
БРШч^оТШЩ
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

■1ина Х1Ш ♦ Брой 1890*29 морт 2002 г. * Цена 10 динара СВЕРЕТЕ ЧАСОВНИЦИТЕ СИ! ;
.

ТРИ ГОДИНИ ОТ АГРЕСИЯТА НА НАТО СРЕЩУ СР ЮГОСЛАВИЯ МИНИСТЪР МИЛОСАВЛЕВИЧ ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАДКОЩУНИЦА: ИСТИНА И 

ПОМИРЕНИЕ "БАЛКАН" НЕ СЕ 

БОИ ОТ
КОНКУРЕНЦИЯТАI ^Необходимо ни 

все едно над кого и в името на какво

По повод третата годишнина 
от агресията на НАТО срещу 
СР Югославия президентът 
Воислав Кощуница се обърна в 
неделя към обществеността със 
следните думи:

” На днешната дата преди три 
години НАТО започна въздуш
ни нападения срещу нашата ст
рана. Целта на операцията беше 
с бомби, включително и такива 
с обеднен уран, да се подобри 
хуманитарната обстановка в 
Косово и Метохия. Да беше 24 
март дата за празненство, тя ще- 
1ие днес да се отбелязва в на- 
товскиТс СтблНЦИ. А тя не Се от
белязва. ДОри не се споменава.

(На 3 стр.)

е сътрудничество със света и пълна истина за случилите се злодеяния,

Слободан Милосавлевич, що друго. Те нито плащат опре- 
министър по търговия натури- делените такси и данъци, нито 
зъм в Правителството на Сър- работят в унисон със законови- 
бия, посети Димитровград на 24 те разписания в тази област. Та- 
март т.г. Той е част от екипа на кава нелоялна конкуренция на- 
премисра Джинджич, който в нася вреда не само на ” Балкан”, 
рамките на турнето си ” Сърбия но и на туризма изобщо. Той по- 
по верния път” по същото вре- дчерта и недостатъчния надзор

Президентът Кощуница в храма св. Марко в Белград

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТБРАНАТА

КРАЧКА НАПРЕД КЪМ 

П АРТН ЬОРСТВОТО
Министър Милосавлевич с представителите на общината и 

"Балкан"|
■ нето на

Съюзното правителство ще консултира Парламента * За обстановката след арестува- 
Момчило Перишич и кадрови промени - следващата седмица пребивава в Пиротски окръг, над теЗн обекти от страна на 

съответните инспекции.
ме
По време на престоя си в Димит
ровград министър Милосавле-

” Балкан”, където в тъкна, че
Поради обема на обсъждан

ите теми и предварително дого
ворените задачи на членовете, 
започналото във вторник пето 
заседание на Върховния съвет 
на отбраната (ВСО) 
прекъснато след първите две 
точки от дневния ред и ще про
дължи следващата седмица.

В съобщение на Военния ка
бинет на югославския президе-

Министър Милосавлевич из- 
тези проблеми бивич посети

присъствие на общинското ръ- трябвало да бъдат преодоляни, 
ководство води разговори с ко- тъй като вече е сформирана нн- 
мпетентннтс в тази фирма. спскция но туризма, която ще 

” покрива” Нишки регион, чий-беше Говорейки за положението в 
” Балкан”, Зоран Герои, замест- то началник също присъства на 
пик- директор на ” Балкан”, из- срещата.
тъкна, чс неговата фирма не се След разговорите министър

Милосавлевич посети обектитенострахува ог конкуренцията,
при условие тя да е лоялна. В на”Балкан па граничния пре- 

контекст той спомена ня- 
частнн заведения в Дими- тир.

Кощуница, Джуканович и Павкович в началото на заседанието
и при Погановски манас-ходнт се посочва:

Върховният съвет яа отбра- |ата рсор1а„изация па Юго- По предложение на Съюзни
цата обсъди и прие отчета на Гс- сл,тската войСКа. Приети са и то правителство беше обсъден н

Югославската зада.штс „ областта „а по-ната- въпросът за .................сто на СР
пълна трансформация Югославия п програмата Пар- 

отбранителната система и на тиьорство за мир . 
Югославската войска.

този
колко

А.Т.тровград, за които не се знае да
ли са хотели, кафенета или не-нералщаба

войска за разформирането 
армиите, с което беше реализи- 

от Решението

на
на тъшната

В ПОНЕДЕЛНИК ЗАПОЧВА ПРЕБРОЯВАНЕТОна (На 3 стр.)раи първият етан 
на Съвета за основите на вът- КОЛКО СМЕ 

СЕГА?
ТОДОРИЦА :

;
Тодоропден, Тодорова събота или най-чосто 
Тодорица, така со нарича празникът, които е 
винаги в първата събота след Сирните 
загопезни (Поклади). Той всъщност е празник 
на конете и на този ден о миналото са 
организирани коиии състезания. Днес о 
въпрос дали по селата този празник со чества 
по същия начин, тъй като не само чо няма 
коне, ио нямо и хора. Собствениците на

Димитровград, обаче години

» Около 50 000 души участват в /тай- 
важното и най-значително статистическо 
начинание у нас

(На 3 стр.)
: -

БЪЛГАРИ ВМЕСТО 
ЮГОСЛАВЯНИ

на^ед н°е пропускат до дефилират на 
наред и 'циго но града с музика и 

и коно. Така беше и тази :Тодорица по 
накичени каруци
година. (На стр. 4):
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ХОЛАНДСКИЯТ ПРЕМИЕР НА ДЕЛОВО 
ПОСЕЩЕНИЕ В БЕЛГРАД

СРЕЩА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РЪКО
ВОДИТЕЛИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА В ТИРАНА

ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА ПРОЦЕСА ПО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ

ИНТЕРЕС ЗА 

ПО-ШИРОКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Преди сами та на шефовете иа делегаци-

на кон
на югослан-

Югославска делегация, водена от съюз
ния премиер Драгиша Пешич пребивава в ите се проведе министерска среща, 
Тирана, където вчера се проведе Самит

* Премиерът Вим Кок се срещна с Кощуница, Пешич, 
Джинджич, Мичунович, Свиланович и Джуканович

Югославският президент направена с подписването на 
споразумението между Сърбия 
п Черна гори. Процесът но ин
теграция в международните 
структури обаче не е нещо, кое
то може автоматично да донесе 
н резултати, каза Кок на преск
онференции н Палатът па фед
ерацията, след разговорите с 

премиер Драгиша Пе- югославския си колега Драгиша

то участва и ръководителят
държавните или правителствени ръково- ската дипломация Горан Свиланович. 
дитсли па девет балкански страни. На вче- На срещата в I ирана участваха 
ратната среща в албанската столица СР шият представител на Европейския съюз 
Югославия нос ролята председателстващ за външна политика и сигурност авиер 
Процеса но сътрудничество в Югоизточна Солана, както и европейският комисар 
Европа през следващата една година. външна политика Крие Патен.

на

и вис-
Вонслав Кощуница прие във 
вторник в Белград холанд
ския премиер Вим Кок, 
конто пребивава иа делово 
посещение у нас.

В нашата столица нрем-

по

ниерът Кок се срещна н със 
съюзния МИНИСТЪР СВИЛАНОВИЧ В ЖЕНЕВА

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ХАГА
стигнато в демократична ат
мосфера и ние очакваме то 
дц» се прилага без проблеми, 
каза шефът иа югославската 
дипломация.

