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ПРЕЗИДЕНТЪТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ ОП
ОВЕСТЯВАНОВО НАЧАЛО ЗА СЪРБИЯ И 

ЧЕРНА ГОРА ЗАКОН ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ХАГА

I * Кощуница допуска допълнителни 
«Ьсанизми за защита на по-малката федер
ална единица, референдум след пет годи- 
ни, дори и промяна на името на държавата

Още малко време търпение 
имаме причина с голям оптимизъм да кажем, 
че Сърбия и Черна гора се намират пред едно 
свое ново начало. Никога през историята не 
е прекъсвано и никога не са били на карта 
единството на Сърбия и Черна гора, 
сплотеността на сърби и черногорци, заяви 
президентът на СР Югославия Воислав 
Кощуница на редовната си пресконференция

(На стр. 3)

ме-
Говорителката на Демократичния център Весна Марянович за

яви, че Председателството на ДОС на заседанието си във вторник 
е формирало работна група, която до 25 февруари трябва да под
готви проектозакон за сътрудничество с Хагския трибунал. Прое
ктът ще бъде включен в дневния ред на Съюзната скупщина по 
спешна процедура. «

и мисля, че

във вторник.

ДНЕС ПРИКЛЮЧВА ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ФОРУМ СОФИЯ-НИШ-
СКОПИЕ

НИШКОТО СТОПАНСТВО СЕ 

ПРЕДСТАВИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ УТИХНАТ ЛИ РАЗНОГЛАСИЯТА: 
Чедомир Йованович и Деян Михайлов

Най-важните цели на сътруд- отркиването на тридневния Ик-
форум София- 

Ниш-Скопие в столицата на 
България в сряда.

Като домакин на тази мани- 
инфраструктурата и запознава- фестация софийският кмет Сте
не със стопанските възможно- фан Софиянски подчерта, че 
сти на региона, каза нишкият Форумът е удобен момент три I е 
градоначалник Горан Чирич на

със стопанските си възможнос
ти, което да послужи като ос
нова за бъдещите конкретни 
начинания в първия еврорегион 
в тази част на Балканския полу
остров.

Скопският 
Христо Пенов каза, че Икон
омическият форум и панаирът 
на стопанство то от трите града 
са първите вид конкретни 
дейности, договорени през сеп
тември миналата година в Ниш.

Както подчерта В. Марянович, не се очакват проблеми в из
работката на законопроекта, защото най-голяма част от работата 
вече е завършена. Предстои само съгласуване на становищата и 
мненията по спорните точки.

- Представителите на СНП бяха заявили, че ще подкрепят прое
ктозакона, който бе подготвен от ДСС и смс уверени, 
можно да се постигне договор - каза говорителката на ДЦ.

Тя изтъкна, че Демократичният център положително оценява 
заседанието на Председателството на ДОС, както и решението 
това заседание да бъде продължено през следващата седмица.

- Важното е да се постигне съгласие по основните принципи и 
след това да се поведе разговор за конкретните проблеми -

I чи Весна Марянович.

ничеството между България, ономически 
Македония и Югославия са ук
репване на политическата ста
билност, съвместни проекти в

че е въз-градоначалник

града да се запознаят взаимно

ПРОЦЕСЪТ В ХАГА

МИЛОШЕВИЧ: ЗАПАДЪТ 
РАЗПАЛИ ВОЙНАТА В 

ЮГОСЛАВИЯ

заклю-

ЮМКО-КОБОС

ДЪЛГ ЗА
ГОРИВО

КАТО МИ РАЗ
(На стр. 5)

* Слободан Милошевич об-
бакалиевини Запада, че е разпалил

войната в Югославия с при-, ,
вързаното признаване ма^ив- "НОКАУТИРАН
зависимостта (На 3 стр.)Босна и Хврце-Хърватска и 
говииа през 1991 година.
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ЖАИМЕ ГАМА НА ПО СЕЩЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ
маавивишшмвммш

КОЩУНИЦА ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВАЩИЯ ОССЕ

ФЕДЕРАЦИЯТА Е 
НАЙ-ПОДХОДЯЩА 

РАМКА

мкте повече от едни година е отчетен голям напредък 
взаимоотношения! а между СРЮ и ОССЬ, мин-

югославската федерация за да се запази тя, като най-до
брата рамка за аз.зможпо но-скорото ни включване в 
европейските интеграции.

във
негър Свиланович подчерта, че зова сътрудничество е 
един от най-добрите примери как би трябвало да 
работи мисията на ОССЕ. Свиланович добави, че е ви- 
сокия си гост е разговарял по всички ключови теми, 

съвмесната работа на ОССЕ и югослав
ската страна, каквиго са сформирането на муятиегии- 

полиция за Космет, изграждането на демок- 
в покрайнината след изборите,

ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ ПРИЕ 
ЖАИМЕ ГАМА значими за

РАЗВАЛЕНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

СПЪВА ТРАНЗИЦИЯТА

чсскага
оптически институции 
засилване на общата сигурност, завръщането на бежан- 

изчезнали лица. Той добави, чс 
за общата стабилност нс

В разговор с председателстващия'Оргашгзаци 
сигурност и сътрудничество » Нцропа (ОССЬ), пор
тугалския външен министър Жаимс Гама и Белград, 
югославският президент Воислав Кощушща посочи 
важната роля, коя то ОССЬ би могла да има за успеха на 
преговорите относно бъдещите отношения вън (федер
ацията. 'Гои подчерта нуждата ОССЬ и занапред да 
подкрепя реформите в Югославия, преди ненчко и 
областта па правосъдието и развитието на отноше
нията между законодател пата и пзп'ълнптелпа пласт.

ята за

наците и издирването 
всичко това е предпоставка
само и Югославия, но и в региона.

Председателстващият ОССЕ изра зи увереност,
с югославските власти ще

'Сръбският премиер Зоран Джинджич разговаря 
в ъв вторник в Белград с председателстващия ОССЕ и 
шеф на португалската дипломация Жаимс Гама за по
литическите и икономически обстоятелства в страната

чс и
бъде и (ото сътрудничество 
бъде също така успешно, което несъмнено ще сио- 

ио-бързото включване на нашата страна в 
всичко в Съвета на

могне за 
европейските интеграции, преди 
Европа и Партньорството за мир.

и региона.
В разговора с високия си гост премиерът Джинджич 

подчерта, че процесът на транзицията с затруднен, 
"нужна реконструкция па развалената иифра-чащото е 

структура".
Министър Жаимс Гама даде положителна оценка 
реформите, които провежда правителството на 

Сърбим и изрази надежда та си, че напрежението 
федерацията ще бъде премахнато но градивен начин. 
Той подкрепи демократическото развитие на Сърбия 
като фак тор на стабилността в региона.

ЖАИМЕ ГАМА В СЪЮЗНИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

на
ТРАСИРАНЕ НА ПЪТЯ 

КЪМ ЕС
пъп

Делегация на ОССЕ, водена от председателстващия 
организация и португалски външен министър 

Жаимс Гама посети във вторник Съюзния парламент,
на Съвета на

ОТ РАЗГОВОРИТЕ ГАМА - 
СВИЛАНОВИЧ

гази

където беше приета от председателя 
гражданите Драголюб Мичунович, с когото разговаря 
за дейността на Парламента и гласуването на законите,

включването на СР
ОБРАЗЦОВО

СЪТРУДНИЧЕСТВО::.ивР някои от които са предпоставка за 
Югославия в международните институции.

По думите на министър Гама един от въпросите бил 
и гласуването на законите, свързани с включването на 
Югославия в Съвета на Европа и за трасиране на пътя

Целта ма мисията на ОССЕ в Югославия е да спо
могне постоянни и бързи реформи и за отварянето на 
вашата страна към света, което, по мое мнение, се 
осъществява успешно, особено в областта на пра
восъдието, полицията, парламентаризма и медиите, 
каза на пресконференция след разговорите с югослав
ския си колега Горан Свиланович председателстващият 
за тази година ОССЕ и португалски министър на вън
шните работи Жаимс Гама.

Като потвърди оценката на госта си, че през послед-

Воислав Кощуница и Жаиме Гама

към Европейския съюз.
Председателят на Съвета на гражданите в Съюз

ната скупщина заяви пред журналистите, че деле- 
ОССЕ проявила особен интерес към об-

Министър Жаиме Гама изрази удовлетвореността 
си от развитието на сътрудничеството на СР 
Югославия с ОССЕ и напредъка в провеждането на 
реформите у нас. Топ подчерта, чс ОССЕ дава пълна 
подкрепа на стремежа на съюзните и републикански 
власти при участие на представители на Европейския 
съюз да бъдат редефиннранн отношенията в

гацията на
становката у нас, сътрудничеството с мисията на ОССЕ 
в Белград и дейността на Парламента.

ЖЙШ) ОТ БЪЛГАРИЯДЖИНДЖИЧ И ЛАГУМДЖИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСК
ОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СРЮ И БИХ

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ПИШЕ НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ 
ВЛАДИМИР ПУТИН:ТЪРГОВИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ

^Оповестени са сръбски и босненски стопаискп изложения в Белград и 
Сараево ДА СТОПЛИМ ВРЪЗКИТЕ

Премиерът на Сърбия Зоран на търговия между СРЮ и БиХ 
Джинджич води във вторник раз- трябва да бъде подписан през * Главнокомандващият поиска ревизия на военната реформа

Президентът Георги Първанов из- големи перспективи от сега съществу- 
прати послание до руския си колега Вла- ващите реалности, 
димир Путин.

говор с външния министър на следващите няколко месеца. 
Босна и Херцеговина Златко Ла- 
гумджия за интензифицирането можем да кажем, че трафикът на

стоки, услуги, идеи и хора е относ
ително свободен и че границите вече 
не са такава бариера, каквато бяха 
досега”, каза сръбският премиер.

По неговите думи в предстоящия 
период е най-важно да няма каквито 
и да било сътресения и кризи в ре
гиона, за да се запази позитивният

"След дълги години тогава ще
Междувременно президентът се обяви за 

Текстът, който е предаден лично чр- ревизия на^ средствата, харчени за военна 
ез посланика на Москва в София Вла
димир Титов, съдържа вижданията на теРство и Генщаба да направят проверка

разходите. Главнокомандващият казал пред 
Съвета по отбрана, че има съмнения в разум

на стопанско-икономическото 
сътрудничество между двете дър
жави.

реформа. Той поискал от военното минис-
на

На пресконференция в прави
телството на Сърбия Джинджич 
и Лагумджия заявиха, че главна 
тема на разговора им е било съз
даването на свободна търговска имидж, който напоследък печелят 
зона на Балканите. По думите на Балканите и света.
Джинджич договорът за свобод-

Първанов за бъдещето на отношенията 
ни с Русия.

Подробности за съдържанието на 
писмото не бяха огласени. От "Дон
дуков” 2 уточниха само, че Първанов в

ното използване на парите.
В понеделник Първанов дари първата си 

президентска заплата за възстановяването 
на изгорелия Младежки театър. Той обеща 

него изтъква важната роля на Русия за' да привлече като спонсори ” 
стабилността на Балканите и света, под-

някои по-зна- 
фирми”, които отказа да назове. След 

чертава значимостта й в борбата срещу като разгледа руините, Първанов обеща да 
тероризма и изразява надеждите си, че лобира пред премиера Сакскобургготски за 
пред двустранните ни отношения има по- бързото възстановяване на театъра.

Джинджич оповести, че през ап
рил или май в Сараево ще бъде 
открито изложение на сръбското

чим и

ЛАГУМДЖИЯ: стопанство, а след това стопанските 
ПОСОЛСТВОТО НА БИХ дейци от БиХ ще се представят с по

добно изложение в Белград.
Попитан дали някогашният коме-

"24 часаНЕ КОНТАКТИРА С 
ДЕЛИМУСТАФИЧ ПРЕМИЕРЪТ РЕЗНА ГЛАВИТЕ НА 

ТРИТЕ”К”
ндант на Войската на Република 
Сръбска Ратко Младич ще бъде пре
даден на трибунала в Хага, доколк- 
ото се намира на територията на 
Сърбия, Джинджич отговори, чс 
"властите в Белград стоят зад между
народните си задължения", но "въп
росът за лицата, които не са в лис
тата на домашните кандидати за Ха
га е деликатен въпрос”. Той добави, 
че няма информации за мястото, къ
дето се крие Младич.

Председателят на 
Министерския съвет и 
външен министър на Босна и 
Херцеговина Златко 
Лагумджия заяви в Белград, 
че посолството на БиХ в СР 
Югославия няма контакти с 
бившия министър на 
вътрешните работи на БиХ 
Алия Делимустафич, който бе 
арестуван на 17 януари в 
Белград.

* Симеон уволни зам.-мнннетрите Казакова, Кацарчев н Корабаджаков

Българският премиер Симеон Кобург- В официалното съобщение мотиви за 
готски подписа в понеделник заповеди за ос- уволнението им не се посочват. Премиерът 
вобождаването на трима там.-министри, съо- информирал предварително всеки от тях 
бщи правителствената пресслужба. Четвъртият насрочен за уволнение -

Това са Любка Качакова, заместник в нк- фът на митниците Емил Димитров, ще 
ономическото министерство, Атанас Кацар- даде оставка до дни, съобщи източник' от 
чев - във финансовото и Ганчо Карабаджа- Министърския съвет, 
коз - в културното.

