
ШШШШШЯШ Уи'188м 0350 8838ьт>№геМо :
, || о

| ° % ° 
, § § 1 
й т а о I о сг а

: щ-'

§ ? 9
м Ц)

::
‘Я ч!1!М* 

“ 8 |

ш у:
1§з

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ [ Ш;
^шш11 *

II; ШОДИНОТШ1Г* Брой 1887 * 8 март 2002 г. * Цена 10 динара т&
V*.. • • • • »1

ОТ КАБИНЕТА НА ДЖУКАНОВИЧ СТАНОВИЩЕ НА СРЪБСКИЯ ПРЕМИЕР 
ЗОРАН ДЖИНДЖИЧКОЩУНИЦА И ЛАБУС 

РАЗГОВАРЯЛИ С ЧЕРНОГОРСКИ
ФУНКЦИОНЕРИ

СЪРБИЯ НЕ СЕ НУЖДАЕ 
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ 

ИЗБОРИ
В началото *Живее се тежко, но хората знаят, че това е последица 

от наследеното положение, а не от сегашната политика
на седмицата в 

Подгорица (най-вероятно във 
вилата ’Горица”) се проведе

Премиерът на Сърбия Зоран 
Джинджнч заяви, че не е необхо
димо да бъдат разписани преждев
ременни избори в Сърбия и че то
ва зависи от мнозинството в пар
ламента.

среща на югославския президе
нт Воислав Кощуница и през
идента на Черна гора Мило 
Джуканович.

В официалното съобщение 
от кабинета на черногорския 
президент се казва, че в разго
ворите участвали и съюзният 
вицепремиер Миролюб Лабус, 
премиерът на Черна гора Фи
лип Вуянович и черногорският 
финансов министър Мирослав 
Иванишевич.

Срещата е организирана в 
рамките на диалога за уреждане 
на отношенията на Черна гора и 
Сърбия, задвижен от висшия 
представител на ЕС Хавиер Со- 
лана, съобщи кабинетът на 
Джуканович. В продължителен 
и откровен разговор и в атмос
фера на пълно доверие са обме
нени мненията за възможните

” В обратен случай нашето 
правителство би било първото 
правителство в историята с мноз
инство в парламента, 
равило такова нещо”, заяви Джи- 
нджич в интервю за нишкия все
кидневник ”Народне иовнне”.

”От друга страна, в общест
вото не виждам съпротива на по
литиката, която водим ние”, каза 
премиерът и допълни, че по не
гово мнение мнозинство от хората 
подкрепят реформите. ” Живее се ,•

което е нап-

ЩЕ СЕ ДОГОВОРЯТ ЛИ СКОРО:
Кощуница и Джуканович

На въпроса мисли ли, че 
Радован Караджич ще се 
предаде на силите на 
СФОР Джинджич 
отговори кратко: 
"Съмнявам се!"

евентуалния договор за урежда
не на взаимните отношения, при 
уважаване на общите и спе
цифични интереси на всички 
участници в този процес. Дого
ворено е разговорите да продъл
жат, посочва се в съобщението.

СЪЮЗНИЯТ ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА СЪДБАТА НА 
ФЕДЕРАЦИЯТА

НЕ БИВА ДА ИЗПУСКАМЕ 
ТОЗИ ШАНС

институционални и икономиче
ски решения, които биха могли 
да представляват основа за

тежко, но хората знаят, че това е 
последица от наследеното поло- 

1е, а не от сегашната поли-жени
тика.

Във връзка с мненията, според 
конто Законът за данъка върху

Подпредседателят на съюзното правителство Миролюб Лабус по
сочи, че к ъм края па тази седмица ще продължат разговорите за рсдс- 
финиране на отношенията в югославската федерация, като прецени, че екстранрофита се прилагал селек- 
има шанс за доближаване па становищата на Сърбия и Черна гора, тивно, Джинджнч беше кате

горичен: всички, които комисията

ВЪВ ВТОРНИК В ХАГА

ПОЖАР В СГРАДАТА НА 
ТРИБУНАЛА

който нс трябва да се изпусне.
-Очаквам към края на седмицата да проведем още едно съвместно 

заседание, каза Лабус пред журналистите.
Той потвърди, че е постигнато пълно съгласие в делегацията на 

Сърбия относно пизията за б ъдещите отношения във федерацията, но 
че остапа да се види какво е становището на Черна гора.

- Аз виждам, че има възможност за съгласуване. Този шанс не бива за да нс се получи впечатлението,
че се прилагат политически крит
ерии”, каза Джинджич.

”Доколкото някой нс е вклю
чен в листата, а е трябвало да бъде

е включила в листата си непре
менно ще трябва да платят този
данък.

”Нс исках да се меся в това и 
нс зная кой е в тази листа именно

да изпускаме, каза Лабус.
Ма въпроса има ли конкретни планове за решаване на кр|

Лабус отговори, че ”в игра
гзата в

федерация, вицепремиерът 
са няколко опции” без да посочва подробности.

- Ил този етап на разговорите приказките за опциите могат само да

==гагд=
1 1 канският премиер.

югославската

включен в пея, тогава комисията е 
извършила углавно дело, за което

щенията в ън федерацията.

В ТЮТЮНЕВАТА 
ФАБРИКА В НИШ

20
т за вторник включително 

процеса срещу Слободан МИЛИОНА 

ЕВРО ЗА 
НОВА 

ТЕХНОЛОГИЯ

Разглеждането на пет дела, насрочени
г;илРоаГ:ичГГоГоГнГмИ;:,утИ преди това о сградата на 

трибунал избухна пожар, поради което бяха евакуирани 
всички и провъзгласена 24-часова пауза. 

ОгнеборЦите бързо локализираха пожара, избухнал 
сградата на Трибунала.

искането на Милошевич за временно

в

йХагския
на втория

етаж в
Съдебният съвет отхвърли

освобождаване.
Плодължи гледането на делата пред Трибунала. (стр. 5)
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ЮГОСЛАВИЯ И СЪСЕДИТЕ ЮГОСЛАВСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕ
ГАЦИЯ СЕ ЗАВЪРНА ОТ ЛИБИЯ

ХЪРВАТСКИЯТ ВИЦЕПРЕМИЕР СЛАВКО 
ЛИНИЧ В БЕЛГРАД ПОДПИСАН Е 

ПРОТОКОЛ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА 

ТЪРГОВИЯТА И ВИЗОВИЯ 

РЕЖИМ
Посещението си п Либийска- когашна СФРЮ и Либия. Той 

съюзният каза, че югославската дслега- 
н|)смнс|) Драгзина Пешия ире- ция получила уверявания, че 
цени като твърде важно и при реализация на определена 
полезно, защото на най-високо процедура, в най-скоро време 
равнище бил подписан Про- може да се очаква югославските 
токол за бъдещето сътрудни- фирми да си получат парите, 
честно между двете държави и които им дължи Либия и че съ- 
разгопаряио но редица важни беседницигс му изразили пълно

разбирателство югославският 
Премиерът подчерта, че е ли- дълг към Либия да се третира и 

бий ските си събеседници е раз- реши но адекватен начин, 
говарял за бъдещото икономи
ческо сътрудничество между ви, че в Либия е разговарял от
даете страни и за финансовите носно проектите за изграждане 
отношения е оглед на финан- на железопътни линии в Либия, 
совите ангажименти между ня- след това на пътища, включи-

До началоГо на лятото Югославия н Хърватско би трябвало да 
парафират договора за свободна търговия, а цял кун спогодби за 
икономическо сътрудничество между двете страни би трябвало да 
бъдат подписани до есента. Тона във вторник в Белград заявиха 
съюзният вицепремиер Мнролюб Лабус и подпредседателят на 
хърватското правителство Славко Лнпнч.

По думите па хърватския вицепремиер Липнч и въпросът за 
либерализацията на визовия режим, както за бизнесмените, така и ' 
за гражданите, би трябвало да бъде решен най-късно до есента.

Тон също така заяви, че на срещата е представителите на югос
лавското правителство било разговаряно и за "участието на двете 
страни в приватизацията, и то без бремето* за нрз.щанс на ня
когашното имущество".

По време на разговорите, конто Лабус оцени като "градивни, 
конкретни и приятни", бнлн засегнати н въпросите за правата на 
завърналите се в Хърватско избягали па времето сн сърби.

По думите на Линич това не е проблем, в случай че е подаден иск
мнозина не са подали

та джамахирпя

ДОВОЛЕН ОТ ВИЗИТАТА СИ В 
ЛИБИЯ:

Драгиша Пешич

телно и международни магис- 
част на света.проекти. трал и в тази 

Разговаряно било също така и 
за изграждането на водоснаб
дителни проекти, проекти в сел
ското стопанство, туризма и ту-

Югославският премиер зая-

ристичсската инфраструктура в 
Либийската джамахирия.

за възстановяване на тези права, по че 
такива искове". Тон изрази увереността сн, че хърватското пра
вителство ще допусне продажба на жилищата "при някогашните 
условия", така че всички, конто искат да живеят в Хърватско, ще 
имат еднакви права, както н хърватските граждани.

БОСИЛЕГРАД

ПОСЕЩЕНИЕ НА 
ВАРНЕНСКИЯ 

МИТРОПОЛИТ КИРИЛ ПОСОЛСТВО В БЕЛГРАД

БОСИЛЕГРАДСКИЯТ 
КМЕТ ПОСЕТИ 

БЪЛГАРСКОТО
СВИЛАНОВИЧ ПОСЕТИ РЕПУБЛИКА 

СРЪБСКА
По повод националния празник на България 3 

март - освобождението на страната от турското 
робство, Гиналия петък българският посланик в 
Югославия Яни Милчаков организира малко тър
жество в посолството в Белград. На тържеството 
присъства и кметът на Боснлеградска община 
Владимир Захариев. Освен е българския посланик 
Захариев се срещна и е генералния секретар на 
посолството Васил Василев.

Захариев заяви, че е бил изключително сър
дечно приет от българските дипломати и че е от
правил покана към посланика да посети Босиле
град на "един пазарен ден” и чрез пряк контакт и 
разговор е босилеградчани да се запознае е техн
ите проблеми.

В Босилеград в събота пребивава варненският 
митрополит Кирил. След срещата си е босиле- 
градскнтс свещеници от черквата "Света Бого
родица” митрополит Кирил се срещна и с претсе- 
датсля на МО Горан Стоянов. На срещата бяха 
водени разговори за евентуално сътрудничество 
между варненската митрополия и Боснлеградска 
община. Митрополит Кирил дари пет книги 
"Библия за деца” на босилеградското основно 
училище. След крДткия си престой в Босилеград 
митрополит Кирил продължи пътуването си към 
Враня, за да се срещне с господин Пахомш! от 
вранянската епархия.

Последната дсстинацпя на митрополит Кирил 
с бил манастирът " Прохор Пчински”.

ПРЕЗ МАРТ ЩЕ 
РАТФИЦИРАМЕ 

ДЕЙТЪНСКИЯ ДОГОВОР
* Очаква се югославското правителство да открие кон
сулство в Банялука

Шефът иа югославската дипломация Горан Свилановнч преби
вава във вторник в Банялука, където се срещна с премиера на 
Република Сръбска Младен Иванич, а след това и с президента и 
вицепрезидента на РС Мпрко Шаровпч п Драган Чавич, с пред- 
саедателя на Скупщината на РС Драган Калннич и сръбския член 
на Председателството на Босна п Херцеговина Живко Радишич.

След разговорите си с премиера Иванич югославският външен 
министър оповести, че "до края на март югославският парламент 
ще ратифицира Дсйтънското споразумение”.

По този начин югославските власти ще покажат, че уважават ннтс- 
грнтета п суверенитета на БиХ, каза министър Свилановнч като 
отхвърли всички спекули във връзка с топа, че пластите в Сърбия и 
Република Сръбски ”се надяват за разделянето на БиХ”.

К. Велинова К. В.

КРЕМЪЛ СТРОИ СУПЕРЛУКСОЗНА 
РЕЗИДЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРСКОТО 

КРАЙБРЕЖИЕ

I 0ЖШ0ТЙ/1ГЖг.
ПУТИН ВДИГА ПАЛАТ В НЕСЕБЪР

* Комплексът е с хотел, нощен бар и зали за спорт, ще се охранява зорко

Администрацията на руския президент Влади- две крила с модерно обзавеждане, 
мир Путнн ще строи суперлуксозиа резиденция 
Несебър. Това съобщи кметът иа 
Николай Трифонов, който получил 
Кремъл. Емисари иа руския президент

ресторант, но
щен бар, кафе-аперитив. Ще има и зали за спорт, 

морския град Предвижда се строга охрана на резиденцията, 
писмо от Кметът Николай Трифонов също имал идеи, 

вече ог- които ще предложи на руснаците. Общинският 
ледали най-подходящите места за резиденцията, съоет до седмица ще парафира писмото, съобщи 
Те дори набелязали няколко терена. Суперлук- Трифонов, 
озният комплекс ще включва хотелска част от

"Стандарт"

ОЛИМПИЙЦИТЕ 
ПОДАРИХА 
КАУБОЙ НА 
ПРЕЗИДЕНТА

Горан Свиланович и Младен Иванич

- Тесните връзки между РС п СРЮ, конто 
иптсгритста па БиХ, се подразбират, подчерта 1пеф'ьт па югославската 
дипломация.

Премиерът Иванич заяви пред журналистите, че Правителството н 
политическите партии и РС ”
Конституционния съд па БиХ

няма да павреждат
Сувенир каубой подари 
на президента Георги 
Първанов бронзовата 
медалистка Ирина 
Никулчина. Държавният 
глава събра всички 
олимпийци в 
Президентството и им 
връчи почетни плакети. 
Банско посрещна с 
фойерверки и хора на 
площада съгражданката 
си Ирина Никулчина.

са готови да приложат решението па 
за учрсдителността на народите на 

цялата територия и че това решение трябва да се приеме в Скупщината 
на РС, по не и чрез каквото и да било налагане”.