Спирайки се върху обста
новката в Косово и Метохия, 

дипломат

По думите на Свиланович 
СР Югославия властта в Белград е катего-

- Като членка на Обедине
ните нации 
напълно
пито си международни задъ
лжения и е готова за пълно 
сътрудничество с Трибунала та демократизация, господ- 
в Хага, заяви шефът иа юго- ството на правото и спазва- 
славската дипломация Горан пето иа човешките права. 
Свиланович, обръщайки се 
към участниците в поредно- рмите и безпрепятственото 
то заседание на Комисията за ни доближаване ДО най-важ- 
човешките права на ООН в нитеевропейскиинтеграцио- 
Женева.Той добави, че всич-

осъзнава собстве- рична в стремежа си към все
обхватни и дългосрочни ре
форми, особено към нейна-

н ипървият 
подчерта, че особено важно вЗа ускоряването на рефо-
сегашния момент е да се даде 
шанс задейност на избраните 
органи на временните инсти
туции в покрайнината, които 
да работят в полза на всички 
граждани, без каквато и да 
било дискриминация.

- За съжаление и 
съм длъжен да констатирам, че 
по въпросите за сигурността, 
свободното движение, защитата

Взаимно разбирателство: Вим Кок и Воислав Кощуница в Палатът 
на федерацията.

нни процеси, по неговите ду-шнч, премиера на Сърбия Пешич.
Зоран Джинджич, председателя 
на Съвета на гражданите в юго- вува двустранен интерес за ио- 
славския парламент Драголюб добряване на икономическите 
Мичунович, външния министър връзки между нашите страни, 
Горан Свилаповнч, а след плад- каза премиерът Пешич и до- 
не разговаря и с черногорския бави, че се очаква наскоро да 
президент Мило Джуканович,

Холандският премиер заяви, спогодби за сътрудничество в 
че неговата страна подкрепя по- областта на въздушния и су- 
нататъшната интеграция на СР хопътен транспорт и в телек-

- Съгласихме се, че същест-
Шефът на югославската дипломация настоя нашата страна 
да се извади от мандата на специалния пратеник на 
Комисията на ООН за човешките права.

- Ние смятаме, че постигнатите досега резултати и 
съвкупното състояние на човешките права в СРЮ показват, 
че изчезват причините, поради които преди десет години 
Комисията на ООН за човешките права реши да установи 
специален известител, каза министър Свиланович на 58-то 
заседание на Комисията в Женева.

:
този пътI

I

бъдат съгласувани и подписани
на човешките права и интереси
те на неалбанските общности не 
са отчетени задоволителни ре
зултати, заяви Свиланович и до
бави, че от интерно разселените 
226 000 души от Косово в домо
вете си са се завърнали само 126, 
а нншо не е направено за узнава
нето на съдбата на отвлечените 
и изчезнали лица.

Югославия в международните омуникациите.
ки на просторите на бивша ми, ще спомогне и постигна-По думите на Пешич отделноструктури, като посочи, че е

необходимо да бъдат иремах- внимание в разговорите било Югославия трябва да се тият договор за принципите, 
пати и бариерите, конто спъват посветено на възможностите за изправят с лице пред насле- върху' които трябва да се ос-

холандскн инвестиции в югос- деинте страшни злодеяния п новават бъдещите отноше-
чс индивидуалните извърши- пия между Сърбия и Черна 
тели трябва да бъдат нака- гора.

този процес.
- Ние поздравяваме напредъ- лавското стопанство, за което, 

ка на икономическия план, как- както е преценено, съществуват 
то м голямата крачка напред, интерес п налични потенциали. Това споразумение е по-занн.

ЮГОСЛАВИЯ И СЪСЕДИТЕ
ПЪРВА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ФИНАНСИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА

ЕВРОПА

СИВАТА ИКОНОМИКА - 

НАЙ-ГОЛЯМА БОЛКА
Щ * На срещата в Правителството на Сърбия в Белград е договорено да се ефромират три 
р, съвместни работни групи - за осуетяване на сивата икономика и пране на пари, за 
Ц инвестиции и за икономочески реформи

Благодарение на положите- стяване на сивата икономика н 
лните промени макронкономм- прането на пари, за инвестиции 
ческата обстановка в страните и за икономически реформи, 
в Югоизточна Европа е много каза инициаторът на срещата, 
добра - бруто обществения про- сръбският министър иа финан- 
дукт е по-висок огколкото в сиге и икономиката Божидар 
другите европейски страни Джелнч на пресконференция 
(между 4 и 5%, а през следва- след проведените разговори в 
щите пет години се очакват Правителството на Сърбия. 
7%), а намалява и инфлацията, 
констатираха министрите на обменя информации, важни за 
финансите от Югоизточна Ев- осуетяване на финансовата

ралпнте банки, полицията и 
войската и ще предлага необхо
димите мероприятия. За да мо
жем да се преборим с проблема, 
е необходимо да си сътрудни
чим поне така, както сътрудн
ичат онези, които се занимават 
с нелегален трафик.

По думите на министър 
Джелнч Косово е най-важният 
източник на нелегалния тра
фик в региона, от който са зас
трашени не само Сърбия и Чер
на гора, но и Македония, и Ал
бания, както и другите държа
ви в региона.

Съвместно против нелегалния трафик - финансовите министри в 
Белград

Втората работна група ще даването на единна база на дан- 
настои да премахне бариерите ни относно 
за инвестициите н да създаде

макроикономиче
ските и структурни реформи в 

условия до края на годината в страните в Югоизточна Европа 
региона да се създаде зона на 
свободната търговия. През сле
дващите шест месеца тя ще из
готви и

и за съгласуване на данъчната 
система.

Първата работна група ще На белградската среща
съвместна публикация присъстваха финансовите 

за икономическите реформи и истри или техни пратеници от 
възможностите за инвестиции Хърватско, България, Сърбия, 
в региона. Черна гора, Република Сръб-

Груната за икономически ре- ска, Албания и Румъния, 
форми ще се ангажира за съз-

мии-
ропа на първата си среща в престъпност, конто ще се по- 
Бслград. лучават от компетентните ор- 

- Рсшихме да сформираме гани и служби - митниците, да-
три работни групи и то: за осу- нъчната администрация, цент-
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КРАЧКА НАПРЕД 

КЪМ
ПАРТНЬОРСТВОТО

КОЩУНИЦА:
ИСТИНА И 

ПОМИРЕНИЕ(От 1 стр.)
11ДСИТ11ТС па Сърбия I! на Черна 

Върховният съвет на отбра- гора Милан Мплутннович н Ми
ната подкрепи тази инициатива. л» Джуканович, в работата на 
Съветът препоръча на Съюзно- заседанието, председателствано 
то правителство възможно

(От 1 стр.)

Никак не е възможно да се амнистира от отговорността си 
тогавашната власт, която можеше да избегне този конфликт с 
най-могъщия военен съюз. Нашата политика към света никога

от президента Воислав Кощуни- 
ца, участваха и съюзният

по-
скоро да поиска и мнение на Съ
юзната

пре- 
съюзни- повече не бива да бъде такава, каквато беше преди 24 март 1999 г. 

Тя обаче не бива да бъде и диаметрално противоположна, защото 
би било същото, само с друга представка.

Не бива и не смее да се забрави кой от безопасна височина от 30 
000 стъпки държеше показалеца си върху спусъка. Не бива да се 
забрави, че сърбите в Косово все още живеят в гета, че ги избиват, 
че тероризмът се преля в Югоизточна Сърбия и в Македония, че 
не секнаха закани с ново прекрояване на границите, че организи
раната престъпност не е обуздана, а напротив, тя цъфти, че никога 
през историята на едно място не е имало толкова много онези, 
конто в името на международната общност се грижат за сигур
ността и мултиетничеството и същевременно 
неспокойствие и несигурност.