ше-
по-
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НОВО НАЧАЛО ЗА СЪРБИН И 

ЧЕРНА ГОРА
НА 19 ФЕВРУАРИ В БЕЛГРАД

СРЕЩА НА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ДСБЮ И ДХСС

(От 1 стр.)
допълнителните механизми в Съюзната скупщи- 

правомощията на 311 защита на правата па по-малката федерална 
на единица - Черна гора, когато става дума за уточ- 

заради няване и още една проверка на народната воля, 
което озна- разбира се в един разумен срок, но не по-къс от 

е съставена от две пет години, и най-сетне - когато става дума и за 
11 с тръгнала към Еврогш. ЕС "мото на държавата, подчерта югославският пре- 

подкрспя съвместната държава и паради това ви- зндепт. 1
русът на референдума да 
членките на Съюза! които

Европейският съюз не е поелна съюзната държава. а подкрепя опазването 
заради нашата държава, но 

на Балканите,
чава и в Европа. СР Югославия 
федерални единици

СРЮ не само
мира и стабилността

В рамките на поредицата срещи, която Демократичният 
съюз на българите в Югославия (ДСБЮ) е запланувал да 
проведе с партиите от коалицията ДОС, на 19 февруари 
т.г. по покана на ръководството на Демократхристиян- 
ската партия на Владан Батич в Белград се проведе 
среща на представители на ДСБЮ и ДХСС.

не засегне и някоя от 
не са ЮВ НЕ ОХРАНЯВА МЛАДИЧимунизирани сре- 

а такива явления 
я съюз, заяви

щу сепаратизъм н тероризъм, 
има и сред членките на Европейски 
президентът Воислав Кощуница. 

Когато

Югославската войска не охранява генерал 
Ратко Младич. Той не е на територията на 
нашата страна, заяви югославският Целта на срещата е осъществяване на отговорно по

литическо сътрудничество и редовна комуникация между 
двете партии в осъществяване интересите на гражданите на 
Димитровград и осъществяване правата на българското 
малцинство в рамките на закона и Конституцията. По време 
на разговорите с г-н Живоин Стйепич, подпредседател на 
ДХСС, е посочено крайно трудното икономическо състоя
ние в общината и проблемите в осъществяване на някои 
права на малцинството, между които и необходимостта чис
лящите се към малцинството да получават лични и останали 
документи на двата езика, както и ползване на български 
език като равноправен в служебна употреба.

С оглед на това, че г-н Стйепич с помощник - министър на 
вероизповеданията, потърсено е негово съдействие пред Сръб
ската православна църква за богослужение на български език, 
както и назначаване на свещеници, които това ще го правят (има 
вече свършили студенти от Димитровградско).

Повдигнат е и въпросът за финансирането на вестник "Брат
ство” в смисъл то да се реши окончателно, за да не се явяват от 
време на време проблеми, тъй като съществува Закон за "Брат
ство”, а основател е републиканската скугпцина. Разговаряно е по 
проблема с назначаването на нов директор и главен и отговорен 
редактор, като при това е констатирано, че е необходимо по тези 
въпроси да бъде консултиран и ДСБЮ.

По време на разговорите, в които са взели участие д-р Ангел 
Йосифов, председател на ОО на ДСБЮ, п Небойша Иванов, 
заместник - председател на Главния съвет на ДСБЮ, както и Зоран 
Николов , председател на ОО на ДХСС, е отправена официална 
покана г-н Владан Батич, председател на ДХСС и министър на 
правосъдието, да посети Димитровград. Поканата е приета, а 
датата па посещението ще бъде уточнена допълнително.

президент.говорим по тези въпроси, нито в Черна 
гора. нито в останалата част на Югославия, 
смее да има нито победител, нито победен, 
всички партийни, политически г 
трябва да бъде една, най-основната 
ржавата. Ние изхождаме

не
Спирайки се върху процеса в Хага срещу бив

шия югославски президент Слободан Милоше- 
вич. президентът Кощуница прецени, че този съд 
спазва малко неща, включително и собствените 

илатфор- си пРавила 11 че с дейността си проявява елементи 
един революционен съд. Инак, той не работи 

бързо, защото неговата задача е да

а над 
и лични причини 

причина - дъ-
от това и когато каз

ваме, че има място и за подобряване 
мата. която се подкрепя от ДОС п от коалицията 
"Заедно за Югославия".

на
на

пише история,
а историята не може да се пише бързо.

- Като държава ние трябва да направим всичко 
възможно за да влияем върху писането на тази 
история. В Хага не се провежда нито съдебен 
процес, нито театрално представление, нито ня
какъв си медиен спектакъл. Всичко това не е тол-

Сътрудничеството с Хагския трибунал не 
може да се избегне, но за нашето бъдеще 
е по-добре то да бъде юридически 
регламентирано, каза Кощуница и 
оповести, че между Белград и Подгорица 
ще се постигне консенсус във връзка с 
гласуването на Закон за сътрудничество с 
Хагския трибунал.

кова важно в сравнение с писането, т.е. с нала
гането на една интерпретация на историята. И 
обвинението, и обвиненият водят предимно ис
торическа разпра. Поради това е важно да се сти
гне до историята, т.е. до една уравновесена пред
става за отминалите събития, каза президентът 
Кощуница.

Не са прави тези, конто твърдят, че процесът 
срещу Мнлошевич е като всеки друг процес и че 
докато беше в Белград, Мнлошевич беше наш 
проблем, а че сега, когато е в Хага, това вече не е 
наш проблем. Мнлошевич си остава наш проблем 
и то така, както н нашето минало си остава наш 
проблем, посочи югославският президент. Той 
подчерта увереността си, че в Хага държавата не 
трябва да защитава Слободан Мнлошевич, а сама 
себе си и собствените си интереси.

Старая се възможно по-малко да се явявам 
в ролята на председател на партия, но 
който и да дойде на заседанието, той ще 
представя становищата на партията, 
отвърна президентът Кощуница на въпроса 
кой ще бъде представител на ДСС на 
заседанието на Председателството на ДОС.

Тази платфома може да се променя, когато 
става дума за дислокацията на отделните държав
ни институции или министерства. Защо всичко 
трябва да бъде в Белград. Не всички съюзни ин
ституции трябва да са в столицата.

Може да има промени и когато става дума за
А.Т.

РЕАКЦИИ ОТНОСНО ПРОЦЕСА В ХАГАПРОЦЕСЪТ В ХАГА

БАКАЛИ Е "НОКАУТИРАН"штматтм Ч:
ЗАПАДЪТ РАЗПАЛИ

ВОЙНАТА В
ЮГОСЛАВИЯ

* Адвокатът Тома Фила прецени тактиката на Мнлошевич като извънредна импрови
зация * Наши наблюдатели в Хага

Бившият югопрезидент Сло
бодии Мнлошевич пред Хагския 
трибунал "покаутира” първия 
свидетел на обвинението; член 
на косовския парламент п бивш 
функционер на СФРЮ Махмут 
Бакали, заяви белградският ад
вокат Томи Фила, като добави, 
че Бакали "говори неистини 
дошел неподготвен”.

Фила прецени тактиката 
Мнлошевич като "извънредна 
импровизация" и добави, 
сирезидентът т рябва да си 
прави оди!..... и рок кръг защит
ници, които да му помагат при 
събирането на доказателства и 
показен материал.

- Мнлошевич използва съдс-

* Слободан Мнлошевич обвини Запада, че е разпалил 
войната в Югославия с прибързаното признаване на 

Словения, Хърватска и Босна и Хер- 
1991 година.

независимостта на 
цеговина през

Приключвайки Ю-часовата си защитна реч пред Хагския 
трибунал, продължила три дни, бившият югопрезидент до
бави че именно западните държави са разпалили умишлено 

I да разцепят бившата държава.
. Това беше техен начин да установят хегемония в 

Източна Европа и те постъпиха така и спрямо СССР и 1схо- 
словакия, добави Слободан Мнлошевич,. обявявайки сс за 
«опален победител на процеса в Хага,

Т,)й отрече да е знаел за избиването па хиляди босненски 
мюсюлмани в Сребремица, което е съставна част ма об- 

в геноцид срещу него,
международния емисар Карл Ьилд, у

лидерите на боспси-

чс ек-
на-

етническата омраза, за

двубой в съдебната зала: С. Милошевич и М. Бакалиият

бинта зала като арена. Неговата 
цел е да докаже, че обвиненията 
срещу него са замяна па тез- 
„енте и че всички преследвания, щу Слободан Милошевич пред

Хагския трибунал, прсдседатс- 
коалициита "Войводина”

нищо ново. Той това правеше 
през цялото време па своето 
властвуване, каза депутатът на 
Демократическата партия в 
сръбския парламент Горан 
Вссич.

Вссич каза, че нашата страна 
ще изпрати свои наблюдатели в 
Хага, които няма да са участни
ци в процеса срещу Милошевич. 
Участието в този процес би било 
опасно подменяно на тезисито, 
каза Весим.

вата да има свои представители. 
Коментирайки процеса сре-

виненията
за които се обвинява са нослс- 

НАТО бомба рдмров-
- Научих това от 

■ШИ той и добиви, чо отношенията му с 
ските сърби са били лоши.

лят надица от 
китеи изнудванията, каза фила. Драган Веселинов каза, че югос- 

Демокра- лавският експрезидснт се защи- 
така "като че ли се надява

босненските сърби Председателят1 набившата лидерка паМеждувременно
Плавшич, която стадо е

да свидетелства срещу Слободан Милошови ..
изявление прел съда Милошевич заклейми

алтернатива (ДА) тава
отново да си върне властта".

- Фактът, че бившият през
идент па СРЮ се крие зад народа 

опитва да укрие собствената

подсъдима в Хага, отрече, тическата 
Небойша Чович заяви, че в за-Биляна 

че се кани Милошевич слагаIцитата си 
пред себе си сръбския народ п 
държавата, поради 
го важно иа този процес държа-

В последно 
гоненията срещу 
били принудени да се

семейство, коиточленовете на неговото 
крият от хули,клевети

и се
еи от говорност зад народа не екое то е мпо-

и закани.
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ЗОРАН ЛЕПОИЧ, ЛИДЕР НА 
БАБУШНИШКАТА ДЕМОХРИСТИЯНСКА 

ПАРТИЯ:

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ДИМИТРОВГРАД

КОНСТРУКТИВНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯТ НЕ 

ПОЛИТИЧЕСКА НАМЕСА

САМООБЛАГАНЕТО Е 

АФЕРА И ПЛЯЧКОСВАНЕ 
НА НАРОДА

"Не сме доволни от дейността на местната самоуправа 
много та бележки върху работата на водещите общински мъже , ваяни 
пред "Братство" един от лидерите на бабушнишкия ДОС и челен човек 

Дсмохристиянска партия (ДХСС) Зоран Лепоич.
той особено акцентира вьрху две неща -

I и имаме
Миналата събота и неделя в Димитровград се проведе Втората регионална конферен
ция на малцинствените неправителствени организации в Сърбия.

на тамошната
Участваха представители на различни неправ

ителствени и правозащитни организации 
митровград ("Хелзинкски комитет за защита пра
вата и свободите на българите в Югосла- 
вия” "Балкан клуб", "Жените могат това"), Пи
рот, Суботица, Бор и Зайчар. Те анализираха нас
тоящото положение на българското, унгарското, 
ромското и влашкото малцинство в Сърбия, ка то 
при това особено внимание посветиха на повия 
съюзен Закон за националните малцинства, чис
то приемане в момента е в ход.

Всички представители на неправителствените 
организации, в които членуват предимно предста
вители па малцинствата в Сърбия, бяха еди
нодушни в оценката, чс държавата трябва да по
мага във финансово и всяко друго отношение 
малцинствените медии, т.е. предаванията за мал
цинствата, конто се излъчват посредством елек
тронните медии в страната, без оглед дали те 
работят в средите с доминиращо малцинствено 
население или не.

По въпроса за образованието на представи
телите на националните малцинства в Сърбия об
щото заключение беше, че малцинствата имат

Пред нашия вестник 
работата на местното радио и въведеното преди няколко седмици мест- 

самооблагане в общината.
от Ди-

но независими. Ние от ДХСС”В Радио Бабуншица твърдят, че са
смятаме, чс те сп нечовисими именно както радиото в Кабул по време 
на талибанската власт: Като лидер на местната ДХСС два ггьти съм 
идвал в Радио Бабушница. Когато сформирахме общинския отбор на 
партията, бяхме чаинтсресовани да се пусне информация та това, Ьдин 
редактор в радиото обаче ми кача, че такава информация може да се 
пусне единствено под формата на малките обяви, като че ли ач про
давам телевичор или крава!", ичтьква пред "Братство Лепоич,

няколко седмици местно самооблагане той
настоящата общинска власт и като

ока-Въведеното преди 
честви като поредна афера на
плячкосване на народа:

"Самооблагането практически е въведено насила. Ние по принцип
по който то беОт срещата на неправителстнените организации самооблагането, но сме срещу начина,не сме срещу

въведено. Бяха пуснати списъци, върху които свой подпис не са 
сложили много хора. за които се твърди, че са били за самооблагането. 
Ние имаме доказателства за това и пледираме за ревидиране на ре- 

самооблагането. Това решение сега обжал-

прано да се уча т на майчин език, което държавата 
п крайна сметка декларативно не оспорва, и че 
трябва да се намерят модуси, чрез които малцин
ствата в Сърбия ще се мотивират да учат I. 
чиния си език, както и модуси, чрез които малцин
ствата ще осъзнава т, че образованието им на своя 
език не е никакъв минус.

Единодушно бяха осъдени анкетите, 
сред учениците и родителите им се провеждат в 
Димитровградска община с цел установяване 
лята на представителите на българската национ
ална общност на кой език да се провежда обра
зователният процес в тукашното основно учили
ще "Моша Пияде”.

На конференцията присъстваха многоброни» 
гости, мнозинство от които взеха участие в раз
искванията. Сред гостите бяха началникът на Пи- 
ротски окръг Драган Милосавлевич, предсе
дателят и подпредседателят на ОС в Димитров
град д-р Боян Дави гков и м-р Петър Йованович, 
председателят на управляващата партия в Дими
тровградска община Любомир Голубович, лиде
рът на сдружението "Ром-Цариброд" Борис Ада
мов и други.

