпч, комуто 

не дават разрешение за строеж и скъсват вече 
подписания договор, те се определят за строж на 
спортна зала. Защо? Нима в нея ще се настанят 
на работа повече хора, отколкото в безмитната 
зона? Защо Пирот не бе заинтересован да вземе 
залата вместо площите на границата?

транен°Ртен
дини след влизане на това решение в сила.

3. Доколкото Подзоната Градина—Свободна 
зона Пирот в посочения срок не започне да ра
боти, това решение става невалидно.

4. Решението влиза в сила следващия ден след 
като бъде публикувано в "Служебен 
СРЮ”.

АНГАЖАМЕНТЪТ НА 

ЦХФ НЕ Е ПОД ВЪПРОСвестник на

Как се случи почти осем хиляди квадратни (От Т стр.)

Тази американска организация е запланувала през следващите 
три години да оказва финансова помощ на 11 села в Пчински 
окръг, от които на четири в Босилеградска община: Долно Тлъ- 
мино, Горна Лисина, Долна Любата и Дукат. Според критериите на 
програмата й за ревитализация чрез демократична акция, тя ще 
съдейства в решаването на проблеми от областта на инфраструк
турата, обществените дейности, екологията и в стопанството. В 
това отношение очаква се да помага реализирането на по пет 
програми, капиоталовложенията на една да са до 30 хиляди щатски 
долара, като отпусне 75 на сто от необходимите финансови сред
ства. Налага се останалите средства да подсигурят селата и ОС, 
главно чрез изготвяне на проекти и с работна ръка.

-Критериите на организацията са твърде изисквателни и докато 
не приключи реализирането на един проект следващият не може 
да започне, подчертава Стоянов. Той пояснява, че досега е започ
нало ремонтирането на част от кооперативния дом в Долна Лю
бата и че се очаква, след като то приключи, да започне ремонтира
нето на ученическото общежитие. В останалите села плановете са 
сложени само ”под молив” и реализирането им не е започнало, 
понеже в първия етап са планирали да се решават инфраструк-

А.Т.

РЕАГИРАНЕ^)

ПОЛИТИЦИТЕ ИЗМИСЛИХА 

НУЖДАТА ОТ АДВОКАТ
В миналия брой на Братство’ беше пуб

ликувана статията ”На директорката на социа
лния център пак гласувано недоверие”, която 
отразява становищата на ИО на ОС в Босиле
град по определени въпроси. Сред въпросите е 
и тоя как да се ускори ходът по делото на ОС 
против водоцентралата Гердап”, в чийто със
тав работят Власпнските водоценграли.

Станоев, с обоснование, че делото ще се даде на
адвокат.

Не бях съгласна със секретаря, но отложих 
делото. Сетне и председателят на ОС ме осве
доми, че делото ще се даде на адвокат, като ми 
каза документите да предоставя на секретаря, 
което аз и направих.

Много са въпросите, които могат да се за- 
дадат. Защо секретарят Станоев, след като бе
ше осведомен за всичко и всички документи по 
делото бяха при него, не е изучил въпроса 
с осведомил членовете 
делото. Може би е най-лесно, когаго нещо не 
знаеш или не можеш точно да отговориш ви

да хвърлиш на другого. Може би с отпра- 
обвинение към обществения правоза-

косто
Стопанския съд в Лесковац. Секре-се води в

тарят на ОС Раде Станоев е осведомил 
новсте на ИО, че делото ненужно се отлага и

чле-
и не

на ИО за съдбата напоради небрежността на общинския иравоза- 
щитнпк”, и затова е взето решение вместо Зд-

на об-

турни проблеми, преди всичко да ремонтират пътища. Пробле
мът настана поради факта, че босилеградска ’Изградня , за която

равка Гагулска занапред интересите 
щината да защитава адвокат.

Ме става ду'ма за небрежност на иравозащит- 
По делото съдът беше 

3. 05 2000 година, 26.

общинското ръководство се определи да бъде изпълнител на ра
ботите, получи лиценз за строене на обекти в низкото строител
ство едва в началото на декември. Затова, както посочи Стоянов, 
работата ще започне след като се подобри времето.

Запланувано е в тези села да се построят малки стопански це
хове, предимно за производство на екологично чиста храна. В хода 

ревитализацията им това е едно от условията да спре мигра- 
икономическото им съживяване. ЦХФ предим-

ната
веното
щптник е възнамерявал да защити някого от 
бившите социалистически ръководители

съдията, който води делото,
пика, поводът е друг. в об-
насрочил разглеждане на 
06. 2000, 11. 09. 2000,23. 10. 2000 и на 10. 12. 2001 
година. Разискване по делото се води два пъти, 

беше отложено, понеже се намесиха

щината или пък
пък да озакони наградата на адвоката, коя-или

то му се полага според закона. Става дума за 
пак общината ще бъде

на
цията и да започне

дава на онези проекти и програми, в които ще могат да 
работят повече хора. Поради това (!) е възможно, както неофи
циално узнаваме, едни от посочените села, преди всичко Дукат, да 
се извадят от програмата й, а вместо тях да постъпят други селища.

В.Б.

а три пъти 
политици на 
ческа власт, а вина носи и съдът, който почш

Последното

а всеголеми пари, 
ощетена.

бившата общинска социалист!и- ство
Здравка Гагулска 

общински обществен правозащитникедна година не насрочи разискване.
разискване (10. 12. 2001 г.) се 

на ОС Раде
пък насрочено 
отложи но иск на секретаря

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОО НА ДСС В БОСИЛЕГРАД

ГОТОВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДС
си, Славчо Владимиров за отношението 
между отборниците на ДОС и ДСС в ОС, 
Микица Василев за амандманите, а пред
седателят на
Владимир Захариев за усилията, които се 
полагат за развитие на общината.

- Бъдете сигурни, че Босилеград през 
следващите три години ще стане малък 
Кувейт, оповести той.

Понеже пресконференцията се прове
де когато беше приключило набирането 
иа метериала за вестника, по-обширно в 
следващия брой.

ОТ

вица Божилов, и.д. началник за стопан
ство подаде иск, с който търси или да го 
уволним, или да му дадем работа, съот- 

професията му (дипломиран 
жииер по минно дело, бел. на авт.), и ние 
му предложихме да ръководи 
шамат или да работи в ”Бор”, поясни Го
ран Стоянов, член на ОО иа ДСС и пред
седател
Воислав Божилов, член на ДС, и сега е 
и.д. главен и отговорен редактор на Ра
дио Босилеград.

Валентина Петкова, и.д. директор на 
личния

щииския отбор иа Демократичната иар- 
Сърбия в Босилеград. Поясниха, 

посочат амамд-
ОО на ДСС казват, 

ВССКИГО и сЧелните хора на
готови да сътрудничат с

искат и могат да дадат при
общи пата, включи-

тия на 
че са я ОО на ДСС и на ОСче са

всички,които 
пое в развитието на 
челно и е

свикали,за да 
които партията

ПИ-встна иаим внесла в 
самоу-манитс, 

проектозакона за 
както

местното 
и ”да опровергаят секция ноОО на ДС правлсиие, 

неистини, които преди
от бившата власт 

разпространяват лъжи за мишия Общи
нски отбор и за нас, като сс опитват да
заблуждават хората, но теса лошото ми
нал.. на общината, народът вярна »а нас, 

ис на тях. 1Цс положим «синки усилия 
та развитие ма изостаналата ни община... 
'[ ока всъщност с основният акцент от 
състоялата сс в сряда венерта прескон
ференция иа най-отговорните хора в Об-

няколко дни иаОпределени хора
казали ръководителипресконференция

ОО на ДС”.
-Не е точно твърдението, 

дС, които били на постове в 
пийни организации са уволнени от рвбо- 

И д. директор в Дирекцията за строи- 
пътища Григор Андо-

на ИО на ОС, кат о подчерта, чс
ма че членове 

ОС и
на

та. Центъра за култура, говори за
)бразовптслои ценз и за плановете—= в "Изградил", докато Но-

В.Б.
СИ I
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СЛЕД ВЛИЗАНЕТО НА ОТПОР В ЦЕНТЪРА 

ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА ДС В БОСИЛЕГРАД

НЯМА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДСС И ДВЕТЕ СТРАНИ 

ОТСТОЯВАТ 

ПОЗИЦИИТЕ СИ

членовете им, конто били на постове, ноДемократите са съгласни да се утвърди отговорността па 
пекат ти да се утвърди и за хора, които са унищожили стопанство то в общината

"Иска се попита МИР защо пропаднаха Сло
га", "Напредък", овце-формата.., къде са този ди
ректори, какви пари държавата е вложила дър
жаната в този фирми, кои е изправен пред отго
ворност и кон ги е укривал. Сега водят хайка 
срещу пас, за да понесем кината мис, а те пак 
нищо", каза Миленов м подчерта, че за девет ме
сеца са проявили себеотрицание, че стопанисвали 
домакински и че не злоупотребили с нищо.

Драган Христов, говори тел па ОО на ДС, каза, 
че на повече ключови 
иешколуванн хора, че интелигенцията е отстра
нена, а без пея общината не може да кърпи

На пресконференцията, която организира Об
щинският отбор на Демократична та партия в Бо
силеград по повод, както каза председателят Ми
ло Миленов, "да обясним защо про тив членовете 
на ДС се 1П>ршн прогонване от страна па Служ
бата но вътрешните работи, общинската власт н 
нр.". бяха посочени повече неща, от кон то демок
ратите не са доволни.

"Всички паши членове, които бяха на пос тове 
в предприятията н ведомствата, чпито основател 
е Общинската скупщина, са сменени п уволнени \ 
каза Миленов, като посочи, че такава съдба спо
летяла и членовете от останалите партии в об
щинския ДОС. "Тоя ДОС след 5 ок томври изв ър
ши промени в града, а под друго знаме на власт 
дойдоха бивши членове па СГ1С и ЮЛ и на пос
тове назначиха предимно непрофесионални хора. 
Вместо с дипломи, те на постовете дойдоха с пар
тийна книжка”, каза тон.

"Следното, кое то искам да подчертая", про
дължи Миленов. " е, че за деве т месеца, колкото 
бяхме на власт, подехме редица инициативи за 
утвърждаване отговорността па бившите функ
ционери п директори, които унищожиха стопан
ството в общината, но следствените органи поч
ти нищо не предприеха срещу тях”, каза предсе
дателят на ОО на ДС и подчерта, че те ме искат да 
бягат от собствената си о тговорност, но търсят тя 
да се утвърди и за мнозина други.

Миленов оповести, че бил на информативни 
разговори в тукашния Отдел по вътрешни рабо
ти. че го за подозря вал п в злоупотреба със служе
бен пост н в пецоленасочено изразходване на па
ри дока то бил председател на бившия Общински 
съвет. "Обвиняват ме. че съм позволил за допъл
нителните местни избори да се похарчат 200 хиля
ди динара, конто от републикански източници 
били предназначени за природни бедствия. Пред
седател на общината не може да знае дали са 
целенасочени, има си шеф на сметководството, 
когото също не обвинявам, понеже когато парите 
пристигнаха в бюджета нямаше обозначение, че 
са за природни бедствия. Те пристигнаха на 2 
ноември, избори те бяха иа 4, а ние преди това от 
републиката бяхме поискали мари за организи
ране на изборите, така че не знаехме дали са били 
насочени за други цели”.

След като ОТПОР млечна в Центъра ча култура и Димитров
град, положението може да се опише като борба от окопи. Да 
припомним, не това се случи след като Общинската скупщина иа 
21 януари "на бърча ръка” смени директора на Центъра Алекс. 
Радев. положение или защо така реагирахаЗащо се стигна до това

от частите? Как го се качва в съобщението на мночин- 
Цептьра, причина е "обенованиего ча сменяване на 

както и неспазване на нроце-

мпознпетво 
ството заети в 
Управителния отбор и директора 
дурата в скупщината".

места в общината са

напред.
Повици Божилов, подпредседател на ОО на 

ДС, член на бивш ОС н до преди месец п.д. начал
ник за стопанство, каза, че очаква да го за- 
подозрят поради изблика на компютърна 'техни
ка, конто не била нова, за финансови потреби 
общината от пари, останали от последните ре
публикански избори. Съоръженията набавил 
посредством собствената си фирма I рипат , 
както подчер та, тогава не бил па работа в ОС.т.е. 
началник за стопанство.

"Става дума за 172 хиляди динара, конто ОС 
спестила от тези избори. Вс ъщност,'толкова 
руват съоръженията, набавклта стана без пуб
личен търг, по по най-изгодни Цени, като за съо
ръженията дадох едногодишна гаранция и поду
чих работниците да работятс тях”, каза Божилов.