скупщина, за да могат мнер Драгиша Пешич, 
преговорите за това да започнат ят министър па отбраната Вели

мир Радоевич, началникът на 
на заседани- Генерал щаба на 10 В

Още колко време има 
началникът на ГЩ?навременно.

В продължение генерал-
следващата седмица ще бъ- полковник Небойша Павкович 

дат обсъдени ситуацията след 11 секретарят на ВСО контраад- 
арестуването на генерал-пол- мирал Душан Станч, 
ковипк

ето Правителството на Сърбия нас
тоява за сменяването на шефа 
на военната разузнавателна слу
жба генерал Ацо Томич заради 
неговата

се казва в
Момчило Перишич, съобщението, 

проблемите във връзка с фина
нсирането на Югославската вой- ,,а ВСО имаше спекули за кад- 
ска, организацията на Инспск- ровите промени в ЮВ и преди 
тората на отбраната и кадрови всичко относно 
въпроси в ЮВ и СМО.

Във връзка с това заседание роля в следенето и 
арестуването на вицепремиера 

Сърбия Момчило Перишич. 
За това най-вероятно ще се раз
говаря на следващото заседание 
на Съвета през идващата седми

на толкова
възможната 

началника на Генсрал- 
Освен членовете на Върхов- Щаба, генерал Небойша Павк- 

ния съвет на отбраната - през- ович. Известно е

смяна на

също така, че ца. По случай третата годишнина от агресията на НАТО 
срещу СРЮ във всички православни храмове в страната 
се проведоха молитвени помени на жертвите. На помена 
в храма "Св. Марко" в Белград присъства и югославският 
президент Воислав Кощуница, който след панихидата 
изрази съболезнование на всички присъстващи членове 
на семействата на пострадалите по време на агресията.

ИСК НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ОТБОР ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ
ОТНОШЕНИЯ

ЗАКОНИТЕ ДА БЪДАТ СЪГЛАСУВАНИ С 
ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА Трудно се възстановяват мпрът и сигурността. А така насъщно 

са ни необходими. Необходимо ни е и сътрудничество със света, 
включително и с натовската му част. Необходимо ни е и 
помирение и разбиране на цялата истина за всичко, което тук се 
случваше, за злодеянията, конто ставаха тука, все едно над кого и 
в името на какво.

Нищо от това не бива и не смее да се постигне по цената на 
забравата. Не само защото ние нямаме право да забравим, а 
защото забравата само ще помогне да се роди ново зло. И 
прощаването има смисъл, между другото само ако е съзнателно и 
ако знаем какво прощаваме”.

Отоорът за междунационалнм отношения към и средно образование не е решен проблемът на 
Скупщината на Сърбия по начало подкрепи пра- националните малцинства, а при основаването на 
витеелтвения пакет закони за образованието и училища е запазен държавният монопол.

Шандор се застъпи за оттегляне иа образо- 
да съгласува всички разпоредби, засягащи пра- вателните закони от процедурата, за да бъдат 
вата на малцинствата, със Закона за национал- съгласувани със законите за националните мал- 
ните малцинства. Закона за обществените служ- цинства и обществените служби, както и с между

народните документи, в конто се предвижда фор- 
Домииираща тема в дискусията на заседанието миране на основни училища от частници и верски

отправи иск към Министерството на просветата

би и международните конвенции.

на отбора все пак бе въпросът за образованието общности, като при това държавата определя ми
на сърбите в Космет. Депутатите от тази пок- нимум обща учебна програма, 
рапнина се оплакаха, че от следващата учебна Помощник-министърът на просветата Жели- 
година сръбските деца ще бъдат принудени да мир Попов обясни, че ”това са само първите из

менения в Закона за основното и

В ПОНЕДЕЛНИК ЗАПОЧВА ПРЕБРОЯВА
НЕТОсредно обра- 

и че ” към
учат по учебната програма на косовското, а не на
сръбското правителство и след това ще трябва да зование, който ще се допълва редовно 
нострифицират дипломите си в Сърбия. Албаи- министерството е формирано отделно тяло, кое- 

непрекъснато натискат «гърбите да приемат то подготвя нови разпоредби за образованието на
малцинствата”. Той подчерта, че ” министсрст- 

от вото има добра воля да удовлетвори всички” и

КОЛКО СМЕ СЕГА?
ците

* Около 50 000 души участват в най-важното и най- 
значително статистическо начинание у нас

тяхната учебна програма и доколкото единната 
учебна програма на Сърбия бъде оттеглена 
Космет, всички сърби ще се изселят от покрайни- наскоро ще подготви норми за откриването на

частни училища, както и минимална обща про- Населснисто, домакинствата, жилищата, сградите и селско- 
1 до 15 април ще преброяват 40 000пата, оцениха косметските депутати.

Тези оплаквания и оценки мотивираха унга- грама, 
реца Пал Шандор да констатира, че сърбите не 
искат косовската образователна система, но за-

II Сърбия ще

стопанските имения от 
души. Ако към тях прибавим и републиканските инструктори 
и членовете на комисиите за преброяване на различни рав
нища, излиза, че в най-важното и наи-обемио статистическо

Във връзка с образователния проблем 
метскитс сърби Попов каза, че ” правителството 

трябва да спечели тежката борба с УИМИК, 
за да бъдат запазени сръбските права в тази об-

на Кос

това пък натрапват на малцинствата
образователна система. Той направи за- 

Закона за основното

начинание, което се провежда веднъж в десет години и което 
е основа за получаване на най-важните сведения 
нисто, ще се ангажират около 50 000 души.

Макар че става дума за съюзно преброяване, за което в 
съюзния бюджет са осигурени 900 милиона динара, сигурно е, 
че този път ще се преброяват само жителите на Сърбия, за
щото в Косово и Метохия няма условия за това, а в Черна гора 
е отсрочено заради насрочените местни избори към средата на 
месец май.

Последното преброяване в СРЮ се проведе през 1991 го
дина, а сегашното девето поред в държавата с името Югос
лавия трябваше да се проведе миналата година, но по искане 
на Черна гора беше отсрочено.

- Предстоящото преброяване ще СА»зва континунтет с до
сегашните, като при това се уважават строгите международни 
препоръки, казва помощник-директорът на Съюзния стати
стически завод Миладин Ковачевнч. Това означава, че с пре
брояването ще бъдат обхванати всички хора, конто повече от 
една година постоянно пребивават на територията

постоянните жители ще бъдат

за населе-своята
бележка, че с измененията в ласт .

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКИПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТ БЮДЖЕТЪТ ЗА 2002 ГОДИНА
Общинското скупщина в Димит- 

за миналогодишния и пред-
шестото редовно заседание на 

бе приета окончателната равносметкаВчера се проведе 
ровграД/
ложението на бюджета за тази година.

на което

000, Центърът за култура и локално информи- 
5 896 000 динара, детската защи та 8 154 000

за миналого-Що се отнася до равносметката 
дишния бюджет, осъществените приходи са 
847 1.42,16 динара. Разходите пък са били 99 427 
914,2.4 динара. Разликата от .4 409 217,9.4 динара се 

като излишък и се

102 ранс
динарц и т.н.

Както се казва н 
приходите ще се съберат от няколко източника: 
15 825 000 динара от данъка върху оборота, 16 921 
000 динара от други данъци, както и от комунални 
и други такси; от миналогодишния

Иай-голяма част от бюджетните средства щс 
на локалната са-

обоснованието на бюджета,

пренася в 2002 г. заотчита
редовна дейност на скупщината.