Конференцията бе проведена в рамките на по
дготовките за Втория югославски форум на не
правителствените организации, който ще се пр
оведе към края на април т.г. в Суботица и бе 
организирана от неправителствените органи
зации "Пиргос” от Пирот и "Открити перспек
тиви” о г Суботица.

щението за въвеждане на 
ваме и пред съдебните органи.”

По думите на Лепоич, ДХСС в Бабушнишка община понастоящем 
50-ина членове. Тази партия в общината има добро сът- 

с останалите местни отбори на партиите от ДОС, с изк

ла май-

има около 
рудничество
лючение на тамошния отбор на Нова демокрация.

Лепоич е на мнение, че на следващите местни избори бабушнишк-
които

ият ДОС със сигурност ще спечели властта.В< I
Б. Д."Изключително съм доволен от тази 

конференция. Както видяхте, ние, 
представителите на малцинствените 
неправителствени организации в Сърбия не 
желаем да бъдем никакъв политически 
фактор в страната ни, а желаем само да 
внушаваме на настоящите републикански 
власти как да регулират въпросите, 
отнасящи се до положението на 
малцинствата в Сърбия. Нашите 
предложения съответсват на европейските 
стандарти в тази област", заяви пред 
"Братство" след края на конференцията 
челния човек на неправителствената 
организация "Открити перспективи” 
Кубилак Габор. Той оцени, че актуалните 
републикански власти все още нямат 
адекватна опозиция, която би могла да им 
предлага контруктивни решения според 
европейските стандарти, когато става дума 
за правата на малцинствените народи и че 
именно поради този факт 
неправителствените организации се 
натоварват с тези въпроси, ръководейки се 
при това предимно от идеята да оказват 
помощ на властите, а не политически да се 
месят в посочената проблематика.

ПО ИНИЦИАТИВА НА ДСБЮ

ДАРЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИЯ ДОМ
Комисията по здравеопазване при Общинската организация на 

Демократичния съюз на българите в Югославия (ДСБЮ), с пред
седател д-р Ангел Йосифов, още в предизборната агитация 
овести раздвижване на инициатива за хуманитарни дарения. Тези 
дни започна реализацията Й.

По този повод на 15 февруари в Димитровград пребивава д-р 
Йорданка Пискова , невролог от сектора за ранна диагностика и 
рехабилитация на фондация "Действие Слънчев лъч” от гр. 
Пловдив. Домакини й бяха д-р Татяна Захарова, педиатър в 
Здравния дом в Димитровград и д-р Ангел Йосифов, председател 
на комисията по здравеопазване при ОО на ДСБЮ.

На отдела по педиатрия в димитровградския здравен дом г-жа 
Пискова дари 100 броя книги "Първите 365 дни от живота на 
детето", написана от германски лекари специалисти, в превод на 
д-р Пискова. Книгите ще бъдат дарени на младите майки от 
Димитровград, чиито деца са на възраст под една година.

оп-

Б. Д.
А.Т.

В КУЛТУРНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД НЯМА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КУЛТУРНА
ДЕЙНОСТ

ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО 
НА ОТПОР В ТЕЛЕВИЗИЯ 

ЦАРИБРОД'НЕЖЕЛАНИ КВАРТИРАНТИ
БЕЗ ПРОМЕНИКултурният дом в Босилеград, който на времето е пос

троен за развитие на културата, все повече се ползва неце
лесъобразно. Стигна се дотам, че Центърът за култура, който 
е собственик на обекта, няма достатъчно помещения за кул
турна дейност и за работа на местната радиостанция. Затова 
той и общинската ДСС-власт изискват помещенията на кул
турното заведение да освободят всички онези институции, 
които не се занимават с култура.

Освен Центъра за култура, в чиито рамки работи и Радио 
Босилеград, както и Народната библиотека, в Културния дом 
се помещават още клонът на лесковашкото Електроразпре
делително, общинското синдикално представителство, От
делът по социални грижи, ОО на Червения кръст, учили
щният инспектор, както и общинските съвети па Демократ
ичната партия и на Демократичния съюз на българите в Юго
славия.

окаже помощ, по-точно да намери решение и помещения за 
общинските институции, които се помещават в Дома, като 
вземе решение останалите “квартиранти" да освободят по
мещенията. Изпълнителният отбор на ОС е на становище 
помещенията в обекта да освободят всички онези, конто ня
мат пряка връзка с развитието на културната дейност и ин
формирането, включително н двете политически партии. 
.Ако могат останалите общински съвети на политическите 
партии да се помещават в частни помещения, защо това не 
могат и тези на ДС н на ДСБЮ, конто, впрочем, не плащат 
никакви разноски. Защо и по коя основа те могат да ползват 
такива привилегии в сравнение с останалите партии, смятат 
членовете на общинската власт.

Как Центърът за култура ще см подсигури помещения за 
работа, как, кога и дали ще се “освободи” от нежеланите си 
съседи до момента пе е известно. Миле Миленов; председател 
на Общинския отбор па ДС казва, че няма да освободят 
мещеннето. - Няма да се изнасяме. Защо общинската ДСС не 
раздвижи инициатива СПС да освободи помещенията в Об
щинския съд, защо тя да има привилегии!? Общинската ДСС 
- власт ще е права когато започне да прилага едни и същи 
критерии за всички, а не само срещу опозицията си, казва той.

В.Б.

Един месец след като ОТПОР - Цариброд вле
зе в ТВ "Цариброд” поради познатите събития в 
скупщината, положението в Радиото и телевиз
ията и в Центъра за култура е без промени. На 
работа идват повече от половината заети, про
грамите и по радиото и телевизията се движат по 
старите програмни схеми. Центърът за култура 
работи нормално, в потвърждение на което е и
проведеното тържество по повод годишнината на 
КИЦ н изявата на Нов драматичен театър "Сълза 
и смях”, на която залата беше пълна. Промяната 
е в това, че в Центъра за култура е сформиран 
сдружен отраслов синдикат "Независимост”, кой
то събра 17 от заетите в Центъра и те всъщност 
не допускат на новоназначения директор да заеме 
длъжността докато не се приложи предвидената 
скупщинска процедура за освобождаване и наз
начаване на 
Центъра за култура.

Междувременно и двете страни са повдигнали 
взаимни обвинения, започнато е съдебно дело и

- Получи се, че нямаме помещения за работа на секциите 
и за развитие на културната дейност. Особено изострен е 
проблемът с помещения за дейността на радиостанцията. Те
хническите й съоръжения са набутани в тесни помещения, а

по-

нов Управителен съвет и директор на
редакцията също така няма помещения, подходящи за работа, 
казва Валентина Петкова, изпълняващ длъжността директор 
на Центъра за култура.

Центърът за култура поиска от общи пасата власт т.н.да му
А.Т.



ШшШе)
22 февруари 2002 ®>инс^итГ^06' ДИМКТОР нд ВЛАС-

ИНСКИв^Ж™щ-нГРАС ЦИЛЕ" НА ПАНАИР В СОФИЯ
■Малко са предприятията в Димитровградска общи

на, които имат достатъчно или поне малко работа. 
Между тях доста дълго в

щите два месеца. Тези дни се очаква да пристигне още 
един камион с талашит от Бургас. В цеха в Димит
ровград в момента се произвеждат плочести елементи 
за комплектуване на програмата в производството 
определени видове маси, които се изнасят за клиент от 
Гърция. В цеха в Димитровград се правят и мострите, 
които ще бъдат показани на панаира в Нови Сад, който 
ще се проведе през март т.г. През март "Украс” от Бела - 
паланка, а в рамките на това и "Циле” ще се пред

панаира в Солун. От 20 февруари "Циле” за пръв 
път участва и в изложението на мебели в София.

Според Ангелов, застоят в продажбата, като ос
новна причина за намаляване на производството, не е в 
цените на мебелите, тъй като те вече две години не са 
се променяли. По-скоро става дума за общото ик
ономическо състояние на хората, за които набавянето 
на нови мебели е последна грижа. Въпреки всички труд
ности, работещите в цеха редовно получават заплатите, 
които средно са от 4 до 6 хиляди динара и са изплатени 
за януари. Изплатени са и всички задължения към 
частни и юридически лица и към доставчиците.

КЪМ ТРАЙНО РЕШЕНИЕ 

В ТОЛЕРАНТНА 

АТМОСФЕРА

„ и реме се Зарежда и цехът на
Украс от Бела паланка, ”Циле”, който се готви да се 

представи и на намеждународни изложения.
Заедно с "Металац”, мебелната фабрика ”Циле”, 

която вече с години работи като трудова единица на 
фирмата Украс от Бела паланка, е единствената тру
дова организация в общината, която горе-долу работи 
без прекъсване в тези трудни времена за останалата 
част от димитровградското стопанство.

Но проблемите 
Циле”. От Нова година 

действа, а днес работи с едва 50

на Факт.а Р.ГпТТегГтрГбв^ па'се°РеКТНО " ТОЛеРан™°' ** °™ед

Митко Станков, директорка В^Г'6"“ °РГ™' 
случаи делото, което Босилеград*» община 
дпп , в чиито състав работят 
той.

ставят
и на

казва 
водоцентрали, по все пак не отминават напълно и

заведе срещу “Гер- 
централи. Налага се. допълва 

се реши завинаги, за да не обре-

насам цехът дълго време без- 
1 на сто от мощностите. 

Според думите на управителя на цеха Данче Ангелов, 
основната причина за това е фактът, че готовата про
дукция е толкова много, че даже няма къде да 
дира. Складовете са препълнени, дори 
целарии са натрупани готови изделия. Това

и тези
въпросът час по-скоро да 

менява отношенията. 
Отношенията

водоцентоали т , »г У БосилегРЗД<жа община и-Власинските 
те престанала Л ^ ’ 3аПОЧНаха се обременяват когато 

престанаха да плащат част от дохода за ползване на водите от
3 а то в а ° О СТ П Т“СИНа”’ КОИТО “ отвеждат във Власинско 
ватова ОС в Босилеград през 2000 годийа 
Стопанския съд в Лесковац, като 
за плащане на добавки 
производството на

се скла- 
и в някои кан-

е и ос
новната причина да бъде запланувано намалено произ
водство. Продажбата пък в момента позволява само 
производството да може едва-едва да се поддържа.

Що се отнася до обезпечаване

езеро.
поиска защита от 

потърси да се приложи Закона 
за ползване на блага от общ интерес в 

електроенергия и да й се платят дълговете за 
период от 1996 до 1999 година. Съдът 
само поради собствената си

А. Т.на суровини и въз- 
производствен материал, това е осигурено за следва-

все още не се произнесе не 
неажурност, но, както беше посочено 

ОС в Босилеград, и поради вина на ДИМИТРОВГРАДна едно заседание на ИО на
представители на общината. 

Законът е ОТ 1 МАРТ - 12 ПЪТИ ПО-СКЪПА ВОДА?!от 1990 година и налага да се платят добавки от 0,45 
динара от цената за произведен киловатчас ток. Вероятно тази 
цена сега не може да се приложи, понеже през 1994 година доПде 
до деноминация на динара, така

С постановление на Правителството на Р Сърбия, което влезе в сила от 19 януари т.г., на 
територията на републиката започват да се прилагат единни цени в областта на комунал
ните услуги, преди всичко за отопление, питейна вода, пречистване на отпадъчни води, смет 
и превозване на граждани в градския транспорт.

налага вещи лица да опре-че се
делят нова.

Преди Босилеградска община 
на Власинските

да заведе дело, представители 
водоцентрали смятали, че като критерий за 

разделяне на част от дохода не трябва да се прилага количеството 
на водата в производството на електроенергия, а повърхнината 
под вода. В тоя случай Сурдулишка община ще има най-голяма 
полза, понеже Власинско езеро, което е на нейна територия, заема 
най-голяма повърхнина. Тогавашните ръководства на Власин
ските водоцентрали и на ОС в Сурдулица 
предложение, според което на Сурдулица да остане 94,79 на сто от 
дохода, на Босилеград 4.91. а на община Владичин хан 0,30 на сто. 
Но доколкото се приложи посочения закон, най-голям доход ще 
има Босилеградска община, понеже според преценки на специал
исти 52 на сто от водите във Власинско езеро идват от Лисинския 
язовир.

Съгласно това постановление, вече от 1 март 
димитровградчани ще плащат питейната вода почти 12 
пъти по-скъпо или вместо досегашните 0,85 пари - де
сет динара за един кубик вода. Тъй като най-често 
изразходваната вода отива в канализацията, то на всеки 
кубик питейна вода ще се плаща също по десет динара 
за канализация. На практика това значи, че ако едно 
домакинство за един месец изхарчи 15 кубика вода, само 
за вода и канализация ще трябва да плати 300 динара. 
Боклукът от 1 март ще "струва” 1,20 динара на всеки м2 
жилищна площ.

Останалите комунални услуги, а това са приключ
ване на- водопроводната и канализационна мрежа и 
погребалните услуги и занапред остават в режим на 
съгласие на общинската скупщина и републиканското 
правителство.

Какво драстичното увеличение на цените на водата 
и канализацията представлява за семейните бюджети 
на димитровградчани, едва ли има място да се говори, 
тъй като те, по последните статистични данни, пак са на

последно място в републиката. От друга страна не е 
едно и също за заетите, да речем в Лазаревац, където 
заплатите са най-високи и за димитровградчани. Пък и 
икономическата цена на водата не е една съща при 
всички. За да стигне водата от Пъртопопинци до 
чешмите в града, изразходва се два пъти повече ток 
отколкото да речем в съседния Пирот. За сведения на 
гражданите, както ни осведомиха в "Комуналац”, ик
ономическата цена на един кубик вода за 2002 г. е 46,77 
динара! В "Комуналац” също изтъкват, че просто е 
невъзможно тази цена да се прилага, нито пък тя досега 
е прилагана. Разликата в цената досега е наваксвана от 
други приходи на "Комуналац”, а знае се и от къде. 
Оттук и въпроса дали в скоро време и как ще се 
разреши проблемът с недостиг на питейна вода в селата 
Лукавица, Белеш, Желюша и Гоин дол.