Той добави, че политическите фактори в Република Сръбска прие
мат БиХ като своя държава, по те същевременно 
пане па позицията си на сититст, която им е осигурена с мирното 
споразумение в Дсйтъп.

Министър Спилапоппч потвърди, че югославското правителство се 
готви в най-скоро време да открие консулство в Банялука.

настояват и за опаз-

"Стандарт"



ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ НА ПАРЛАМЕНТА НА 
КОСМЕТ

8 март 2002___________

СЛЕД УЧРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОСМЕТ- 
СКИЯ ПАРЛАМЕНТ

О
НЕБОЙША ЧОВИЧ:

ПЕТНА В 
БИОГРАФИЯТА 
НА РЕДЖЕГШ

ИЗБРАНИ
ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМИЕР 

И 9 МИНИСТРИ

СРЪБСКАТА КОАЛИЦИЯ Е 

НЕУДОВЛЕТВОРЕНА
След учредителното заседание на Косметския парламент депутатите 

от коалицията ” Повратак” организираха пресконференция, на която 
изразиха недоволството си от работата на Парламента.

С оглед на факта, че споразумението

- С името на премиера на 
Косово и Метохия Байрам 
Реджепи се свързва убийст
вото на двама сръбски вой
ници, което се случи на 30 
май 1999 година, заяви пред
седателят на Координацион
ното тяло за Космет и вице
премиер на Сърбия Небой- 
ша Чович, отговаряйки на 
въпрос на журналистите из
вестно ли му е, че премиерът 
Реждепи има съмнителна 
биография.

- Зная, че той е бил лекар 
на ”АОК”, известен като 
твърде адекватното конспи
ративно име терорист. Зная 
също така, че Михаел Щай- 
нер е елиминирал петима ка
ндидати за мястото премиер 
на косметското правителст
во, добави Чович.

На срещата си с Щайнер в 
сряда Чович предложи в ко
сметското правителство да 
бъде сформирано и минис
терство за завръщане на раз
селените и план за завръща
нето на сърбите, който тряб
ва да бъде приет след 15 ма
рт, оценявайки твърде поло
жително инициативата на 
Шолевич на родните си ог
нища да се завърнат 500 000 
сърби.

На четвъртото заседание на Скупщината на Ко- 
сово и Метохия в понеделник депутатите потвърдиха 
споразумението, което висшият пратеник 
Космет Михаел Щайнер постигна с представителите 
на трите водещи албански партии в Косово на 28 
февруари.

е подписано между трите
водещи албански политически групировки и Михаел Щайнер, 
ворността се прехвърля от Мисията върху мнозинственото албанско 
население, „ каза шефката на депутатския клуб на коалицията 

Повратак Рада Зраикович. От днес ние очакваме най-сетне да бъде 
прекратен процесът на дискриминация, който тук се провежда почти три 
години, добави тя.

на ООН за сега отго-

ЩАЙНЕР ПРЕД СРЪБСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

НА ПОВРАТАК" -РЕСОРЪТ 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- Въз осново на Конституционните рамки на сръбските 
представители в Скупщината на Косово е дадено едно 
министерско кресло, и както вече оповестих, това е ресорът 
селско стопанство. Не мога да им дам ресора енергетика, защото 
такова министерство не съществува в косметското правителство. 
Сърбите отказаха да участват в подписването на споразумението 
и да влезнат в коалиция, поради което могат да получат само 
онова, което е гарантирано от Конституционната рамка, заяви 
пред сръбските журналисти в Прищина цивилният администратор 
за Космет Михаел Щайнер.

За президент на Косово и Метохия е избран д-р 
Ибрахим Ругова, лидер на Демократическия съюз на 
Косово, за премиер д-р Байрам Реджепи от Демок
ратическата партия на Косово, чнйто лидер е Хашим 
Тачи, а потвърдени бяха и имената на девет министри 
в косметското правителство.

На учредителното заседание на Скупщината на Космет в 
понеделник присъстваха 105 депутати, 15 от които се 
въздържаха, а трима гласуваха против това споразумение.

Членът на Председателството на Косметската скупщина проф. д-р 
Гойко Савнч каза, че ”косметските институции на властта са избрани в 
разрез с всички правни процедури”, понеже сръбските депутати са били 
осведомени, че на това заседание ще се избира само президента на Кос
мет, но не и премиера и министрите.

Очевидно недоволен беше и Оливер Иванович, който отправи кри
тика по адрес на администрацията на УНМИК заради това, че не е 
обезпечила адекватен превоз за пет сръбски депутати, така че те обек
тивно не са могли да присъстват на заседанието.

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД У1'|ГмГ|Т7Д|Пг1Жи1?т^

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЯ - ДО КРАЯ 
НА МЕСЕЦА?

В23

ПРИЕТО НОВО МЕСТНО 

САМООБЛАГАНЕ На въпроса на отборниците от южната част на 
общината - кога ще бъде завършен и пуснат в 
действие ретранслаторът в местността Тънки рид, 
председателят на ОС Владимир Захариев каза, че 
трябват още пари, материал и работа, като 
оповести, че "всичко би могло да бъде готово до 
началото
Любенов ще бъде ли открита поща в Д.Тлъмино, 
Захариев каза, че общинското управление няма 
да се намесва в решаването му, а че по него 
трябва да се изкажат хората от Бистър и околните 
села, както и от Тлъмински край. Възможно е 
пощенско гише да има и в Д.Тлъмино. Той 
оповести, че МОБТЕЛ е набавил съоръжения за 
мобилна телефония в една част на общината, но 

настанали затруднения в Астра банка. 
Доколкото обстановката се поправи, "мобилната 
телефония би могла да стартира до края на 
месеца". Захариев осведоми отборниците, че се 
предприемат мероприятия 
предприятията. Горан Петков каза, че ОС трябва 
да поиска помощ от официалните съюзни органи - 
пациенти, на които е нужна спешна медицинска 
помощ, да се транспортират в Кюстендил или 
София, но предложението не беше разисквано и 
остана без отговор. Беше прието предложението 
на Мило Миленов. ОС да повика специалисти от 
Винча, които да изучат въпроса колко 
радиацията в общината, понеже все повече са 
починалите от ракови заболявания. Емил Пейчев и 

поиска да се формира общински фонд за

I*
Н занапред пряко да се предават по вълните на 
|| ще е в сила от началото на месеца до края на 2006 година

ТВ журналът пак да се излъчва, Клонът на социалното да стане център, сесиите на скупщината
Радио Босилеград *Новото местно самооблагане

на идния месец". На въпрос на Милан

на повече проблеми от общ интерес - 60 на сто ще се 
похарчат за прокарване и поддържане на местни и ие- 
категоризирани пътища, 25% за телефонизация и из
граждане на ТВ ретранслатори в селата, а останалите 
за водопровод, канализация и пречистване на отпадъ
чните води в Босилеград.

в Босиле-Отборниците на Общинската скупщина 
град - и тези от управляващата ДСС партия, и тези от 
ДОС опозицията - единодушно поискаха от Правител
ството на Сърбия и Съюзното министерство за национ
ални малцинства да подкрепят инициативата 
да започне излъчването на ТВ журнала на български 
език посредством Първата програма на РТС. Единстве
ната ТВ програма за българското малцинство, която 
цели 22 години информираше за неговите постижения 

бъде излъчвана но време на

им отново
че са

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА РАЗРЕШИ 
РАЗДЯЛА за съживяване на

на Изнълни-Отборницигс приеха предложението 
телния отбор и гласуваха недоверие на Мица Пениш, 
директор на Цситьра за социална работа и Сурлулица,

назначиха Сла-

и проблеми, спря да 
НАТО бомбардировките. ТВ ретранслаторите, коию 
тогава бяха бомбардирани са оспособсии, така че от- 

съществуват никакви обективни причини за а същевременно за временен директор 
джина Гасич, психолог в Цситьра. Преди десет години 
босилсградският център бе присъединен към Цситьра 
за социална работа в Сурдулица и стана негов клон, но, 

беше посочено на заседанието, не е постигната
на боси-

иеизлъчването й. Но, както беше подчертано на часе- 
НИКОЙ, ИЛИ ПОЧТИ НИКОИ, НСданието, оттогава насам

конкретни мероприятия телевизионната иро- 
малцинството пак да се възстанови.

висока е
предприе 
грама на както 

желаната
леградския Клон, подчерта, че Центърът не е заживял 
като единен и на равноправни начала по отношение на

цел. Петър Митрсв, ръководител сега
развитие иа животновъдство, но отговорните 
казаха, че нямало пари. Отборници на ДСС 

на поредното заседание на ОС да
на населението в

ЗА 5 ГОДИНИ - 19 МИЛИОНА 
ДИНАРА поискаха

разискват за здравната защита 
общината и искът им беше приет. Отборниците от 
ДОС пък поискаха заседанията на ОС да се 
записват на магнитофонна лента и пряко да се 
предават по вълните на Радио Босилеград. И тоя 
иск беше приет и се очаква следващото заседание 
на общинския парламент пряко да се предава по 
местното радио.

професионалната работа, кадровия въпрос и техни
ческата обзаведеност. Голяма част от „заслугите заНа сесията беше оповестено, че мнозинство от пъл- 

граждани в общината, с изключение и Меет- 
изяснили за въвеждане 

от

кос-очи той, носи илошата работа на институцията,
В Клона освен юрист и двама социални 

. Особено е тежко да се

колетните 
ната общност Босилеград, са се 

петгодишно местно
директорката.
работници, други кадри няма
организира работата без педагог и психолог, но Цен
търът освен че от време на време изпраща психолог, 
тоя проблем не е рошил. При това Босилеград и Сур
дулица са на раздалечина от около 60 километра, по- 

трудно да се формират екипи от
работата в социалната сфера

самооблагане. Затова
да се нри- 

на 2006
година Според гласуваното решение, през следвам

.....
2 процента от заработите

следващите пет години да

отборниците поискаха от Правителството разрешение 
,ф°' Клонът да се отдели от сурдулишкия Цъитър и да станеради което е 

фссионалисги, без 
с немислима, особено в селата, в конто предимно жнве-

конто самостоятелна институция.
Представителите на народа, 

казват
и а водата и съхраняването 
грама за работа ни ОС до края на годината.

както често за себе си 
отборниците, гласуваха решение за поскъпване 

боклука, както н Про-

ио гояси. Очаква се
се съберат около ят старчески домакинства.

Поради, както беше подчертано, субективните при
чини, т.с. немарливото отношение на Центъра към 
Клоня и обективните затруднения, т. е. раздалечииата.

по
наначин през 

19 милиона динара. както се посочва в рс- 
иолзват за решаване

В.Б.самооблагането,Парите от 
щението за въвеждането му, ш.е ее



о Ш&Г&М?!8 март 2002

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СГЦ ЛЮБОМИР 
ГОЛУБОВИЧ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ НА ДСБЮ

ТРЯБВА ДА ПРИВЕДЕМ НЕЩАТА 

В НОРМАЛНО СЪСТОЯНИЕ
ОТБОРНИЦИТЕ ДА ВЪРНАТ 

МАНДАТИТЕ СИ ИЛИ - ШИРОКА 

КОАЛИЦИЯ* I — н Голубович, как бихте отгово
рили па критиките па. партиите от 
местния ДОС, които твърдят, че Съ
юзът па граждани" Цариброд' ( СГЦ ) 
прилага реваншизъм към предишни
те. управленски структури?

- Един от сегментите пи шината пре
дизборна кампании се отнасяше до откри
тото критикуване на политиката, която во
деше предишното ръководство на ОС! в об- 
ществено-нолнтичекати сфера. IЬшаетоя- 
щем до голяма стенен имаме сведения за 
това как е разполагано екс средства та от 
бюджета на ОС, как са работили местният 
Център за култура и ЯП "Комунилац”, 
чрез които колективи през миналата го
дина са правени траисакции, чиято стой
ност е била няколко милиона германски 
марки. Напълно е ясен размерз.т на тази 
катастрофална, ризсииннчески политика 
на тази група хора. С последиците на тази 
политика сега се солз.екваме всички ние. 
Конкретните детайли ще бъдат известни, 
след като компетентните органи и Анкет
ната комисия завършат своята работа 
вз.рху този въпрос.

Новите органи иа ОС реагираха срещу 
нередовното състояние, което наследиха 
от предишното ръководство, взеха опре
делени решения и направиха миннмалин 
кадрови промени с цел всичко да приведат 
в ред. Иснчки тези промени са изв 1>ршепи 
ири последователно спазване иа процеду
рата и в унисон сз.е законните норми. За
щитавайки личните си интереси, опреде
лена група хора, без какаото и да е осно
вание. тилкува тези решения като някакъв 
реваншизъм.

* Как оценявате досегашното сът- 
рудничество между настоящата об
щинска власт и републиканските, 
ш.е. съюзните органи ?

- Покрай тотално нарушените отноше
ния в обществено-политическата сфера, 
новото общинско ръководство от предиш
ното наследи н лошия рейтинг иа средата 
ии в 'обкз>ржсиисто, което бе последица 
една погрешно водена политика.

Настоящото ръководството на ОС в 
Димитровград полага големи усилия в кон- 
гаките с републиканските и съюзни органи 
обективно да отрази истинското сз.стоя- 
нне на нещата. 'Го също така се стреми с 
компетентните институции да намери съв
местни решения за виталните проблеми, 
пред които е изправена нашата среда в мо
мента.

” Комунални” н ОС иа граничния преход 
"Градина” е нпнцнрян тъкмо от нашата 
среда. Факт е, че до такава промяна е дош
ло единствено иа ”Градина”. II останалите 
гранични преходи в страната ни начинът иа 
плащането и размерът иа 1гъзмезднето не 
са се променяли. Органите на ОС пред
приемат всички мерки този проблем да се 
реши ио адекватен начин.

* Според СГЦ, как трябва да се реши 
възникналият проблем в местния Це
нтър за култура?