}я тази година е заплануван бюджет 
217 динара, който е над 50 на ето (по-точно е 56 
841 915 16) е по-малък от миналогодишния, 
така проектирания бюджет за финансиране на 
утвърдените съезакон права .«есе изразходват42 
2И 000 динара, 3 2.44 217 динара еа за фи.шисираие 
„и комунална, пътна и жилищна дейности, а 20 
хиляди динара се отделят н бн.джстпиярчав 

От заплануваните приходи Общинската ску.
.4 182 000 динара, общин- 

основното обрн- 
1 275

па нашатаот 45 995 излишък. страна. Следователно, освен 
обхванати и бежанците от бившите югославски републики,От
без оглед иа това имат ли югославско гражданство или не, 
разселените лица от Космет, както и чуждестранните граж
дани, които са тук повече от една година.

Ново е това, че гражданите могат да декларират и двойното

бъде изразходвана за нуждите
дейностите, които според закона са в 

ползва-
моуправа и
компетенция на общината. Заплатите на

от общинската хазна са занлану- 
с 20

щитс средства 
вани на 
на сто. 
ходите до
тициите, особено в комуналната и пътна дейност.

А.Т.

нивото на януари 2002 г., увеличени 
Поради значителното намаляване на нри- 

голяма стенен ще се намалят инвес-

си гражданство, доколкото го притежават.
Първите резултати от преброяването се очакват към края 

на месец май.
(Обширно на стр. 4)шина трябва да получи

зованис'2Я650*й(11^сред1НТГ^^Р,,:*овя1,ие
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ПРЕБРОЯВАНЕ 2002 Г.
МАЛКА АНКЕТА

ЮГОСЛАВЯНСТВОТО Е
ЛИШЕНО ОТ СМИСЪЛ

♦В БОСИЛЕГРАД ПРЕД ПРЕДСТОЯЩОТО 
ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БЪЛГАРИ ВМЕСТО 

ЮГОСЛАВЯНИ чужбина. А сигурно и поради това, че 
навремето за всеки беше чест да се нарича 
югославяиин, за което днес няма никакво 
основание.

НАЙДЕН 
ТАШКОВ: по 
време на 
предишното 
преброяване се 
определих като 
югославяиин.
Сега с гордост 
изтъквам, че съм 
българин. 
Впрочем
държавата, която 
се наричаше 
Югославия вече 
не съществува.

В Босилеградска община приключиха подготовките за ус
пешно преброяване на населението, домакинствата, жилища- 

животиовъднии фонд, което в Сърбия ще се АЛЕКСАНДЪР 
ЛЕКОВ: При 
първото
преброяване не 
съм се определял 
сам, защото 
тогава съм бил 
непълнолетен. 
Дори в момента 
не мога да ви 
кажа (трябва да 
питам баща ми) 
как са ме писали. 
Сега обаче с 
гордост ще се 
определя като 
българин, защота 
така се усещам, 
защото съм такъв.

ЙЕЛЕНА 
ЛЕКОВА: Не 
затова, че съм 
сестра на 
Александър, но и 
аз ще се 
определя като 
българка. Между 
другото да 
напомня и това. 
че аз и брат ми 
сме между 
сегашните преброи 
тели.

та, площите и
проведе от 1 до 15 април, оповести Коцс Божилов, председател 

Общинската комисия за преброяване. Около 90 преброила
тели са подготвени да изпълнят задачата си но законен начин.

Колко жители, домакинства, жилища и нр. има в общината 
е трудно да се предположи. На преброяването през 1991 година 
в общината имаше 11 644 души. Като се има предвид ниският 
ръст па раждаемостта и двойно по-голямата смъртност, едва 
ли ще има десет хиляди души.

В Босилеградска община, кНкто и във всяка среда с иацион- 
малщшетво, по време на предстоящото преброяване отално

значение може да б ъде изясняването па гражданите но 
колко въпроса, преди всичко за гражданството, националната

ЦВЕТКО ИВАНОВ: Изхождайки от 
положението в Америка, където 
са най-напред американци, на 
предишното преброяване се определих 
като югославяиин. Но днес, след всичко 

случило се с 
държавата 
Югославия, аз се 
определям като 
българин. Въпреки 
това не мога да не 
кажа, че при мен 
все още
съществува 
определена 
"югоносталгия” 
поради простата 
причина, че аз съм 
бил зает във 
фирмата "Котекс" 

от Сплит (навремето кожарата беше в 
състава на "Котекс”), че и Сплит считам за 
свой град, така както и Любляна и много 
други градове, които в момента за нас са

ни-
всички

принадлежност, езика и вероизповеданието.
В напътствието за преброителите но въпроса за граждан

ството се казва, че гражданите имат четири възможности за 
изясняване: СРЮ, СРЮ и на друга държава, друга държава и 
без гражданство. Може би но-спсцнфнчси е въпросът за на
ционалната принадлежност преди всичко поради факта, че в 
досегашното преброяване някои граждани не се определяха 
като българи, а като югослаияии. Преди 11 години 8487 души 
в общината се бяха писали за българи, 1649 като югославяни, 
49 македонци, 10 мюсюлмани... Как някогашните ”югосла- 
иянн” ще се определят сега, когатр политиците казаха, че 
Югославия вече не съществува? В посоченото напътствие по 
тоя въпрос се казва, че на гражданите се гарантира пълна 
свобода при изясняването за националната принадлежност, 
както впрочем е регламентирано и в двете конституции. Пре
броителят е длъжен да запише опя отговор, конто даде ли
цето, а конституцията дава възможност гражданинът и да не
се изкаже по въпроса.

В една малка анкета отговор на гоя въпрос поискахме от 
ЗО.души. Всички казаха, че това е въпрос на личен избор, но че 
е естествено някогашните югославяни сега да се самоопре
делят като българи, а 28 от тях категоричо заявиха, че ще се 
пишат българи. Толкова души казаха, че българският език им 
е майчин език. Под понятието майчин език всъщност се по
дразбира оня език,, конто човек е научил да говори още от 
ранно детство, т.е. оня, който определено лице смята за свой 
майчин език.

По въпроса за вероизповеданието от 30-те анкетирани раз
брахме, че 26 са от православна вяра, един католик, един от 
ислямската, а двама казаха, че не са религиозни и така ще се 
запишат по време па преброяването.

Актуален е н въпросът колко е ”млада” общината, т.е. 
колко има млади, а колко жители са на преклонна възраст. 
Сега сме сигурно но-старн отколко го преди 11 години. Тогава 
имаше 1936 деца до 14-годпшна възраст. Сега със сигурност 
няма толкова, понеже в основните училища се учат едва 827 
ученици. Това, че преди десетилетие общината беше по-мла
да, показва и фактът, че до 29-годишна възраст имаше 4921 
души, а на средна, т.е. до 49-години 6879 лица. Но когато става 
дума за старостта, тогава имаше и повече хора на преклонна 
възраст. Над 90 години например имаше 25 души, от конто 
десет - над 95 години. Сега едва ли има хора на тази възраст.

ДСС ОТ НИШ 
ПОМАГА НА 

БОСИЛЕГРАД

КАК ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ 
"ЮГОСЛАВЯНИТЕ" И 
НЕОПРЕДЕЛЕНИТЕ"?