Компетентните органи вероятно ще изяснят 
дали двамата челни хора на ОО на ДС, може би и 
други, са злоупотребили постовете см. В случая от 
•значение е въпрост могат ли ДСС и ДС да обе
динят силите си заради развитието на крайно изо
станалата община?

Демократите казаха, че отношенията между тях 
п ДСС. която е сега на власт, са се толкова 
усложнили, че не могат да водят съвместни акции за 
развитие на общината н че за всичко са осведомили 
партийната си централа. Миленов 
"сътрудничеството с ДСС не е възможно, те не искат, 
макар че вече два месеца е очевидно, че не могат 
сами". Затова членовете на ОО на ДС. както оповес
тиха пред журналистите, ще станат същинска опоз
иция. - По тоя начин ще се опитаме да привлечем 
вниманието на заннтереенранн фирми и хора да вла
гат капитал в общината, подчертаха те.

"СПАД ДО ДЪНОТО НА ПРОФЕСИЯТА"
А в обенование го, дадено пред отборниците, между друго!о се 

” ,{областта иа информирането е водена политика, която 
обществените и професионални

казва,че
надиректно се противопоставя 

тенденции в нашето общество. С лоша кадрова политика, с ан
гажиране на хора без достатъчни знания, пропуснат е моментът за 
демократизация на медиите, а стова и на нашата община. Вместо 

свободни, деполиз изпрани и професионални

Н!

НО
крачка напред към 
медии, отворени за проблемите на гражданите, получихме локал
ни медии, чиято основна задача беше безрезервна и некритична 
подкрепа на властващите хора и тяхната, сега е вече ясно, катас
трофална политика.Тогалмото единоумие подразбираше и най- 
вулгарни разплати с пннкомислсщите, лансиране на лъжи,тенден- 
циозно тълкуване на факти (от което не бяха пощадени дори и 

партиите от ДОС и обикновени граждани). Ако

ст-

представптели на
към това добавим и многобройни редакторски несполуки, 
тарна неграмотност и непрофесионалност, лоши 
ду хората, незачитане на основните човешки права п свободи и 
етичните норми на професията, тогава се получава онова,
РТВ "Цариброд” с днес - самото дъно на жутналистическата 
професия, на която ние сме длъжни да върнем достойнството и по 
този начин да направим крачка напред към демокрацията, която

елемен-
отношения меж-

което

всички желаем.
Тоталното пропадане на културата н информирането в нашия 

град се случи само за една година, през 2001, по време когато 
начело на Центъра за култура бе човек, който няма основни 
професионални, дори и човешки качества за директор на заве
дение. каквото е Центърът за култура", се казва в обоснованието.

каза, че

"ОТБОРНИЦИТЕ СА ИЗЛЪГАНИ"
Тъкмо думите и нивото на обоснованието "разжесз иха" зае

тите в Центъра, още повече фактът, че отчетът за работа през 
миналата 2001 г. не е обсъждан на скупщината, а отборниците са 
излъгани, че той изобщо не е предаден на основателя на Центъра 
в законовия срок.

Що се отнася до постоянно заетите в Центъра, на работа са 
останали и редовно изпълняват задълженията си мнозинство от 
тях. В началото на седмицата на работа са започнали да идват и 
тези, конто са получавали определени заплахи. Проведените 
разговори между новоназначения изпълняващ длъжнос тта дирек
тор II представители на двете страни (тези, конто идват и тези, 
конто не идват на работа) проведени в неделя, не са дали никакви 
резултати и всеки отстоява позициите си. Представителите на ОТ- 

получиха твърда подкрепа и от централата на ОТПОР от 
Белград посредством пратеника, който миналия петък посети Ди
митровград.

Как ще се развърже този, по всичко личи,
Дими тровград, ще покаже времето.

в.Б.

”НЕЗАВИСИМОСТ” В ЦЕНТЪРА ЗА 

КУЛТУРА
Веднага след като на засе

данието иа Общинската скуп
щина, на което бяха сменени 
Управителният отбор п дирек
торът па Центъра за култура п 
назначен н. д. директор, на 21 
януари т.г. в Центъра за култура 
бе сформиран петчленен ини
циативен комитет на нов о трас
лов синдикат "Независимост”. 
От тогава до днес от постоянно 
заетите в Центъра в новия син
дикат са сс записали 16 заети, 
което представлява мнозинство. 
Новосформираният синдикат 
проведе няколко заседания и взе 
становище за събитията в Цен
търа за култура. На последното 
си събрание членовете на син
диката се съгласиха да отправят 
следните искове към новото об
щинско ръководство:

цел да се разреши поло
жението в Центъра за култура 
и РТВ Цариброд, сдруженият 
отраслов синдикат "Незави
симост" сс застъпва

Както ни осведоми той, а това 
го потвърди и правозащитнп- 
кът на "Независимост" Кая 
Трмчкович, до сформиране на 
редовен общински отбор, спо
менатият инициативен отбор и 
синдикат имат всички синдикал
ни права, освен правото на ста
чка.

решението си за сменяване на 
Управителния отбор и директо
ра па Центъра за култура. На 
същото заседание да се разиск
ва по отчета за работа и финан
совия отчет иа Центъра за кул
тура. както и да се направи ана
лиз на обоснованието за сменя
ване на директора и УО.тъй ка
то това е основната причина за 
възникване иа проблема, с кой
то са застрашени нашите тру
дови, човешки и професионални 
права.

2. Редакторската н културна 
политика да продължат да водят 
съществуващите ръководни ор
гани.

ПОР

политически възел в
А.Т. А.Т.

ОТПОР ВСЕ ОЩЕ В СГРАДАТА НА ЦК
Вече втора седмица ОТПОР Цариброд 

сградата на Центъра за култура. И докато вед
нага след влизането му 
мени в програмната схема, сега всичко е 
нато на редовната схема, както в РТВ Цари
брод, така н в 
що.

вежда й кме в на мястото на изпълняващия 
длъжността директор на Центъра за култура 
лице, което никога в животаимаше някакви про- 

вър-
си не е имало 

никакви допирни точки с новинарство, театър, 
културна дейност и изобразително изкуство, 
при това с цинично и обидно обоснование, от
правено към всички заети в Центъра, 
равиха тъкмо това - да си играят на богове.

Народното движение ОТПОР Цариброд е 
движение на всички

3. Да сс върнат на работа вси- 
в Центъра за култу

ра, за да можем съвместно да 
търсим решение за проблема.

4. Търсим, веднага след като 
се намали напрежението, да за
почне публично обсъждане, но-

чки заети
активностите на Центъра изоб-

А за мотивите 
в Центъра за култура 
родното движение ОТПОР Цариброд Никола 
Иванов казва:

”С решение на

те нап-”С си за по-нататъшно оставаме
координаторът ма на-

граждани и негово мо
рално право е да помогне на всеки, който се 
чувства застрашен. В случая това 
Центъра за

средством медиите, на правовия 
и икономически статут на РТВ 
Цариброд”.

Исковете са

Общинската скупщина в Ди
митровград от 22 януари т.г. новото общинско 
ръководство показа

за намаля
ване на напрежението и в този 
смисъл предлага следното:

1. Общинската скупщина, по 
предложение иа Изпълнител
ния отбор, спешно да анулира

са заетите в
култура и ние категорично 

заявяваме, че напълно подкрепяме техните иск
ове и ще

елементарна политическа 
незрелост. Макар че може би са избрани ле
гално на последните местни избори, никой не 
им дава правото да си играят

подписани от 
председателя на инициативния 
отбор на отрасловия синдикат 
"Независимост” Борис Лазаров.

останем с тях до изпълняване на
същите.”

богове. Дона
А.Т.



_______________ ___________

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА "ДИСТРИБУЦИЯ"

СКЛЮЧВАТ 

СПОРАЗУМЕНИЯ С 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

. , БОРИС ВЕЛЕВ, ДИРЕКТОР НА ОП "ПЕКАРА":

СЕКНА ОБОРОТЪТ В 

МАГАЗИНИТЕ НИ

*

1 .у малки приходи е отчел магази- ция най-много се купува) ”Пе- 
нът на фирмата в Черкеска ма- кара” е продавала по около 2500

хляба дневно. През вече изми-Явното предпириятне "Елек- 
троразпределително" Ниш, цех 
Пирот, в рамките на които ра
боти и

Както научихме в димитров
градското "Електроразпреде
лително те напоследък не са 

непопулярната 
мярка - откачване на потреби- 

доми консуматорите на елект- телите от електромрежата но е 
роенергня в Димитровградска възможно и това да стане док- 
общпна, че до 9 февруари с тях олкото длъжниците не проявят 
ще сключва споразумения за от- готовност да издължат сметки- 
срочено плащане на сметките за те си. Все пак. за да не се стигне 
тока за декември. до неприятни ситуации, от ”Еле-

Според решението на Упра- ктроразпределителното” 
вителния съвет на ЯП "Елект-

хала.
Понастоящем ”Пекара” 

76 заети.
има налия януари производството 

му е спаднало с около 50 на сто. 
Средните нето-заплати надимитровградският клон прибягвали 

на тази фирма, тези дни "Имаме повече работници,
отколкото са ни необходими и заетите в това предприятие са 
този факт допълнително затру- малко над 5000 динара.

работа”, казва Ве- ”Ние практически зависим от
димитровградското търговско- Лев и добавя: ”Като обществен останалите фирми в общината, 
хле опекарско предприятие производител на хляб, в частни- сиреч от платежната способно- 

екара секна след като преди хе хлебопекарници имаме голя- ст на нашите съграждани. Фи- 
няколко месеца в Калотина бяха

към
осве-

"Оборотът в магазините на днява нашата

ма конкуренция и в пазарната нансовото положение на пове- 
открити будки, заредени с про- надпревара трудно се преборва- 
доволствия”, заяви пред "Брат
ство’ директорът на фирмата 
Борис Велев.

На територията на общината 
предприятието има общо 14 ма
газина, 9 от които са в 
Най-рентабилен магазин на

чето от димитровградските фи- 
ме с тях. Преди години, когато рми е незавидно и този факт 
на територията на общината пряко се отразява върху нашата 
бяхме единственият производи- работа”, подчертава Велев, 
тел на хляб положението ни бе-

още
веднъж отправят апел към длъ- 

роразпределително на Сърбия”, живците да проявят коректност, 
отсрочено плащане на 40 про
цента от изразходваната елект-

Според информациите на ко
мпетентните в ''Електроразпре- 

роенергия през декември 2001 г. делителното”, в Димитровград- 
се одобрява на потребителите ска община пенсионерите най- 
домакинствата), конто пзпъл-

Окуражаващо е, че ”Пекара” 
ше по-сполучливо, но сега си- няма дългове към банките и фо- 

града. туацията е такава, каквато е”. ндовете. Капиталът й в основ- 
Производството на хляб в ните средства (предимно в соб- 

Пекара през 2001 г. е бил т. "Пекара” варира от месец на ме- стените магазини) 
нар. "Старата пекара” в главна-

педатнчно плащат сметките си 
за тока.няват следните условия: парич

ните задължения за изразходва
ния ток за декември м.г. да са 
между 3 и 12 хиляди динара; по
требителят да е готов да изпъл
ни паричните си задължения за 
първите 11 месеца в 2001 г„ как
то и да е готов да плати 60% от 
сметката за тока за декември 
м.г., през декември м.г. потреби
телят да е изхразходвал 50 на 
сто от тока по ниската тарифа и 
да не е приключен на някаква 
външна система за отопление.

С решението са обхванати 
ползващи правото на материал
на помощ, семейни домакинства 
— лица с тежка инвалидност, са- 
моиздържащи се родители, кои
то получават детски добавки и 
семейства с дете на възраст до 
една година.

При сключването на споразу
менията с ''Електроразпредели
телното'’ заинтересованите пот
ребители трябва да понесат нео
бходимата документация и обе
зателно сметката за тока за де-

е значителен.
сец. През декември м.г. (това е 

та градска улица, докато най— месец, когато хлябът по тради-
Б. Д.

Б. Д.

"АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД

ИМА (ЛИ) ИЗЛИШНИ 
РАБОТНИЦИ?

СЛЕД ЛИКВИДИРАНЕТО НА БОСИЛЕГРАД- 
СКИЯ КЛОН НА ЮГОБАНКА

Пощата не може да поеме новите 
задължения* Представители на управителните органи във фирмата казват, 

че всред сегашните 110 работника има и излишна работна ръка. 
Колко са те, засега не е известно. Затова и.д. директорът Драган 
Крумов и председателите на Скупщината и на Управителния съвет 
застанаха на становище въпроса най-напред да се изучи в трудовите 
единици, като след това се уточни с колко работника фирмата може 
да работи.