-- И момента, когито проблемът в Цен
търа за култура бе създаден ставаше дума 
за класически пример за нарушаване на 
закона, нарушаване иа обществения ред и 
спокойствие. Този проблем можеше да 
бз.де решен за много кратък период от вре

че 70 дни след превземането иа властта от 
името на СГЦ в тези три посоки резултатите 
са отрицателни. Според него от демократи
зация няма нищо. Напротив: на дело е чист 
реваншизъм. За правата па малцинството 
също няма никакви инициативи.

Изходът от положението, според Ива- 
ноп, е в две посоки. Първата е отборннцитс 
ог Съюза на граждани "Цариброд” да вз.р- 
нат мандатите си, за да се стигне до вре
менно управление, а след топа и до пови 
местни избори. Втората възможност е СГЦ 
да предложи сформиране иа местно прави
телство на широка основа, в което да влезнат 
и представители на ДОС, ДСС и ДСБЮ, за 
да може да се излезе от дълбоката криза, в 
която се намира пашата община.

Като изтъкна настояиията на ДСБЮ да 
се срещне с представителите на всички пар
тии от ДОС (става дума за централите в 
Белград), Иванов оповести за 19 март сре
ща на ДСБЮ с представители на Правител
ството и премиера на България, както н с 
представители на някои международни ор
ганизации.

Поредна пресконференция проведоха 
на март представителите на ДСБЮ в Ди
митровград. Повод бе срещата на председ- 
стапителн на общинските отбори на парти
ите от ДОС , сред които е бил и предсе
дателят па ОО на ДСБЮ д-р Ангел Йоси
фов, с председателя па парламентарната 
група па ДОС в Народната скупщина на Съ
рбия г-н Чсдомир Йованопич.

Йосифов изтъкна сърдечния прием и за
интересоваността на Йованопич за работата 
и активностите на ДСБЮ. Па срещата д-р 
Йосифов е изложил становището на партия
та по редица проблеми в Димитровградска 
община, икономическите преди всичко, а 
също така и но въпроса, който възникна 
през последно време в работата на Центъра 
за култура и локалната РГВ "Цариброд”.

Заместик-предссдателят на Главния съ
вет па ДСБЮ Нсбойша Иванов напомни, че 
от сегашното мнозинство в Общинската ску
пщина - Съюза на граждани "Цариброд”. 
ДСБЮ очаква: подобряване на икономичес
кото положение на населението в общи
ната, демократизация на обществото и спаз
ване правата на малцинството. Тон изтъкна,

мс».
Мо-къспо този проблем получи н ня

кои други размери, конто нямат никакви 
връзки със законността. С оглед на топа, 
че с този проблем понастоящем се зани
мават компетентните органи, предстои не
говото решаване в съответствие екс зак
она.

* С няколко изречения как бихте опи
сали партията, на чисто чело сте 
Ние, и колко членове в люменша има 
СГЦ?

- Съюзът па граждани ” Цариброд” ка
то партия на демократично-гражданската 
опция базира политиката си вз.рху основ
ните демократически принципи, след това 
върху последователното уважаване на пра
вата н свободите на псички граждани без 
оглед на тяхната политическа, национал
на, верска или каквато и да било принад
лежност.

За да се реализират па практика ос
новните демократически принципи, необ
ходимо е последователното прилагане на 
закона, а в нашата среда е необходимо по
литическата култура н демократичният 
диалог да се повдигнат на по-писоко ниво. 
Сдинствено с развитието па модерна, де
мократическа политическа култура мо
жем от нашата среда да елиминираме раз
личните авторитарни, статистически и 
особено националистичсско-шовинисти- 
ческнте елементи.

Сз.юзз.т на граждани ” Цариборд” е ре
гистриран в началото на септември 2001 г. 
и в момента има около 350 члена и голям 
брой симпатизанти.

* Според Пашите сведения, броят на 
жителите иа общината, които под
крепя СГЦ от последните местни 
избори досега по—голям ли е или по- 
малък?

А.Т.

ЗОРАН ВЕЛКОВИЧ, ЛИДЕР НА БАБУШНИШКАТА ДС:

ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ 
РАЗМИНАВАМЕ С ДСС

Отборът на Нова демокрация е в коалиция с управляващата левица, а 
не с партиите от ДОС, твърди Велкович

"Личните пи отношения с представите
лите на ОО на ДСС в Бабунппша и особено 
с председателя на този отбор са добри, но 
трябва да признаем, чс с тази партия в по
литическо отношение до голяма степен се 
разминаваме. Имаме впечатление, чс хората 
от тукашния ДСС не се интересуват много 
за актуалипте политически и други пробле
ми в общината ин.”

Топа са думите па председателя на ОО па 
ДС в Бабушница Зоран Велкович, когото 
помолихме да оцени отношенията между па
ртиите от тамошния ДОС.

По думите на Велкович ДС в Бабушница 
има добри отношения с тамошните отбори 
иа ГСС, ПДС, ДХСС и други. Изключение 
нрави местният отбор на Нова демокрация, 
която според Велкович, практически е в коа
лиция с управляващите леви политически 
сили, а не с останалите партии от ДОС.

По въпроса какви са изгледите на бабу- 
Н1ППШКПЯ ДОС такъв, какъвто е, иа след
ващите местни избори Велкович каза:

” Всичко зависи от това дали изборната

надпревара ще бъде проведена по регу лярен 
начин, както и от това кога изборите ще . 
бъдат организирани."

От друга страна водачът на бабуншиш- 
ките демократи е сигурен, че бабушпишкият 
ДОС ще спечели изборите, ако със съответ
ния републикански закон бъде определено 
изборите на общинско ниво да се провеждат 
по пропорционалната изборна система и ако 
общините като цяло бъдат единни изборни 
колегии.

Що се отнася до работата па местното 
радио, нрадседателят на най-влиятелната 
опозиционна партия в Бабушнишка община 
казва: ” Радио Бабушница се опитва да бъде 
независима, обективна медия, но засега не 
успява".

Демократическата партия в Бабушница, 
според сведенията, които пи предостави Зо
ран Велкович, понастоящем има около 160 
члена. По неговите думи, все по-гол ям брой 
хора, по-възрастни от 35 годнии, стават чле
нове на партията.

В интерес па истината трябва да се ка
же, чс една група хора от предишното ръ
ководство, ползвайки политическите си 
връзки, се опитва да препятства тези уси
лия, което никак ие е от полза за нашата 
среда, но е в техен стил.

* Как СГЦ като управляваща партия 
6 общината се стреми да допринесе 
за икономическия възход на община
та ни?

- Изхождайки от катастрофалната ик
ономическа ситуация, в която се озовахме, 
а в условията, когато липсват релеваптп 
сведения, вз.рху чисто събиране в момента 
интензивно се работи, практически не е 
възможно за толкова кратък период от 
време да се предприемат мерки, които би 
спрели негативните течения, 
шето стопанство ги има повече от едно 
десетилетие.

Немалка част от решенията в иконо
мическата сфера ще зависят и от мерките, 
конто в тази област бъдат предприети от 
компетентните републикански и съюзни 
органи.

- Вижте, на местните избори, конто бя
ха проведени през ноември м.г., СГЦ из
лезе с25 киидидат-отборници и спечели 18 
отбориически мандата. Нашите капдндаг- 
отборинци е убедително мнозинство от 
гласовете иа избирателите триумфираха 
пред капдпдат-отборпиците иа другите 
иролитически субекти, конто участваха в 
изборите. Кандидат-отборииците иа СГЦ 
победиха безапелационно в големите град
ски и крайградски избирателни колегии.

Фактът, чс 70 па сто от пашите кандп- 
дат-отборници получиха доверието на из
бирателите най-добро потвърждава, че 
гражданите са дали шйрока поддръжка па 
нашата политическа нлатоформа.

СГЦ спечели мнозинството отбории
чески мандати в местния парламент в мно
го трудни н сложни общсстасио-икоиоми- 

уловия. Пред нас е едни труден ие-

Б. Д.

В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

"НЕЗАВИСИМОСТ", ОТПОР И ДДВ 
СЪЗДАВАТ ЦИВИЛЕН ФРОНТ

Неотдавна в Пирот се проведе съвмест
на среща па представители на

стшщн в срещата е обединяване па всички
сдружения от

раслов синдикат ” Независимост”, Движе
нието за демократично възраждане н народ
ното движение ОТПОР за Пиротскн окръг.

На срещата е договорено но— нататъшно 
сътрудничество в защита па човешките пра
ва, конто, както бе казано, и занапред са иа 
маргнната на интересите па властта. Втора 
Цел па споменатите участници в срещата е 
засилване правата на заетите и защитата им

неправителствени организации и синдикати 
и сформиране иа цивилен фронт, който ще 
има обща цел и силата да защитава своите 
членове. За да се реализират тези цели, нео
бходимо е представител поне па една 
организации да присъства на заседанията иа

конто п пл

от тези

скупщннитс, за да може да се включи в раз
решаване на бройните проблеми, конто из
пъкват в работата па локалната самоуправа. 
Единодушна констатация 
необходимо да се даде 
ОТПОР

ческп
рпод па икономическата трапзиция, който 
поен със себе си много проблеми. Заедно с 
пашите

от срещата е, чс е 
пълна подкрепа на 

в кампанията за изкореняване на 
корупцията, злоупотребите на служебните 
постове, контрол па прилагането на Закона 
за труда, което в крайна сметка трябва да е 
обща задача па всички демократично ориен
тирани сили.

от самоволното па работодателите. Отделна 
задача ще бъде* Как в момента стоят нещата, ко- съграждани пие трябва да премн- 

гато става дума за известния проб- нем този път. От контактите с гражданите 
лем с плащането на комуналните н с нашите отбориици знаем, че граждан- 
такси за тировете на ГКПП "Град- пто пи вярват п чс през периода, който е 
ина" ?

и защитата па правата на 
малцинствата и етническите групи. За тази 
цел е договорено съвместно да се дават изя
вления но медиите в окръга, за да бъде за
позната обществеността с активностите па 
"Независимост”, ОТПОР н ДДВ.

Като най-важна цел на споменатите уча-

нред нас, можем да очакваме подкрепа от 
тях.- Без да споменавам излишни детайли, 

очевидно е, че проблемът със статута па Интевюто взе: Б. Димитров
А.Т.
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В ТЮТЮНЕВАТА ФАБРИКА В НИШ АГОНИЯТА НА НАЙ-ГОЛЯМОТО 
ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ20 МИЛИОНА ЕВРО ЗА НОВА

ТЕХНОЛОГИЯ ПАЗАЧИТЕ СЛОЖИХА 
КАТИНАР НА ГИД»През най-новия инвестицио

нен цикъл в Тютюневата фаб
рика в Ниш, конто ще приключи 
до края на септември тази 
дина, ще вложим около 20 
йона евро за нова технология, 
заяви техническият директор на 
Тютюневата фабрика в Ниш - 
най-големия

Най-голямата 
дека фирма ГИД е в пълна аго- твърдят, 
пия. Освен

димитровгра- които директорът говори. Те 
че всъщност става 

администрацията, опит за нелегално изнасяне на 
пито един цех не работи, пито същите. Затова пазачите са ги

го-
мил-

пък се вижда някаква светлинна взели и ги пазят никой да не ги 
в края на тунела. Единствените, изнесе от фирмата, 
които постоянно са на работа,
независимо от това дали ГИД ник се проведе още една среща 
работи или не, са пазачите и по- на пзачите и пожарникарите от 
жарникаритс във фирмата, по- ГИД, пак в общината, с дирск- 
неже като специализирана слу- тора Иван Марков и председа- 
жба трябва да защитават иму- теля на ОС д-р Боян Давитков, 
щсството на

Междувременно в понедел-
производител на 

инженерцигари на Балканите - 
Димитър Мнтов. 

Приключваме монтирането 
на две нови машини - за пакети
ране на 500 кутии (50 стека) 
правене на 10 000 броя цигари в 
минута. Новите машини

фирмата и, както разбира се, но същия въпрос - 
каза някои от тях,” ние нямаме обезпечаване на средства за па- 
право на стачка”. И тяхното ид- зачите, т.е. изпълняване на пре- 
ване на работа обаче е ”работа дишното обещание на дирек- 
безпари”. тора.

Че и на тях им е "кипнало”,

и за

ще свъ
ржем с автоматична транспор
тна линия, която ще събира сте-

Председателят на ОС запоз- 
оповсстиха преди две седмици на пазачите с активностите, ко
па среща с председателя на об- ито е предприел до сега във 
щината и директора па фирма- връзка с този проблем. Между 
та. Но тогава се стигна до дого- другото се е срещнал и с начал- 
вор на пазачите и пожарника- пика на окръга, от когото е по
рите веднага да бъдат изплате- лучил негативен отговор по 
ни по 800 динара за автобусни въпроса. Коментирайки заклю- 
билети, а до първи март да им чването на управителната сг- 
бъдат поделени 50 хиляди дина- рада и всички останали цехове, 
ра. Понеже от обещаното нищо д—р Давитков каза, че ”нито 
не стана, те на първи март не оправдава постъпката, пито я 
допуснаха администрацията да напада, тъй като вече е имало 
влезе в двора, а на директора не определен договор, който не е 
позволиха да влезне в управи- спазен, а като човек не мога да

ковете в кашони от по 5 кг. 
Такава технология Договор с колегитеза пръв път 
се внедрива в югославската по

миналата година ДИН 
отчете извънредни делови 
резултати и осъществи 
чиста печалба от 290 
милиона динара. Общият 
доход на фирмата беше 
6,6, а разноските - 6,3 
милиарда динара. Като 
последица на новия 
инвестиционен цикъл за 
модернизация ка 
технологията дори 13 
пъти са увеличени 
средствата за 
амортизация.