Градският отбор на Демократи
чната партия на Сърбия в Ниш пре
достави па Босилеградска община 
хуманитарна помощ от 200 колета 
облекло н обувки втора употреба. 
Както узнаваме в Общинския отбор 
на ДСС в Босилеград, който е ор
ганизатор па акцията, помощта ще 
бъде разпределена па бедни учени
ци в местните общности. Същевре
менно на Здравния дом са предо
ставени две хидравлични болнични 
легла.

Последното преброяване на населението в цялата страна се 
проведе през 1991 г., когато беше започнало разпадането па Юго
славия.

- Според това преброяване Димитровградска община е имала 
7069 българи, 3042 сърби, 3028 югославяни, 44 македонци, 14 мю
сюлмани, 4 унгарци, 3 албанци и 17 черногорци Неопределени са 
били 267. Или общо общината е имала 13 488 жители.

Сегашното преброяване па населението започва в момента, ко
гато изчезва п трета Югославия, след като бе договорено създаване 
па попа държава - Сърбия п Черна Гора.

Що се отнася до предстоящото преброяване в Димитровградска 
община, компетентните заявиха, че всичко е готово то да започне 
навреме. След проведения инструктаж от понеделник преброите
лите ще тръгнат да си вършат работата.

Колко жители ще има общината според предстоящото пребро
яване, как ще се определят неопределените и тези, конто са се 
определяли като югославяни ще узнаем след като бъдат съобщени 
официалните резултати от новото преброяване.

Председателят на ОО на ДСС 
Владимир Захариев казва, че това е 
първата такава помощ от партията 
им и същевременно съобщава, че 
ще последва и друга.В.Б.

В.Б.А.Т.

ОСТЪР ПРОТЕСТ НА ДСБЮ И КИЦ В 
БОСИЛЕГРАД

”Ние смятаме, че Общинската скупщина в Босиле
град по този начин обструпра съюзния Закон за защита 
на правата на малцинствата н

личава от политиката на СПС”.
Общинската власт п Босилеград възпрепятства из

граждането на легалноусилията па реформатор
ското правителство на Сърбия”, се подчертава в съоб
щението.

Според ДСБЮ и КИЦ, съкращавайки Комисията за 
обучението но български език, ОС 
вреда на С1Ч0. Защото спазването

регистрираната първа 
белна телевизия ”Кодал”, за да запази монопола си в 
информирането, оценяват ДСБЮ и КИЦ. Обявявайки се

частна ка-

НОВА ВЛАСТ - 

СТАРА 

ПОЛИТИКА

против начинанието па младите специалисти, конто из
работиха проекта и против частните инвеститори, които 
искат да инвестират в общината, тя обструпра реформа
торската политика на правителството на Сърбия за при
ватизация във всички области и развитие 
инициатива. Изявлението на председателя на ОС Вла- 
днмир Захариев, че Културният дом ще прави кабелна 
телевизия, според ДСБЮ и КИЦ, е несериозно, понеже 
общината няма пито

е нанесла голяма 
на малцинствените

права е едно от условията, конто свстът поставя пред 
Югославия за нейното членство в международните ор
ганизации и за получаването на финансова помощ, но 
заради такива ”необмислени решения” СРЮ може да 
бъде атакувана пред всички международни правозащитни 
организации за систематично нарушаване

на частната

^Общинската скупщина обструпра Закона за 
малцинствата и реформаторските усилия на 
сръбското правителство/ се подчертава в 
съвместното съобщение

Общинският съвет па ДСБЮ и КИЦ ”Цариброд” в 
Босилеград издадоха съвместно съобщение за медните, в 
което изразяват острия си протест срещу съкращаването 
на Комисията за обучението но български език и за
канването па частната инициатива за кабелна телевизия.

на тези права.
Политическата отговорност за съкращаването 

мисията пада на Общинския отбор на ДСС, който - според 
оценките на ДСБЮ и КИЦ - в ОС прокарва решения, 
представляващи ” продължение на старата велнкосръбс- 
ка и комунистическа политика за нарушаване правата на 
българското малцинство с цел асимилация”. В 
пошепне политиката на ОО на ДСС ”по нищо не се раз

мири, пито кадри за такива проекти. 
I! края па съобщението си ДСБЮ м КИЦ призовават 

псичкн демократични партии и гражданите да подкрепят 
усилията за безусловно спазване

па ко

привата на малцинст
вото, разгръщане на частната инициатива и привличане 
на инвеститори н капитали в общината.

това от-
К. Г.



СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯТА ОТ СИНДИКАТА 
НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В НИШ

29 март 2002 в
ОБЩО СЪБРАНИЕ В КОМУНАЛАЦ"

ВСЕ ОЩЕ БЕЗ ТАКСА ОТ 

ГРАНИЦАТА
НА

ДИМИТРОВГРАДСКАТ 

А ГАРА НЯМА
ВАГОНИ С БАКЪР

На 25 март т.г. п явното предприятие ” Кому- от разговорите все още няма. 
налац бе проведено общо синдикално събра- Тъй като заетите са изразили съмнение в 
,,1|е> "а косто ръководството на фирмата това, веднага е сформирана 
тряоваше да осведоми заетите докъде е стиг- заети, които са отишли при председателя на 
нало решаването па проблема с таксата па гра- Общинската скипщина. Той също 
ницата.

група от трима

е потвърдил,
След справката, която ” Братство” направи

железничарите в Ниш, стана ясно, 
димитровградската жп гара няма никакви вагони с бакър, както 
това пнформирараха някои домашни ежедневници. Работещите в 
димитровградската жп 
работа.

че са водени разговори в съюзната митница, но 
от портата на базата, къдсто се въпреки определени обещашш, все още няма 

провеждаше събранието, журналистите бяха 
върнати, принудени сме да съобщим неофи
циални сведения от събранието. Когато

с компетентните в 
че на

Тъй катоклона на синдиката на
каквото и да е освсдомснис за резултатите от 
разговорите.

Синдикалното събрание на заетите в ”Кому- 
дума за разговорите с митницата за връщане налац” след това е прекъснато, а продължение 
на таксата

ставагара поддържат минималния процес- на
п за ползване на базата, ръковОд- на същото ще бъде насрочено допълнително, 

Комуналац е съобщило, че опре- узнаваме неофициално от заетите в тази фирма.ството на
делени контакти и разговори са проведени с 
директора на съюзната митница, но резултати А.Т.

ГОМКО - КОБОС

ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР 

ПОДАДЕ ОСТАВКА
Работниците, в КОБОС в 

Босилеград, общо около 500, не 
работят вече два месеца, но до 
момента не е известно кога ще 
задвижат машините. Нсизвес- 
ността идва от изчакването 
каква ще е развръзката в ком
пания ЮМКО, в чнйто състав 
работи босилеградската кон
фекционна фабрика.

Когато става дума за об
становката в компанията, тя е 
твърде тежка. След няколкод
невна стачка работниците във 
Враня преди три дни започнаха 
да работят, но след работа на 
една смяна пак спряха 
машините. Изискват да получат 
заплата за декември и смяната 
на генералния директор Зоран 
Стоишч. Той подаде оставка, но 
заплати все още няма.

Как ще се решават натру
палите се проблеми в ком
панията, в която има около 9800 
работници и чиито дългове 
възлизат на около 15 милиона

В Димитровград няма, а в белградския възел?

Според сведенията, които получихме от нишкия клон на же
лезничарския синдикат, в тази жп гара работят над 150 души.

От началото на стачката през димитровградската гара минават 
бързи, но не и товарни и пътнически влакове.