* Колективните договори в пътния транспорт в републиката, 
които през изтеклите години не се прилагаха и което беше причина 
за недоволствне на работниците, ще се прилагат при изплащането 
на заплатите от януари тази година. Поради недостиг на средства 
цената на труда ще бъде по-ниска с 20 на сто, но с предложението са 
съгласни и синдикатите.

След ликвидирането на Югобанка и на клона й в Босилеград 
проблемите на коминтентите й не се решиха, както това заявяваха 
банковите експерти в страната. Това, което трябаше да поеме ЗОП 
започва да се осъществява, но пощата не пое задачите, които според 
експертите трябваше да изпълнява. Хората, които в клона имаха 
джиро-сметки, не могат да ги активират в тукашната поща, разбира 
се, нито да си изтеглят парите.

Управителят на пощата в Босилеград Симеон Глигоров казва, че 
не само това, а и други задължения йе могат да изпълняват. Той 
пояснява, че за тази задача технически не са готови, че технически не 
са свързани с единствената пощенска система. - Влезна в развойната 
програма на Пощата и се очаква тази година нашият филиал те
хнически да се модернизира, след което ще може да оказваме всички 
услуги, които вършат пощите във вътрешността, казва той.

* Ръководството на фирмата смята, че трябва да се преразгледа 
въпроса колко гориво харчат автобусите, за да може по-прецизно да 
се задължават водачите им. Защото, както подчертаха, всички 
автобуси са стари, но има разлика в изразходването на нафта. На 

Босилеград- Белград водачите се задължават с 250 литра 
гориво, но парното в едни автобуси е на нафта, а в други основен 
'двигател" е водата. Затова всички рейсове ще трябва да заминат на

В.Б.

Когато става дума за банките, в Босилеград сега действа само 
на Вранянска банка, която се промъкна през иглени уши и от 

миналата година е в санация и под контрол на Агенцията за
линията клон 

ноември 
саниране на банките.

В.Б.тестиране, смятат ръководителите.
кември м.г.

ЕЛЕКТРОННИЯТ ПОДПИС ПЕСТИ ВРЕМЕ И ПАРИ

ОПАСЕНИЯТА ЗА ФАЛШИФИКАЦИИ СА БЕЗПРЕДМЕТНИ
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА телят може да прочете документа, но не н да го иро- бъде извлечен от другия, но за правилното разчитане 

меня Едновременно с тона той "вижда”, че докумеп- на съобщенията са необходими и двата ключа. Те се 
•п,т е подписан наистина от нас (притежателя на част- съхраняват на така наречената смарт-карта. Тя е за- 

ч щитена с ПИН-код.
По'принцип ...............«т ключ е общодостъпен и се За да можете да използвате смарт-картата, трябва

разполага в сървъри за бази данни и Интерист-стра- да се снабдите с още едно устройство - четец, 
ницц Всеки можеРда влезе там и да провери дали Документите могат да се подписват от програмите 
Неговият партньор действително при тежава пеобхо- МйдшоП *огс1. М.сгозой Ехсе1, ОтЮок Ехргевв и от Ин- 
димия сертификат, за да подписва документи по елек- тернет браузърите - 1п(егпе( Ехрюгег, №«8саре. Орега.

Той е информация в цифрова форма. Електрон- 
подпис позволява, когато получавате документи

точно кой ни ги
ннят

електронен път, да определите
тях не са били променяни.

но
изпраща и дали данните в 
Освен това той е доказателство за това, че този, които 

е съгласен с тяхното съдър-е подписал документите,

В закона са отделени три вида електронен подпис. 
Универсалният подпис може да се използва само от 
държавни или местни органи. Обикновеният подпис 
има приложение в рамките на една фирма или между 
различни компании - по тяхно взаимно съгласие. За д. 
се подписвате стика наречения усъвършенстван под
пис обаче е необходимо да имате специален сергифк 
кат. Той се издава от доставчиците на удостовсри-

ПЛЮСОВЕТЕтронен път.
КАК СЕ ВОДИ СЕРТИФИКАТ Много са скептиците за практическото приложе

ние и основно за сигурността на електронния подпис.
Документъз', който дава Безспорно е обаче, че използването на виртуалния

виртуален подпис, се издан. « ‘ ‘ параф като алтернатива на собственоръчния подпис
ТЯ Основ^ГдокТментн, които трябва да си подгот- ще облекчи работата както на фирмите, така

карга, съдебно решение и актуилио °“енн™ ^е™ният подпис започне реално да
се прилага, без да ви се налага да ходите до банката, 

ще можете да дадете нареждане за плащане или да 
на сметките си. Също така

и на

вите, са лична
състояние на фирмата. Те са необходими при сделки 

пред държавните служби. След това доставчикът 
услуги създава смарт-картата,

„,,гчпми.П.И1Т и частният ключ. проверявате състоянието 
генерира и цдш| тогапа се ,це можете да се застраховате изцяло по електронен

за електронен подпис. То се 
пече има частен

тел ни услуги.
КАК ДА СЕ ПОДПИСВАМЕ или

на удостоверителни
при което се I 
Данните се подлагат на 
издава удостоверението 
записва върху смарт-картата, където 
и публичен ключ. При пререгистрация 
обаче се налага да се издаде нов сертификат.

вие
положеният от нас подпис на електрон- 

сила, ние трябва да 
Той сс състои от

За да може 
документ да има юридическа 

цифров сертификат.
ния път.

Не по-малко време и пари ще пестите и при сключ- 
безинспартньори - при това без

притежавате
"ключа” - публичен и частен 

от символи.
. Технически те пред-

фирмата ването на договори с
да ви се налага да сс срещате лично с тях.

Електорниият подпис ще облекчи фирмите и граж
даните при представянето на документи пред различ- 

държавии служби (данъчни и митнически дек
ларации и други).

два на
““Г-к само ни ваше разположение 
защитен с парола. Документите се подписват именно 

ключ Той гарантира, че поднисъз върху А
и че той не е променян, докнто

и е

СИГУРНОСТТА
с този нитоизползването на електронния 

че единият ключ не може да
Сигурност» при 

подпис се опира па това,
е вашиятк у мента

стигне до получателя си. г1 штп получа-е общодостъпен. С пет полуПубличният ключ
!<•••••
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ЙОРДАН МАРИНКОВ;

ИНИЦИАТИВАТА НА 

Г 17 ПЛЮС Е ДОБРА

ИНИЦИАТИВА НА БОСИЛЕГРАДСКИЯ ОТ
ДЕЛ ПО СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

ВМЕСТО ВЪВ ВРАНЯ, 

ПРЕД КОМИСИЯ В 

БОСИЛЕГРАД?
нимаване с интензивното селс
костопанско производство пра
ктически не съществува. Все 
пак, когато се от нася до човеш

ката.
Помолихме изтькиатия ди

митровградски агросиециалисг 
Йордан Марин кол, автор на ня- 
колко книги от областта иасел- кия фактор, след нас-гмжлитс

крити в местните стопански ор
ганизации работната ръка (осо- 

Г бено по-младата) в т ях би могла

Ръководителят на Отдела сня га идва в Босилеград: ОС да 
за социални грижи в Босилс- плаща командировъчни и пътни 
град Петър Мптрев от Из- ра,"оск" па членовете и от 
пълнител,...» отбор па ОС "редиазначеппте средства за ео-

циалма защита или пък-хората 
сами да плащат определена

ското стопанство, да коментира 
кактопрограмата (или проекта, 

го наричат от канцеларията 
17 плюс).

па
да бъде на разположение, сиреч 

- Инициативата иа Г 17 плюс би могла да се включи в процеса 
заслужава похвала. Самата про- на организирането на съвремсн- 
грама би трябвало да се реализ- но и печелившо фермерско и 
ира час по-скоро и би трябвало плантажно производство, 
да я подкрепят всички влияте- Що се отнася пък до налич- 

субскти, казва Маринков. пия производствен капацитет за 
Той е на мнение, че с една та- селскостопанска дейност, Мари-

поиска съдействие по въп
роса как да се помогне па ста
рите и болни хора от общи
ната. конто искат парична 
помощ за чужда грижа, да не Членовете на ИО са съгласни да

Йордан Маринков
сума.

До момента не е известно Канцеларията иа Г 17 плюс в 
Димитровград преди известно 
време излезе с програма за въз
становяване па селскостопан
ското производство и селските 
среди в общината, която подк
репиха почти всичките значими 
политически партии в общи-

какво решение ще се вземе.
лни

заминават па лекарски прег- се помогне иа хората, по за да 
лед пред комисия във Враня, не се направят някои финансови

нарушения, застанаха на стано-
нков изтъква:

- Основните средства, както 
в обществения, така и в инди
видуалния сектор, сравнително 
бързо биха могли да се реакти- 
вират при известна реконструк
ция. Пласментът на произведе
ните количества скотовъдци и 
овощарски продукти, както на 
домашния, така и на чуждестра
нните пазари, не би трябало да 
се поставя под въпрос.

Маринков напомня, че преди 
години Димитровградска общи
на е била афирмирана като го
лям производител на различни 
селскостопански продукти, от 
който факт тукашните произво
дители, както и общината като 
цяло, са имали голяма финансо
ва полза.

кава програма се е позакъсняло, 
понеже в огромна част от селата 
на община та активно население, 
сиреч трудоспособни хора

а да се с ъздаде възможност 
комисията да идва в Босилс- ВШ,1С въпроса да се изучи по-по

дробно. за за-град.
В.Б.Седалището на първостепен

ния орган па Републиканския 
фонд за пенсионно-инвалидна 
осигуровка е във Враня и ком-

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦСЗ СЪОБЩИХА

ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ 
СПИРА ПРЕЗ ЮНИ

потентното министерство по 
поема разноски ако прегледите 
се вършат извън него, в случая в 
Босилеград, поясни Мптрев. От 
друга страна много е трудно за 
хората от общината, преди вси
чко за одталеченнте п неподви
жните. Всички са изложени на 
високи ра зходи, които сами пое
мат, а до Враня и обратно на 
мнозина са нужни н но два дни.

Мптрев каза, че такава по
мощ годишно поискат около 100 
души. като посочи две възмож
ности за съдействие, ако комп-

Както узнаваме от димитровградския зации, постепенно ще намалява.
Причината за постепенното намалява-Цситър за социални грижи (ЦСГ), органи

зацията "Международна програма за хра- не, а след това и прекратяване на достав
ките на хуманитарна помощ, както съоб
щиха компетентните в ЦСГ, е в това, че

на" и дистрибуторите на пакетите им - 
френската организация АЦФ и немската 
организация ХЕЛП - са оповестили, чс ху- организиците са преценили, че Сърбия по- 
манитарнитс пратки за социално слабите в степенно излиза от кръга на държавите, в 
Димитровградска община ще спрат до края които на бедните граждани трябва да се
на юии т.г. До тогава помощта, която се дават помощи. Б. Д.Б. Д.дава, т.е. разпределя от посочените оргаии-

Г

Щ КООПЕРАТИВНОТО ДЕЛО 

- РАЗЦВЕТ И ПРОВАЛ
! Е ; \!А Ч1С1 !

ПОГАНОВО (3) м
1.7

: Няколко години след освобождението от турците токата. А погановчани са желаели свой дом още от
; Поганово е било община, заедно сДраговита и Бански 1926 година. На 5 декември с.г. е оформена една от 
; дол, най-напред в състава на Лужнички срез, а след първите земеделски кооперации в Бурела. Работела 
| това в Трънскн окръг и Трънска околия. Понеже е непълни две години - до 20. 10.1928 година и в този 
* била малка, тя е присъединена към Боровската об- период провела 60 заседания. Основатели и първи 
: щпна и в нейния състав е била до края на Първата членове са били: Любодраг Неишч, учител - счето- 
; световна война. От тогава до началото на втората водител, Ташко Пейчев и Цена Петров - председа- 
: половина на XX век пак е била община, а след това е тели, а членове на управителния съвет са били още 
| районен център с местна канцелария за вече спомена- Ставрн Костов, Цветко Марков, Денко Петров, Ига 
: тите села.
: Е то официалните данни за броя на жителите на

т

МИНЬОРИ ОТ ПОГАНОВО, които работили в мината ■ 
Баре (19360: Стоилко, Зарко, Бориско, Милия, Васко, ; 

Стоян, Рангел, Милан, Тодор, Еленко и Любен :
(отляво надясно) |

Манчев, Станко Митов и Арсо Ранчев. Кооперацията 
е имала и надзорен съвет, чийто преседател е бил 
Стефан Тодоров, а членове Рака Петров, Петър Ник
олов и Аврам Иванчев. Освен почти всички поганов-

; селото:
1880 1887 1892 1 1900 1 1905 1 1910год-

чани, в кооперацията са членували н жители на Дра- 
говита, Власи, Борово. Искровци и Врабча.