тюневл промишленост,
Митов и добави, че цената и е 5 
млн. евро. ч

До края на март ще бъде 
тирана и една машина, купена в 
Италия срещу 2,3 милиона евро. 
а с германската фирма ”Хаунн” 
имаме договор за още четири 
машини за правене на цигари 
’ Протос”, с които ще подменим 
съществуващите 15 машини, 
докарани тук през далечната 
1974 година. Първата от тях ще

Инженер Димитър Митов 
е роден 1949 г. в 
Босилеград, където 
завършва основно 
училище и гимназия. Като 
стипендиант на ДИН той 
следва електроника в 
Ниш и се дипломира през 
1972 година като шести 
по успех в генерацията си. 
В Тютюневата 
промишленост започва да 
работи като инженер за 
поддържане на 
съоръженията, а от 1985 
до 1989 п. е директор на 
развойния сектор. На 
сегашния пост е назначен 
след октомврийските 
събития през 2000 г.

каза

МОН-

*

телцата сграда. Пред тях и пред ви упреквам да не търсите свои- 
местните журналисти дирек- те права”, 
торът Иван Марков заяви, че не 
е намерен начин (и пари) да бъ- неното обещание (да даде онре-

Нападан жестоко за неизпъл-

де реализирано обещаното и до- делени средства в определен 
говореното, че ако не се допусне срок), в оправданието си дирек- 

някои торът Иван Марков се позова 
инструменти (алати) от метал- на факта, че не са го допуснали 

ос за- на 1 март да влезе в сградата (” а 
до първи март? ”) и пак обеща

бъдат взетиДаВ началото на този месец 
започна монтажът на новата

пия цех, слагат се под въпре 
дълженията към ”Тигар”, 
носно към ФАП от Прибой.

Шефът на пазачите Панта условие някои лица от админис- 
Велков изтъкна, че не е тряб- трацията и той да бъдат допус
нало да се обещава, а от друга пати в сградата, за да могат да 
страна, въпреки спецификата реализират обещаното, 
на службата, повече- от две 
години не може да се работи без чите да задържат ключовете от 
пари. Въпреки това пазачите 
най-съвестно изпълняват за- допускат никого освен дирек-

линия за автоматично овлажня
ване на резания тютюн, благо
дарение на което многократно 
ще повишим качеството на ци
гарите. Веднага след това ще 
монтираме и ново съоръжение 
за автоматично зареждане на 
машините за правене на цигари 
с рязан тютюн , което ще поз
воли едновременно производ
ство на 6 различни вида цигари. 
Стойността на тези две линии е 
2,6 милиона евро.

Освен това обезпечихме и 
нова машина за нравене на 
цигарен филтър.

Всичко това правим без да 
прекратяваме производството 

Напротив. Запланували сме 
тази година да произведем 12 
милиарда цигари, което с един 
милиард ще е повече от лапи, и 
да пуснем на пазара и два нови 
вида от типа 
хническият директор 
цената промишленост 
инж. Димитър Митов.

от-
същото както и преди, но при

Накрая е договорено паза-

всички входове в ГИД и да не

дълженията си. Своеобразната тора, касиера и още някои лица. 
стачка със спиране на админис- От друга страна представители 
трацията да влезе в сградата и на общината да се опитат да 
слагано катинари на всички но- търсят от републиката разре- 
мещения, те само реализират 
заканата си, казана на срещата с

машиниинж. Д. Митов: Четири нови ще сменят

производство, благода- 
на което само след две 

експлоатация ще си

в пача- ваногопуснем в нризводство
на май, а следващите всеки реиие шаване на проблема със защи

тата па общественото имущест-лото
години
възстановим изразходваните за 
тях 7,5 милиона евро, твърди 
инженер Митов.

месец по една нова, така че всич- 
ще приключи през септем- ГИД. Този договор трябвапредседателя на общината, кое

то пък не значи, че фирмата да бъде реализиран до днес
(петък).

во вко
Сметката е много проста: 

ще намалим браку-
си.ври.

трикратно остава напълно без охрана.
От друга страна пазачите ни 

показаха инструментите, за
А.Т.

нова технология вЗа пръв път тази пролет ДИН ще приложи 
производството иа разсад. Именно тази фабрика е 
отпуснала 60 милиона динара за 2000 контейнера в д 
база за семе.

страни в света.

ПЪТНАТА МРЕЖА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

НЯМА АСФАЛТИРАНЕ ДО 
КРАЯ НА ГОДИНАТА?

”лпйт”, каза те
па Тготю- 

п 11шп

В. Богоев

Тази година в Боснлсградска община няма да се асфалтират 
пътища с регионално значение, понеже такова изграждане не е 
предвидено в програмата на Републиканската дирекция за пъ
ти ща!

- Единственото, което е запланувано е ремонтирането на моста 
кран ГПП „Рибарци”, както и частичното ремонтиране на пътя от 
Босилеград към Власина, каза председателят па ОС Владимир 
'Захариев пред отборннцнтс. Надяваме се, даже сме сигурни, до
пълни тон, че ще асфалтираме пътя от града към гробищата, една 
улица, т.е. „долината” в Райчиловцн, както и улица ” Първомай
ска” в квартал ”Орище”. В тоя квартал три улици чакат асфалт, 
но асфалтирането на две е под въпрос.

От около 120 километра регионални пътища в общината само 
30 км са под асфалт. Изключително лошата пътна мрежа е един от 
основните ограничаващи фактори в развитието 
изостаналата община.

ЖУРНАЛИСТИТЕ НЕЖЕЛАТЕЛНИ В КОЖАРАТА»?
, кож пшта в И последно време и и кожярата, както п в ос-

Освсдомсни от НЯКОИ раоо гс,«“ '1 се димитровградски фирми положението с
ТО" | Д , р, й цари- МНОГО тежко и е естествено заетите да търсят 

се опита- изход от
мотат в гази

трябва да осведомяват гражданите за
включително и в кожарата.

март вЖелюша, че на
• проведе общо събрание, с екипа пя

там. Предварително
телефон с ръководството на

„сто. Да ли журналистите могат да ио- 
иасока? Едва ли. Но те са тези,брод” се озовахме 

чме да се св ьржем иенч-но които
ко, което се случва,
||о как да направят това , ако не им се позволява 
да присъстват , ако не могат да получат навре-, 
мениа информация за с ъбитията? 1а нали нроз- 

и работата е основа на демокрацията!
А.Т.

"'ТГ^Г^^инаработииниидире, 
тооа които в производствения цех дискутираха 
оживено Шом ни видяха, едни се зарадваха, дру, и 
млъкнаха. Най нервни-,ако обаче Р«««рт ;

Васил Милев, който просто ни ишъди, 
ми защо не сме

рачностти
на крайноторът 

да издуша 
предварително.

се обадилиобяснението В.Б.
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ТОШКО СТОИЦЕВ Е ЕДИН ОТ НАЙ-РЕВНОСТ- 
НИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ В ДИМИТРОВГРАД

СКО

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКАТА ЗА РЕМОНТИ
РАНЕ НА ЧЕРКВАТА В ГЛОЖИЕ

ФОРМИРАН ЧЕРКОВЕН 
СЪВЕТОЩЕ ТРИ

КРЪВОДАРЯВАНИЯ ДО 

ЮБИЛЕЯ I За ремонта ще са необходими около 100 000 динара, 
преценява председателят на ЧС Крум Стоянов

Домакинствата в село Гложис са готови да ремонтират чер
квата в селото си и да я снасят от по-нататъшно пропадане. Преди 
известно време формираха петчленен черковен съвет начело с 
Крум Стоянов, отборник на селото в ОС, и хората вече раздви
жиха акция за подсигуряване на финансови средства.

- Състоянието на черквата беше такова, че не ни позволяваше 
да бездействаме, казва Стоянов. Той подчертава, че се налага да 
подменят покрива, да извършат поправка на външната и вът
решната й част, да сложат нов под, пътеки, да изградят чешма, 
сложат ограда, както и да реконструират камбанарията, която е 
веднага до храма.

Стоянов преценява, че за всичко това са им необходими към 100 
000 динара. - Надяваме се част от тях, по-точно около 30 хиляди, да 
съберат хората, както в селото, така и гложани, които се отселили 
в'ьв вътрешността на страната й в Македония. Смятаме, че ще 
окаже помощ Епархията във Враня, а очакваме да ни съдействат 
и донори, подчертава той.

Тошко Стонцсв от село Жел- кръподприплнпи, часовник, срс- 
юша е един от най-рсвностнитс бърна и златна значка и т.н. 
кръводарители в Димитровгра
дска община. Продължителен многократните кръводарители 
период от време той не е давал в страната ни, Стонцсв общо 
кръв поради здравословни нроб- взето не е доволен, особено ка
леми, но с течение на времето гаго става дума за отношението

Що се отнася до статута на

предоставя на човека голямо 
удовлетворение”,
Тошко.

Още колко пъти ще даде 
крз.в този човек остава да 
видим. Във всеки случай лека
рите вече не му правят никакви 
пречки това да продължава да 
прави.

Да отбележим, че този бивш 
работник на ГИД има и други 
значителни признания: ”Осмо- 
ссптсмврнйска награда” па об
щина Димитровград, ”Първо- 
майска награда” и др.

споделя
проблемите са премахнати. и а здравните органи към тях. 

"Досега дарих кръв 47 пъти, Въпреки това, той казва, че
което означава, че ми трябват кръв не е давал, пито пък за-
само още три пъти, за да достнг- напред ще я дава заради някакви 
на юбилейното 50-о кръводаря- привилегии. ( 
ванс”, казва 52-годишиият жел- ” Всеки кръводарител се ръ- 
гошаннн.

Пред нашия вестник той из
тъква, че кръв ще дава все до- 
като може, т.е. няма да прекрати състояние да дават кръв и осо- 
дариваииита след 50-ия път. Ка- осно на младите хора, препо- 
то многократен кръводарител ръчкам да бъдат кръводари- 
Стонцсв е получил много нрн- тели. Даването на крз.в не вреди 
знания: барелефи за 20 и 30 на здравето. От друга страна то

коноди от идеята, че неговата 
крз.в може да спаси нечий жи
вот. 11а всички хора, конто са в

ни

Б. Д.

В БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ

ПОСКЪПНАХА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ Гложката

Домакинствата в Босилеград н Ранчнловци, как
то п предприятията, организациите и занаятчиите от

чкп останали потребители кубик вода струва 17,32 
динара, като се добавят още 4,92 динара за канали
зация.началото на месеца ще плащат повече за похар

чената вода и за съхраняване па боклука. Според 
решението на отборпнцнте на ОС, това е продикту
вано от

Различна е цената и за съхраняване на боклука. 
Домакинствата, вместо досегашните 30 динара, колк- 
ото плащаха без оглед величината на къщата-анар- 
тамепта, отсега ще плащат по 0,65 динара за квад
ратен метър ползвасма жилищна площ. Предприя
тията и организациите за квадратен мстьр площ ще 
плащат по 1,95 динара, а собствениците на търговски 
и занаятчийски помещения по 1,30. Според реше
нието на отборницитс, собствениците на търговски и 
други работилници, за помещения, чнято площ е по- 
малка от 100 м2 на месец ще плащат по 130 динара.

В.Б.

За да помогнат акцията, гложани тези дни ще организират още 
една акция за подсигуряване на средства - в черковна гора ще 
наберат около 30 кубика дърва за отопление и ще ги продадат. За 
да минат с по-малко пари, настояват и работите около ремонтира
нето на обекта да са безплатни.

Започнахме да събираме пари и акцията досега върви добре, 
казва Стоянов и оповестява, че тези, които искат да помогнат, 
могат това да направят ако сумите внасят на джиро-сметка на МО 
в Гложие 44130- 635- 4 - 2001424.

увеличените разходи на явното комунално 
предприятие „Услуга”, което поддържа водопрово
да н канализацията и съхранява боклука.

Домакинствата в двете селища кубически метър 
вода ще плащат 5 динара, вместо досегашните 3. При 
това, за същото количество изразходвана вода, която 
минава през канализацията, ще плащат още но 2,5 
динара. На практика това означава, че за изразход
вани 10 кубически метра потребителите ще трябва да 
платят 50 динара, както и още 25 за същото коли
чество вода, която минава по канализацията. За вси- В.Б.

доктор на медицинските науки, и на много други спе
циалисти в най-различни области на науката и об
ществения живот.|ВДЕН божица

В Кралство Югославия и известно време след II 
световна война Божица беше особена със своя цен
тър: добре заредени магазини, кръчми, 2-3 вълновла- 
чари (гребенци), валявица (тепавица), дъскорезница 

БОЖИЦА е най-голямото и едно от най-извест- (стругара), сладкарница, бояджия, обущар, тенекид- 
; ните села в Краището и Босилеградско. Понастоящем

*Настояще и минало, рударство, легенда щ

жия и други нужни на селяните занаятчии. От 1929 г. 
: е местна общност в община Сурдулица. Намира се на в селото е работила ” Црепана” - цех за производство 
* 20 км от Босилеград към Власина, от двете страни на на цигли (керемиди), който е закрит около 1960 г. С 
: Божичка река и регионалния път, свързващ Босиле- божишката глинена пръст е насипан бентът на Лис- 
: градска община с вътрешността на страната.
; В древното минало селото било известно предимно

шт
ИГНЙниското езеро.

Божишкото училище е едно от нан-старнтс в Бо
силеградско - датира от 1860 г. Сегашното здание е Ц|• като рударско селище с развито скотовъдство и пе- 

| чалбарство, а в по-ново време е познато като село на ново и великолепно, но за съжаление с много малко 
: учени, маистори-строители, търговци, занаятчии, му- деца през последните години. Също така това голямо 
| зиканти, прогимназия и осмолетка, поща, търговски и прочуто село има и една от най-старите черкви в 
; магазини, събора на Петровден и пр. Божица е род- този край - ”Св. Никола”, построена около 1610 г.
. ното място на Александър Дънков, известния пост от 
: българското малцинство в Сърбия, Антон Антонов,

сг; Л’! .г-з
[ ~

Р&л.