От контакта ни с работещите в тази гара разбрахме, че те 
напълно подкрепят исковете на колегите си за по-високи заплати. 
” Не размисляме за уволнения, защото сме единни, а те не могат да 
уволнят всичките заети в ЮДЖ”, гласи коментарът на група заети
в димитровградската жп гара по повод изявленията на някои 
членове на републиканското правителство.

Б. Д.
КОБОС: Кога отново ще се задвижат машините?

РЕАГИРАНЕ
евро, изобщо не е известно, лични интереси, преди всичко за 
Най-трудно е за работниците, ръководните постове. Говори 
които няма от какво да се препи- се, че тя ще се преструктурира 
тават. Сигурно е обаче, че без на 29 отделни предприятия и че

заетите ще

ПОЛУИСТИНИ и 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ работа няма и доход и че загу- една трета от 

битс постоянно се увеличават, останат без работа. 
По всичко личи, че в ком
панията се води и борба за

* ("Бившите директори върнати на работа", "Брат
ство” от 22 март 2002 г.) в.Б.

Коренсподенцията ” Бившите директори върш 
работа”, поместена в посочения брой на Братство , която 
изобилства с полуистини и дезинформации, възмути раоот- 
ницнте в нашето предприятие и гражданите и предизвика не-

ати на
ПОЩАТА В ЮЖНАТА ЧАСТ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

ОТНОВО СТАНА АКТУАПНА ТЕМА
доверие в правдата и правосъдието.

Истина с, че Общинският ст.д п Босилеград е анулирал 
решението за уволняване на бившия директор на ” Автотранс- 

рт” Ивалчо Станчев. Това обаче не е цялата истина, защото 
първостепенен правосъдсн орган, 

в законовия

БИСТЪР или д. тлъмино?
*ПТТ от Враня смята, че пощата ще е там, където прецени общинското ръководство, 
но ИО на ОС е на становище да не се намесва в решаването на проблема, а сами 

заинтересованите местни общности

по
настава дума за решение

което може да се обжалва, и ние направихме това
какво ще реши Окръжният съд

право от Върховния съд да търсим

да си го решат хората в
въвсрок. Сега изчакваме 

Враня,след което имаме 
ревизия на това решение. Едвам тогава може да ее говори за 
правомерно и правомощие съдебно решение. Какво всъщност 
що б-ьдс то, ще покаже времето.

Дезинформация, да не кажа гола
съдебен орган е наложил па предпри: 

няколкостотин хиляди динара
щета, а нека да му се 

. Това също

Въпросът къде занапред ще бъде пощата - И едните, и другите търсят помощ и 
дали ще си остане н Бистър или ще се премести съдействие от ПТТ н ОС в Босилеград. От ПТТ 
в Долно Тлъмино - отново стана актуален. Ак- от Враня ги осведомили; че се ’ договорили с 
туалнзира го местната общност и Долно представители на ОС те да преценят в кое село 
Тлз.мино, а съдействие й оказаха селата Горно ще е пощата”. От тоя отговор малка полза

"воюващите”, понеже членовете на ИОлъжа и неистина е, че 
ятието нн 
, защото

Тлъмино, Караманица, Голеш и Жсравиио. На
местните общности и Бистър, на ОС застанали на становище да не 

пат, а местните общности в южната

имат
се намес-сномеиатият друга страна са

Бранковци, 1’нкачепо, Иазърнца, Ярсишнк и
смятат, че ....... трябва да общината сами да си решат проблема. Гона ще

”да му заплати 
Станчев не е търсил

доход според колективния договор
общоизвестно, че още като директор, 

подчинените си работници да 
на който ес

част на
наваксване на

Догашща, конто
остане там, къдсто е от десетилетия - в Бистър, рече, че всичко тъпче па място, защото ако 

Й едните, н другите имат аргументи н нротп- селата от двете страни са могли да се договорят,
това са щели да го направят и преди да започнат

заплати личен 
няма да мине, защото с 
самият той оспори правото 
получават заплати според
„озовава »Р« (1Я бш1ШИя директор Стефан

предприятие упълномощи 
води дисциплинарна

па ргумснтн/Глъмничанн и населението в окол-
мнснис, че пощата в Бистър им разправиите.

Как ще се решава настаналият проблем н 
дали изобщо ще се реши, засега не е известно, 

сграда за поща, е и природен център на Съвсем е сигурно, че ПТТ няма икономически 
целия край. Местните общности от другия интерес да поддържа пощи в дпете съседни 
"табор” обаче са па мнение, че сегашната села. Неофициално узнаваме, че службата и
ноща е ............ н центъра” на южната част на във Враня "може би ще реши да отпусне
общината че Бистър е получил телефонна определени финансови средства, с конто да се 
нпъзка още през 1922 година и доколкото тя се обзаведе помещение в новата сграда в Д. 

1 Тлъмино, за да се открие пощенско гише.

ваколективния договор,
нитс села са на

се помещава в несъответнис далече, че 
помещения, а Д/Глъмино, в което е изградена
нова

торът анулира
че Скупщината на нашето

обши и правни работи даСлужбата за

общи и правни работи.
СяУжбою,ОиОбЩидпраГсР

в Тлз.мино, ще е много отдалечена зас в това, не 
тентната за това Служба за

пренесе
доганичани, назъричапн, рпкаченчапи... В.Б.

аботи
анчеа
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НОВИНИ ОТ "НАТУРА 
БАЛКАНИКА"

МО ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ

СКОТОВЪДИТЕ ИСКАТ ОТ 

ОБЩИНАТА НАД 500 ОВЦЕ
3 Група активисти на димитровградската неправителствена ор

ганизация "Натура балканика" тези дни обикалят селата 
Поганово, Драговита, Борово, Градинье, Сенокос, Изатовци, 
Радейна и Смиловци, за да се запознаят с проблемите но тези 
селски среди, както и с природните и стопански потенциали за
развитието им.
Сведенията, които събере организацията ще бъдат пре-

евентуалните донори, желаещи да вложат фи- 
средства за реви1ализация на посочените села.

3 Според изявлението на лидера на "Натура балканика и член 
на ИО на ОС в Димитровград Сергей Иванов, които в местното 

натоварен предимно с въпросите за селското
на"На-

” Скотовъднтс и местната об- | 
Щ1ЮСТ. Височки Одоровци и Гу- | 
леиовцн проявиха иск да полу- I 
чат от общината във вид на сто- ^ 
ков кредит над 500 овце и над 30 Ц 
крави. В това село има няколко Р 
скотовъди, конто са готови да я 

повече от 100 овце. Е

доставени на 
нансови

/%:*•
правителство е
стопанство и селата, ОС е приела съвместния проект 
тура балканика" и тукашния клон на Г 17 плюс за 
възстановяване на димитровградските села. През тази година 

общинските бюджетни средства ще бъдат пред- 
села. Става дума за 2 538

IV. '

вземат но 
ОС ще настоява да им помогне. 
По същото време ще се поста
раем да намерим донори, 
да помогнат реализацията на та
зи цел.”