Прилагането на новите цени е от 1 март, а 
отчетените количества за първите два месеца ще се 
плащат по старата цена.

изготвили и

- Аз пак настоявам, подчертава Станков, проблемът да се реши 
така, че всички да бъдем доволни, понеже и за-напред ще сме 
съседи и ще се налага да си сътрудничим. Надявам се, че специал
исти ще се изкажат по въпроса, но все ми се струва, че посочения 
закон не може да се приложи докрай, понеже имаме и разходи при 
отвеждането на водите от Лисина във Власинско езеро.

А.Т.В.Б.

гамко-ковос

ДЪЛГ ЗА ГОРИВО КАТО "МИРАЗ"
I трябва да се платят 70 700 динара.За 1400 литра нафта и бензин, които по време на югоембаргото ОС в Босилеград дала на заем на КОБОС, сега 

Работниците негодуват и не признават дълга

съдебните решения, но и по време на 
сегашната затруднена обстановка в ком
панията, следователно и в КОБОС. Босиле- 
градските конфекционери от един месец не 
работят. Очакват да вземат заплатите си от 
по 2000 динара от октомври насам, както и 
да видят каква ще е развръзката в ком
панията, по-точно дали ще останат в 
състава й или ще се отделят. Как и кой ще 
плати дълга? - питат сега работниците.

- Не е право дълга да плащат и работ
ниците на бившата чорапара, която по това 
време беше самостоятелно предприятие и 
която сетне се присъедини към ЮМКО и 
КОБОС, казва Йордан Божилов, синдика
лен председател в КОБОС. Тоя проблем, 
пояснява той, трябва да изяснят тогава
шните работници на тогавашен КОБОС и 
тогавашният му директор Васил Такев.

Общинският правозащитник, Здравка 
Гагулска, казва, че дългът трябва да се 
плати и че доколкото това се протака лихви 
ще го увеличават още повече.

Как и кога бъде се платен дългът не е 
известно. В сегашния момент, когато ком-

по Договора за даване на гориво от 25 ок
томври 1994 година от ОС в Босилеград, 
което означава, че посоченият договор не е 
евидеитиран в нашите делови книги и затова 
не е евидеитиран никакъв дълг към ОС”. 
Следва подпис па опълномощено’ лице и 
печат на Профитния център КОБОС - 
Холдинг компания ЮМКО.

Общинският съд не е приел това обос- 
нпложил на ЮМКО-КОБОС да

горивото да върнат или платят на цена, 
която е в сила при връщането му”. По тоя 
начин ОС им предоставила 6,9 хиляди литра 
бензин и 6,5 хиляди литра нефт. Горивото 
било в бензиностанцията на "Автотранс
порт”, откъдето фирмите

Тогава всичко било лесно. Главоболия
та настанали по-късно, когато "чернобор-

Когато босилеградската конфекци- 
фабрика КОБОС 1997 година се 

към Холдинг компанията
онна
присъединила 
ЮМКО и станала неин профитен цен
тър, покрай мираз в съвместна'! а-фирма 

и - дълг. Докато за мираза се
го взимали.

тя внесла
знаело,^че се състои от машини, съо- 

обекти и прочие, за дълга не сяджии” поискали съдебна защита, т.е. да 
върне отвзетото гориво. Съдилища в 

няколко места в републиката постановили 
решения, с които наложили на ОС да върне 
голяма част от горивото. Понеже станала 
дебитор, тя поискала от длъжниците си да й 
изплатят дължните суми. Тъй като някои си 

поискала съдебна

ръжения,
било известно. Всъщност той официално 

след като миналата година
нование и
плати 49 000 динара за горивото (по 35 ди
нара за литър), както и още 21 700 динара за 
съдебни разноски. По време на гледането на

им се
стана дълг 
Общинският съд в Босилеград постанови 

Компания ЮМКО - Профитен 
на Общинската 

плати 70700

решение 
център 
скупщина
динара. Това решение неотдавна иотвър- 

Окр-ьжният съд във Враня.
За какво става дума?

делото е утвърдено, че договора за даване- 
взимане на горивото са подписали Никола 
Савов, тогавашен секретар на ОС, и Васил 
Такев, тогавашен директор на КОБОС, сега 

на ПЦ КОБОС.

КОБОС 
в Босилеград да

правили оглушки, гя 
защита. Пред Общинския съд в Босилеград 

на съдиите не билоди и помощник-директор 
Според евиденция на служители на бензи
ностанцията горивото са взимали отделни 
работници на КОБОС, включително и 
Такев. Защо това е правил и той, след като 
не е бил нито снабдител, нито прислужник,

те признали дълга и 
трудно да постановят решения, с които им 
наложили на ОС да върнат или да платят 

КОБОС обаче не признал дълга
дадени нафта и бензин

горивото.
от 400 литра нафта и 1000 литра бензин.По време на югоембаргото, по-точно 

1994 и началото на 1995 година 
инспектори конфи- 

един брой черноборсяд- 
на Общинската

към края на 
полицаи и финансови НЯМА ЕВИДЕНЦИЯ ЗА 

ГОРИВОТО
нито шофьор в предприятието, 
нено. Всъщност, това вероятно 
от значение в спора. Пред съда обаче казал, 

е взело въпросното

не е изяс- 
ине е билоскували гориво на 

жии и
пан пята няма пари това даже и не е въз
можно. Под въпрос е обаче дали тя ще 
поеме тази задача и дали няма да я остави на 
КОБОС. Виси и въпросът дали съдебните 
изпълнители ще питат работниците 
ли пари.

го предоставили
За да помогне фирмите и органи- 

Изпълнителен отбор
Когато Общинският съд започнал да 

делото, поискал пояснения от
че предприятието 
гориво.

скупщина.
запийте, то га ваш пият

ОС решил да им даде определено
гориво, при условието да 

платено. С фирми, ор

норазисква
КОБОС. В дописката на КОБОС от 5 юли 
миналата година, която доставил на съда се 

” Осведомяваме ви, че в докумен- 
бившото обществено пред-

коли-
РАБОТНИЦИТЕ НЕ 

ПРИЗНАВАТ ДЪЛГА
на имат
чество от това 
бъде върнато 
гаиизации и органи

казва:
тацията на 
приятие КОБОС не намерихме задължение

или В.Божиловбили сключени и дого- 
за дължи ли ”по иск на ОС

Дългът етапа актуален не само след
вори, с които те се
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ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 

И ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНАТА
ДИМИТРОВГРАД

ОРГАНИЗИРАНО СРЕЩУ 

АЛКОХОЛИЗМА И 

НАРКОМАНИЯТА
И ЕДНИТЕ, И 

ДРУГИТЕ ИМАТ 

ПРОБЛЕМИ алкохолизма, наркоманията и проституцията 
сред младите, а методите та работи са посред
ством специалистите в Здравния дом, педагог- 

психолозите в двете училища, родигели-

Прсди почти два месеца Здравният дом 
в Димитровград поде инициатива за орга
низирана борба срещу алкохолизма, нарк
оманията и проституцията сред учениците 
и младежта в общината. Същевременно в 
началото на февруари Съюзът на органи
зациите на Югославия против алкихолиз- 
ма, наркоманията и пушенето предложи 
специална програма за превенция срещу 
болестите па зависимостта, която съдържа 

същото, което е предложено от Зд-

Жнвотновъдитс в Босилсградска община често се оплак
ват от служителите във Вътсрпнарната станция. На събра
ния в местните общности, конто се провеждат в присъствие 
на представители на Общинската скупщина хората отправя т 
критики по адрес на ветеринарите. Докато едни смятат, че 
услугите па ветеринарите са скъпи, други се оплакват,.че пс 
винаги се отзовават да оказват помощ на добита,ка им.

Иван Стоилков, един от тримата ветеринарни лекари в 
станцията, който миналата година бил около 230 пъти в

и те и
те, полицията и съответните инспекции, старае
щи се за прилагане на решенията за работа на 
заведенията за развлечение - популярните ка
фе-барчета.

Програмата на съюзно равнище предвижда 
почти същото, а за реализацията е предвидено 
сформиране на Общински координационен от
бор - ОКО, който да координира активностите. 
Ин срещата при председателя на Общинскатакомандировка в селата, казва:

- Още в началото да се разберем: аз не твърдя, че ние 
винаги сме прави, зная, че някога имаме и минуси, но повече 
от критиките пс са обосновани. Убеден съм, че хората, па 

е известна проблематиката в тази област, не мислят

почти
равния дом в Димитровград.

Изхождайки от двете предложения, предсе
дателят па Общинската скупщина в Димизров- 

Боян Дявитков па 18 февруари ор-

в този отбор да бъдатскупщина с предложено 
д-р Мариола Вучкович, като председател, а 
Богданка Маноилова от детската градина, Соня 
Николова, педагог в основното училище. Весна 
Антова, психолог в гимназията, и Ясмина Ман- 

членове. От името на

град д -р
гаиизира среща с представители на Здравния 
дом, училищата в града, медиите и полицията. 
Па срещата бе разисквано по предложените 
програми за работа.

Програмата, която предлага Здравният дом 
е наречена "Докато родителите спят-ангелите 
обмислят”. Целта на акцията е борба срещу

които
така. А проблеми има колкото искате.

Тон подчертава, че цените на услугите им наистина са 
високи за повечето животновъди в общината, но такъв бил

«гена, журналист, като 
скупщината председателят обеща необходима
та материална подкрепа за печатане на пропа
ганден материал и подобно, а ще се потърсят иценоразписът.

- В сегашните условия почти всичко е скъпо, особено лекар
ствата. Известно ни е, че нашите животновъди но са в състояние 
да плащат разноските и затова настояваме те да са възможно 
по-ниски. Голям проблем представлява отдалечеността 
от центъра ма общината и всъщност тези разноски до голяма .. 
степен увеличават сметките. А пък н пие сме на самоиздръжка... ;

Стоилков казва, че полагат усилия винаги да се отзоват и да ; 
оказват помощ, без оглед дали е следобед, нощ или уикенд. ;

- Често обаче и хората нравят пропуски, не ни викат навреме, а |
след това се опитват вината да хвърлят върху нас, казва гой и : 
подчертава, че имало няколко случаи, по-точио пет, когато били ; 
длъжни незабавно да окажат помощ. ;

- Спешно заминаваме когато крава се отелва, когато и изпадне ■
матката, в случаи па акутна подутост. което най-често се случва | 
след като пасат млада трева през пролетта, когато добичето има : 
колики и тъпче на място или пък в случай на заразна болест, ; 
подчертава топ. Това обаче не означава, че в други случаи не се [ 
отзоваваме, напротив, ние сме трима лекари и просто физически | 
едва издържаме да стигнем навсякъде. [

Дали хората навреме ще осведомят ветеринарите и дали те ; 
навреме ще пристигнат и окажат помощ на добиче, до голяма • 
степен зависи и от телефонните връзки, от отдалечеността на I 
селата, една част от които са без пътища, а през зимата и поради : 
непроходимите пътища. I

- Не е редно, не могат животновъдите и общинарите да об- • 
виняват ветеринарите, ако в селото няма телефон, ако по ра- • 
дностанцните не могат да установят връзка със службата в об- I 
щнната, ако в едно село има и телефон и радиостанция, а в други 
няма пито едното, нито другото, казва Стоилков.

Как може да се подобри защитата на домашните животни, а 
същевременно да се помага на животновъдите?

- Ако искаме да развиваме животновъдство, всички трябва да 
положим повече усилия и да помагаме на селяните. Ние, ветери
нарите, ще постигнем това с професионалната си работа, а Общин
ската скупщина - атериално. И досега предлагахме, а и сега из
искваме тя да създаде фонд за развитие на животновъдството, от 
който да се отделят пари и за здравната защита на животните. Без 
това ще е все по-тежко, понеже държавата вече не поема раз
носките и за някои заразни болести. Ще се наложи да ги поеме 
селянинът, а той и без това няма откъде, сподели накрая Стоилков.

други спонсори.
А.Т.

па селата

ЗАРЕЗОЯ
Празникът на лозарите - 

Свети Трифун, който в 
нашите краища е извеете 
като Зарезоя, на 14 
февруари т.г. отбелязаха 
всички лозари и техни 
приятели.

С червено вино и богата

собствениците зарязаха 
лозята си и се помолиха 
на защитника си Св. 
Трифун тази година да 
даде повече берекет, да 
има повече качествено 
вино и добро здраве на 
лозарите.

На снимката "зарезоинц 
в лозето на Синиша 
Панов зарязват лозето и 
поливат хляба с вино.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ДИМИТРОВГРАДСКИ 
БИЛКАР:

МЕСТНИТЕ БИЛКАРИ СЕ 
НУЖДАЯТ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ

Към Димитровградския край проблем почти за всичките бил- 
ириродата е била щедра, когато карй в града. И затова изнася ед- 
става дума за наличието на но интересно предложение: 
лечебни билки. ”В няколко завода в града,

В общината има много бил- които не работят или работят, 
кари, един от конто е и Влади- почти няма халета, конто и биха 
мир Иванов, който с това се за- могли да се използват за тази

В.Б.

БОСИЛЕГРАД нимава повече от 40 години. цел. Мисля, че по въпроса дори 
”Това е сравнително лесна би могла да се обмисля и въз- 

работа, с която могат да се занн-ЗАБОЛЕЛИ ОТ ГРИП можността в строящата се 
мават и млади, и възрастни. От спортна зала в СЦ 'Парк" да се 
нея хората биха могли да си оси- определи място за тази цел.”