Кооперативното дело в Поганово доживява пълен 
разцвет след Втората световна война до 1970 година, 
особено под управлението на Васил Тодров от Дра- 
говита. Купен е трактор, вършачка, отворени са две 
работилници за правене

133 тилници за мебели, ковашка п коларска работилница,
• Както се вижда, броят на жителите в Поганово е вълновлачара, пекара, кръчма н два магазина. Купени 
: имал стабилно развитие от началото на XX век до са кошери за пчели, засети са изкуствени треви, гори с 
; шестдесетте години, с един максимум в средата на акации за пчелите, засадени са малини и овощни град-
; века, когато селото имало над 1000 жители. иии- Тогава само в Поганово
• Болшинството жители на Поганово са местни хора, килограма малини, а сега почти нищо.

и преселници от Смиловци (Алекса, Бош- Най-хубави овощни градини е имало в Лнвагье (Ви-
: ко),отТръиски Одоровци (Раша),от България (Сена, томиР 11 Динко Сърбинови), в Льепур (Глигор 1Иин- 
: Рака и други) и от други места. Погановчанмнът Рака д,,н и Нацко Васов), в Орничйе (Ставри и Асен То- 
: Петров е работил в Америка, Андон, ногановскп зет, Д°Р°ви), Кьетуша (Иван Турски и др.), Прсод (Петър, 
| имал парна машина, с която изработвал букови бурета Георги и Иван Матеини), Кукла 
’ м рязал дъски за съселяните си.

: 356 | 425 | 406 | 540 | 631 | 687
: Между двете световни войни Погановската община
; с имала: 1921 година - 1369 жители (само Поганово - 
| 738), а 1931 година - 1659 жители (селото - 787). След 
*. Втората световна война в Поганово са живели:

Освен Васил Тодоров, ръководители 
ската земеделска кооперация са били Митко Кьосин, * 
Ристо Васов, Глигор Иванов от Драговита и други. | 
Макар че към погановската кооперация е била замие- I 
лена н

Ж11Т. на поганов- ;

кооперацията в Бански дол, поради близостта I 
на Боровско поле, тя е била орентирана към боров- ■ 
ската зем. кооперация. От 1965 година погановската п •

1948 1953 1961 1971 1 1981 | 1991годни;!,- цигли ("цренани"), рабо-на
1067 I 1082 I 763 | 449 | 266жители

другите кооперации в Бурела и Дерекула са присъсди- : 
не ни към кооперацията в Димитровград и от тогава : 
започва техният неудържим упадък. ■

В периода на пъния разцвет на Поганово, в селото | 
е имало много частни работилници, кръчми и магаз- • 
ини. Първа кръчма е имал Кирил Петров-Кирко Пе- \ 
тракьин, след него Денко Русимов и Стоилко Станоев, : 
който е имал и частен магазин. \

Шивачки работилиници са имали Еленко Везенков, \ 
(Васил и Нацко Гор- !Зетър Рус“мов’ Борис Сърбннов, Гьера, Гюра и Веля : 

чини), Селище (Нацко Богданов, Костадин Василев и рЛ1ш’ Тодор Турски, Истатко Русимов, Стоян и :
др.), Обложила (Спас Динков,Тодор Василев и др.). д . г Гюрови’ КолаРи. ковачи и подковани са били ■

Макар че сега няма нито едно лозе, в края на XIX и „ Н’ Борис и Беца Бошкови, Иван Ташков, Тодор •
Т. Одо- началото на XX пек в Поганово е имало много лозя. Ду1,гер°в: братята Русимови (Гьера, Коца и Чеда) и |

: ровцп. а майстор за тухлите - Миладин от Борово. хУбапи лозя е имало в Орничйе (Стоян Гюров) ДрУги- Работилници за мебели и бъчви са имали Тодор :
; Сега една част от дома сс ползва от "Търгокоп” за ЛьепУР (5-6 лозя), Каладжиина падина, Деянов вър- {?ьосив1Асен1Ракии. Петър Ранчев, Стоян Здравков и :

топ. Ракьиво търиьо, Градина шума и Ровчинье също Ьор"с Пешев.а плетачка е била Райна Дунгсрова. ■ 
с 5-6 лозя. Най-много лозя е имало в местността Му- ' СлеУаа -

са изкупвани над 120 000

• но е имало

I През 1948/49 година погановчани са построили 
: оперативен дом (част от него сега е паднала). Главен 
| майстор на дома е бил Йоваи Костадинов от

ко-

; склад и магазин, а другата е грабнало времето, ще я 
: унищожи II заличи като съседната сграда на библио-

шнка. Владимир Иванов ■:
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В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД БЪЛГАРСКА ДЪЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ НИШ
НОВ ПЛАН ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ПО 

МАЙЧИН ЕЗИК

ЗА ОПРОЩЕНИЕ И ПРИЯТЕЛСТВО
По повод 90-годишнината от сключва- бъде отбелязана 

нето на Балканския съюз в резултат на 
което балканските страни и народи се ос- на тема "Балканския съюз - поуки и опит”, 
вободиха от турското робство, в сряда в в която ще участват и историци от съсед- 
Ниш пребивава делегация на българските ната страна, 
военно-патриотични и обществени органи
зации, водена от генерал Петко Прокопи- казано, че е раздвижена съвместна инциатива 
ев, предесдател на Съюза на българските на югославско-българската граница да се от

крие паметник на опрощаването и приятел
ството между двата съседни балкански народа.

Българската делегация положи венци на 
паметника на освободителите на гр. Ниш и на 
Паметната костница на българските войници, 
паднали в заключителните операции срещу 

Знаменателната годишнина на първо- фашистките завоеватели на югославска тери- 
то обединяване на балканските народи ще

с голяма научна среща, 
която на 12 март ще се проведе в Белград,

В основното училище в Босилеград от днес трябва да се 
прилага нов учебен план н програма за български като майчин 
език. Въз основа на Конституцията на Р Сърбия и член 5 в 
Закона за основно образование и възпитание държавния вест
ник на Р Сърбия № 50 от 1992 година РАЗРЕШАВА

На приема в Скупщината на град Ниш беше

прила-
гането програмата за учебната 2001/2002 година. Новият уче
бен план всъщност е ''стар'' учебен план, изготвен още през 
1996 година, но поради (не)известни причини не намерил 
в учебната програма в босилеградското училище.

Според този учебен план

офицери и сержанти от запаса.
В нашия град гостите дойдоха от Бъл

гария, където беше подписана спогодба за 
сътрудничество със съответните югослав-

място

часовете по български език ще се 
увеличат на 4 часа седмично, докато сръбски език ще бъде 
намален на 2 часа през седмицата. Поради по-трудното прис
пособление на първолаците към промените, през в'горото 
лугодне на тази учебна година те ще изучават майчиния си 
език 3 часа седмично,

ски организаци.

В.С.Бтория.
по

за да могат постепенно да се прис
пособят към цялостното приложение на учебния план от след
ващата учебна година. В VIII клас до края на годината

промени в учебната програма заради приемните изпити, 
провеждат на сръбски език. В останалите класове 

учениците ще изучават бългаски език 4 часа в седмицата.
На проведеното заседание на общинската комисия за подго

товка и реализация на обучението по български език миналата 
седмица бе взето решение този учебен план да се приложи от 
1 февруари. Ръководещите професионални активи - препо
давателите по български и сръбски език, за 10 дена имаха

ПРЕЗ 2001 Г. 
КНИЖНИЯТ ФОНД В 

ДИМИТРОВГРАД
СКАТА БИБ

ЛИОТЕКА 
ЗНАЧИТЕЛНО 
УВЕЛИЧЕН

КАВАЛДЖИЕВ 
ДАРИ ОКОЛО 

120 КНИГИ

НОВИНИ В МЕТЕОРОЛОГИЯТА

УНИЩОЖАВАНЕ НА 
ОБЛАЦИТЕ

няма да
има
които се

Ако искате слънчево време през уикенда - бъдете спокойни 
- поръчват от американската фирма ”Диномат”. Именно тази 
фирма предлага прах наречен ”дин-о-гел”, който унищожава 
облаците.

По време на опит в щата Флорида, самолети ”заляли” голям 
облак с 4000 тона полимер, след което облакът направо 
изчезнал. Прахът ”дин-о-гел” поема 200 пъти повече влага от 
собственото си тегло и след това пада на земята във вид на гел.

Ако падне в слана вода гелът се разтваря без остатъци, 
поради което буреносните облаци трябва да се "атакуват”, 
когато се намират над морето, но няма никаква опасност и ако 
гелът падне на суша, защото е съставен от материи, които не 
са вредни за човешкото здраве и за околната среда, казва 
директорът на "Диномат” Питер Кордани.

Този прах би бил полезен и при потушването на горски
на во-

задача да направят програма, да извършат подготовка на оп
еративните планове за второто полугодие на текущата учебна 
година, понеже се увеличават часовете и обема на учебния 
материал по български език и същевременно намаляват ча
совете по сръбски език. Според комисията за реализирането 
на новия учебен план няма никакви технически, организацио
нни, професионални и други препятствия.

В началото на тази учебна година общинската Комисия 
изпрати писмо до Министерството на просветата в Белград за 
подготовка и реализиране на нов учебен план за български 
като майчин език и в боси ле градската гимназия, но до този 
момент от Министерството не е получен отговор и решение 
въпроса.

През миналата година дими- ■ 
тровградската Народна биб- : 
лиотека се е сдобила с 810 книги : 
на сръбски, 332 на български и ■ 
6 книги на руски език. ■

С най-много книги библио- \ 
теката се с сдобила благодаре- I 
ние на даренията - 604, след то- : 
ва благодарение на откупа, кой- \ 
то републиканското министер- | 
ство на културата върши еже- ■ 
годно - 253 и т.н.

Най-голям дарител е бил до- 
скорашният български вицепрез
идент Тодор Кавалджиев, който 
по време на миналогодишния си 
кратък престой в Димитровград 
подари на ведомството около 120 
книги.

пожари по въздуха. Той осуетява бързото изпаряване 
дата в облаците, които се създават над местността, захваната 
от пожара, а падналият на земята влажен гел успешно гаси

по

К. Велинова ОГЪНЯ.

ОЩЕ ЕДНА НОВИНА НА "МАЙКРОСОФТ" :В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
УЧИЛИЩА ОТБЕЛЯЗАН 

СВЕТИ САВА
БЕЗКАБЕЛНА 
ОПЕРАТИВНА ; 

СИСТЕМА

В света на 
компютрите

Денят на просветата и празник на училищата в Сърбия - Свети 
Сава, поради факта, че се падна в неделя, в димитровградските 
училища бе отбелязан предварително. В гимназията Свети Сава 
бе отбелязан в петък , където първият час изцяло бс посветен на 

Растко Неманич — Свети Сава. Ье 
съвет, също посветено на

:В димитровградския храм на 
книгата
25000 книги на сръбски език, 11 
165 книги на български език и т.н. 
В библиотеката, според статисти
ката, понастоящем има 36 392 кни- 

над 2000 различни публика-

:понастоящем има над
:

Към средата на тази година новата си оперативна система : 
№1и1о\\>5 ХР ”Майктософт” ще интегрира с помощта на безка- ; 
бел ната технология В1ие1оо1к. •

В1чеЮо1к е технология за безкабелно свързване на периф- ; 
орни те съорежеиия с персоналния компютър. В оперативната :

- досе- :
пипната, понеже слага ударение върху използването на иро- ; 
токола на Интернет за взаимна комуникация между съо ръ- ;

първия сръбски Просветител 
проведено и заседание на училищния 
Свети Сава.

В основното училище тържеството сс проведе
на което приет,стваха ученици, роди «ели и 

в лицето на предее-

ги и
в събота във ции.

Статистиката по-нататък со- 
2001 година 836 души 

от библиоте-
ХР софтуера за В1ие(оо1к ще се различава отфизкултурната зала , системачи, че през

представители на общинското ръководство
Общинската скупщина д-р Боян Давитков и подпрсдсс- 

Петър Йованович. „ вото е регистрирало
възможност да видят добре подготвена псшс. 

младата димитровградска
Ана Лекова и Биляна 

Стоян Стоянов.

са взели за прочит
общо 9170 книги. Ведомст- 

104 пови чле-
катадателя на 

дателя ;женията. „
Целта на специалистите на "Майкрософт е ВШеЮоШ 

най-често да се използват при персоналните
съо- :имахаПрисъстващите

програма, заслугата за която е на
Елизабета Георгиева, учителките

Цената па членския внос за та
зи година е 50 динара.