Такова изявление тези дни

6 на сто от
назначени за димитровградските

стяга да организира през май в Димитровград сказка за 
селското стопанство. "Сказката ще бъде от полза за нас, 
членовете на "Натура балканика", но и за специалистите от 
местните земеделски кооперации, местните ветеринари и 
селскостопански производители", заяви пред нашия вестник§|Ш8Щ|г#й1Й1

конто

Ш|
нашия вестник Ивандаде пред 

Любенов, член на ИО на ОС в т. Сергей Иванов. __
О НПО "Натура балканика" неотдавна получи от една герман- 

ска фондация компютър, принтър, скенер и други компютърни 
съоръжения. Помещенията на организацията сега са на улица 
"Балканска" 68. По думите на Иванов "Натура балканика 
понастоящем има около 30-ина членове, половината от които 
са активни. Мнозинство от членовете на организацията, както 
ни информира той, живеят и работят в други среди. Иванов ни 
предостави и информацията, че организацията, на чието чело 
е той от известно време има т. нар. "проектна канцелария в

Димитровград, натоварен с нро- 
блемите на селата в общината, 
конто от години е отборннк в 
местния парламент, благодаре
ние на доверието, което на пос
ледните няколко местни избори 
му оказват именно жителите на 
най-активната през последните 
години на територията на общи
ната местна общност Височки 
Одоровцн и Гуленовци.

Пред нашия вестник Любе
нов каза, че очаква през тази го
дина 7 на сто от средствата, за-

1*\*1
Панорама на с. Гуленовци

нетна. Това са предимно пенси
онери, които сега се занимават с 
отглеждане на добитък и жив- 
ина. Тези хора са се завърнали 
от Димитровград и вътрешност
та на страната ни и са свикнали 
на по-добри жизнени условия, 
така че ние имаме задължение 
да се постараем качеството на 
живота им в селата да покачим 
на възможно по-високо ниво.

Надявам се също така, че в 
рамките на МО ще сформираме 
отбор за развитие на селското 
стопанство. Понастоящем ско- 
товъдннят фонд в МО не 
лък, понеже наброява над 250 
крави и около 1800 овце. За от
белязване е, че на нейната тери
тория има над 300 пчелени ко
шери.”

Любенов ии информира, че 
понастоящем в МО има девет 
деца, на които, както каза той, 
през тази година ще бъде обър
нато особено внимание.

легнали в общинския бюджет да 
бъдат отделени за възстановя
ване, т.с. развитие на селските 
местни общности в общината.

А що се отнася до заплану
ваните за тази година комуна-

Белград.
Б.Д.

лнп и други дейности, целенасо
чени към подобряването на жи- 

в МО Височки В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАзнените условия 
Одоровци и Гуленовци, Любе- ВЕТЕРИНАРИТЕ 

ВАКСИНИРАТ СВИНЕТЕ
нов сподели:

” През 2002 г. в сътрудничес
тво с местното комунално пред
приятие ще настояваме за въз
становяване на пътищата в тази 
МО, за обезпечаване на доста
тъчно количество питейна пода,

НАШУШКОВИЦА

4 ОВЦЕ - 
8 АГНЕТА

На територията на общината е в ход ваксинираното на свине срещу 
черпен вятър и чума и същото ще продължи до средата на май, оповсс- 

Ветеринариата станция в Босилеград. Изготвена е програма в 
ветеринарите ще ваксинират добичетата и хората са

е ма-
тиха от
кои села и кога
осведомени за това. За ваксипирането на едно добиче собствениците 
плащат но 150 динара -100 динара за ваксината срещу червен вятър, а 

срещу чумата. Ваксинираното срещу чумата досега беше 
безплатно, но държавата вече не е в състояние да подсигури всички 
средства, така че и стопаните участват в осуетяването на болестта.

Ветеринарите същевременно апелират животновъдите да се 
отзоват на призива, понеже далече е по-евтина превантнвата, отколк- 
ото евентуалното лекуване. В това отошепие привеждат факти - ако 
добичето не се ваксинира срещу червения вятър, за което трябват 100 
динара, за лекуване от това заболяване ще са необходими 600.

Зага и Илия Милеви от с. 
Нашушковица 
отглеждат само 4 овце, 
но ги отглеждат много 
старателно и ето че 
добичетата ги 
нагарадиха с 8 агнета - 
всичките овце близниха!

Преди две години една 
овца на Илиеви беше 
обагнила 3 агнета!

както и вода за напояване на до
битъка,
продължим да реконструираме 
местния Културен дом, ще се 

завършим

щетоваслед

50
Дапостараем

работите върху ремонтирането 
на черквата ”Св. Троица” в
Гуленовци, какго и да уредим 
пътя до местните гробища.

През последните години в та
зи МО се завърнаха над 15 ссме- Б. Д.

Й. М. В.Б.

преселници от вътрешността на Сърбия, най-много 
откъм Копаоник... Рудниците, казва Й. Захариев, би
ли ”вакуф”, собственост на шшоя мохамеданска ре
лигиозна община, но ги държали срещу наем богати 
турци. Последният турски господар бил много богат 
човек. През едно лято той довел тук свое дете, което 
на главата си носело златно фесче. Поради недоимък 
на горивен материал обаче господарят си заминал 
като бедняк. Турците различно плащали работещите ■ 
в божишкитс рудници: 1 грош, 30 пари, 20.... до 2 пари 
на ден.

БОЖИЦА (4)

КОИ СА БИЛИ 
НАЙ-СТАРИТЕ 

РУДАРИ?

ч-

Р. Нпколич пише, че мините били държани от ” ба- 
ньчанн” (кюстендилски турци) и хора от други места. 
Две видни (нещи) за топене на рудата имало при Гън- 
дини, а самоков при Кодини. Около 1906-9 г. ясно се 
виждала вндня при устието на Златарщнца в Пуста 
река и още една по-горе, в долината на същата. Спо
ред Нпколич, за рударска работа напомняли ” Горни 
пнове” и ” Долни пиове” в Деянова махала, от която 
бил един ниарджия. Ппарджии са наричани хората, 
конто събирали вода в големи басейни за промиване 
на рудата. А водата, както вече казахме, е довеждана 
но вади от Колунншка и Топлодолска река. Както 
пише Нпколич, имало 4 вади: горна, долна, средна и 
нова. При ровинитс в Каравильсв дол например е из
ползвана долната, а в Йовишкин дол - горната вада.

Във второто и третото продължение на сериала за 
Божнца посочихме, някои исторически сведения и 
предания за рударството в.това село, което било твъ
рде развито в далечното минало. Нека да кажем сега 
и няколко думи за хората, които експлоатирали бо- 
жншкото рудно богатство като миньори или като соб-

Едно щъркелово семейство се пресели от Власина в 
центъра на Божица

вото прокарване не било успешно - майсторът сбър
кал нещо при измерването и водата не могла да тече 
по вадата. Решение за проблема намерил чиракът му, 
като използвал изгрева на слънцето! Една сутрин пре
ди изгрев работниците се наредили по дължината на 
заплануваното трасе на вадата със задачата да зас
танат там, където-” блъсне” слънцето. Отбелязали 
местата си и ги съединили с малка вадичка, по която 
след това била изкопана голямата вада. Турчинът оба
че-заклал и майстора, и чирака: първия - заради пра
хосания огромен труд, а втория - задето не казал по- 
рано своето решение.

Според това предание, докато изкопали вадата, ра
ботещите под ангария хора^между другото изели 300 
оки кълцан сух пипер, като го топели със залци!

- Следва -

ственпцп на мините.
Не се знае точният отговор на въпроса от заглави

ето. В смътни стари спомени се говори за ” някакви 
лятинци”, които работели в селото и се погребвали на 
баира над новата черква. Към края на XIX век, по 
време на изграждането на тази черква, тук били изк
опани човешки скелети, по-големи от скелетите на
тогавашните покойници. Следи от гробища на баира 
се виждали и в началото на XX век. И в една от бо- Някои от вадите почвали от извора на Топлодолщица

и минавали под Претвор и през Гарина, Ципаница.стари гробища, които наро
дът наричал ”юручки гробища”. Изкопаните тук чо- Една вада била прокарана през Польец, а други през 
вешкн кокали също били много по-едри. ” Би могло да Солища и Студенец към Деянова махала. И през гор- 
се предположи, казва Й. Захариев, че това са гробове нолисинския синор имало вади за Божица. Й. Заха

риев казва, че около 1910 г. били здрави (запазени) 
много от божишкитс вади.