Пред нашия вестник Иванов 
ито в днешните условия, когато изнася още едно предложение: 
финансовото положение на ту
кашните фирми е незавидно, за крайградските селища би 
местното население би били от

Владимир Иванов

Няма вече неизвестност, - в Босилсградска община 
пристигна грип. В Здравния дом в Босилеград досега са 
региструрани над 60 души, заболели от това заразно 
заболяване, узнаваме в здравната институция. От тоя 
брой повече от половината са деца и млади до 19- 
годишна възраст.

Основни симптоми на болестта са, казват медиците, 
висока температура, отмалялост и болки в мускулите. 
На заболелите се препоръчва да я прекарат в къщи, като 
пият чай и сокове с витамин Ц и ползват лекарства 
против температура. Разбира се, доколкото се наложи 
да поискат и лекарска помощ.

гурят допълнителни доходи, ко- Билкарят Владимир Иванов 
ни съобщи и едно интересно 
сведение:

"Спомням си, че преди годи
ни пиротският "Тигър” поради 
някакви проблеми не работеше. 
Във фабриката тогава се досе
тиха да' изкупуват лечебни бил
ки, като по тоя начин помогнаха 
на работещите в тази фабрика 
да изкарат определени доходи и 
да си облекчат социалното по
ложение."

”В града или пък в някое от
могло

да се открие станция за изкупу
ване на билките. В нашата об
щина с изкупуване на билките се

голямо значение”, изтъква Ива
нов пред нашия вестник. ■

Иванов от години се сблъс- занимават хора отстрани. Тази 
ква с един проблем: година те изкупиха 10 камиона

"Липсва ми простор за суш- билки от местните билкари,
могло да изкупят и повече. От-

а е
ене, за складиране и накрая за
съхраняване на изсушените'бил- купвачите идват в Димитровг- 
ки”. рад от време на време и по пр 

Както казва Иванов, това е цип протакат изплащането."
ин-

В.Б.
Б. Д.
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БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

НАСКОРО ЕМИСИИ НА РОДЕН ЕЗИК ОТЛАГА СЕ ПРИЛАГАНЕТО 
НА НОВАТА ПРОГРАМА ПО 

МАЙЧИН ЕЗИК
!

Неотдавна открит библиотечен 
на Радио Сурдулица

оългарсмо малцинство дава неизмерим при- Контонос в целокупното , г Н 1 богато става дума за запазване на само-
нескпит »,! ” П 1 ° ЩИН!,Та’ ° битността на българите, от тази община оп
на мести то с мт. п „ РТаВПТ “ °Р:аНИТе ОВестава'г- не наскоро ио вълните на Радио 
Не о™ 'пт не н ,сГ ^ “ ”” °бЩИИа' СУР«уаица ще започне да се излъчва програ- 
ван и 'е не всичко е направено за опаз- ма и на български език. - Планираме нап
оите но поГГГ самобитност на бълга- напред да тръгнем с новини на български, а
жтждпш, ’ МС СП ГОТОВ" Да ПОЛО- слзд «Рсме « с тематични емисии, казва Деян

ат допълнителни усилия и средства за раз- Мирчев, журналист в местното радио 
в,т,е на културата и информирането им. Радиото е открито преди

Ьранислав Ристич, директор на Библио
теката в Сурдулица, казва,
Божица открили библиотечен пункт с около на, конто не са на щатна работа, ио не всички 

книги, е0 на сто от които били на бъл- проблеми са решеше Помещението в Биб- 
гарскн език. С нови книги е подновен и съ- 
ществуващпят пункт в Клисура, в които има 
около 5500 книги.

, пуиктвБожица,а се очаква наскоро по вълните
да започнат да се излъчват емисии на български език.

* По предложение на министър Кнежевич прилагането на 
Учебния план и програма по майчин български език в ос
новното училище в Босилеград ще започне от 1 септември 
2002 година

в на-

Въз основа на член 5 в Закона за основно образование и възпитание 
(”Службени гласник РС” бр. 50/92) министърът на просветата и спорта 
Гашо Кнежевич одобри прилагането и реализирането на учебния план 
и програма по майчин език на българското малцинство в Босилеград. 
След пристигането на одобрението на 28. 12. 2001 г. формираната 
комисия, задължена за подготовка и реализиране на програмата, на 
21.01. 2002 г. проведе заседание, на което взе решение от 1 февруари 
2002 г. да се отпочне с реализирането на български език като майчин, 
което означава от 1 до 5 клас български да бъде застъпен с пет часа 
седмично, а от 6 до 8 клас - четири часа седмично. По този начин 
български език получава статут на майчин език. Комисията направи 
компромис за 1 и 8 клас. Поради постепенната адаптация на учениците 
към промяната в 1 клас е предложено да се намали един час сръбски 
език и да се увеличи един час български, а за учениците в 8 клас броят 
на часовете да остане непроменен, т.е. 3 към 3 поради квалификацион
ния изпит по сръбски език.

На 29.01.2002 г. в Лесковац беше проведен семинар за педагогически 
съветници, на който е присъствал и министърът Кнежевич. Педа
гогическият съветник по български език Дешка Георгиева е използ
вала случая и извършила консултация с министъра във връзка с рабо
тата и решението на комисията, че от 1 февруари в основното обра
зование ще бъде приложен планът и програмата по майчин език. 
Предложението на министъра било да се продължи срока за прилагане 
на програмата до 1 септември 2002 г., а до тогава да се вършат необ
ходимите подготовки по отношение на учебници и учебни помагала. 
Въз основа на ми мистъре кото предложение на 11.02.2002 г. комисията 
проведе второто си заседание и продължи срока за въвеждане плана н 
програмата по майчин български език до 1 септември. Освен прила
гането на тази учебна програма, комисията взе решение от 1 до 4 клас 
цялото образование да премине на български език, поради комбини
раните подведомствени училища, където е по-практично и це
лесъобразно образованието да бъде на един език. Освен това броят на 
учебниците за превеждане в тези класове е малък (математика, при
рода и общество). През втория срок на тази учебна година трябва да се 
проведат активи по история, география, изобразително изкуство и муз
икална култура и да се уточнят съдържанията за обработка, които 
датират историята и националната култура на малцинството.

Комисията предложи през пролетта да бъде организиран семинар за 
преподавателите по български език, конто да бъде с езиково-ме
тодически и дидактически цели.

На заседанието си комисията взе решение, че за провеждане на 
образователно-възпитателна работа 
предучилищна възраст трябва да се осигурят дидактически материали

шест години и
излъчва програма от 8 до 22 часа. В него

че неотдавна в работят пет постоянни журналисти и седми-

лнотеката, в което е студиото, е несъответно 
за работа, липсват технически съоръжения,
понеже съществуващите са стари и негодни 

- Планираме да установим сътрудниче- за работа, така че се налага то да се обзаведе
с нова техника.ство с културни институции в България, като 

и по тоя начин дадем принос в развитието на в. в.

ОТБЕЛЯЗАНА ЧЕТВЪРТАТА 

ГОДИШНИНАТА НА КИЦ
Културно-информационният център на тура присъстваха многобройни гости, между 

българското малцинство в Югославия "Цари- които и министърът на културата на Р. Бъл- 
брод”, сред гражданите на Димитровград из- гарня г-н Божидар Абрашев. Поздравявайки 
вестен като КИЦ, отбеляза четвъртата си го- присъстващите на тържеството, г-н Абрашев

между другото изтъкна, че КИЦ "Цариброд”дишнина на 15 февруари.
За значението на 13 февруари . когато преди създава и занапред ще създава благоприятни 

четири години тържествено бе сформиран условия за съхраняване на традициите и иден- 
КИЦ. говори председателят на Управителния тичността на българското малцинство, живе- 
съвет г-н Небойша Иванов, напомняйки ме- ещо в рамките на Югославия, 
жду другото и това, че въпреки многобройните 
спънки и клевети от страна на тогавашната 
общинска власт, КИЦ успя да отстои на всички 
нападения и през изминалото време да оправ-

Освен министър Абрашев на тържеството 
присъстваха и г-н Петър Станков, заместник 
кмет на София, г-н Георги Белчев, директор на 
Столична библиотека София, г-н Сергей Въ- 

в посолството на Бъл-дае целта си. лев, аташе за култура
На тържеството в залата на Центъра за кул- гария в Белград, г-н Свилен Симеонов, един от

първите сътрудници на 
КИЦ от София и много 
други.

По повод четвъртата го
дишнина на КИЦ, Нов дра
матичен театър "Сълза и 
смях" от София изпълни 
драматизацията па един от 
романите на Димитър Га
лен - "Пресианските кам
бани".

БОСИЛЕГРАДСКИ 
ЖУРНАЛИСТИ 

СТАЖУВАХА В БНР

български език вна

и други педагогически средства.
Заключенията на комисията са доставени на директора на основното 

училище в Босиелград, който на 18. 02. 2002 г. проведе заседание с 
членовете на Училищния съвет. След запознаването им с решенията 
комисията, те заключиха, че засега е необходимо да се стъпи в контакт 
с министерството на просветата и Завода за учебници и учебни пома

да бъде уточнено отпечатването и превеждането на учебниците 
на българскП език.

па

две седмици журналисти ,и техници отВ продължение на 
Радио Босилеград бяха на стаж в Българско национално радио 
в София. Стажът продължи от 4 до 15 февруари, а четиримата 

и техници бяха разпределяй в две групи. През 
БНР пребиваваха журналистът Петър Ран- 

Йовица Димитров, докато колегите им жур- 
техникъг Горан Георгиев

гала,за
А.Т. К. Велиноважурналисти

първата седмица в 
голов и техникът ДЖОБЕН РСБожидар Иванов иналистът В света на 

компютрите
стажуваха през втората седмица.

- За първи път от откриването 
„„листи и техници от нашето звено заминават на един про- 

Божидар Иванов. - Гова стана благо- 
изиълняващ длъжността директор на 
в Босилеград Пене Димитров, който 

БНР Поля Станчева раздвижи

Радио Босилеград жур- Проучпатолният отдел на компанията ШМ направи прототип на 
портативен персонален компютър (РС), който много лесно може 

лаптоп, персонален, дори и в джобен

на

да се превърне в 
компютър.

\ Деловото название на уреда е "Мета пед . Става дума за 
„ с помощта на който се изучават възможностите на новата философия 
всеобхващаща компютризация (дспчшЧч? сотраИпв).

фесионалеи стаж - заяви 
на бившиядарение

Центъра за култура 
съвместно с директорката 
инициативата за провеждаме

бе опресняване и усъвършенстване
„сви опити от областта иа журналистиката и 

информационните технологии, социализация и иключваио в 
широки Об,ДССГ.ЩНИ процеси. 'Завърнахме сс с нови опити, 
които щс сс стремим да прилягаме в реализацията на наша,а 
програма,Особено в излъчването па новините, репортажите,
„ззозботката на актуални теми е участието на гос, и и др.
Р‘ БНР пое изцяло разноските за престоя на босилеградскиче 

, гт и техници а на Радио Босилеград дари касети и журналисти и .ехници, <.......Д)ЪЛПфСКа „„родна, забавна и
проявения хубав

на Центъри за 
”Сая”,

; експериментален уред, 
I на ШМ/ известна като

на
на стажа. Целта на организира

на знанията. на една джобна книга, с дебелина от 2 см. Малките размери на
уреда ссггърсил и 0т инженерите в тази компания от самото ядро на уреда, което 
пСопстаолява микропроцесор от 800 мегахерца със 128 мегабайта мемория и твърд диск за

възможности на притежателя сам да реши как ще го използва - той 
ръчен, офисен, лаптоп или джобен компютър.

ния стаж
получаване на

а смия
клавиатура 
"Мета пед" предоставя 
много лесно може да се превърне в:

"Мета пед" представлява 
радикален експеримент в 
разширяване на съзнанието 
за по-добри начини на 
интеракция на хората и 
информациите, заяви 
главният инженер в 
научно-изследователския 
отдел на компанията ШМ 
Квн Очелтри.

: със записи ма
детска музика. В знак на внимание и 
сегашната изпълняваш;, длъжността ДИР^-Р

Валентина Петкова дари па МП карипа
босилеградския художник Станислав 1одор в. 

сътрудничество между Б1 П> и Радио Ьосилс- 
и занапред, а в скоро време се очаква и 

от БНР В босилсГрадското радио.
К. Велинова

компактдискове жест

култура 
изработена от 

Овеобразнотс
град щс продължи 
гостуваме ма журналисти ШШнй



о 22 февруари 2002

БОСИЛЕГРАДВ ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА ДЕЛОТО ЗА 
КЛЕВЕТА ПРОТИВ ИВАН НИКОЛОВ И ДИМИТЪР С. ДИМИТРОВ РИК ИСКА ПАРИТЕ СИ

ОТВАРЯТ (ЛИ) СЕ 

СТРАНИЦИТЕ НА ИСТОРИЯТА?
Републиканската избирателна комисия изисква от Бо- 

силсградска община да й върне 184 038 динара, колкото 
според преценките й останали от проведените през 2000 
година избори за депутати в Скупщината на Сърбия.

Сред общините, които част от предназначените средства за 
избори изразходвали и за други цели 
иеждане на изборите за депутати в Скупщината на Сз.рбия ло-лани 
тя получила 448 400 динара, от които 184 038 динара останали 
неизползвани. Миналата година, по решение на Общинския съвет, 
за тези пари бяха набавени компютри и съоръжения от втора 
употреба. Дока-го членовете на Общинския съвет и председателят 
му Миле Миленов смятат, че средствата са похарчени целесъоб
разно, по-точно, чс тези съоръжения ще се ползват и за избори, 
следствените органи смятат, че с направено углавно дело. Очаква 
сс нещата да се изяснят по време на процедурата, която е в ход,

- Не ми е известно защо бившото общинско ръководство е 
похарчило чужди пари. Още но деликатен е въпросът как и откъде 
ще намерим средства, за да върнем дълга, казва Горан Стоянов, 
председател на ИО на ОС.