ио- ком-ръ женията
пютри за връзка с периферните съоръжения, а е помощта на ; 
протокола за Интернет няколко такива съоръжения ще могат ;

направят мрежа па малко пространство - н.ир. на бюрото : 
или п един офис. Тази безкабелна оперативна система ще поз- : 
воли свързването иа уреди каквито са мишката или клавиату- : 
рата с компютъра.

НАЙ-МАЛКИЯТ 
НОУТБУК

Б. Д.отеса
Миялкова и преподавателя по музика А.Т.

да

ДОЛНА ЛИСИНА

СРУТИ СЕ ПОКРИВЪТ НА 
УЧИЛИЩЕТО В края па миналата сед

мина в Димитровград бе про
ведена първата за тази година 
акция по доброволно даване 
на кръв, която съвместно ор
ганизираха 
вепокръстка организация и 
нишкият Завод за кръвопре-

Японският гигант в елект- 
ропиката "Мацушпта” преде- 
тави
тотър на света, с размерите 
Бя- Ноутбукът е снабден с мо
билен Пентиум III на "Иптел” 
и процесор от 700 мега херца, 
цветен
(1024/768 пиксела), чисто тег
ло е само 960 грама. Очаква се 
новият уред да бъде пуснат на 
пазара към средата иа месец 
март.

няколко дни се 
в с. ДолнаПоради снеговалежи и дотраялост преди 

— от покрива -
занятията не дкйст„а, узнаваме, че

циментова плоча, така че не съ-

най-лекия ноугбук коми
насрути 

Лисима, мо
в Босилеград, в състава 
илафоиът е от армирана

опасност Да падне.

чер-местната

ливапе. дисплей от 10 инчаНа акцията се отзоваха 
над 50 души от трудовите ко- 
лективи, за които тя бе ор- 

- "Балкан , Пе-

щоствува
- За ремонтиране

177 хиляди динара
занаятчийската кооперация 

Иван Евтимов, секретар 
.бо'пгга ще

министерство 
-ботата е 

Бо-

нокрива просветно ю
и чрез публичен тръг Ра1

"Стандарт от
босилеградското 

започне веднага след

на
отпусни 
доверена 
силоград, казва 
ОУ, като подчертава, че ра 
като позволи времето.

гпнизираиа 
кара" и Здравния дом. Кръв 

няколко незаети в
на на

дариха и 
тези колективи.

Б. Д.В.Б.
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ВРАНСКИЯТ ЕПИСКОП ПАХОМИЙ В БОСИЛЕГРАД

АКО ВСИЧКИ ПОМОГНЕМ, ЩЕ 

РЕМОНТИРАМЕ ЧЕРКВИТЕ

НОВОНАЗНАЧЕНИЯТ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА ЗА 
КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД ПЕТЪР ЙОВАНОВИЧ:

НЯКОЙ ПРОТАКА 

РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА
Покрай необходимото ремонтиране 

на един от черквите в общината, тази 
година се очаква в Босилеград да за
почне изграждането на енорийски дом 

- Черквите в Босилеградско са в твъ
рде лошо състояние, но доколко го всич
ки пие - и черквата, и вярващите, и об
щинската власт, обединим сили и фи
нансови средства, ще ги възобновим за 
относително кратко време, каза еписко
път на Вранянската епархия г-н Па- 
хомий по време на разговора с предсе
дателя на ОС Владимир Захариев. При
дружаван от тукашните свещеници, г-й 
Пахомий подчерта, че епархията ще по
могне колкото може а вярващите нро- 
зва през първите пролетни дни да се ор
ганизират и да почистят дворните места 
на черквите.

Състоянието на черквите, продължи 
епископ ът, е отражение на духовното 
състояние на един народ. Не само тук, 
но и по-широко, те са в окаяно състоя
ние. Това е отражение на безотговор
ността на хората, които в гях са се вен
чавали и прпчествалн.

Когато става дума за реконструкция
та им, ще се наложи да се изготви про
грама, каза епископът, като подчерта, 
че тази година обезателно трябва да се 
ремонтира черквата в Бресница и да за
почне изграждането на енорийски дом 
край черквата в Босилеград. - Тоя обект 
трябва да има една зала, канцелария ка- 
кто и три апартамента за свещеници. 
Хората след литургия би могли да сед
нат, да си поприказват, изпият кафе, 
особено когато е студено, сняг или дъ
жд, каза той.

Захариев каза, че почти всички села 
са запланували да ремонтират черквите 
си, че едни са поискали парична помощ 
от ИО на ОС, други това ще го направят

допълнително. - Ще им съдействаме в 
зависимост от финансовите си възмож
ности, но тъй като те са ограничени с г-н 
Пахомий ще поискаме парична помощ 
оп' Министерството на верите.

Но това ще видим по- къс
но. Във всеки случай това 
за града не с добре, нито 
води към демократизация

Новоназначеният изпъ- вия за работа. Налице са и 
обещанията на комнетент-лняващ длъжността дирек

тор на Центъра за култура ните органи, че освобожда- 
Петър Йованович вече ня- ване на сградата ще стане 

всеки момент, но изминаха на процесите нито ще доколко пъти се опита да
Ученици в основното и средно 
училище в Босилеград в 
началото на февруари ще 
започнат да учат вероучение, 
оповести г-н Пахомий, като 
поясни, че по въпроса водил 
разговори с директорите на 
училищата.- Досега на 
територията на Пчински окръг, 
т.е. Вранянската епархия, само 
в Босилеград не се учеше 
вероучение. В останалите 
общини го учат около две 
хиляди ученици. В това 
отношение най-голям интерес 
има сред учениците в 
Сурдулица, каза епископът.

принесе за успеха на траи-влезе в Центъра и да поеме повече от седем дни и това 
длъжността. Пръв опит ме става. Очевидно някой зицията, която сс прове
ни пра ви сам, след това с от органите на реда, а жда”. 

свидетели (Славча може би и съдът, протакадвама
Антов и Саша Воинович) и решаването на проблема.
накрая със заетите, които 
не идват на работа. Във 
всички случаи обаче вър- 
хлетя на заключени врата.

Ето какво е неговото

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

мнение по въпроса за съ
битията в Центъра за кул
тура:

”Слсд четвъртото засе
дание на Общинската ску
пщина, на което бяха сме
нени старите и назначени 
нови Управителен и Над
зорен отбор и нов и.д. ди
ректор стигна се, според 
нас, до неочаквано поло
жение, т.е. узурпация на сг
радата на Центъра от ня
кои лица, които себе си на
рекоха ОТПОР. От този 
момент до днес аз, като но- 

изпълняващ 
длъжността директор, сл
ед няколко опита не успях 
да влезна в сградата . В мо
мента повече от половина
та заети също не влизат в 
сградата и не работят. Те 
от мен са получили съвет 
да не влизат в сградата до- 
като тя не се осигури и до- 
като не се създадат усло-

Радва, беше подчертано в разговора, 
че в черквата все по-редовно идват мла
ди хора. Възрастните като че ли са заб
равили вярата си. Епископът обаче не 
ги обвини, понеже това е, както посочи 
той, последица на комунизма и атеиза- 
цията. - Радваме се когато млади хора 
идват в черква, това е бъдещето ни. За
това целта ни е повече деца да учат ве
роучение. Ние не искаме това да стане 
под натиск, но по волята на децата и 
родителите им, защото те няма да нау
чат нищо лошо, а добро. Родителите 
трябва да подтикнат децата си да учат 
вероучение, да учат онова, за което те 
не са имали възможност, каза на края 
г-н Пахомий.

воназначен

Борис Рангелов:
В.Б. "Ергенин", масло (90X70)

■ Кольо Джунглата беше динамичен, находчив, изо- 
| бретателен, дето казват, беше дялан камък. Занима- 
: ваше се и с дребен цигарен бизнес, беше и прекупвач 
| на едър добитък, и дървосекач, и съдружник в произ- 
• водствена фирма. Обаче незаконният бизнес секна, 
| дърводобивът е сезонна и тежка работа, а фирмата 
; нямаше суровинна база и осигурен пласмент.
: Притеснен от кризата, Кольо започна да умува. От- 
^ веднаж му хрумна: А-ха, идват местни избори. Извика
■ приятелите си Петър и Стоян, които също така не 
: виждаха перспектива в мъглявото бъдеще, автори- 
; тетно протегна шия като гъсок и отсече: Ние

хо-физическата, волево-емоционалната и духовната 
си подготовка. Подобри и самочувствието си.

Кольо четеше интензивно. Най-много вестници. За 
художествена литература нямаше време. Говореше 
като политолог - разсъдъчно и дълбокомислено. Ста
на отличен политически анализатор на местните съ
бития. Издигна се в очите и на слепите, и на зрящите.

Най-сетне дойдоха изборите. С отлично 
стратегия, разработена безупречно в предизборния 
щаб, Кольо Джунглата ненадейно млъкна. Задели

ЙАЕТОН
изпипана

ЛИДЕРЪТ внушителни средства за кампанията и стана момински 
мълчалив. Не обичаше да бъде в кадър. Стоеше на 
заден план. Слухтеше и душеше. Говореше пресата- 
шето

сме
: съмишленици по всички въпроси, нямаме разногла- 
; сия, хайде да сформираме партия!
■ Петър и Стоян го зяпаха със зареяни очи в далеч- 
« ното необозримо бъдеще и с неприлично разтворени 
: уста, вцепенени и застинали като безжизнени статуи. 
• Като се

му. Той мълчеше, оглеждаше, ослушваше, раз
узнаваше, контраразузнаваше. Изчакваше. Работеха

донорите, мощни и влиятелни, не закъсняха.
Кольо Джунглата беше контактен и с голям коефи

циент на полезно действие. Създаде работни групи за °Т екипа му‘
изготвяне на идеен проект за значка. Партията за- К°ЛЬ° СС явява“® публични места изтупан като 
работи на бавни, обмислени и сигурни обороти. модел на стилиста Ив Сен Лоран или Версаче.

Наближаваха избори за общински съветници. Ко- Д°1,де 11 “зборната дандания. Сдружението-партия 
з умуваше като древногръцки философ. Да канди- “ разрастна- Стана от порядъка на водещите поли-

тически сили в града. Изборните секции, пунктовете и 
урните охраняваха и зорко наблюдаваха все хора 
Кольо Джунглата. Така той победи 
нина.

посъвзеха, двамата приятели се съгласиха за 
; сдружение, което да няма политически амбиции, но да 
: има властнически цели, защото властимащите имат и 
; авторитет, пред тях се разкирва и необятна шир за 
■ влияние върху общественото мнение, за законен и 
I! незаконен бизнес.

льо
датства или да не кандидатства на изборите? И реши - 
ще кандидатства, а партията, която му вярваше фа
натично, безостатъчно 

Тъй като

на
- Важно е да не действаме противконституционно и 

Да не застрашаваме националната сигурност. Инак 
- всичко ще ни бъде позволено. Ще играем и кадрови 
• кадрил с неудобните - окуражи ги Кольо.
: Кольо, Петър и Стоян регистрираха формацията
: като Движение на бившите дървосекачи. Набраха 
: стотина

с огромна пред-подкрепи решението му. 
нямаше системно и оформено образо

вание, реши да вземе часове по публична 
трябват връзки с обществеността. Усвои 
интонацията, особения строеж на фразата, 
то на ритъма, смисловите 
Осъзна смисловия

В името на блестящата идейна, икономическа, со
циална и културна предизборна програма, лидерът 
възседна властта. Тя го зашемети и опияни. Носеше го 
все по-високо и по-високо. Той хвърчеше в безпредел
ната синева. Стройната му мисъл

реч, нали 
нюансите в 

значение-
паузи, жеста и мимиката, 

и звуковия ефект на речта. За цел
та имаше и консултации с артдиректора 
театър.