През Деянова махала и Претвор хората някога оти- 
пазар в Сурдулица, особено през зимата,вали на по-

: //:, неже това било единственото проходимо 
място откъм Босилеград до прокарването

Част от центъра на с. Божицашосе от Божица през Власина Ок- 
руглица и Върла река към Сурдулица, 
Владичин хан и нататък (1953 г.).

на

Щ1Ш
■ *. » - ,У- •'■ ф ^ . - > •

• •'•• • : -л-'

товъдството, та божичани станали прочути произво- 
През 1921 г. Божица имала 3110 жители, Дители на висококачествени агнета, сирене и масло 

а 1953 г. - 2670 жители в 446 домакинства! както и на вкусни картофи.
Синорът на селото заема 71,6 км2 предимно ^а съжаление, днес все по-малко овце пасат по про-
планинска площ със средна надморска сторните божишки пасища, все по-малко са и говедата 
височина 1300 -1400 м. НМВ при черквата е и конете» зящото и Божица сподели съдбата на много 
1100 м. Отначало къщите на божичани села °т този край, въпреки че е първа получила елек- 
били на едно място (сбит тип село), където трически ток, благодарение на близостта 
днес е центърът на селото, а по-късно инските 
селяните

: V А .
I*-,___ ''

.1--

Й
си до Влас-

водоцеитрали. Голямо мнозинство от нейни- 
се пръсвали по баирите и тс жители станаха граждани на Сурдулица, Ниш, Бел- 

доловете и образували днешните махали. гРаД и много други градове, а в селото останаха малко 
Обилните и хубави планински води и прек- “ предимно стари хора. 
расните и тревисти баири предлагали 
благоприятни условия за развитие на ско-

- Следва -Старата божишка черква "Св. Никола"
Евтим РАНГЕЛОВ
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БОСИЛЕГРАД УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪРЕВНОВАНИЯ В 
БОСИЛЕГРАДОС СЪКРАТИ КОМИСИЯТА ЗА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 15 УЧЕНИКА СЕ 
КЛАСИРАХА ЗА 

ОКРЪЖНОТО ПО 
МАТЕМАТИКА

На заседанието си в поминалия четвъртък Об- Комисията 
щинската скупщина в Босилеград съкрати Коми
сията за подготовка и реализация на обучението 
по български език в основните училища.

Съкратената Комисия беше

председателят на ОС Владимир За
хариев посочи ” своеволната работа” 
ята и това, че
е взела решения без съгласие

на комиси-
тя е провела няколко заседания и

и договаряне със
края на август 2001 ™ ‘ сегашното общинско ръководство”. Захариев нс

общинсковъквоТГво Т°ГаВаш"°™ 'Уто'||!» за какви решения „а комисията става

по оългарски, Вера Алексова,
Любинка Глиторова,

оформена към

В Основното училище ” Г.Димитров” в Босилеград започнаха 
тазгодишните ученически състезания на общинско равнище. 
Досега са проведени състезанията по история, 
английски и сръбски език. Изпълняващият длъжността директор 
на училището Методи Чипев оповести, че по история и английски 
са се състезавали осмокласниците, по математика учениците от 
четвърти до осми, а по сръбски децата от пети до осми клас.

Най-много участници имаше по математика - 68, от които 15 се 
класираха за окръжно състезание. Сред класиралите се осем са 
петокласници. Най-хубави резултати показаха петокласницнте 
Милян Караджов и Борис Стоилков, които от възможните 100 
точки, спечелиха по 90.

По английски език най-много точки имаха Александър Тодоров 
И Марко Костадинович, по сръбски Милян Караджов и Борис 
Стоилков, които се класираха за по-нататъшно състезание. Най- 
добри знания по история показа Милан Глигоров.

Общинските състезания по останалите предмети ще се 
проведат до края на месеца, а окръжните в началото на април.

М. Миланов

ду-менно

математика,

от тях и не при-
учителка, и състваше на общинската сесия. На заседанието 

днректои нч изпълняваща длъжността беше взето решение да не бъде формирана нова
основГнп о„ ' РаДШ,а В Б,ОС"ЛСГраД- Въз комисия, а да се изчака гласуването
основа на одоореннето на министъра на просве
тата Гашо Кнежевич

на новия
съюзен закон за защита на правата на малцин-

от 7 ноември 2001 година 
проведе две заседания, от които 

последното беше на на 11. 02. 2002 година. На това 
заседание оеше взето решение новата учебна про
грама да се приложи от 1 септември 2002 година, а 
до тогава да се извършат необходимите

ствата.
Решението заКомисията

съкращаването на комисията 
беше взето точно по времето, когато в Съюзния 
парламент бе гласуван Законът за защита на пра
вата на малцинствата, с който недвусмислено се 

да бъдат спазвани правата на малцин
ствата според европейските критерии.

подго- изисква 
пома-товки по отношение на учебници и учебни 

гала.
К. ВелиноваКато основна причина за съкращаването на

'ИЗГРАДНЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА РЕМОНТИРА СГРА
ДАТА НА ГИМНАЗИЯТА

НОВИ ИНСТАЛАЦИИ

БАБУШНИЦА

ДРУЖЕСТВО
НА* Доколкото Министерството на просветата отпусне достатъчно 

пари, ремонтът на гимназията ще приключи до началото на 
следващата учебна година, заяви директорът Митко Рангелов

ХУДОЖНИЦИ
След едно

месечно прекъ
сване на ра
ботата си ст-

Тези дни в Бабушница е 
формирано Дружество 
на художниците в тази 
община. Дружеството 
наброява 40 члена, а 
негов председател е 
Винйо Димитриевич, 
жив >писец-наивист.

роителното 
иятиепредпр 

” Изградня” в 
Босилеград от
ново работи 
върху 
строяването на 
сградата 
босилеградск 
ата гимназия. В

В че т на 8 март - 
Международния ден на 
жен пе Дружеството на 
худ< жниците откри 
изле жба в 
баб'

пад

на
шнишката галерия.

Й. М.

предприятието 
работят 60 ду
ши, а около 40 от тях са анга
жирани върху този строеж.

Според директора на предпри- 
Митко Рангелов ” Из-

ПРЕВЕДОХА
тмоош на

^ БЪЛГАРСКИ

В света на 
компютритеятието

градня” е готова да завърши над
строяването 
началото на 
година, доколкото Министерство-

на гимназията до 
следващата учебна

!:то на просветата отпусне доста- 
парични средства за ре

довно изплащане на работниците 
на необходимите

3 Милиона долара струва кирилизацията на менютата 
помощните инструкции. * Има и правописен речниктъчно

и осигруяванс 
• материали за строежа. Цялото 

предприятие е ангажирано 
строеж, така че то засега няма 
нужда от наемане и уговаряне 
допълнителни работи. В момента 
се работи върху инсталирането на 
водопровода, електропровода и 
канализацията в сградата

скорб време ще бъде 
и системата за цар но 

За да бъде по-бързо и

” Файл”Отпори”, ” Затвори”, ” Щра
кване”, ”Заключване на щракването”, па щатския софтус- 
”Настройка”, ”Визуализация”,”Контро- рей гигант ”Майкр- 
лен панел”, "Речник па данните”, ”По- ософг” МпФтз ХР

РгоГсмопа), ОГПсс ХР 
РгоГсмопа! « ОГПсс

хитовитс програми

с този

на
■

мощ”, ”Промяна на темата на компютъ
ра”, ” Показалец”...

Менютата и помощните инструкции на ХР 8ВЕ пече са на 
” У ИII-

.3
Тодор Милевбългарски, 

доус Екс Пи” и паке
тът от приложни програми ”Офнс Екс 
Пи” могат да бъдат поръчани на българ- те софтуерни програми, за да избегнем 
ски. В него засега ще се чете на български психологическата бариера прн работата с 
само текстообработващата програма компютър. Според статистиката само 6 до 
”Уърд” и софтуерът за слскторнна поща 8% от българите знаят английски език” - 
” Аутлук”. Има вграден н правописен казва изпълнителният директор на нред- 
речник. Предстои преводът и на иро- ставнтелството на "Майкрософт” у нас 
грамата за електронни таблици ” Ексел”. ■ Теодор Милев. - Освен това сме сигурни,

че преведената версия, провокира любо
питството на всеки потребител да провери

на гим-

” Решихме да преведем най-популярни-назията, а в 
инсталирана
отопление, 
успешно завършено надстроява- 
пето на сградата, от началото на 
февруари в "Изградня” са приети 
и работят 15 нови работници 
майстори, зидари и др. Вабон- 
тинитс редовно получават таила- 

Последна заплата са взели 
за месен февруари, а средната 

заплата в Изгра- 
6 000 ди-

Ш*-* ■.....-.

§3
.^1, (V—-'•* <

а .V

Официалният дебюттите си.

V- на двете локализирани версии е 28 март. днлн използва пълните възможности на 
Щс ги наричаме "Уиидоус”, ”Уърд” и програмите. Дори професионалиста го 
"Офис”, т.е. няма да се нрави буквален гложди отвътре да види как е преведена 
превод <\Упк1о«!5 - Прозорци, УУогй - Дума едно опция, какво прави и т.и. Така се ра- 
„ОГПсс - Офис, Канцелария), защото име- зширяват и познанията за продуктите, 
пята им ся Търговски мярки.

работническа 
дня” възлиза на около ,&:х
нара.

К. Велинова

:тякя изглежда българското меню
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КИЦ В БОСИЛЕГРАД ОРГАНИЗИРА ТЪРЖЕСТВО ПО 
ПОВОД 3 МАРТ

ВЪВ ФОКУСА:

ПО ПОВОД ГЛАСУВАНЕТО НА ЗАКОНА 
ЗА МАЛЦИНСТВАТА КОЗЛОДУЙСКО 

КЮСТЕНДИЛСКИ ПРИВЕТ 

КЪМ БОСИЛЕГРАДЧАНИ
САМО НАЧАЛНА 

КРАЧКА
систематична антибългарскаБез пито едни ” против” или в ъздържал се глас, депутатите в 

двете камари иа Скупщината на Югославия гласуваха във вто
рник Закона за защита правата и свободите на националните и 
етнически общности.

Прекрасно, защото за пръв нът у нас се приема един правен 
документ, който да регламентира тези въпроси. Пека обаче да 
вникнем малко по-задълбочено в с ъщността му, за да видим каква 
ще е практическата полза от този закон и има ли място но негов 
адрес да се отправят и някои забележки.

Разбира се, че има. Най-важната е, че той има повече деклара
тивен, отколкото практичен подход. Тона потвърждава липсата 
на наказателни разпоредби при случай регламентирани е него 
нрава на малцинствата да не се спазват или да се нарушават. На 
практика това означава, че не се посочват конкретните държавни 
органи, конто трябва да се грижат за неговото практическо 
приложение и какви санкции и наказания ще се възлагат върху 
тях, доколко го не спазват Закона.

От друга страна е известно, че федералните единици у нас сами могат 
да решават кон съюзен закон ще прилагат на собствената си територия, 
а кой не. Голям е въпросът, колко сегашното черногорско ръководство 
ще го прилага п спазва и няма ли да се случи и Сърбия да каже, че и тя 
няма да го прилага, понеже това не нрави и друга та република. Ето защо 
е логичен изводът, че' Закон ът е об ърнат повече к ъм Европа и света, 
защото трябва да спомогне приобщаването на СР Югославия към Ев
ропейския съюз, отколко към практическите проблеми па малцин
ствата и етническите общности у нас.

С други думи казано, ако такъв или подобен закон не се гласува в 
републиканските скупщини и ако най-важните му разпоредби не бъдат 
вградени в основните републикански документи, с които се регламенти
рат образованието, културата, информирането и нр., в документите иа 
местното самоуправление в конкретните среди, в конто живеят граж
дани от различните национални п етнически общности - файдата ще е 
минимална или почти никаква. Най-важните решения от този закон 
трябва да бъдат вградени и в основните документи на окръзите или 
областите, конто се споменават в предложенията иа бъдещата Консти
туция на Сърбия.

* След дълги десетилетия на забрани, страх и 
пропаганда, отново победи силата на любовта, заяви председателят на ПС на 
КИЦ Иван Николов

олоив и Каменни Каменова и група прело-И .събота вечерта в голямата зала на 
I |ентт.ра та култура в Босилеград се проведе даватсли, отиравиуа послание и привет към 
тьржсстпена,програма, посветена на 3 март учениците и гражданите на Босилеград, 
- Деня па освобождението иа България и дошли па тържеството.
125-годшшшната от раждането на една от След като бе изпълнена програма от 
пай-шамепитигс личности на Босилеград, български песни и танци, беше дадена

а след това босилеград-академик Йордан Захариев, етнограф, исто- скромна вечеря, 
рнк и член-корсснодснт ма Българската ските деца отведоха на гости и нощувка по 
академия па науките. Програмата бе реал- домовете си своите нови приятелчета от Ко
тирана със съвместни усилия па Културно- злодуй. ^
информационния цеяп.р "Цариброд” в - В този смисъл мероприятието оешетро- 

' Босилеград, община Козлодуй и Областната гателпо и уникално - заяви председателят на 
управа в Кюстендил. Програмния съвет на КИП Иван Николов. -

След д ълги десетилетия на забрани страх и 
систематична антибългарска пропаганда, 
отново победи силата на любовта - децата си

Според Иваи Николов, общинската 
управа в Босилеград отново се 
изложи: кметът на Босилеград не 
намери за нужно да посрещне 
българските деца. Според него 
властващите все още нямат вкус 
към подобен тип културни 
мероприятия и очевидно 
продължават на практика да се 
разминават с прокламираната 
външна политика за споделяне на 
европейските ценности и развиване 
на добросъседски отношения с 
България.

подадоха ръчички и отново тръгнаха на
чисто.