В Общинския съд в Босилеград в сряда 
се разисква по делото за клевета в печата, 
образувано по частна тъжба на д-р Драган 
Андонов от Босилеград срещу Иван Ник
олов, главен и отговорен редактор на Бю
летина на босилеградския филиал ма КИЦ 
"Цариброд”, и Димитър С. Димитров, пре
подавател в тукашната Гимназия. Първи
ят е обвинен от тъжителя като главен ре
дактор на списанието, а вторият като автор 
на статията "Нашинец"- чист политически 
плагиат”, печатана в септемврийския му 
миналогодишен брой.

В статията сс казва: "Жизнената и по
литическа биография на прочутия босилс- 
градски лекар д-р Драган Андонов с много 
добре известна на всички босилеградчаии. 
Той с типично "дете па комунизма" и дос
тоен син на блаженопочпвшия комунисти
чески съдия Иван Андонов, който на оня 
свят отнесе греховете и проклятията на 
поне 180 невинно осъдени босилеградчаии 
по линията на Информбюрото и издър
жали дългогодишни наказания на Голи 
Оток". Д-р Андонов смята, чс са изнесени 
неистини и клевети за покойния му баща, 
което предизвикало тежки политически и 
морални щети и навредили честта и авто
ритета му.

Иван Николов заяви, че с публикува
нето на спорната статия като главен и от
говорен редактор не е възнамерявал да на
несе вреда или да омаловажи тъжителя 
или членовете на семейството му. След ка
то подчерта, че не се чувства виновен, той 
изтъкна и следното: "Като главен и отго

ворен редактор не съм арбитър, а смятам, 
чс съм длъжен, да дам възможност на 
гражданите да пишат в списанието, при 
което становищата им не са и становище на 
редакцията". Казаното подкрепи и с фак
та, че и на Андонов в списанието са пуб-, 
ликували шест статии с Г1 снимки.

Съдията Драган Янев и съдебните заседа
тели особено внимание посветиха на съдържа
нието па спорната статия, в която се говори за 
покойния съдия Андонов, който, както пише в 
статията, "на оня спят отнесе греховете и прок
лятието на осъдените босилеградчаии но ли

па Информбюрото, издържали дълго
годишни наказания на Голи оток". Ма въпроса 
ма твърде коректния съдия Янев с какво това 
доказва, авторът Димитров категорично каза: 
"Написаното е точно, това мога да подкрепя с 
доказателства, т.е. със свидетели, които съдия- 
та Иван Андонов разпитвал в предварителна 
процедура, а може би и съдил, както и с при
съди, които ще предоставя.”

"И аз искам да дойдат свидетели, както и да 
се предоставят доказателства, за да се узнае 
кой е виновен за тоя Голи оток”, каза Андонов 
по случаи казаното от Димитров.

Следващото гледаме на делото е насрочено 
за 26 март, когато сс очаква да се направи раз
пит на свидетели.

По всичко личи, че ще се наложи да се от
ворят страниците не само ма написаната, но и 
на "живата” история от тоя период. Делото 
предизвиква интерес сред тукашната общес
твеност и от гледна точка на предположения
та, Че целта на подсъдимите била тъкмо да се 
отворят досиетата от времето на Информбю
рото.

Босилеградска. За лро-е и

ппята
В.Б.

ДНЕС В ЛЕСКОВАЦ

ДОНОРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Бюрото за хуманитарни помощи приДнес в Лесковац 
Европейския съюз, в рамките на което програмите реализира 
организацията Лекари на света - Гърция, организира донорска 
конференция за Пчински, Ябланишки и Пиротски окръзи.

На конференцията ще се направи обзор на реализираните до 
сега хуманитарни помощи посредством организацията Лекари на 
света - Гърция и ще се приеме програма за следващите шест
месеца.

Да напомним, че димитровградският здравен дом от тази ор
ганизация получи донорство, с ломоща на което бе направена 
защита на покрива над старата част на сградата, подменена 
фасадата и мокрите възели вътре. Както ни осведоми д-р Милан 
Йовичич, управител на Здравния дом в Димитровград, който ще 
участва в работата на конференцията, очаква се Димитровград и 
този път да получи нови донации във вид на някои необходими 
апарати.В.Божилов

НОВ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР СЪЛЗА И СМЯХ ОТ СОФИЯ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА

СИЛНИ И ЗАТРОГВАЩИ 

"ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ"
* Драматизация на едноименния роман от Димитър Талев: Атанас Бояджиев и Христо 
Христов * Режисьор: Христо Христов * Художник: Борис Стойнов * Композитор: Виктрр 
Чучков

След миналогодишното представяне на драматизи- Вардарски е типичен представител на бо- 
рания роман "Железният светилник” от Димитър Та- | 
лев, на 15 февруари тази година димитровградската буден

рещата се интелигенция. Лазар Глаушев е 
: местен интелигент на Преспа, конто 

театрална публика отново се срещна с още една дра- въпреки личната си трагедия (бездетен) 
матизлцпя на втория от четирилогията роман на Д. осъзнава необходимостта от организирана 
Талев, относно драмата Преспанските камбани”. По- борба, чийто полъх се чувства във въздуха, но все още 
чти същият творчески екип на Новия драматичен теа- не е завладял хората. Борбата срещу османското иго е 
тър Сълзи и смях ’ от София с още по-убедителна 
сила и с голямо професионално и майсторско 
нение достави истинско удоволствие на жадната за 
театрални спектакли публика. "Преспанските камба
ни” отразяват и пресъздават епохата на национално 
събуждане в поробена Македония. Учителят Райко

За пълния успех в пресъздаването на атмосферата 
от края на XIX век допринася автентичнатаповече спонтанен револт срещу турските зулуми.

С особена сила е изваяна личността на Султана, рафия, както и музикалното оформление, 
типична

сценог-
изпъл- в което ехо-

патриархална македонска майка, грижеща се то на преспанските камбани отеква силно и вълну- 
единствено за благополучието и щастието на семей- ващо. Трагичната развръзка: обесването 
ството си. Обременена с редица предразсъдъци и със 
самочувствието на "чорбаджийка”, тя често създава 
КИШРДИ гягостна атмосфера, внушавайки неизбеж-
Щ1 костта на трагизма като орисия. Тук е и Дение извисява образа му до епичност. 

учителката Руменова, противовес на Сул- 
тана, чиито въжделения са в крещящ разрез 
С 110РЯДКМТС на тогавашната епоха. 

жвгШяШ Цялото действие

на учителя
Райко Вардарски съвсем не превръща драмата в тра
гедия. Самото държание и самосъзнание за неизбеж
ност от жертви в борбата за национално освобож-

Твърде внушителна и поразяваща е картината, в 
девойчето съобщава за трагичната гибелкоято 

мейството. '
на се-

се развива с едно пред- Струва ни се, че едва ли някой друг ще може толк- 
чувствие за трагична развръзка, която ста- ова внушително, с такава сила и обаяние да пресъз- 
ва неизбежност, впоследствие на стълкно- ДаДе периода на Възраждането, както това е направил 
вени интереси и стремежи на поробените Д- Талев в "Преспанските камбани”, 
македонци и агонизиращата турска власт. Актьорският екип се прояви като монолитен и зрял 
1 ова е яркият фон, на който още по-ярко се колектив, чиито поотделни изпълнения дълго - 
открояват изпреплетените лични съдби на помнят. Признателната дими тровградска публика 
героите. знагради членовете на гостуващия театър с бурни и

всички оорази са изградени пълнокрвно, продължителни ръкопляскания. 
защото едновременно в себе си носят 
бродетели, и лични слабости.

1Р Щ
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Стефан Николов
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• ИЗ МИНАЛОТО НА НАШИТЕ КРАИЩА

БЕСИ В ДОЛНА 

ЛЮБАТА?1: Старите гробове 
ват че тук някога

в местността Стойкова нива "каз- 
живеели хора от това племе

РСЗ евНТа На 1998 годнна' «окато с екип на Народния 
7 Враня пР‘шех»е археологически разкопки в мест-

кчзчх- „ к'Д"На ВгЮЛг "л"К КраП Преше"°- хората нп „о- 
» шТ°Ла (гРобн,ца) с останки от изгорени покойници, 

кои ю намерили в селото. Вниманието 
с необикновена

ПО ПОВОД 6(З-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (12)
НИ прнвлекоха два съда 

правоъгълна форма, които бяха пълни с 
се наМ!,ра на северната страна на селото в 

един малък гъсталак. Намерени са съдове с правилна пра
воъгълна форма, изработени ръчно, чисто дъно бе украсено с 
едри запетайки. Стените на съдовете бяха дебели около едни 
а високи около пет сантиметра. Един от тези съдове в единия 
ъгъл имаше малка преградка, докато в останалите - фигурк 
формата на чашки. Заедно със 
римски монети от трети век.

В НОВАТА СГРАДА НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
пенел. Некрополът

1 8 години след повторното й откриване гимназията е верифицирана *Предимствата и 
недостатъците на обучението в сградата на

Някои от многобройните материални ус
ловия, които й били наложени през есента иа 
1967 г. от комисия на Републиканския завод 
за образование от Белград (посочихме ги в 
миналия брой на вестника), гимназията в 
Босилеград изпълнила през учебната 1969/70 
г. Тъй като техническа комисия на Общин
ската скупщина забранила по-нататъшното 
ползване на старата гимназиална сграда, 
гимназията минала в новата сграда на ос
новното училище, а обучението е провежда
но в следобедните часове.

ОУ*Стандартно голям брой учениции с
съдовете са намерени и две

През учебната 1973/74 г. е проведена
ШОК ОТ Д. ЛЮБАТА анкета за материалното състояние и 

социалния произход на учениците. Според 
тази анкета 44Тези съдове внесоха известно объркване, понеже 

форма дотогава не
ученика били "добре 

ситуирани", 203 "средно ситуирани" и 70 
бедни. Сред гимназистите имало и 15 
ученика без родители.

такава
познавахме. Веднага потърсихме профе

сионална литература и в нея намерихме подобен съд. намерен 
през 50-те години на миналия век в околността на Щип. Обаче 
според преценки на академик Милутнн Гарашанин този съд 
бил от неолитната епоха, тоест

Когото става дума за социалния произход 
на учениците, най-многочислени били 
гимназистите от земеделски семейства 
(164), а най-малочислени - гимназистите от 
работнически семейства (64). 89 били 
учениците от чиновнически семейства.

от четвърти век преди новата 
ера. докато в нашия съд бяха намерени монети от втората 
половина на трети век от новата ера! Откъде е тази огромна 
разлика от почти четири хиляди години в два сходни съда?

Тоя въпрос ни заинтересува п започнахме внимателно да
грижат за прехраната си, което им отнемало 
време и отрицателно влияело върху успеха им в 
училището.

В сградата на основното училище гимназията е 
работила само 3 години.Към края на декември

търсим и четем чуждестранна литература, главно българска, 
надявайки се. че ще намерим отговор на въпроса. И точно през 
тези дни последва още един шок. Младеж от Долна Любата, 
Босилеградско, който живее във Враня, донесе в Музея 
няколко малки съда. които намерил в местността Стойкова

МИНИМУМ ИЗПЪЛНЕНИ 
УСЛОВИЯ ЗА - ВЕРИФИКАЦИЯ
Следователно гимназистите най-сетне по

лучили възможност да учат в изискваните светли 
и просторни стаи (13+1 но необ- р~ 
ходимост) и да имат кабинетно и 
обучение по отделни предмети, И 
както и да ползват зала : 
обучение но физкултура. С учеб- §

I\ ~I

ШР~яЯттТ.'у,
шните средства на гимназията са ^ 

обзаведени (адаптирани) кабине
тите по физика и химия, а по би
ология е използван кабинетът на 
основното училище. Гимназията 
ползвала и ученическа работил
ница, макар и недостатъчно обз
аведена. Новата училищна сг- |Ш 
рада имала водопровод и кама- м| 
лизация и била напълно електри- В 
фмцирана. а нейният двор заемал 
2 хектара площ.

Така че републиканският про
светен инспектор Слободии Рис- 
танович от Белград, след като 
извършил официална проверка, констатирал, че 
босилеградската гимназия с изпълнила пред-

Ш-:-ийя

3*1

И. Ш ■с

ят1 .ц!.']

ШШг.
В сградата на основното училище гимназията е 

работела от 1969 до 1972 г.БОГАТО И НЕИЗСЛЕДВАНО МИНАЛО: 
Центърът на с. Долна Любата

(Кози дол) в Долна Любата. Едип от тези съдове 
на оня от Ляник!?

1972 г. е завършен ремонтът на гимназиалната 
сграда, така че гимназистите отново почнали да 
учат в нея (преди обед). Ученическите секции тук 
разгърнали интензивна дейност, а драматичес- 
ката секция постигнала значителен успех на фес
тивал във Враня.

нива 
приличаше писания минимум условия за провеждане на 

обучението в I, II, III и 1Уклас. Затова Ристаноиич 
гимназията да бъде верифицирана.

ПРАВОЪГЪЛНИ СЪДОВЕ В 5 ГРОБА
предложил
понеже прел изтеклите 8 години тя работила 
иеиорифицирано(!?) средно училище.