Беше понапълнял. За да 
да постопи натрупаните мазнини

членове, привлякоха и симпатизанти, пуснаха 
; и подписка в защита на идеята против поголовното 

изсичане на

за опазване на при- 
родата и обществения възход нещо се заплете, обърка 
се. Стана мътилка, после се разми всичко и избледня. 
В себе си той

:
на местния

горите, залагаха само за санитрана и зак- 
| опна сеч. Тримата като членове на инициативния ко- 
« митет влезнаха в ръководството на сдружението,
Г ле трансформирано в малкоформатна партия.
•ш Кольо владееше положението 
: той беше лидерът.
Г Обсъдиха обстойно въпроса за финансирането 
■ дейността, в смисъл от кои икономически групировки, 
; домашни и международни, ще се набират средства. И 
. с оглед на хуманната дейност на сдружението-партия,

виждаше, народа, заради себе сисвали от килограмите си,
съвместяваше няколко функции в името на народа, 

се подло- Коаьо ДжУнглата вече не виджаше нито Петър, 
специален хранителен режим и да прави физи- НИТ° Стоян> нито съпартийците 

чески упражнения. Бягаше на къси разстояия пра телнте- Управляваше едноличо, 
веше многократно лицева опора, демонстрираше от- отг°ворносТ-
лично мечи ход, пачи ход, вдига тежести, ходи и във ., 3апочна да ВИ1<а: - Хора! Съграждани! Хубаво ми е' 
фитнес зала. И се втали. Тонизира мускулите си. Ко- Много ми е хубаво! 
ремът му стана плосък и стегнат. Така приключи пси- Да жнвея аз! Да живея аз!

пос- и да стегне корем
ните и лицевите си мускули, Кольо реши да 
жи наеднолично, явно, си, нито гласоподава- 

за да носи само той
на

Властимир Вацев



1 февруари 2002 г.

от свой ъгъл

ПОЛИТИКАТА
СПЪВА

КУЛТУРАТА
Броени дни ни делят от гласуването на Закона 

правата на националните малцинства, кой то да ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (9)за защита
спомогне кул-

турната дейнос т на българското малцинство у нас да се избави 
от задънената улица, в която тя гъне с години. Едни от съ
ществените кри терии на този съгласуван със Заключителния 
документ ог Хелспнкн. Рамковата конвенция на Съвета на 
Европа н нейната Харта

РЕШЕНИЕ ЗА ПОСТЕПЕННО 
ЗАКРИВАНЕ НА ГИМНАЗИЯТА!?!за регионалните и малцинствени ез

ици документ е, че малцинствената '•Успешно реализиране на учебно-възпитателните цели и подобряване на условията за работа 
^Положителна оценка на група републикански просветни инспектори ^Преминаване от държавна 
реална гимназия към висша гимназия *Студсн душ от Враня н ”тънка” аргументация от Белград

След тежкото (гшти)ниформбюровско време и 
постоянните промени в учебните планове, както 
и след промените в училищната система, през сре
дата ма петдесетте години на миналия век боспе- 
градската гимназия е успяла да се стабилизира п 
обособи като успешно четирпкласпо средно учи
лище. По-малкнит брой класове п паралелки е 
имал положително влияние върху реализирането 
па учебно-възпитателните цели на училището в 
новите условим, а също така и върху дисципли
ната на учениците. Подобрени са п материалните 
условия, повишено е нивото на хигиената. Дирек
торът на училището. Учителският съвет, класо
вите съвети, класните наставници и младежката 
организация са полагали големи п непрекъснати 
грижи за успеха на гимназистите, както и за из-

култура се третира като 
елементи на етническите характсрности.един от най-важните

значими за опазването на националната 
Но преди да стигнат очакваните

им идентичност.
оздравителни мероприя

тия малцинствената култура на нашите сънародници в Югос
лавия беше сполетяна от съкрушителни сътресения, 
по всичко личи. няма скоро да се отървем.

Именно, след извънредните местни избори 
Босилеград и Димитровград

предмети. Учителският съвет веднага разгледал 
оценките и забележките на инспекторите от Бел
град и приел съответни заключения.

От началото на учебната 1956/57 година бо- 
силеградската гимназия започнала да работи ка
то Висша гимназия "Георги Димитров”, а офи
циалното решение за реорганизация на дотога
вашната Държавна реална гимназия било прието 
от Съвета за образование към Окръжния наро
ден съвет във Враня (решение N2 3451 от 17 фев
руари 1956 г.). За директор на гимназията бил 
назначен дотогавашният директор Зайко Й. Ник
олов, а и всичките 13 преподаватели от смесената 
гимназия "минали” на работа във висшата. Това 
били преподавателите: Йордан Николов, профе
сор с 33 години трудов стаж, Лиляна Иванова 

(професор, 1г.), Роза Стоянчова 
(професор, 1 г.), Стефан Кръстев 
(хонорарен преподавател, абсол
вент), Хараламнп Иванов (нас
тавник, 19 г.), Лазар Стойнев 
(наставник, 7 г.). Любен Стоев 
(наставник, 5 г.), Боян Алсксов 
(наставник, 2 г.), Радка Ангелова 
(наставник, 4 г.), Милка Петра- 
киева (наставник. 3 г.), Асен Лаз
аров (наставник, 2 г.), Любен Ар- 
сов (учител, 6 г.). Секретар на 
училището бил Иван Иванов (29 
г. трудов стаж), а прислужници 
Александър Стоичков и Захари 
Милованов.

Висшата гимназия в Босиле
град тогава е работила като ок
олийско учебно заведение, а срс- 

дставата за нейната работа са отпускани от бюд- 
Окръжиня народен съвет във Враня.

от които.

новите власти в
започнаха да измитат култур

ните центрове в тези общини от следите па предишната вре
менна (досовска) власт. Общинската скупщина в Босилеград 
освободи изпълняващия длъжността директор Пене Димит
ров п на мястото му назначи Валентина Петкова, лице 
средно образование, преди това иконом в детската градина. 
Това беше направено без каквито и да било обоснования за

със

забелязани слабости н пропуски на Димитров, пито пък за 
предимствата на Петкова за назначаването й на тази отго
ворна длъжност.

С ревността си от такова естество не изостана п Димит
ровград. И тамошната общинска скупщина смени директора 
на Центъра за култура Алекса Радев и на мястото му назначи 
фармацефта Петър Иовнновнч. подпредседател на новата 
ОС. Подобна съдба сполетя п членовете на Управителния 
съвет на учреждението п новият УС се оглави от самодейния 
актьор Александър Златанов. Смяната обаче не хареса на 
димитровградския Отпор . който реагира със заемането на 
РТВ центъра.

Пореди тези нелепи събития се налагат няколко въпроса: с 
какво право групата от "Отпор" се намесва във възникналия 
спор и кой я е упълномощил за едно такова начинание? За- 
щото, ако са били необходими извънредни временни мерки, и
за това сп има компетентни органи.

Тарапаната и в Димитровград, и в Босилеград стана по един 
п същ терк. И в двата случая липсва обстоен анализ на дей
ността на предходните управници и валидна оценка за поло
жението на тези културни институции - квалификацията на 

- 1 способността на новоназначените управници, ко
тира нтнрат съдържателна и качествена работа на тези,

Гимназиалните преподаватели 
от учебната 1953/54 година

Iперсонала п
вънкласовите и извънучилищните им дейности. 
Всяка учебна година учителският персонал е под
силван с млади п образовани преподаватели, кон
то заедно с по-възрастните сп колеги ентусиази
рано изпълнявали отговорната сп задача.

и го да
за малцинството ми. извънредно важни културни учреждения.

оголеното полнтикантство: предшест- жета на
Вместо това. налице е
вениците им са Г,или от номенклатурата па ДОС, ««като нч- 

бяха спечелени от Сдружението 
, а в Босилеград - от ДСС. Гака бяха

ЛЮТА СЛАНА ПРЕЗ ЮНИ!?
II ! И тъкмо, когато "раждала най-хубавите си 

плодове", босилеградската гимназия била иона-
"люта лятна

борите в Димитровград 
граждани "Цариброд 
погазени общоприетите принципи, според конто шефове на 

могат да бъдат само лица с виеше обра- 
изяви на

ЧЕТИРИМА ПРОФЕСОРИ ОТ 
БЕЛГРАД ИНСПЕКТИРАТ 

РАБОТАТА НА ГИМНАЗИЯТА

рена от неочаквана п невероятна 
слана". С решение № 13 843 от 29 юни 1957 г. 
Окръжният народен съвет във Враня наложил - 

закриване па гимназията!?! Това ре
шение предизвикало голямо незадоволство сред 
народа в Босилсградско. Многобройннте възра
жения, обяснения п негодувания обаче не помог-

културнмте центрова 
зонание и, разбира се, с афинитет към културните

постепеннонародността като цяло.
Привързаността при вземането на 

двете общини изкара .

Такова положение в босилеградската гпмпа-
1111-

посочеинте персонални заварили републиканските просветни 
Стефан Ивановин, педагог, Стоядин

змя сана бяло видело няколко 
не бива да бъ-решения и в

-........-...............- ■
/щете общини не са се съобразили със специфика та на кул.у- 

като духонна и градинка дейност, значима за опазваме о 
иа 'национплшгга идепт...... .. па бългаР= мая цинш но.;.

спекторп
Стояновци, езиков специалист, Драган Топиш, 

И пан Бапдич, математик, конто преби
ел* 10 до 13 ноември 1955 г.

, към кои то
нали - решението не било отменено и 
на учебната 1957/58 година не са записвани уче
ници в I клас.

Закриването на гимназията било "цнментира- 
по" от Съвета за просвета и култура

в началото
педагог, и
навали в училището 
Белградските професори щателно инспектирали 
учебно-възпитателния процес, реализацията на

на НР Сър- 
от 9 юии 1958 г.

постове да
си бързини .... таквв|1 .......................... . дсм.ж-
Случили сс дн нродьлли пълен НрО-
рпция. малцинствена.и У Гп>л|!.|рскоТомплцинспю

ширини кадри нз.и
“ Юг<,СЛтШЯ Р к ючи гелно и .. кул турни и. Освен тш.н, па-

с културната си традиция, преди
и театъра) и с високите 

литературното

Процесът ип закриването на босилеградската 
гимназия с завършен през учебната 1959/60 година, 
когато училището работило само с IV клас (59 уче
ника, от които 23 момичета).

Ма 6 юли 1962 г. Окръжният народен отбор във 
Враня приел решение (' 4262) за повторно открп- 

босплеградската гимназия, този път под 
Иван Караиванов". Същевременно е реше- 

постепенио закриване на икономи-

бим, който на заседанието сп
гимназиите в републикатаразгледал мрежата на 

н оценил, че "техният брой не е в унисон с об
ществените потребности п икономическото раз
витие”. Това означавало, че някои от гимназиите 
трябва да бъдат закрити. Една от тях била босиле- 
градската, а закриването й било аргументирано 
с недоимъка на помещения н учебни помагала, 
старите мебели п нр. Боси ле градските аргументи 
били отхвърлени, въпреки че били много по-с ьс- 
томтелпп от причините за закриването на I нмнлз- 

Народпият отбор на Враиски окръг 
редно

вал.

всички области,
малцинство се гордее

самодейността (фолклори
I, изобрнзигелпото

е сигурна почва за

е(!?) II <3пан 
името
но да започне 
ческото училище.

шето
всичко в 
постижения

изкуство,
запазване и развитие на

творчество..,което
годишните планове и програми, професиопалпа- 

на гимназиалните учители, усло- 
п нейните обще-

НИ идентичност.национална га
у\ с нея. идентичността

,политическият млурялитьм
ичктдша чроч ичйирнтелнитс

пспебрегият мопп.рдшштс от вре- 
Ц стойности, нечявисимо от ТОМ 

ще върти

никой няма правото да се гаври, 
подразбира уважаваме на 

бюлетини, при
пи. та подготовка

в мята за работа на гимназията
дейности. В своя отчет, който пристигнал 

10 март 1956 г., ронубликли-

ПО-ията, а
С11С-Защок 

народната 
което никак 
мето и 1. 
коя 
кормилото.

кос елучнд задачата да изучи въпроса 
цпализпрано училище може да замести

11акрая било решено в Босилеград да б ьде 
открито средно икономическо училище.

- Следва -

стисни 
п училището около 
ските

воля
не бива да се и

гимназ

ията.инспектори дали положителна оценки за 
гимназията и набеля-

ияличните резулта ти 
или групировка временно работата и положението в

напътствия за още по-плодотворно
политическа партия

зали някои
реализиране на учебната програма но отделни

Александър МЛАДЕНОВМиле Присойски
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Ранко СОКОЛОВ: СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО
| "КАМИЛА”СТАРИ НАРОДНИ ОБИЧА,” СЕЛЧАНЬЕ”

"циглнитс” И една ”п,ИГ<ШКЛ", КОИ'14) плаша-» 
ще 14 набутат-и камилата ш'о»»«

Голям брой обичаи па пашите предци 
заминати са изчезнали от пашите краища- 
Някои от тях са запазени само и народнат а 
памет, и спомените па стари хора. Такз.м е 
обичаят "камила”, който м Царибродско е 
бил свързан с отбелязването и честването 
на първия ден от Нова година (стар стил). 
Ще го опишем така, както чухме, че е уп
ражняван в село Сенокос.