Сред малките гости имаше и потомци на 
босилсградски изселници в Козлодуй. На 3 
март децата си заминаха за България, а 
раздяла бе" обсъдена възможността босиле- 
градските деца да отидат в Козлодуй 
вод Ботсвите тържества и тогава отново да

на

по по-

сс срещнат с приятелите си. 
Културно-информационният център

"Цариброд” в Босилеград изразява благо
дарност към всички институции, ведомства и 
личности, които дадоха принос да бъде ор- 

н особено наВ програмата взеха участие 68 ученици от ганизнрано това тържество 
Средното общообразователно училище дСП>татката „а НДСВ от Кюстендил Елка 
” Христо Ботев” в Козлодуй и 65 ученици от 
Икономическия техникум * "Йордан За
хариев” в Кюстендил, които, придружени от 
директорките на училищата Николина Ник-

Анастасова, както и па г-жа Ангелина 
Митрева от Козлодуй.

В. Богосо К. Велинова

ОТ СВОЙ Т1П1П-М1»11МИ1*™" Миле Присойски

ДВУПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ НА КУЛТУРАТА
Създаването на Културно-информационния цен- па югославско-българската граница.

Следствие иа такава пагубна късогледост тогаваш- 
дата на февруари 1998 г. представляваше събитие от пата власт прибегни към драконски мерки за осуе- 
особепо значение за развитието на културата ии. Пред тявапе работата на КИЦ "Цариброд”, чрез забра- 
културата на българската народност тази нова писти- няване за ползване на помещенията на Центъра за 
туция предвести, че се откриват благотворни хори- култура за културни н естрадни програми, организи- 
зонти. Вместо почти четиридссетлетната изолация от рани от КИЦ-а, медиен бойкот н забраняване па граж-

Паси има основание да се очаква пълно пр 
позорната хайка срещу КИЦ ” Цариброд” и че в пред
стоящите нормални условия той успешно ще осъще
ствява културно-информационната си дейност в на
шите краища. За разгръщането на плодотворна дей
ност от КИЦ може да се разчита и следствие на новия 
Закон за защита на националните малцинства, чиито 
разпоредби гарантират създаването па условия за ре-

емахвапе па
тър "Цариброд” за българската народност през сре-

матнчпата национална култура, настъпи времето на даните дори да влизат в помещенията му, подмятания 
култу рно възраждане за българите в Югославия, и клевети за антндържавна дейност, великобългарски 
Чрез дейността на КИЦ "Цариброд” за тях стават претенции и какво ли още не. Чрез умишлени акции на 
достъпни високите благодати на българската национ- властващите и маневри па съответните служби се осу- 
ална култура, постигнати през десетилетията след етяваха гостувапнята на видни културни дейци от 
Втората световна война, чието присъствие ще въз- България (ипр. Блага Димитрова), а димитровград- 
дейстпа градивно върху духовното развитие на народ- чани бяха принудени да гледат отделни концерти в 
костта и върху по-засилената и съдържателна дей- Пирот, защото не беше позволено това да стане в 
пост на нейните културни институции.

довиа двупосочна циркулация на културата в Бълга
рия и на малцинството ни. Благодарение на това съз
дадените креатнвни стойности в българската култура 
занапред ще станат достояние и на нашите сънарод
ници и ще поощряват развитието на културните дей
ности на оългарите в Югославия. Чрез създаването на 
плодотворно сътрудничество между КИЦ "Царибр
од , центровете за култура, библиотеките и другите 
културно-образователни и информационни ведомст
ва, културната дейност в нашите среди ще стане много 
по-разнообразна, по-съдържателна и по-качествена.

Разбира се, Културно-информационният център 
"Цариброд” не бива да сс ограничи 
посочиа дейност, а това трябва да го прави двупо
сочно, т.е. едновременно да прокарва пътища 
по-широка афирмация на културните изяви на юго
славските българи, както 
та дейност, така и в сферата па творчеството - 
калните литературни произведения, преводачсството, 
изобразителното изкуство...

Именно такава съдържателна

Димитровград (концертът на реномирания фолкло- 
Въпрски тези твърде благородни предпоставки рен ансамбъл ” Филип Кутеп”) и пр. 

при създаването на КИЦ "Цариброд”, неговото от- Въпреки постоянно усложняваните условия за ра- 
криване беше посрещнато на нож от повечето струк- бота, с осъществените програми КИЦ "Цариброд” 
тури на тогавашната власт. Докато едни само кисело оправда съществуването си както в Димитровград, та- 
се намръщиха, други се наежиха, ръмжейки срещу ка и в Босилеград. Благодарение па КИЦ-а днмит- 

начинание в нашата среда. И част от масмедиите ровградчапи имаха възможност да гледат спсктакли- 
гракна против създаването на так ъв културно-инфор- те на реномирани театрални ансамбли - пир. ” Сълза и 
мационен център. Господствуващата върхушка па смях” с драматизация на романа ” Преснанските кам- 

отделните служби в съществуването на бани” от Димитър Талсв, направена от Атанас Бояд- 
КИЦ ” Цариброд” виждаха всичко друго само не кул- жмев

само на едно-това

н за
властта и

фолклорно-театрадна-във
и Христо Христов, да беседват с видния българ- 

пнеател Антон Дончев, да видят изложби на кар- 
кулациятана културните блага през границата, които тини па Дечко Узунов, Георги Машсв и др. И в Боси- 
да подпомогнат духовното издигане на гражданите и леград КИЦ е устроил повече културни програми, от 
тяхното хуманизиранс. На някои набедени и обър- които босилсградчани останали въодушевени, 
кани местни политици

ориги-турна институция, която има за цел да подтикне цир- ски

и двупосочна цирку
лация на културните изяви се предпочита н насърчава 
от актуалннте междунардни документи за защита пра
вата на националните малцинства и етническите об
щности, създаване и развитие на малцинствената кул
тура като потвърждение и опазване на националната 
им идентичност, което е релгаментирано н с ново
приетия Закон за националните

като
н па техните националисти- ипр. гостуването на Трио ” Българка” и на народния 

чсско-шовинистически настроени ментори повече им певец Илия Луков, ” Сигнали”, великолепната излож- 
иравеше времето на бодливата тел и изораните пояси ба за творческия и жизнен нът на поста Емануил Поп- 
(синоними за най-затворената граница на света) от Димитров и нр. 
годините иа ИБ, отколкото обменът на културни про- След подписването на договора за сътрудничество 
грами между населението от едната и другата страна в духовната сфера от министрите Г. Свиланович и С.

малцинства.
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ГЕОРГИ ШУКАРЕВ 

ИЗВЪН МУЗИКАТА
(Спомени на Ранко Соколов)

дейност 1111 Г. Шукарев. Познавах 
всичко положително,

и музикалната
го отблизо и съм съгласен е

оценено относно духовното издигане на 
родния му град. Прнцосът му наистина е голям н младото 
поколение трябва да му бъде благодарно п по подходящ 
До увековечи неговото име:

ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (14)начин
почетен гражданин на града, 

посмъртно именуване на негово име па улица или някаква ГИМНАЗИЯТА КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ЦЕНТЪР

културна институция и др. 
Във вестника всичко казано за него е верно и авторът 

заслужава похвала н благодарност от страна на гражданството 
за убедителното Рецепта за преодоляване на "острите кадрови проблеми 

задоволяване на реалните потребности на стопанството и обществените дейности" 
Две фази на средното насочено" образование - общообразователна и профилирана 

^Образователен център с над 600 ученика! *На старта: 4 професии с 5 специалности

представяне на Шукарсв като музикант 
изпълнител, диригент и организатор.

Тук обаче
във всички области" и за

аз желая да покажа някои други страни 
тиня образ, първата мн среща с него, моите впечатления 
преди да станс

от 11С-

популяран сред населението. Поради свойстве
на характера му скромност гои ие обичаше да се хвали, не 

говореше за себе си, дори и за събития, в конто той 
славна, активна и рискована роля.

Нека да кажа няколко думи за себе си.
I оден съм в с. Лукавица през 1928 г. В Цариброд живея от 

1941 г. Като ученик в IV клас 1943 
антифашисти, ученици в

През втората половина на 70-те години на мината и всички други класически гимназии в страната - 
налня век в тогавашната СФРЮ е извършена ма- е била експериментална мишка за един голям 
щаона реформа (популярно наречена Шуварова опит, който след няколко години ще приключи с 
реформа - но хърватския политик Стипе Шувар) пълен провал, 
на средните училища заради изграждането на та-

играс

През следващите 3 години гимназиалните кла-
ка наречената система на средно 
профилирано (насочено) обра
зование. Политическите резолю
ции и експертните мнения и ста
новища, въз основа на конто е под
готвена и извършена тази рефор
ма са били мотивирани от ” реал
ните потребности на стопанството 
и обществените дейности в насто-

совс са изчезвали един след друг, 
така че трансформацията е прик
лючила в края на учебната 1979/80 
г., когато са положили зрелостния 
си изпит последните 80 гимназисти 
(45 от обществено-езиковите па
ралелки и 35 от естествено-мате
матическата).

Новите възможности за изби
ране на професия според ” волята 
и способността”, които предлагал 
Образователният център, започ
нали да привличат все повече уче
ници. Всъщност, голям брой уче
ници от Боснлсградския край, ко

нто завършвали основно учили
ще, сега вече нямали нужда да 
ходят във вътрешността на ст
раната, за да се запишат в ик
ономическо, търговско, техниче
ско или друго специално средно 
училище. Така че броят на сред
ношколците отново започнал да 
расте с бързи темпове и в нача
лото на учебната 1980/81 г. от
белязал рекорд - 606 ученика! 
Значително се увеличил и броят 
на паралелките, а най-много (21) 
те са били през учебната 1978/79 
година.

г. попаднах в среда на
по-горните класове. Така бях 

привлечен водна от групите съществуващи в гимназията. Там 
бяхме заедно с моя съученик и добър приятел Спас Сотиров, 
при когото често пребивавах. Усамотени в неговия дом, той мн 
показваше скрити и забранени книги, коментирахме 
положение, имахме си доверие, бехме преданнн един на друг

военното

приятели. 
Впоследствие ста
нахме партизани, 
участвахме 
фронта 1944 г...

И така, антифа
шистката група 
имаше вече проя
ви - антииравнтел- 
ствеии, което не 
остана скрито за 
полицията, която 
започна преслед
ването й. Така и аз 
бях от набелязан
ите. През про
летта на 1944 г., за
едно с още 5 души, 
бях арестуван. Вт
орият арест стана 
през август 1944, 
когато участвах в 
организирането на 
една група младе
жи, преминали в 
нарт. отряд, воде
на от учителя Ан- 
то Апостолов, в 

беше включен избягалия от

ящия етап на развитието на самоу- 
правителния социализъм”. А тези 
” реални потребности” са изисква
ли ” кадри със солидно общо обра
зование и добра професионална 
подготвеност”.

на

Асен Стоев е избран за 
директор на гимназията през 

учебната 1977/78 г

професиите и
СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

Преподавателският колектив на босилеградския ОЦ през 
учебната 1981/82 г.

Георги Шукарев
Втората фаза на средното 

профилирано образование започнала с 111 клас
Именно затова с било нужно новите средни

училища, преименувани п образователни цен
трове, да бъдат "двуфазни”: в първата фаза уче- през учебната 1979/80 г. Тогава в боснлсградския

образователен център били формирани паралел
ки за 5 специалности в 4 професии, в конто били

която с моя помощ и участие циците да получават общи знания, а във втор 
- да бъдат насочвани към професиите, конто "съ
ответстват па техните умствени и пенхо-фнзнче- записани общо 131 ученика:

- юридическа професия, специалност техник 
ио труда и трудовите отношения - 33 ученика;

- нриродо-математнчсска професия, спецмал-

а гавоеннопленник Трита, укриващ сс нсле-исмски плен руски
нашия дом, който в последствие стана известен парти- 
Царибродския край. Полицията ме познаваше и всеки 

в нашия дом, намиращ се в испосрсд-

гално в
способности”, и да получават необходиматазанин в ски

ден нравеше проверки
стисна близост на полицейското управление.

Бидейки заплашен от арест, търсих 
галност II да се отправя в нарт. отряд...

Георги Шукарев познавах отдалече и то чрез неговия илс- 
мой съученик Борис, е когото бяхме приятеля и 

ед училищните занимания ритахме топка
Няколко дена преди 8 септември един

съобщи, че една група от
се включа, трябва

професионална подготовка, за да могат да изпъл
няват успешно бъдещите си трудови задачи преди
всичко в стопанските организации, но п в обще- пост програмист - .13 ученика;

- професия култура н информиране, снсциал-
начин да мина в веще

ствените учреждения, ведомства и институции.
Според партийните становища на най-високо пост организатор на културни програми - 33 уче- 

ниво, такава е трябвало да бъде рецептата за пика;
” преодоляване на острите кадрови проблеми във - машинна професия, специалност

облаеги, които препятстват ускореното кеджия - 16 ученика, и мсталостругар - 16 уче- 
културно развитие на обществото пика.

менник и 
често сл

на игрището 
късен

автотене-

пред гимназията 
следобед Борис дойде при мене
Цариброд заминава в ^^ ‘̂^^^Гда щгнда и къде ще ме 
незабавно до ^ лу„кт. Б„ да се колебай,

«■*—

„ мълчаливо ТР',-Г»“ полуразрушена, запустяла. Вечел»са-една стара ясзро^.п«гЯ(сс1Уи1|а ^ ^ „„„„
наближавахме < Докато наближавахме към
Шукарев, застанал заД Д ст;фа „ойнишка куртка,
»его ,ЯбССх откоя ярмиябеше. Още докато се приближа.,а- 

ГГо тоГме гледаше упорито. "Това е Ганко - каза 
оглеждаше замислен

всички 
стопанско и 
ни”.

и мн
Първите три професии с посочените специал

ности са запазени и в четвърти клас през след
ващата учебна година, а в трети клас този път са 
извършени няколко промени. Открита е пара
лелка за техници по управителни работи, пара- 

. лелка за продавачи на смесени стоки, паралелка 
за техници но органична химия и паралелка за 
шлосери. От предишните специалности 
зена само специалността мсталостругар.