I Гай-голям недостатък па работата па гпмпаз-
била

в Стойкова нива иВеднага на другия ден пристигнахме 
узнахме,че 
на половин некропола
откроиха седем гроба с правоъгълни конструкции 
урни Два гроба бяха по-плитки и без урни и конструкции, и 
пепелта от изгорен покойник бе положена в яма. В пет от 
седемте гроба имаше правоъгълни съдове, твърдо подобни 
тези от Ляник, само че бяха богато украсени с орнаменти 
(кръстове, запетайки, концентрични кръгове, правоъгълници 
и прочие). Установихме, че и този иекропол ( въз основа на 

Р с други римски съдове) датира от грети, съответно

като
булдозер, докато прокарвал селски път, прссек ьл 

с изгорените покойници. В профил се 
от кам ък и ЗЛАТНИ ГОДИНИ ЗА 

ГИМНАЗИЯТАИ сградата па основното училищепята
"втората смяна” (обучение и следобедните и 
вечерните часове) и липсата на възможнос 1 и-за 
дейността на секциите, както и краткото време шестдесетте и седемдесетте години на миналия

са били "златни години” за босилсградската

Наблюдавани от аспект на броя на учениците,
Н 1

между смелите, заради което гимназистите учили век 
в недостатъчно проветрени стаи. Освен тона гимназия. Както вече споменахме в миналотогпм-

пямала общежитие и продължение на сериала, след повторното откри
ване па гимназията ежегодният прилив на гимназ-

и по-нататък•назията 
столова
общината, така чс те продължавали да квартиру- 

къщитс па босилеградчаии и сами да се

з,з учениците от далечните села насравнение
четвърти век на новата ера.

Както това се случва често, тези 
колега от Пирот узнах, че и планините 

съдове, за които не е
Кълбото започна да се разплита.

пети бил изключително голям, защото това е 
на младите пок-дни в случайна среща с 

източно от Пирот са 
съобщавано, а които

време на масово школуване 
оления

ват в от Босилеградско. Броят на учениците е 
300 вече в началото на учебнатаБЕЗ УЧЕБНИ СРЕДСТВА ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
надхвърлил
1964/65 година (304 записани гимназисти), а през 
идната учебна година е направил един невероятно 
висок скок - в септември са записани 445 ученика. 
И в следващите 2 учебни години броят на гимназ- 

продължнл да расте - 463, респективно 482

намерени сходни 
датират от същия период.

че в ъв вече посочената местност в окол- 
, което означава,Веднага открихме,

нпетти на Шип е намерен и римски материал
и ;:,я съ;, може да е от римско време. а по от неолитната 

както и това, че в плашиш иа Западна България с< 
идентични некропола със същите правоъ

Въпреки усилията за подобряване на 
материалната база 
учебно-възпитателния процес,
и по-нататък имала много малко нагледни 

Използвал е 1

по
гимназиятаче петите 

ученика!
Оттук нататък броя т на учениците постепенно 

намалявал, но и по-иататък бил стандартно

епоха
и други учебни сродства, 
грамофон (по сръбски и чуждите езици), 1 
магнитофон, 1 епидиаскоп (по физика, 
химия, биология и география), 1 
радиоапарат, 1 телевизор и диафилми по 
история, география и биология. Училището 

имало нито едно учебно средство г/о

открити няколко 
г ълни с ъдове. казва, чекраища? Наукатав тезиКои са били тези хора |

голям: 409,407,364., 367,330....
- След/ш -племето БЕСИ.зова били хора от

( ('ле()//(/)

не е
български език!?

Булатович 
Враня)

Александър 
и кусгос в Народния музей Александър МЛАДЕНОВвън

(Авторът е археолог
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Петър ТАСЕВ ДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ КУРИОЗИ

МИКРОЦЯЛО - ВЪВ ВСЯКО
ОТНОШЕНИЕ

ЖИВЯЛА В 3 СТОЛЕТИЯ 
И 2 ХИЛЯДОЛЕТИЯ!

На 11 февруари 2002 г. на 104-годишна възраст почина 
Персмда Спасич, обикновена жена, тиха и мирна 
домакиня от Княжевац.
И кое е необикновеното, куридзиото в този скърбна вест? 
- ще попитат читателите. Та нали се знае, че някои хора 
са изкарали чак 162 години!

Все пак, освен че е скърбна, вестта е и куриозна. Персида 
Спасич е родена през далечната 1897 г., хванала е 
последните години на XIX век, живяла е през цялото XX 

изкарала 14 месеца в XXI век!

До изграждането па тос1 юлиноЙ<ата за чуж
дите па в ъглена та мина в Ракита през 1927 година, 
Дерекулът по е имал никакви пътни вр ъзки със 
западните си съседни раймш. Някогашните сел
ски пътища и в ършиш са водели от Потайници 
към Звопцп и Бабупппща. Другата важна п ътна 
връзка минавала през Тумба и Шилегарппк към 
Своге. Асфалтово то шосе, направено на мястото 
па някогашната тоеполнноЙш по долината па 
река Ерма. представлява нова качествена връзка 
па Дерокула с Димитровград и Пирот,т.е. с магис
тралния п ът Ниш - Софпя.т.с. европейския кори
дор № И).

са намерени в началото па 50-те години па ми
налия век, когао по време на аитиорозивпи акции 
в подножието па Асеново кале ишпкото пред
приятие "Ерозия” разкри минна яма. Водата, 
събрана в тази яма беше използвана, за да се 
направи чешмата край жн моста при вхора па
Блатъшиица в клисурата.

Това предположение за названието Дерекул се
останки от столетие и

Следователно тя е живяла в три века и две хилядолетия!
Иван Царибродски

потвърждава и от намерените 
някогашна крепост. Па Асеново кале съществу
ват останки от такава крепост, както и от сак- 
ралпи обекти. Преди това място се наричало Цар
ски дворове, днес - Дворове. Ясно е, че без големи 

причини, тези крепости не са 
‘С, с’Фос,т »» <У1»о толкова трудно

V Достъпно място. Останки от кре-
пости има и па Одоровското
кал°* 1'рп«и,,'с ,,а Влап,ка

! . -'у- Ж планина п па в ърха в Драговита.
, V. : 'Х', 4-^ И село Куса врана сз.ществу-

11:1 махала Едпкуле. И нейното 
име може да се тълкува по пя- 
колко начина. Според иредапие- 

• *,м*1 * -дъ'< то първите заселници и махала-
и‘Лг.ЙИ^л та построили седем къщи. ”Ед- 

^■$31 ди” на турски значи "седем”. По- 
■у'; Н “ ‘бум добно на това е названието Едди 

| Кулле в Солун, където на вре- 
] мето си бил заточен известният 
| Петко воЙюда от Родопите.
| Имената на останалите сели

ща в Дерекула имат славянско 
потекло и с относително леко да се 
проследи етнмологията им. Вучи 

дсл. Ясенов дел. Берни извор. Ракита. Искровци и 
Пресека са лесно разбираеми имена. За името 
Тръпски Одороици се предполага, че води потек
лото си от някои си Тодоровци. Новак Чирич 
смята, че произходът му е от румънското име 
Ходор (Ходоровци - (Х)одоровци). За присъствн- 
ето па власи, свидетелства и името Влашка план
ина.

В СРЯДА В 20:02 ЧАСА'•е '"5 IV,-'Г“

ТРОЕН КАЛЕНДАРСКИ 
ПАЛИНДРОМг

О Време иа двойката и нулата: 20.02/20. 02. 2002

В сряда вечерта се случи хилядолетен математически 
куриоз в броенето иа часовете, минутите, датите (дните) 
и годините. Тогава беше формиран редкият троен 
календарски палиндром 20:02, 20. 02. 2002, който се 
чете еднакво и напред, и назад.| ш

№.

щтшт
Пресека

Няма съмнение, чс названието Дерекул за този 
краЙе от турски произход. (Доре - пролом, а кула 
- крепост). Във връзка с тълкуването па зова 
название съществуват дилеми, защото едни пред
полагат, че самите отвесни степи в пролома - 
дерето - приличат на високи кули. а други, че там 
наистина са били строени кули. от конто е могло
да се контролира преминаването през дерето. Професорът по математика в британския университет 

Нотингам Джон Кремона казва, че предходното такова 
съвпадение се е случило в 11часа и 11 минути на 11 
ноември 1111 г., а следващият троен календарски 
палиндром ще се случи в 21 часа и 12 минути на 21 
декември 2112 г.
Според Бернард фон Стенгъл, професор по математика в 
лондонския Икономически факултет, през XXI век ще 
има много палиндроми дата-година, но само през месец 
февруари.

"Мисля, че този куриоз е много интересен, защото 
насърчава хората да си играят с числата", казва 
професор Стенгъл.

Второто предположение е по-вероятно, 
някога е минавала иаЙ За тази, в географско отношение малка об

ласт. все по-рядко се използва турското име Де
рекул, защото административното разделение 
през различните периоди и в различни държави 
(Турция. България, Сърбия, т.е. Югославия) рас- 
цепмха това понятие па Тръпски, Пнротскн, 
3войски или Лужншпкп край.Без оглед па това. в 
географско, икономическо, дори и в етническо 
отношение, гази област представлява едно мнк-

защото през този пролом 
важната връзка на Лужница сТръи. Самата кон
фигурация па терена представлявала голяма по
тенциална опасност за пътниците, поради което 
се налагало да се строят обекти - кули или кре
пости, откъдето да им се предлагат помощ и 
защита. Това предположение се подкрепя и от
факта, че е трябвало да се охраняват и златните 
находища на Власина и планината РуЙ каквито е

НаЙ-ювите роцяло.имало там през средните векове, 
доказателства за съществуването па такива мини -Слсува-

Водоравно: 1. Илия (гальовно). 4. Отнасящ се до апаратура. 12.
Уреди за откриване на предмет с помощта па радиовълни. 14. 1 и 23
буква в азбуката. 15. Длъжността, поета от актьора на сцената. 16.
Модел италиански цигулки. 17. Сярна киселина с азотен триокис. 18.
Кръвоносни съдове. 19. Растение, съдържащо кофеин. 20. Драган
Марков. 22. Женско име. 23. Волята на избирателите. 24. Страдаща от
херния. 27. Положителен отговор. 28. Дъсчена колиба. 30. Тих, спокоен.
•31. Популярен газиран сок. 33. Къп/а за отдих. 34. Идоли (син.). 35.
Доктор (съкр.). 37. Нефтена индустрия на Сърбия (съкр). 38. Краимор-

гръцки туристически град. 39. Вид награда, която се получава наски
някои спортни, културни и др. прояви и пр. 41. 11 и 9 буква в азбуката. 
42. Хърватската нефтена индустрия. 43. Лекарство срещу главоболие.

Отвесно: 1. Река в Югоизточна Азия. 2. Българско женско име. 3. 
Средиземноморски град в Турция. 4. Армян (гальовно). 5. Автознак за 
Пирот. 6. Мюсюлманско мъжко име. 7. Представител на древен 
мексикански народ. 8. Който има белези на урод. 9. Вечнозелен храст 
със силен дъх. 10. Вечнозелено дърво. 11. Ненад Янкович. 13. Коне 
(поет.). 17. Името на актрисата Вуд. 19. Популярното название 
зданието, което известен и заможен белградчаиин от миналото е 
завещал на своя град. 21. Манастир край Деенотовиц. 23. Ванилия 
(сръб.). 25. Иван Марков. 26. Именит, прославен. 28. Симеон (гальовно). 
29. Шахматен клуб (съкр.). 31, Суха (сръб.). 32. Името 
Хепбърп. 34. Фестивален град във Франция. 36. Госпожица (англ.). 38. 
11 и 9 буква в азбуката. 39. Петър Тасев. 40. Един предлог.

34 35 36 37& ' зе
38----------- 39 41

38 38
на 42 43

&

на актрисата
Решениет,. . , п ™ кръстословицата 99 - Водоравно: 1. Плаж. 4. Марич. 10. АР.К. 11. Корал. 12. Сапа. 14. 

77 аТи 1&Мирис. 17. Долап. 18. Камари. 19. УП. 21. Тил 22. Париж. 23. Лимон. 25. "Ряпид". 26. Ар. 
2/. Лек. 28. Колан. 29. Ат. 30. Мор. 31. "Кодак“. 32. Опит. 34. Еталон. 36. Елена. 37. Рикошет. 38. Скала
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СПОРТ © СПОРТ РЕШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ 
СЪЮЗ НА СПОРТНИТЕ РИБАРИ

АТЛЕТИКА РАЗРЕШЕН МИТА ЗА 
2002 Г. - 1500 

ДИНАРА

ДЖОРЖЕ ГОГОВ ЩЕ СЕ 
СЪСТЕЗАВА ЗА "ЛЕВСКИ"

Н‘™7"ерспективн,|ят млаД спортист в Димитровградска община 
през -001 година Джордже Гогов тези дни подписа договор 
Левски от София. Момчето щ В: За димитровградските рибари цената е 

висока
и с АК

с двойна регистрация, т.е. ще се 
• състезава както и досега и за димитровградския АК "Железни

чар . .

с с
В димитровградската организация на спорт

ните рибари ' Нишава” неотдавна започнаха да
дават разрешения за риболов за 2002 година Колко разрешения ще им трябват? Група

Съответните органи на Рсубликанскня съюз 
спортните рибари са решили тазгодишните

Съгласие,, младият димитровградски атлет да стане член и на АК
Левски даде и Атлетическият съюз на Югославия.

ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

ГОСТИТЕ ПО-ПОДГОТВЕНИ
•К Балкански" - ФК Йединство" (Бела паланка) 1 : 2 (0

на
мата от 1500 динара могат да платят на 5 вноски. 

Ако съответните републикански органиразрешения да струват 1500 динара за рибари 
18 до 65-годишна възраст (сениори),600 динара за 
рибари между 14 и 18 години и по-възрастни от Уважат иско на общинската организация на ри- 
65-год..шна възраст, и 2<Ю динара за жени и деца баРнте- езсРата Сават 1 » Сават 2 в Забър- 
до 14 години. дието да се обявят за затворени води, тогава за 

ловене на риба в тях членовете на "Нишава” ще 
трябва да имат специално разрешение. В случай, 
че имат само разрешението от 1500 динара, те ще 
могат да ловят риба единствено в Нишава и ри
бовъдните води на територията на Сърбия (без 
покрайнините), които са обявени за отворени, но 
не и в езерата в Забърдисто.