Едно друго явление, съществуващо по традиция дълги години в учи
лището, беше дискриминацията спрямо "селчаиьс”, както ни наричаха 
децата от Д. Лукавнца. Освен това, че не обичаха да дружат с пас, че ни 
биеха често в училище и обиждаха, най-необузданите от тях след свър
шване на часовете, се въоръжаваха с камъни и след като преминем моста 
ни подгонваха. По-смелите и силни момчета от моите съселяни им оказ
ваха съпротива и отвръщаха на атаките. По-малките, бягайки, се от
правяха по пъти към село. Въпреки малки, имахме си и "лидер”, койго 
приемаше атаките на "врага” докато основната група малчугани 
далечп, след което топ пи настигаше с ускорен ход.

Този начин на междуселска война още от ранни години създаваше 
враждебност, коя то оставаше скрита и се проявяваше дори и в по-късна 
възраст. Много родители па хубави девойки не им разрешаваха да се 
омъжват за кандидат от другото село, понеже били обидени още от дет
ските години.

Какви нрави!
Споменах за "лидер” и искам да посоча едни такъв. Това беше Петър 

Танков, момче набито, червендалесто, т>ргаво и силно. Той беше нашият 
закрнлнпк. 13 негово присъствие нападателите ие бяха толкова смели. 
Възрастните и нашите родители постоянно ни съветваха да не се бием, да 
не им отвръщаме с камъни, само и само мир да е, въпреки че тези съвети 
ни казваха през зъби, виждайки как техните невръстни деца са подложени 
на постоянен тормоз. Това правеха с цел да ие влизат в пререкания с 
родителите ма нападателите, които могат да им сторят неочаквана беля. 
За съжаление, имаше и такива случки!

Още едно тегло ще опиша тук. Това е преминаването по пътя край 
гробищата. Черквата с гробища та се намира между двете села до дълбок
ото дере. Пътят, който по-рано минаваше покрай каменната черковна 
ограда беше отнесен п заличен от ерозията. Там дерето стана дълбоко и 
безпрепятствено рушеше бреговете па рекичката, вливаща се на стотина 
метра от черквата в реката. През каменната ограда на черквата бяха 
направени два пробива и пътят беше отклонен. Минаваше на няколко 
метра от гробовете на нашите предци и починали близки. По онова време 
суеверието беше голямо и религията се почиташе от селяни те. Стриктно 
се спазваха религиозните обреди на различни те празници.

Вечер събрани на тлакп и седейки се разказваха разни измислици за 
думата на мъртвите и какви ли не други врелн-некипели. Детските 
възприятия наслагаха тези историйки в крехкото си съзнание, внимателно 
следейки разказвача на измислиците и със затаен дъх, осветлени от сла
бата светлина и погълнати от внимание лица. Но тези измислени образи в 
известна степен са завладели детски те души и ето сега идва страхът, като 
минават по пътя край гробищата. Често в късна есен, минавайки по 
споменатите по-горе препятствия до гробищата групата деца стигаше 
почти в здрач. Инстинктивно, като диви беззащитни животни, предчув
ствайки близостта на опасен хищник, доближавахме се един до друг и 
мълком очаквахме нашия "лидер” да излезе напред. И той го правеше. 
Тогава навлизахме в "опасната зона” тихо и бързо с ускорено дишане се 
отправяхме към изхода...

Ето такова беше нашето детство. Такава беше действителността, колк- 
ото и невероятно да ни се струва.

Нека новото поколение се размине със съдба като нашата. Да дадем на 
децата въздух и светлина, шанс за добро бъдеще. Да го направим!

- Край -

децата, че
са добри и послушни. Всички участници » 
шествието са мъжо, включително и ”пш ли
каза”, която носи дълга шарена по:.;, и шл . 
ре на забрадка на глината си, и всички»,, 
"гримирани” с въглени.

Със свирня, песен и шеги участниците ! 
шествието минават от 1:1.111 а до къща, а до

е.'.

се от-

макилите ги посрещат с варена ракия и по
даръци - ”шушежщи”. ябълки, орехи и др. 
Някои им дават и пари, за да се подкове ка
милата”. На опашката на веселата колона 
върви "магарето” и носи дисаги, в които се 
слагат подаръците. Когато шествието посе
ти всички къщи в селото, а това обикновено 
се случва привечер, участниците и други хо
ра се събират в една къща, където изпиват и 
изяждат всичко, което са събрали. Пеят, иг
раят и преразказват преживелиците от този 
ден до късно през нощта.

В Сенокос този обичай е практикуван за 
последен път през 1975 година, за което сви
детелства и поместената тук снимка. На нея се 
виждат всички участници в тогавашното 
шествие, а за обичая ни разказа Павлина Гли- 
горова от същото село. През последните години 
този обичай отново се явява в някои села. 
например във Височки Одоровцч и Смиловци. 
Надяваме се. че старите хора ще си спомнят за 
още някой забравен и хубав обичай от нашето 
минало, конто да бъде съживен.

: Обичаят со състои в минаването на ше-
■ ствмс, образувано от "камила” и най-раз-
• лични "образи”, през селото. Провежда се 
- по следния начин:
: Непосредствено преди "стара” Нова го-
: дина всички участници в шествието се съ-
• бират в някоя къща в селото, където се
• договарят, подготвят необходимите костю- 
| мп н маски и правят "камилата”. Тя се нз- 
I работва така, щото се направи дървена ко- 
; нструкция, която ма утрешния ден ще носят 
ртрима човека. Конструкцията п хората ще
• бъдат покрити със спари покривала о г коз- 
‘ ина. Това е тялото на "камилата”, а главата 
: й също се изработва от дърво и се украсява
■ със звънци и клопотари.
■ На 1 януари (14 януари по новия кален- 
'• дар) шествието тръгва из селото. Предвож- 
Г да го "камиларят”, който свири на кавал и 
; води "камилата”, която играе, следвана от
■ останалите участници в шествието. Сред
■ тях е и "стражарят”, конто има задачата да 
’ пази шествието от нападения, а тук са и Веене Николова

3 4 5 6КРЪСТОСЛОВИЦА 97 
Съставил: Драган Петров

7 8 9

12 13 14
Водоравно: 1. Река в Черна гора. 6. Човек, занимаващ 

политика.
вант, подслон. 14.11 и 1 буква на азбуката. 15. Страна в Африка. 
16. Голям котел за изваряване ракия и др. 17. Хищник с гъста 

и неприятна миризма. 18. Египетски бог на слънцето. 
19. Правила за нравствено поведение. 20. Мъжко име. 21. 
Шестата нота. 22. Най-висок мъжки певчески глас. 23. Малка

■сествеиа

се с
12. Богатство, имущество, съкровище (син.). 13. Сай- 15 16 173€ 3§

18 19 20козина 3€ 3€ 3€
21 22 233€рекичка. 24. Тържествен преглед на войски. 25. Търж 

танцувална вечеринка. 26. Инициалите на автора на "Синият 
кичур . 27. Велик представител на науката, изкуството и лит
ературата. 29. Производител или търговец 
остров с плитка лагуна. 32. Малък плавателен съд (ми.ч.). 33.
Инициалите ма авотра на романа "Под игото". 34. Завършък, 
заключение (син.). 35. Представител на народ, който живее в 
Южноафриканска Република. 37. Вечнозелено плодно дърво с 
подобен на дюля кожест плод. 38. Котарак (син.). 39. Двуостър 
нож, предназначен главно за мушкаме.

Отвесно: 1. Времето, докато човек мигне. 2. Сутрит-ши и 
вечерни изпарения при хубаво време. 3. Язва, повреда. 4.
Женско име. 5. Най-често употребяваният съюз. 6. Открито 
място, където се купува и продава. 7. Елипсовидно, яйцевидно 
очертание или форма. 8. Растение с влакнодайно стъбло. 9. Иван Симов. 10. Човек 
които управлява стопанство или домакинство. 11. Рисунка, с която някой или 
нещо се изобразява хумористично. 13. Нация (син.). 16. Място 
почивка. 17. Течност, която 
Известна

24 2 5 26
3€

вино. 31. Кораловна 27 29 30

31

34 35 36
37 38 39

вулкан. 29. Голямо 
за къпане. 30. Животно, 
което живее във вода. 32. 
Най—голямото

корито
Решение на

I К"Л]12„0“ПЗ:

ШаТЗ. трЗТо 21ДК,Та- 22- "Маракана". 24. 
днешната ера. 33. Иван А~>. И . 26. 1 ом. 27. Мили. 28. Реактори. 31.
Николов. 34. Впишете: ФО. 33- АнАи. 34. ОР. 35. Ято. 36. ОК. 38. Вие

40. 1 им. 42. Линия. 44. Асмара. 45. Алар

за нощуване и
се излъчва, от тялото на човек и някои животни 19 

мярка перилен препарат. 20. Парична единица в Словения 21 
Вещество, с което на предметите се придава лъскавина. 22. Гръцки остров. 2з’ 
оляма строителна част, обикн. от бетон, която се взижда в стада. 24. Позиция 

в шахматната игра. 25. Пазар на вехтории. 28. Вещество,

животно в

36. Разум, акъл. МО! 1.което се излъчва от
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ОТ ДНЕС 
ПОСКЪПВА 

БЕЛИЯТ ХЛЯБ

ИТАЛИАНЦИТЕ СА ФАВОРИТИ, НО...
Италианците са фаворити в

Квалификационни йр™** 
групи
за Евро 2004

машата група, обаче аз съм 
рен, че нашият тим може да объ
рка плановете им. Не смеем да 
пренебрегнем финландците, ко
ито

уве-

Обществепото предприятие "Пе- 
кара” и частните хлебопекарници в 
Димитровград се договориха от днес 
да покачат цената на белия хляб. 
Той ще се продава за 18 динара, до- 
като цената на черния хляб си остава 
същата.

1ЙИ0 Словения 
Израелв завършените неотдавна 

квалификации за световното пъ
рвенство в Корея н Япония през 
2002 г. играха наравно и с гер
манците (2:2), п с англичаните 
(0:0). И Уелс е състав, който тря
бва да се респектира. Единстве
но отборът на Азербайджан е 
аутсайдер в нашата група - 
югославският селекционер Деян 
Савпчевич след жребия за Евро
пейското първенство по футбол 
през 2004 г. в Португалия.

I ^ I Кипър
иЛИ Малта

Ш35ШЕШЯ1 ЕЩЕаззШИ
1_Й Румъния Чехия

{I Четвърта група
Б.Д.ш6еиия 

—4 Полша 
Унгария 

СЗ Латвия

а вая Дания 
ЩЦ1 Норвегия 
; Ф~1 Босна

Люксембург

Холандия 
Австрия 
Беларус 
Молдова

заяви
НЕОБИКНОВЕН ПОДВИГ

ОТКАРАЛИ ОВЦЕ ОТ 
ЗВОНЦИ ДО РОСОМАН!

Ли Сан Марино

ШЕШХ5ЕВН СХШЗЗБЗШИ 1
Германия ------
Шотландия 

У5 Исландия 
ЗЯЙЗ1 Литва 
Н|~^ Фариорски о-8и

ЩЩ Турция 
НН Англия 
ЩвЯ. Словакия 

Македония 
ШИ Лихтенщайн

Испания 
Украйна 
Гърция 
С. Ирланд 

^ Армения

ПЛАМЕН МАРКОВ:

ИЗБЕГНАХМЕ
НАЙ-СИЛНИТЕ

ОТБОРИ

През далечната 1956 г. един звончанец се преселил в с. 
Росоман, община Кавадарци (Македония). В Звонци той имал 
75 овце и наел младежите Гаврил Димитров и Владимир 
Глнгоров да му ги закарат пеша до Росоман.

Една сутрин двамата тръгнали със стадото от Звонци, ми
нали през с. Ракита и планина Тумба и привечер пристигнали в 
църнотравското село Преслап. Тук нощували при една баба, 
която им дала и безплатна вечеря, а на следващата сутрин 
тръгнали през Власина към Сурдулнца. Нощували в Вело поле 
и на утрешния ден тръгнали към Враня. След това минали през 
Кумановско, Светиниколско, Велешко и на осмия ден пристиг
нали в Росоман! Разстоянието между Звонци и това македон
ско село е около 400 км, което ще рече, че двамата "пътуващи 
овчари” са изминавали със стадото средно по 50 км на ден.