Повсчсто от посочените специалности са за- 
през следващите няколко учебни годи-

ВТОРОТО ПОСТЕПЕННО 
УМИРАНЕ НА ГИМНАЗИЯТАчака, за да

В съзвучие с тези "правилни и далновидни” 
становища на Партията и въз основа на ново
приетите учебни планове п съответните реше- 

просвстнитс пласти от началото на учеб- 
1977/78 година е започнала постепенна тра-

е зяпа
ния на
пата
нсформация на боснлсградската гимназия в д

,Образователен център за средно профилирано ,,0 са отк,)ш1;Пш „ „овн специалности: дървоо- 
образопаиис. Така всъщност е започнало второто б„„ботватсл, производител па полупланински ку- 
” постепенно умиране класическата гимназия „ тсх1|мк по смстководстп„.
в Босилеград, по за разлика от първото и умиране Следва -

половина па 50-те години, когато е

но не 
хме към и мълчалив, а носле

е в мсБорис. Шукяр 
"Добре"! Александър МЛАДЕНОВпрез втората 

заличена
каза: - Следва - напълно, този път тя - разбира се, както
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ПЕТЪР ТАСЕВ: ДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ПИСМО НА ДСБЮ ДО 
ПРОСВЕТНИЯ МИНИСТЪР 

ГАШО КНЕЖЕВИЧ
ЗНЕПОЛСКИЯТ КОДЖАБАШИЯ
Известният Симо Соколои от ■НММ|| 

Грознатопцн, почетен нодпору- 
чик на сръбската войска, води НВИЩ 
потекло от хайдушко-бунтовни- 
ческо семейство. Неговият дядо 
Христо Пляката бил известен 
дсрскулскн хайдутин. В мана
стира ” Света Богородица” в се
ло Паля, (1\ България) е наме
рен следният запис:

” От Враня големя турска на
паст беше тръгнала, свс живо ус- 
траши и избегне у гору, само Рн- 
ста не избегне, вати сви турцн и 
ги сассче. Беше гладна есен, 
много от глад умреше”.

Съществуват и сведения, че 
хайдутинът Христо Плаката е

Уважаеми г-н министър,
Демократичният съюз на българите в Югославия като по

литическа партия в програмната си ориентация е записал, че ще се 
бори за цялостно развитие на нашата малцинствена общност, в 
това число и за образование на майчин език.

щ

2 Тъй като езикът е основа на националната идентичност, ние 
дълбоко осъзнаваме, че отмирането на българския език е ключов 
и основен способ за асимилацията на нашата етническа общност. 
Натискът на бившата власт за изхвърляне на българския език от 

малцинството бе оголен, груб и безцеремонен. За

а.
3;

училищата на
с ъжаление и до ден днешен нещата не са се променили.

На 26. 02. 2002 г. в Скупщината на СР Югославия бе приет 
Законът за защита правата и свободите на националните 
цинства, който дава възможност за разгръщането на пълноценна 
изява на малцинствата във всички области. Обаче, както във всяка 
законоразноредба, и тук може да се стигне до различни тълку-

Ш
мал-

Г,л;ш?
вапия и извращения.

Ако имаше съвместна работа между Димитровград, Бабушница 
и Босилеград, нямаше в Димитровград българският език да се 
изучава с 2 (два) часа седмично, в Бабушничка община с 4 (четири) 

(сгава дума за Звонци) и в Босилеград с 4 (четири) 
предстоящата учебна година.

Равноправна употреба на езиците (български и сръбски) не е 
равен брой часове по споменатите предмети, защото всички 
останали предмети се преподават на сръбски език.

Така в контекста на демократичните промени у нас, както и 
съгласно стремежа на страната за включването й в еврострук- 
турите, неминуемо условие е да бъдат опазвани правата 
нашето малцинство в областта на образованието, защото личното 
изясняване на учениците и родителите беше своего рода заплаха и 
натиск.

С оглед на казаното, ДСБЮ настоява български език да се 
изучава с 4 (четири) часа седмично още от предучилищна възраст 
и във всички класове на основното училище и гимназията в 
Димитровград.

За да се запознаят учещите с националната история, география и 
култура, налага се спешно да се изготвят допълнителни програми по 
споменатите научни дисциплини, които ще се изучават в рамките на 
история, география, изобразително и музикално изкуство. По този 
начин ще укрепва националното самосъзнание иа учениците и ще се 
създадат условия за пълноценната ни културна интеграция в 
обществото.

Накрая ще изтъкнем, че като партия, която утвърждава и кул
тивира национални духовни ценности, не признаваме сформираната 
общинска комисия за равноправна употреба на езиците, понеже като 
партия не сме консултирани във връзка с посоченото. Подчертаваме, 
че представителите на споменатата комисия принадлежат или са при
надлежали към партии с недемократична ориентация.

Също така настояваме да бъде приет на постоянна работа педа
гогически съветник (инспектор) по български език към Педагоги
ческия инспекторат в Ниш.

участвал в гръцките въстания, 
както н в Кримската война 
(1853-56 г.), а след това се завър
нал в Стара планина.Тъстът на 
Симо Соколов, Тодор от Пога- сътрудничество със сръбските власти през 1846
попо. бил участник II тайната лноноршшсскн пр- годм1|111 С11 „.,6,,™ на кол 5 селяни от Малопо (Дра- 
ганнзацпи за освобождение от турцитс. Инак са
мият Симо Соколов е роден през 1848 година в

ДЕРЕКУЛЪТ:
Между Гребен и Влашка планина

часа отчаса

гоман).
Бежанците в Сърбия, които вече бяха споме

нати са взели активно участие н първата Сръбс-село Грознатовцн. Тон работил като дюлгерин в 
Сърбия, къдсто получава н начално образование, ко.турска „„нека. Като предходния на сръбската 
а през 1875 година завършва Белградската висока Пойскп в този кран било пдигнато въстание, което 
школа. Бил е активен участник в борбите за ос- севоДело от А. Стаиоевич, Прота Стефан и Давид 
вобожденнето от турцитс.

В ” Историята иа Пирот” от С. Пстрович се

и на

Пейович от Цз.риа трава.
По решение па Берлинския конгрес през 1878 

посочва следното: година Дерскулът бил присъединен към Бълга-
” Началото на конфликта при Шукур чешма, р11Я а слсд Първата световна война според Ньой- 

където турски войник беше убил едно наше дете, ския ДОГовор влезнал в състава па Кралството на
СХС, по-късно Кралство Югославия.

За нещастие определен брой хора от този край
което искало да си наточи вода, нашите печал- 
бари описваха че това дете се наричало Сава и че
било родом от Трън в Знеполс . са взсл„ участие па едната или другата страна във

От 1874 година между Ниш и Брезник действа взанмш1ТС враждн между сърби и българи (1885, 
тайна организация за освобождение от турцитс. 1914.1918,1941-1944 г.) въпреки факта,
Едни от инициаторите за създаването на органи-

че изповя
дват една и съща вяра, че езикът им е близък, а не

зацията бил Аранджел Стаиоевич от Трън. В ар
хива на поп Кръстич в Пирот са запазени записи 
от срещите на тази организация. Сред участни
ците в тези срещи се споменават и Адам Маринк- 
ович и Виден Станкович от Куса врана, както и 
тъстът на Симо Соколов - Тодор от Поганово.

Знеполският коджабашпя А. Стаиоевич обез-

се различават и по манталитет.
След освообождението от турцнте най-извест

ната личност от времето на борбите на знеполцн 
за освобождение - Аранджел Стаиоевич се изтег
ля със сръбската войска от Трън и се заселва в 
Пирот. С лично нареждане на княз Александър 
Батенберг и председателя на българското пра
вителство Петко Каравслов през Сръбско-бъл
гарската война 1885 година А. Стаиоевич бил 
провъзгласен за български предател и била опо
жарена неговата къща, но той успял да се спаси от 
ликвидиране'. Най-известният дерекулскн бунто
вник е починал на 25. 11. 1886 година н погребан 
на пазарските гробища в Пирот.

-Следва -

печавал оръжие за участниците в Априлското 
въстание, конто в този район се водили от Симо 
Соколов. Предполага се, че много дсрскулчани, 
заедно с около 200 000 българи, еа избягали в 
Сърбия след разгрома на това въстаните.

Движенията за освобождаването на тези краи
ща от турското робство се радвали на голяма под
крепа от страна на сръбските владетели, особено 
на Милош и Михайло Обренович. Обвинени за

Председател на Градския съвет на ДСБЮ 
д-р Ангел Йосифов

(Бележка: Писмото е изпратено и до Общинската скупщина, 
директора на Гимназията и директора на Оснобнто училище 6 
Диласт робград)

КРЪСТОСЛОВИЦА 102 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Автономна област в Испания. 8. Дебела тояга 
за бой. 12. Костите на човек или животно, прикрепени както са 
били приживе. 13. Жилещо насекомо. 14. Република Хърватко 
(ськр.). 16. Коралов остров с плитка лагуна. 17. Женско име. 18. 
Производител на овощия. 22. 25 и 6 буква в азбуката. 23. Името 
на композитора и диригента Табаков. 25. Оглася с викове. 28. 
Най-често употребяваният съюз. 29. Първенец (син.). 31. Ка
лин Тодоров. 32. Първите две букви в азбуката. 33. Шестата нота. 
34. Характери (син.). 35. Който принадлежи на снаха. 36. Иво 
Андрич. 37. Легендарния френски колоездач Бернар. 39. Куче, 
псето (син.). 40. Тихомир Арсич. 41. Села или част от населени 
места, обслужвани от един свещеник. 43. Сърбам (син.). 45. 
Унгарско име. 46. Графитна пърчица за писане и рисуване. 47. , 
11 и 1 буква в азбуката.

Отвесно: 1. Вид огнестрелно оръжие. 2. Инициалите на 
актьора Станич. 3. Пристанищен град в Северен Израел. 4. Лято 
(сръб.). 5. Химически елемент. 6. Несръчно, непохватно. 7. Иван 
Томич. 8. Петата нота. 9. Крайморски градец недалеч от Сплит. 
10. Малкото на патица. 11. Вид папагал. 13. Който се отнася до 
керван. 15. Неосъществима мечта. 17. Цвете с едри, обикнов. 
червени цветове. 19. Името на актьора Марвин. 21. От
бранително оръжие. 24. Грамада сняг, свличаща се по планин
ски наклон. 26. Груб домашен вълнен плат. 27. Страна в Средна 
Америка. 30. Висша църковна управа. 33. Теснопола 
дреха, каквато носят из Радомирско. 35. Слободан Ерцег. 38. 15 
и 17 буква в азбуката. 39. Пенсионно—инвалидно осигурение 
(ськр.). 41. Европейско пръвеиство (ськр.). 42. Иван Маркови 
44. 20 и 3 буква в азбуката.

женска
14 7 кРъс"юсл07ча"‘“ 'М: Водоравно - 1. Лимонада. 8. МОК. 12. Атамани. 13. Кака.
П-ш 24 ПА Б??ТР' & 9?Рр Домати. 18. Бака. 19. Гитара. 20. ПА. 21. Ла. 22. Канара. 23. 
33 Р 34ПрА 25 К '• 26' Рана' 27■ РотоРи- 28- Дами- 29. Етилен. ‘31. Кралица. 32. "Нисал".ч.
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СПОРТ ® СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА В ЗАЛА ВЪВ ВИЕНА

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ТЕРЕЗА 
МАРИНОВА

БЕЗ
КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ОТБОРИТЕ 

ОТ НФЗ
БАЛКАНСКИ"СЕ ЗАВЪРНА ОТ 

ПОДГОТОВКА

ДВЕ ПОБЕДИ И 
ПОРАЖЕНИЕ

Българската национална Тсрсза Маринова бс най-добрата 
финала па троен скок на двадесет и седмото европейско първенство 

по лека атлетика в зала във Виена.
Олимпийската

Всяка пролет и есен 15 дни 
преди старта на пролетната, 
съответно есенната част на пъ
рвенството се провеждат ко
нференции на футболните 
бори от всяка дивизия.

Този път обаче конферен
ция на отборите, състезаващи 
се в Нишка футболна дивизия 
(НФЗ), която трябваше да се 
проведе на 28 февруари в Ново 
село, не се проведе, тъй като от 
общо 18 отбора само 8 имаха 
представители.

Защо 10 отбора не изпратиха

атлетка
във

и световна шампионка (в зала) спечели златния 
медал в тази дисциплина със скок от 14,81 м. Сребърния п бронзовия 
медал взеха ГСйша Ханссн от Великобритания (14,71 м) и Елена 
Олсйникопа от Русия (14,30 м).

Със скок от 14 м югославската

След седемдневна подготовка в Гамзиградска баня край 
Зайчар футоолнстите на "Балкански” се завърнаха в Ди
митровград. По думите па треньора Новица Алсксов па под
готовката в Зайчар се е работило сериозно 
всичките предварително набелязва цели. Условията, 
се е провежала подготовката, според Алексов, са били до- 
ори.

от-

представитслка в споменатата дис
циплина Мария Мартппович бс шеста, което се оценява като добър 
успех.

и са изпълнени 
в които

- Много съм доволна от класирането си. Във Виена дойдох с осми 
резултат, а заех шесто място. Освен това за първи път преодолях 
границата от 14 метра на едно голямо състезание - заяви Мария Марти
новци.

В За^чарския окръг ” Балкански” 
мача и

изигра три контролни 
Регистрира две победи и едно поражение. Победени 

ояха отборите ” Каблови” и ” Рудар” - с 4:0 и 2:1. Отборът 
Каструм , член на Сръбска дивизия, победи 

градчаннте с 5 : 2.
Подготовката не 

Емил Петров.

Отборът продължава подготовката си в СЦ ”Парк”. До 
старта на втората част на първенството н 
състезанието за югокупата "Балкански 
няколко контролни мача.