Кога ще се вземе окончателно решение за ста
тута на "Сават 1” и ”Сават 2”, засега не може да

Що сс отнася до цената на разрешенията за 
риболов, димитровградските почитатели на тази 
спортно-възстановителна дейност главно казват, 
че е висока: ”В нашата

Димитровград, 17 февруари 2002 г. СЦ "Парк" зрители - 
100. Главен съдия — Драган Гюров от Димитровград. Голмайстори: 
С Васов в 49 минута за "Балкански”, а Цветкович в 47 и 85 за 
"Йединство”.

ФК ’ Балкански”: Соколов, Панайогович, Стоянов. В. Пейчев, 
Марков, М. Пейчев, Миялковпч. Станков, Гюров, Митов и С. Ва- 

Играха още: Е. Иванов, Йованович, Тодоров, Цонков, Б. Ива
нов и Стратмев.

ФК ’ Йединство”: Пешпч. Златковпч. А. Велковнч, Стоянович, 
Стаменкович, Дурмпшевнч, Маннч, Цветкович. Н. Велковнч, Тос- 

Андреич. Играха още: Живпч. Ранджеловнч и Джорждевич.
В първия си контролен мач отборът на "Балкански” премери 

силите си с белопаланското Йединство”. Гостите бяха по-под- 
готвен отбор и май с основание оповестяват щурм към първото 
място напролет.

Зрителите имаха възможност да видят три прекрасни попа
дения. Най-хубавия гол дадоха домакините - шутът на Саша Васов 
завърши в самия ъгъл на вратата на гостите.

около

среда заплатите на по- 
вечето от заетите са мизерни. От друга страна, 
нямаме щедри рибовъдни води, каквито имат 
много други среди”, изтъкват те.

На димитровградските рибари-сениори поло
жението донякъде се облекчава от факта, че су-

сов.
сс каже.

ОТ ПРОГРАМАТА НА ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО ВИДЛИЧ В 
ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2002 Г.

кич и

ПРОЕКТ ЗА 
ЛОВНО-СТОПАНСКА 

©СНОВА НА
РЕЗЕРВАТИТЕ шШАХМАТ: НА ТУРНИРА ЗАРЕЗОЯ 2002 

В ПИРОТ

НАКОВИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

Първична цел на дпмитров- бележат мерки- Т 
градското сдружение на ловците те, които ще се 
"Видлич” през 2002 г. ще е взра- провеждат в бъ- 2
ботката на проект за ловно-сто- де ще с цел уве- 
панска основа на ловните резер- личаване и раз

нообразяването 
на фауната в този

:\:'л

В близко бъдеще в Попов дол би трябвало да ги 
има повечевати в Димитровградско.

Всъщност по силата на законат.г. в Пирот бе проведен традицион- 
Зарезоя 2002”. Спортната проява бе ор-

В събота на 16 февруари 
ният шахматен турнир 
ганизирана от ШК Пирот ’.

Най-успешни шахматисти от Димитровград на този турнир 
бяха младата и талантлива А нита Накова и нейният баща Иван.

"Балкан”.

сдружението е длъжно да израбо- край н пр. 
ти такъв проект, за които са необ
ходими немалки средства. От ком-

Според предварителните пла
нове, в този резерват, конто е из
точник на определени приходи на 
сдружението, ще се пуснат повече 
диви свине. В момента ги има 4.

През тази година ще се работи 
върху тази цел, но пълната реали
зация на идеята се очаква да стане 
през следващата година.

Проектът ще се отнася за пе
риода от 2002 г. до 2012 г.

През тази година в сдружение
то "Видлич” ще работят и върху

петентните в организацията узна
ваме, че те ще настояват да съ-И двамата бяха наградени с вечеря в хотел 

Петър Гигов получи награда като най-възрастен участник в
разширяването на изградения пре-берат парите от собствени изто

чници, но разчитат и на помощ от ди няколко години резерват за обу
чение на ловни кучета в местност-турнира. спонсори, местната самоуправа н 

т.н. та Попов дол, недалеч от хълма
В проекта между другото ще Козарнца. 

бъде анализирано каква дивеч в 
момента има в ловните резервати 
в Димитровградско, ще се прецени 
числеността й, след това ще се па-

ДЕСЕТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ШК 
ЦАРИБРОД

Б. Д.

На 2 март 2002 г. се навършват 40 
ТЪЖНИ ДНИ от преждевременната смърт 
на нашия мил баща, тъст и дядо

ВАСИЛ МАРИНКОВ 
професор по философия в 

димитровградската гимназия
Времето минава, но то никога няма да 

заличи спомена
щина, искреност и обич. Вечно ще живееш 
в сърцата ни.

Не можахме да те защитим от смъртта, но ще те защитим 
от забравата.

ИГИЧ ВМЕСТО АЛЕКСОВ
На 15 февруари 2002 г. се пронеде годишно - наборно събрание 

ШК "Цариброд”, най-успешен димитровградски спортен 
колектив през последните три гадни. Членовете на скупщината 

клуба единодушно приеха отнета за работата през мипал.ча 
година, както и отне та за десетгодишната му дейност. Приет .е

ФИ1ТфстТН^вта1»яряботята на отбора за т.г. бе приета с определени
допълнения.

ФУТБОЛ

БАЛКАНСКИ 
ЩЕ СЕ

подгоговя в
ГАМЗИГРАДСКА

БАНЯ

на

за теб, за твоята чове-нн

Опечалени: дъщеря Даниела, зет Славиша и внук Стефанмандат бе избран 
в Нишкия

на клуба с четиригодишен
сръбски език и литература

шахматист, е и регион-
За нои председател 

Горан Игин, абсолвент по 
филологически факултет, който освен че е 

шахматен рефер.

На 2 март 2002 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 
на нашия скъп син, съпруг и баща

ВАСИЛ МАРИНКОВ 
професор по философия в 

димитровградската гимназия

Осемнадесет футболис- 
ФК "Балкански”, ста-а лен За членове

........
ти на
рши треньорът им и дома
кинът на отбора днес зами
нават за Гамзиградска баня, 
където ще пребивават па

За секретар на
съветна Управителния 

Наков, Синиша 
Владян Игин. В състава ма този орган 

клуба.

На тази дата в 11 часа на димит
ровградските гробища ще дадем 
хида. Каним близки и познати да ни

пани
касекретарят

На поста председател на скупщина I,. клуба и по-иататък щспа седемдневни подготовки в 
рамките па вторач а фаза на 
приготовленията за про
летния полуссзои в НФЗ.

Отборът на 
ски” там ще изиграе 3-4 ко
нтролни мача с отбори от 
Зайчар.

придружат.
Безмерно тъжни са ни дните без теб, 

жииот е немислим безс Младен Найденов. бе избран Младен 
клуба. Членове на този съвет

съветМадзирателпия защото нашият 
твоята обич, грижа, доброто и трудолю
бие. Благодарим ти за всичко. Твоята добрина вечно що бъде 

благородните ти дела ще ни бъдат пътеводител

нпЗя председател
Алоксов, досегашен председател 
са още Нора Андрин и Владяна С,'>я" Горан Игин напрани

В края па събранието попият прдоад « ^ исмсптп. На
к()йто -Р—т— ^ГГ;койтослсддн.лг„г<Гпи

челния мост, Игич

на
"Бнлкан-

в сърцата ни, а 
в живота.

Преждевременната смърт те отне безмилостно, ноти винаги 
сърца. Поклон пред светлата ти памет!жест,

предишния иредседа I ел 
ръководене на клуба реши да сс 
подари ценна книга.

ще живееш в нашите
отегли от д. с. и син СашаВочно скърбящи: майка Добрила, съпруга Динка

Д. с.



АМАН ОТ ТЕКВИЯ 
ПОМОЩНИЦИ!

- Чул ли си, Манчо, онуя народну: Боже, пази ме от ириятелье, 
а от неприятельете сам че се пазил*! - приде ми у петак на 
иазарат Денча от Борово.

- Чул съм, ама съм чул и това дека кига ти ириятель приде 
"Помага Бог!" и те пита за здравлье! - реко я отипърво ти каже 

сви у дзадиье време ватите да мудрую.
- Прощавай, Манчо, ама реко си да не те питуием кико си, 

оти зиайем че речеш "добре съм", а тува онядън йедън 
дека доктурат що прегледуйе главе му казал; Ако ти дънъска 
некой каже дека йе добре, да га пратиш при мене -

- А доктурат добре ли йе? - питам га я.
- Знам ли, требе да йе добре!- Защо питаш?
- Само тека! Да знам!
- Знайеш ли защо те пита за народнуту с приятельете и 

неприятельете?
- Щом си намислил, че кажеш!
- Млого се бре, Манчо, у дзаднье време накотише приятелье

ми рече

що сякаю да ми помогну-
- За кво да ти поллогну?
- За све! Еве остадо без работу, йоще не съм отпущен, ама с 

године не работимо и динар не ни плачаю. Среча ме йедън текъв 
ириятель, знайе ми мукуту и ни две, ни три, право та кулле у 
очи:

на плувци, от които 
единият (той) плува с 
вързани крака и ръце.

моля. т& -чоклчтмр
Чудесно, г-н 
Милошевич! Сега имаш 
прекрасна възможност 
да разбереш 
собствената си 
пропагандна демагогия 
за равноправието: 
всички (ще) сте 
равноправни, но само 
моите (ще) "плуват" с 
развързани ръце и 
крака.

ХАГСКА ХРОНИКА "Слушай, Денчо, това с твокрту работу може да се опрайи, ама 
и ти требе нещо да напрайиш?"

"Кво да напрайим, малко ли затварамо 
вабрикуту, малко ли се карамо те тия прав, те ония крив, малко 
ли дзебомо по улицете, окамо и свиракамо и не знам кикво не 
праимо само да се промени. И промени ли се, а?" - питуйем га

Съпругата на един полицай е 
озадачена:

- Защо слагаш заглушител на 
пистолета си?

- Днес ще работя на частно...
* * *

Преди повече от 10 г. 
Слободан Милошевич 
отхвърли проекта, 
символично наречен 
Хагска Югославия. 
Затова сега "куса" - 
хагска правда.

* * *

капийете на

я.
"Па не може да се промени кига си се свързал с лъжци и 

крадци!
"Айде кажи ми койи дънъска не лъжу - обърну се нещо у 

мене. - Не видиш ли дека йе зорат додека се натъкме, а после 
гледаю свойи да наместе!" - ядоса се я.

"Съгашньите несу кико предишньите_"
"И предишньите думаоше тека!"
"Видиш ли, предишньите нече да даду телевизиюту да не 

може на народ да се каже кво се прайи_"
"Първо и първо - нищо не се прайи, а второ-затова ли търчу 
Пирот?"

"Пирочанье им даваю да орате и да кажу на народ истину!"
"Значи пирочанье им помагаю?"
"Помагаю им_"
"Слушай бре, байе, да ти онодем я теквуя помощ - кига оче 

на све да туре руку. От теквия приятелье - аман!"_
"А кво че кажеш за тия що су се събрали ония дън и 

расправляю кико да се помогне на народ?" - цъвну он.
"Тия що несу у никакву партию, а от некикве невладине 

организауийе-"
"На койега Владу?" - прайим се да га не разбирам.
"Ама тия що несу от власту„"
"Па ако несу от власту, защо навърчаю водуту на ньойну 

водени цу?!"
"Оти тая влас нейе ко онуя влас"_
"Море слушай, бре, свак гледа свойта ребра А да 

йоще - писнуло ми йе от политику. Сретнеш 
сакаш по човечкьи да си пооратиш, а он навърча къмто поли
тику. Мене ми се чини дека га докарамо до това дередже 
млого се накотише политиканти_"

"Е теквоя йе време дошло!"_
Времето си йе време, ама сви се прайе паметни и сви ужкьим 

бистре политику, а они йоще повече муте водуту!"
- Е тува, Манчо, он пуну на нос, дочу ли или не дочу, ама ми 

се учини кока рече "После че видиш!" и си отиде.
Аенчо, я вечимка не знам кво има да се види: видомо и 

войне, и оплячкан народ, и глад, и немотию, наслушамо се 
опашате лъже, разбрамо и за кражбе_ Само не знайемо кига 
све това че свърши и кига че почнемо да живейемо 
народ,.

- Я мислим, Манчо, кига нестану толкова приятелье..

Професор по гинекология 
изпитвал студен!'. Въведена би
ла една бременна и студентът я
преглеждал.

- Какви тонове и шумове ус
тановихте? - попитал професо
рът.

В Хага трибуналът съди 
Милошевич, а 
Милошевич съди НАТО. 
За съжаление, ние 
бяхме наказани много 
преди тях.

к. г.
ПО-ЕВТИНО

След като цената на 
питейната вода и 
канализацията се 
увеличи драстично, а 
погребалните услуги 
останаха на същото 
ниво, един 
димитровградчанин 
коментира:

- Значи излиза, че 
по-евтино е да умреш, 
отколкото да живееш!

- Чух сърдечните тонове на 
детето.

- Друго?
- Чух сърдечните тонове на 

майката.
* * * по

Харесва ми хагската 
"героична" борба на С. 
М. срещу НАТО, Запада 
и Новия световен ред. 
Защото я води без нас! 

* * *

- Друго? - питал по-нататък 
• професорът, очаквайки отго

вор за шума на пъпната връв.
. - Чух... Ами... чух и сърдеч
ните тонове на бащата...

- На бащата? Невъзможно!
- Възможно с, професоре... 

Аз съм бащата! С.М. сравни хагския 
процес със състезание А.Т.

АСЕНР Само "Донкафе"I ти кажем
се с приятеля,
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