Гаврил Димитров и Владимир Глигоров днес са пенсионери 
и вече стари хора, но много добре си спомнят за това нео
бикновено пътешествие. Казват, че във всички места, през

ия

ЕШ22ШЗЕШН ШЕШЗЩЗШН
1_Л Белгия Щ| Италия

Хърватска Югославия

България НН1 Финландия

? Естония Уелс

Андора 222 Азербайджан

ЯН ЕйРе
ЯД| Русия

Швейцария 
5ЙЯ Грузия 
1-ОН Албания

Попаднахме в сравнително 
благоприятна група. Успяхме да 
избегнем най-силните отбори 
като Франция, Испания п Ита
лия, така че нямаме причини да 
сме недоволни - беше първата реакция на селек- ^ 
цпонера на българския национален тим Пламен 
Марков, след като станаха известни съперниците

на българите в квалификациите за Евро 2004.
Мисля, че можем да мерим сили п с Белгия, и с 

Хърватпя”, добави той.

АКЦИЯТА “ИЗБИРАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ В СПОРТА В ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА ПРЕЗ 2001 Г."

коиго минали, хората ги посрещали приятелски и им давали 
подслон и храна. Димитров много харесал село Росоман, от
ново отишъл там и работил 4 години.

Й. Миланов

УТРЕ ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ 

НАЙ-УСПЕШНИТЕ ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 3 февруари т.г. се навършват 40 

тъжни дни от смъртта на нашия мил и 
непрежалим съпруг, баща, син и зет

СТЕФАН МИЛАНОВ 
от село Каменица,
Димитровградско 

На този ден ще посетим вечния дом 
на скъпия ни покойник, за да му благо
дарим за всички негови добрини и 
любов, които той имаше за нас, най- 
близките, а също и за всички роднини, приятели и колеги.

Вечно благодарни: семейства Миланови и Николови

Утре вечер в хотел "Балкан” в Димитровград ветроходецът Марио Ставров.
В категорията най-талантлива спортистка са: 

каратистката Дияна Ранджелович, шахматистка-
ще се състои финалът на юбилейното (десето) 
избиране на най-добрите спортисти в общината.

Кандидати за спечелване на епитета най-до- та А нита Накова, атлетката Мелита Цветкова,
както и състезателките по спортна стрелба Ан-бър спортист в общината през миналата година

баскетболистът Васил Андреев, футболисти- дрпяна Найденова и Биляна Кочич. 
Бане Гюров, Деян Митов и Слободии Стоицев, 

атлетката Ивана Владимирова и шахматистът

са:
• За лауреат на годишната награда е предложете

на Ружица Алексова, която към края на миналата 
година стана съюзен селекционер но спортна ст-Иваи Стоименов.

Кандидати за най—добър отбор през 2001 г. в релба за инвалидни лица. 
общината са: ШК "Цариброд", КК "Цариброд” и 
ФК "Желюша”.

В категорията най-таланглив спортист в об
щината през 2001 г. са: баскетболистите Игор Пс- пия Спор ген съюз се провежда под покровител- 
тров и Нсбойша Виденов, каратистът Димитър ството на ОС в Димитровград.
Станчев, стрелецът Бобаи Кръстев, футболи- 

• Ненад Георгиев, атлетът Джордже Гогов и

Димитровградските спортни колективи ще оп
ределят споите най-добри състезатели.

Да напомним още веднъж, че акцията па мест-

ПО СЛЕДЕН ПРИВЕТ КЪМ 
ПРОФЕСОР МАРИНКОВ

Д. С.

I I 1/1

"Минахте по пътеките на нашите животи и ги изпълнихте 
със знания. Учихте ни за многобройните възгледи 
философията. Ще приемем съветите Ви!

Кратката пътека се влива в дългия път.
Не можахме да Ви защитим от смъртта, но ще Ви защитим 

от забравата!"

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ФК 
"ЖЕЛЮША"

ЦЕЛТА Е - 
НИШКАТА ЗОНА

въвПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МВР

ТУРНИРИ по 
ШАХМАТ И 

СПОРТНА СТРЕЛБА
Учениците от 1У3 клас на Димитровградската гимназия

ГОДИШНО
член

Нн 28 януари бе проведено редовно 
събрание па футболния клуб "Желюша , 

Пиратска окръжна дивизия.
Единодушно бяха приети отчетът за работата 

... клуба през 2001 г„ финансовият отчет за 
палата година, както и програмата за работа за

На 2 февруари 2002 година се на
вършват ШЕСТ тъжни и тежки месеца 
от преждевременната смърт 
мил и незабравим

По случай Деня на МВР миналия четвъртък се 
по шахмат и спор тна стрелба.проведоха турнири на нашияна

отборът на ОУ м и-Шахматния турнир спечели 
"Моша Пияде” с 11 точки. Този отбор игра » 

Васил Стоименов. Ивица Марков и Ани- 
та I (вкова. I /в второ място се класира отборът 
Станцията на граничната полиция (СГП) с И) 
точки на трето - отборът на ЮВ (В.II. 3343) с 8 
точки’ на четвърто-отборът на митницата също 
с 8 точки, на пето - отборът на местното ОВР с 
5.5 точки и на шесто - отборът па жн гара та с 3,5

ТОДОР СОТИРОВ 
(1956-2001)

Утре в 11 часа на гробищата в Боси- 
леград ще посетим вечното му жилище 
и ще дадем панихида. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Твоята преждевременна смърт ни остави безмерна 
непреходна тъга. Вечно ще скърбим по теб и ще те пазим

Ш!

сзхстав: гази година.
Целта ма клуба през пролетната част на иър- 

в по-силна дивизия,
на

венството е да се класира 
сиреч в Мишка футоблиа зона.

Главен спонсор на клуба и по-нататък ще е 
КИЦ "Цариброд”. Средства се очакват и от МО 
Желюша, както и от Спортния съюз.

оставката на досегашния секре-

бол-

ка и 
в сърцата си.
Опечалени: съ 

Ягода,

Бе приета и 
тир н<1 клуба Драган Йопичич. Нов секретар ста
ва Весна Тодорова-! (нрибродскн.

точки.
В турнира по спортна стрелба С! II бе пръв с 

(402). ЮВ - трета (382) и
пруга Драгстка, дъщери Ирена и Оливера, майка 
баща Даноил, брат Станиша и сестра Борянка със 

семействата си461 кръга, ОВР 
ми т ницата четвърта (327).

взор
Д. С.

Д. С.



(Сатирт <3ас5ава
ЕТО Я МОЛБА ТА МИ В 
ДЕСЕТ ЕКЗЕМПЛЯРА...

.*

КИГА СЕ ДВОЙИЦА 

КАРАЮ• • •
- Знайеш ли, Манчо, нийе смо млого улав народ...
- Не само улав, ама и усукан! - дочека я на ногье Верчу 

Дрънкалото.
- Ама чекай, йоще не съм ти казал за кво. - не се дава Берча.
- За кво да йе, знам дека си намислил некога да петниш. 

А толко петненье се наслуша тия дни у Цариброд, та ми йе 
писнуло! Щом сретнеш некога, а он те дърпа за рукав: Ама

" и теквея щуротийезнайеш ли, ама чул ли си, ама виде ли... 
иаорати свес да ти се завийе...

- Чул съм гьи и я, ама ней е за това думата!
- Па за кво йе?
- Нали знайеш онуя народнуту: "Кига се двойица караю - 

третият печели”?
- Чул съм, па кво?
- Епа додека тия наши политиканти час се сменяваю, час 

се избирию и поделише и закървише народ, пирочанье се

Миодраг ВЕЯИЧКОВИЧ

том, ш
ДОКАЧЕНИ?

АФИШ

ПЕТЪР
КРИВЕНЧЕВ

намърдаше на границуту...
- Е, они открай време су били повече на митницуту от 

цариброджанье...
- Нейс думата за митницуту...
- Па за кво йе, айде изплюй камичето най-после!
- За безмитнуту зону!
- У-у-у, додека нашите правеоше плацове и залъгаоше 

народ кико че отворе безмитну зону, там че найду работу 
не знам колко души, пирочанье отдавна гьу отворите у 
Пирот...

- Е, ама съга че отворе и подзону у Градинье!
- Кико?
- Тека лъсно! Додека нийе избирамо и сменявамо пресел

ниците кико циганье клюсетия, ньиньият се залепил ко 
таксена марка уз кочабашийете горе у Белград и свършил 
работуту-

- Кико?! Па еве нали нашите съга тьрчу у Пирот кико на 
солило и петне тога или онога?

- Значи пак ни претупаше! Джабе не оратеше и пишеше 
по весниците дека Градина йе код Пирота». А нашите нека 
си йоще тьрчу и нека маме народ с празну торбу кико овце... 
Кига се намърдаю пирочанье у туя подзону че видиш пълни 
автобуси пирочанье на работу там, а цариброджанье може 
само да се йеду от яд._

- Също кико за митницуту.
- И за митницуту, и за пограничното, па чак и за пожар

ното.

У1ТА-
МИНИКОМШИЙСКА

РАБОТА На вратите на някои орга
низации в Босилеград неот
давна бяха залепени афиши с 
едно и също съдържание:

”Който иска да учи - ще

‘Мъдрият носи 
глупостта като 
обица на ухото си, 
глупакът - като 
корона на главата си.
‘Всичко в името на 
парламента, всичко 
за благото на 
депутатите!
‘Слугите на народа 
го ограбват 
по-методично от 
господарите му.
‘Храни държава - 
да те граби!
‘Обществото се 
поляризира на 
отрицателни и 
положителни 
грешници.
‘Хвърли му пъпа в 
коша за боклук - ще 
стане политик!
‘Политиците са се 
вторачили в кокала 
като богомолци в 
Евангелието.

Когато преди 20 години започна из
граждането на хотел "Мир” в Звонска 
баня. туристическа треска захвана този 
кран. Голям брои хора започнаха да ст
роят къщи п вили в околността на ба-

учи.
Който не иска да учи, ще 

ръководи фирмите!”
Афишите бяха отлепени и 

скъсани от работещите в тези

нята, за да изкарат някоя пара от туриз
ма. Имаше обаче и хора, конто със зав
ист гледаха на очертаващата се персп
ектива, а най-ревниви в това отношение 
бяха ясеновделчани, понеже от тяхно то 
село банята се вижда много хубаво, но 
те са далече от нея.

Разговаряйки за печелившите въз
можности от туризма в Звонска баня, 
двама пийнали ясеновделчани кроили 
собствени планове.

- Брат ми, имам малко имот до ба
нята и съм решил да направя ферма за 
кокошки, нали туристите трябва и да 
ядат, а не само да се банят. И ще на
правя голяма ферма с 2000 кокошки... - 
казал единият.

- Много хубаво! - възкликнал дру
гият. - Аз се чудех какъв колай да 
меря, та да се офайдя от банята, но ти

организации, но сега някои 
родители се оплакват, че не
могат да накарат децата си да 
учат!?

В. Б.

ПРЕПОРЪКА
По повод събитията в 

Центъра за култура един от
заетите, които редовно ид
ват на работа, казва: 

-Предишният директор 
беше зъболекар, сега назна
чиха аптекар! Какви хора сме 
станали, май най-добре ще 
бъде тук за директор да дой
де ветеринар!

- Това ли йе оная последньата парола на Гражданскьият 
съюз Цариброд: да стане Димитровград на здраве ногье?

- Кве ти здраве ногье, на Цариброд пребише и двете ногье, 
та йе съга на колена, а ютре може да се влачи и на мешину.»

- У бре, па кво че се прайи съга?
- Това що и досъга се оратеше: народ требе да 

селата! Там че чуваю овце и говеда...
- Леле боже! Значи че се 

у двайесе и вторият?!
- Кой ни йе виновън, Манчо,
- Очеш да кажеш: политици...
- Това що очем да кажем, я га казуйем кико умейем и 

знайем: нашите политиканти, Манчо, джабе си ваде очи
- Е, Верчо, тупа грешиш; нейе джабе! За ньи йе важно кой 

че грабне кокалат, а това що че станемо месна зайедница на 
11ирот, може и да йе добре

- Е що?
- Па по-лъсно 

с общину!
- Е, и съга кво че стане?
- Нищо, дибидуз нищо! Освен 

бучимо по улицете...
- Па че има ли некиква вайда?
- Е, млого ме^питаш, я не съм пророк!
- Истина си йе: млого смо усукан народ...
- И улав! Първо изтървемо нещо, 

гонимо. И ни кига се не знайе че

на-

мн даде отлична идея. Ще направя фер
ма за лисици! се върне по

По идея на Ст. Николов А.Т.Й. Миланов

върчамо у ония век, а они че иду

нашите политиканти...
“-АСЕН Бил член

Асен пеомънил по - т^т-зарШуи/ ии си мен"*.
НЯХГсуЧ ПАРтиЯО <7. яс.сдхсрп,

не,лЛ.Л^,алс-' за ньи...

се управлява с месну зайедницу, отколкотос

ГТ? / ако не почнемо пак да.аа шт4I а после търчимо да га 
га стигнемо ли или нема.1
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