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ХЕ-СЛУЖБА СЕ 
ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА ТВОЯТ 

ЖИВОТ Е В ТВОИТЕ РЪЦЕ

димитров- свои представители, не е из
вестно. Известно е обаче, че с 
налице ”тиха война”изкараха докрай Владимир Пейчев и между
председателя на конференция
та Зоран Мплспковпч и дирек
тора на дивизията Владета Ве- 
лкович. Спорът между тях май 
най-голяма вреда нанася на са
мите клубове.

Представителите на 8 отбора

ХРАНЕТЕ СЕ ПРАВИЛНО!продължението на 
ще изиграе още Хигенно-епидсмиологичната служба (ХЕС) към димитров

градския Здравен дом се включи в националната кампания ”Твоят 
живот е в твоите ръце”. В Димитровградска община ХЕС ще 
провежда кампанията в сътрудничество със Завода за защита па 
здравето от Пирот и Института по здравна защита на Сърбия.

Целта на кампанията е да мотивира хората да не пушат, да не 
консумират алкохолни питиета в прскалсни дози, да упражняват 
физически активности, да се хранят правилно и да нс прекаляват в 
яденето, да отбягват стресовете н пр.

Болестите на циркулаторпата система и малигнитс тумори са 
причина за смъртта па две трети от всичките починали в страната

Б. Д.

ФУТБОЛ: ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА се договориха да бъде проведе
на нова конференция н изтък-

ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ Е 

ПО-ВЪЗРАСТЕН
наха, че ако и тази се провали, 
те ще бойкотират първенство
то.

Д. С.

ФК "Балкански" - ФК "Желюша" 10 : 0 (5 : 0)
На 13 март 2002 г. се на

вършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 
смъртта на нашата мила 
майка, тъща и баба

ни.
Димитровград, 3 март 2002 г. СЦ ”Парк”, зрители около 50. 

Съдия - Владимир Пенчев от Димитровград. Голмайстори: М. 
Пейчев в 4, Гюров в 28, 40 и 61, С. Васов в 30, Б. Иванов в 43, 53 н 
55, Панайотович в 59 и Рангелов в 81 минута.

ФК ”БалканскиСоколов, Тодоров, М. Пейчев, Георгиев, Ма
рков, Митов, Рангелов, Гюров. Е. Иванов, Б. Иванов и Рангелов. 
Играха още: Панайотовци, Миялкович и Стойчев.

ФК "Желюша”: Стоицев, Н. Георгиев, Джунич, Бошкович, 
Стефанов, Божилов, Ташков, Иванков, Борисов, П. Георгиев и Р. 
Георгиев.

Резултатът много добре говори кой отбор в този мач беше 
по-подготвеният. Желюшаните играха без няколко титуляри, а 
изглеждаше, че бяха изморени, тъй като ден преди мача с ” Бал
кански” играха мач срешу ”Младост” от Полска Ръжана, койго 
реализираха в своя полза -3:0.

На 18 март 2002 г. се навършват 
ЧЕТИРИ ГОДИНИ о смъртта на нашата 
мила и непрежалима съпруга и майка

НАДЕЖДА ЙОТОВА 
учителка от с. Смиловци

Обичахме те много, ще те помним
вечно!

съпруг Петър, син Славиша и дъщеря 
Лидия със семействата сиАНКА ПЕТРОВА 

от с. Пъскашия, 
Димитровградско

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 9 март т.г. се навършват 8 ГОДИНИ 

• *и от преждевременната смърт на нашия 
•мил и непрежалим син, брат и внук

По този повод на гро
бището в с. Пъскашия ще 
дадем панихида. Каним ро
днини, близки и познати да 
ни придружат.

Поклон пред светлата й

т&
НА ПИОНЕРСКОТО АТЛЕТИЧЕСКО 

ПЪРВЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ ИВАН соколович
| Времето минава, но не заличава си

лата на болката в сърцата ни.

Опечелени: май 
Мирослав, сестра

-«.ДЖОРДЖЕ ГОГОВ 
ДЕБЮТИРА ЗА 'ЛЕВСКИ"

памет!

Опечалени: дъщеря 
Спаска, зет Станко и внуци 

Саша и Игор

Светлана, баща 
лена и останали 

роднини
Йе■Ш-Зт

Най—перспективният димитровградски спортист Джордже 
новия си отбор - ЛК "Левски” от София, 
неотдавна пионерско първенство на V Бъл- 
Гогоп спечели 6 място в дисциплината скок

На 10 март 2002 г. се на- 
вършват 
ДИНИ от смъртта на нашия 
мил дядо, баща и съпруг

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 11 март 2002 г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на нашия 

мил син, съпруг, баща, тъст и дядо
МАРКО МОМЧИЛОВ 

от с. Драговита,
Димитровградско

Поклон пред паметта му!
Панихидата ще се състои на семей

ното гробище в Драговита.

Опочалени: баща Тодор, съпруга 
Гордана, дъщеря Яна, зет Цветко, пнучки 

Саня и Борислава

Гогов дебютира за 
На проведеното

10 ТЪЖНИ ГО-

гария нодтлетика
на височина е резултат МП м.^ ^ рсгистрац,1я, сиреч

Левски”, и за ЛК ”Железничар” от Дим-
От известно вре 

състезава се и за 
итровград.

НАСКОРО РЕГИОНАЛНА 

ЛИГА ПО АТЛЕТИКА След дълго и тежко боледуване на 2 
март 2002 г. почина нашият мил и неп
режалим съпруг, баща, брат, тъст, свекър 
и дядо

СТОИЦА ПЕТРОВ 
от Тудовица, 

Боровско

по атлетика за млади 
па от-

щс стартира регионална лига 
„««и. ТО-

Тази година 
категории
борите по атлетика о г региона

Власотиице на 27 февруари.
ЧЕДОМИР АРСОВ СТАНКОВ 

(1938 - 2002)
от с. Плоча, Босилегродско

На този ден от 10 часа
ще дадем панихида на ца- 
рибродските гробища. Ка
ним

си В'ЬВ на

24 април, вторият -на . • третият па 18 май. Както
"Желечничар , най-вероятч1о К|Ни1П)» ,̂|^Р^т^^^^^^роюгра'дСКИ„
ни информира Длекса III Р- \ ° „.^„«„„„я отбор на бъде-
Л К Жсле .иичар състсаа11„я , а ще се сформира предета-

вит^ен^^ор на региона, който ще се срещне е връстниците си от

роднини, близки и поз
нати да присъстват.

Десет години са много,

Сърцата ни не искат да приемат мига, 
който смъртта те грабна завинаги. Пре- 

пред твоята обич, доброта икланяме се 
човечност.

Почивай в мир!
От опечалените: съпруга Евдокия, децата Елена, Ратка и Анани 

със семействата си, брат Стоян със семейството си и 
многобройни роднини и приятели

но ти като че ли все още си
с нас и ние винаги ще пом
ним твоя мил лик и доброта.

Опечалони:семействата 
ЙовановичСофия, Скопие и Солун. Петрови иД. с.
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СИРОМАШИИ
БОГАТАШЙЕ

Да пи кажем: пиенудо ми йе вечимка от завикуванье и 
делечаиье. Не може да сретнсш човека и да си пооратиш 

Щом станете, одма почне йедно завику- 
паиье и лелечанье - мука да ти припадне:

"Лс-лс, Манчо, видиш ли дека докарамо царатога до 
дупарат?! Еве, ораги се от кико на "Комуналац узеше 
границуту - водата требе да поскупейе десет пути, а може 
и повече. За боклукат и другъете комунадийе да не ти 
оратим..."

Даде господ, та га дърпну некшсьв ньегов приятель и 
ме спаси от повече лелечанье.

Реко си: айде Манчо, не турай све на 
това. Истина йе, вабрикье не работе, а ценете рипайу да 
дорипе некикву йевропску летву, демек ако не може по 
друго, ама по ценете може да станемо Йевропа! У ~ 
убаву кавену не се улази, а гледам све су по-малко ония 
1цо че те окну на капе или на чашку... Може и да йе прав 
иародат!

Елем ония дън ме среча Лека Изатовскьи и ме
- Манчо, промени ли си парете?
- Койе паре?
- Кико койе? Па маркьете...
- Е Леко, немам я маркье ни за писмо, а камо ли за 

сменяванье...
- Знам, тека сви орате! - насмея се он.
- Па че орате кига йе тека! - одръпи му я.
- Е, нейе тека!
- Ако нейе тека, кико йе? - поче нещо да ме подидза.
- Епа ишъл ли си по банкьете и у Есдекато?
- У банкьете не съм свърчал от ко мануше да даваю 

кредити!
У онова време узимао кредити у две, у три банкье, ама 

свите одавна съм гьи върнул.
- Па не те питуйем за това...
- Па за койе!?

по човечкьи.

сърце, народ йе

по-

СПТЖФа СЪПРУЖЕСКИ
ДИАЛОЗИ

пита:

ЖШЮРИЙШ - Какво ще направиш, ако ня
кой мъж ме отвлече? - пита съпру
гата.КОШАРА - ЗАТВОР ЗА 

БЕЛГРАДЧАНИН"! - Никога няма да го забравя! - 
отговаря с въздишка съпругът.

* * *
- По-добре да се бях омъжила за 

самия дявол! - крещи съпругата.
- Бракове между близки родни

ни са забранени от закона! - обяс
нява съпругът.

* * *
- Бях истински глупак, когато се 

ожених за теб!
- Вярно е, но се надявах, че ще 

се оправиш!
:к $ :|:
- Ти си ласкава и внимателна 

към мен само тогава, когато искаш
> да ти дам пари!

- Ох, мили, та аз затова толкова 
често ти искам пари!

* * *
- Решавай: или аз, или бирите!
- А колко бири?

Преди 20 години в нашата знат човек, облечен по град- 
страна се провеждаха много- ски, с връзка на шията и мск- 
бройнн учения по ” всенарод- сиканско сомбрсро на глава- 
на отбрана и обществена са- та. От личната му карта бра- 
мозащита” под общия девиз кителите разбрали, че е от 
”Ннщо не може да ни изне- Белград, а но време на раз
пада”. Едно такова учение пита той им казал, че бил 
беше проведено и в Ясенов тръгнал на любовна среща с 
дел. В селото бе провъзгла- млада вдовица. Но нали Пи
сецо военно положение, а ок- що не смес да пи изненада”, 
оло 60 ясеновдслчани, мъже те не му повярвали и го зат- 
и жени, бяха мобилизирани ворили в една кошара - при 
за отбранителните действия, кравите!? 
които планираше и организ
ираше щабът на учението, дошъл командирът на уче- 
Щабът заседаваше в учили- нието и открил, че затзорни- 
щето, в което непрекъснато кът всъщност е един звонча- 
пристигаха куриери от 18-те исц, който живеел и работел 
яссповдслски махали, за да в Белград. Пуснали го, но той 
донесат сведения за положе- бил за резил - добичетата па- 
ннето и да отнесат нови за- сли млада отава и цяла нощ 

страдали от дриспица!

- Епа иди и че видиш...
- Ама айде гукни най-после! Я си немам другу работу 

та че идем да се майем по банкье...
- Навалица бре, Манчо, навалица!
- Ква па съга навалица?
- Ква ли? Навалица пред шалтерат за паре менянье. 

Свакьи дън опашкье опреле до вратата..
- Па кво гграйи тая навалица?
- Меня .маркье за йевра..

^ - У-у-у, одавна би я заменил бабуту за комшикуту 
Йевру...

- Море Манчо, не се завутуй, я ти оратим сериозно: 
йедни меняю валуту, а друи купую новете паре йевро...

- Е, може да су поприкутали по некою парицу за църни 
дни, па съга требе да гьи смене да не им пропадну...

- А тия що купую?
- Па сигурно и они си имаю некикъв зор...
- Море Манчо, тия що се трупаю пред шалтерат не 

знаю що йе зор. Я мислим това прайе от бес...
- Море Леко, пущи народ, нека обърча паруту!
- Ма нека обърча паруту. Яд ме йе кига мене сакаю да 

обърчаю и замлатую...
- Айде-де, ква ти йе па са тая дума?
- Епа еве къв ми йе зборат: мнодзина от тия тамо що се 

трупаю и дрежду с часове пред шалтерат ме сречаю и 
щом се видимо почну да лелечу и завикую кико немаю 
да си плате токат, водуту; теливонът... И да не ти 
разпраям: просто от ньи не може да се пожалиш 
човек.

Чак на следващата сутрин

поведи.
Привечер патрулът в ма

хала Йоцинцп заловил нспо- Й. Миланов

АСЕН "Опрем"
рису»».- е-Дкмхгрой РГ^-7 И

/СА-*, аз ще си 
с^орллирлм своя
0ргАиизАЦ ия •
ся ИАРкЧА

гги си вием 
„ КОиЧИЯРА" ТУЦ

кико
А еве с дни чучу пред шалтерат и меняю маркье, 

купую йевра и не знам кво йоще прайе...
- Па може да обичаю човеци...
- Кво да обичаю?
- Па да буду сиромашии богаташйе или богати бедняци! 

Открай време чорбаджийете най-млого су пищали дека 
немаю...

- Е, да знайеш от ньи
- И на мене ми йе пиенуло!

йе пиенуло!ми

Основател: Народна скупщина на Република Сърбия.
Издава: Издателство "Братство", Кей 29 декември, 8. 
Изпълняващ длъжността гл. редактор: Ваиче Богоев. 
Редакция: Алекса 7 ашков, Бобан Димитров, Васко Божилов, 
Кирил Георгиев, Никола Цветков (технически редактор), 
Даниела Христова (лектор-коректор).

ЕрштЕо Телефони: Директор (тел., факс) (018) 46-454,
Редакция (018) 46-845, Комерсиала (018) 352-751 
Вестникът излиза всеки петък.
Годишен абонамент за 2002 г. е 500 дин. 
Джиро-сметка: 42500-603-1-9529, Ниш.
Печата: ГП ''Мишич'\ Земуг

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

(За чужбина: 35 ЕУКО). 
18, Ниш, Тел. 018/715-691.[ска