Йордан Захариев записал

жпшкпте махали имало:

рударите с а с и, за които се вярвало, че били високи- на
: хора.

един спомен (предание)
• рударство в Божица, след като взели насила мините от 33 прокарването на вадата от Колунншка река. Пър-

К. Иречск твърди, че турците възобновили старото
Евтим РАНГЕЛОВ

I
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В БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА БОРБАТА ЗА 

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ САМАРДЖИЧ ОТКРИ 

"СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ" С ЯБЪЛКА"КОДАЛ" ДЕЙСТВА, 
ЦЕНТЪРЪТ ПЛАНИРА I Звездата от сериала Горещ вятър предсказа, че балканската продукция "Ничия земя" 

ще грабне "Оскар"
*В Босилеград продължава надпреварата между част- 
ната фирма КОДАЛ и Центъра за култура за въвеж
дане на кабелна телевизия. Но докато в борбата за 
превес в телевизионното пространство частниците дей- 
стват, общинската обществена институция повече пипа 
пулса, отколкото предприема конкретни 
реализиране на идеята си.

Както Адам изкушил Ева в райската градин 
една вкусна, червена ябълка, така и сръбският на феста на сцената на зала №1 на НДК. 
актьор Любиша Самарджнч съблазни

джич зае мястото си до другите официални гостиа с

Благодарение на спорната работа на екипа на 
публика с наи-чувственото обяснение в любов фестивала и неговия създател Стефан Китанов 
към живота и киното. "Ябълката е символ на българските киномани видяха на живо чудото на

иранското кино Джафар Панахи (филмът му 
"Кръгът”, който ще бъде представен на фести- 

по- вала е с голямата награда на фестивала във Ве-

родната

начинания за
раждането. Ябълката е символ на живота, а след 
като това е вече шестото поредно издание на фи
лмовия фестивал "София филм фсст”, 
желавам много късмет на организаторите!”, каза нсция и Сан Себастиян) и гръцкият режисьор 
с усмивка на лице звездата от сериала ” Горещ Андреас Панцис. Те са пъвите пристигнали гости 
вятър’. Бурно аплодиран от публиката, Самар- на кинофорума. Очаква се пред феновете си да се

изправят режисьорът на "Кандахар” Мохсен 
Махмалбаф, френският режисьор Ерик Зонка и 
гръцката филмова легенда Тео Ангелопулос.

В първата вечер на феста почитателите на ссд- 
мото изкуство видяха една от най-силните бал
кански продукции, която се нареди на опашката н 
за тазгодишния "Оскар”. Копродукцията на 
Франция-Англия-Италия-Белгия и Словения 
"Ничия земя” на дебютанта Данис Тановнч е

Преди месец представители 
на акционерното дружество 
„Кодал направиха допитване с 
гражданите, в което около 550 
домакинства изразили желание

Дни бяха и в Димитровград. 
Част от политическата опоз

иция настоява „да не се спъва 
частната инициатива”, като съ
щевременно критикува „ поли

ци се приключат на мрежата. 
Набавили съоръжения щШтичсската кампания на ОС сре- 

ЩУ "Кодал”. В съобщението на 
Общинския съвет на Демокра
тичната партия се подчертава, 
че „опитът на Центъра за кул
тура за изграждане на паралел
на кабелна телевизия в условия
та на общо безпаричие предста
влява безотговорно харчене на 
народните пари. Тези пари мо
гат далече по-целесъобразно да

I 0.и в две- 1три домакинства направили ус
пешна проба. Тогава Центърът 
за култура, в чинто рамки ра
боти и Радио Босилеград, раз
брал, че от частниците идва ко
нкуренция и затова Управител
ният му съвет решил ведомст
вото да предприеме мерки не са
мо за въвеждане на кабелна те-

И?' жи
5: иШша -

номиниран за престижната статуетка в катего
рията ” най-добър чуждоезичен филм” и има вси
чки шансове да я получи. При това съвсем зас
лужено. "Помнете мц думите, че този филм ще 
спечели наградата. Не познавам режисьора, но 
съм работил с баща му и знам, че той ще грабне 
"Оскар”, закле се Любиша Самарджич от сце
ната на препълнената зала №1 на НДК.

левизия, но и за ТВ станция, ко
ято да излъчва и собствена про- трупалите се комунални, здра-

се ползват за решаване на на-
§§М;

И№грама.
В борбата за кабелна теле- терес. Общината принадлежи 

КОДАЛ” и Центърът на всички граждани и с общин- 
за култура се обвиняваха поме- ски пари не може да се прави 
жду си и се надигна силен вой, телевизия на властващата пар- 
особено от страна на общинска- тия, понеже това е противно на

вни и други въпроси от общ ин-

визия
"Монитор" 

16 март 2002 г."Ясновидецът" Самарджич

та институция. основните принципи на дсмок- 
- Вместо да действат, ако въ- ратичното общество. Медиите 

обще и могат, те вдигат излн- трябва да са свободни и незав- 
шен шум. Ако наистина имат си- нсими”, се подчертава в съоб-

ПРОДЪЛЖАВА КРИТИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА

РАЗБИТИ ПРОЗОРЦИТЕ, 

ПРЕБИТИ ТРИМА РАБОТЕЩИ
ли да направят телевизия, защо щението, 
не предложат условия, както то
ва направихме ние, за да могат ване на частната инициатива, 
гражданите да се определят ме- както това се опитват да пока- 
жду двете възможности, казва жат представители на „Кодал”

- Не става дума за огранича-

След като работещите в Цен
търа за култура потърсиха из
ключение на съдията изпълни
тел и Общинския съд в Димит- 
ровград но делото, свързано с 
влизането на изпълняващия

Александър Димитров, дирек- и на политически партии, а за 
тор на „Кодал”. спазване на законопредписани- 

ята в тази област. Фирмата 
” КОДАЛ” трябва да прибави 
необходими документи и разре-В "Кодал" казват, че 

след няколко дни ще 
започне сключването на 
договори със 
заинтересовани 
граждани, с които да се 
регулират
взаимоотношенията. 
Александър Димитров 
оповестява, че 
домакинствата за 
приключване трябва да 
платят по 2850 динара. 
Доколкото това правят 
на две вноски, цената е 
3000, а на три 3150
динара. "Но доколкото 
Центърът предложи 
по-ниски цени, ние ще 
дадем още по-изгодни 
условия", каза той.

шения за работа, казва предсе
дателят на ОС Владимир Заха
риев. Същевременно той подче- 

ОС е все едно кой 
за кабелна

длъжността директор в сграда
та, той се опита да влезе насила, 
но не бе допуснат. Това се случи 
на 21 март.

В ранните утринни часове на 
23 март група млади хора разби
ват вратата на входа, пребиват 
пазача и още двама работещи в 
Центъра за култура. Инциден
та, който е станал в 3:30 часа

ртава, че за 
ще прокара мрежа
телевизия.

-Нека да има конкуренция, 
но нека всичко е легално и с до
кументи, а не да се създаде про
блем и утре евентуално недово
лните граждани да искат помощ 
от ОС, казва той.

В „Кодал” узнаваме, че ре-
сутринта, се опитали да използ
ват изпълняващият длъжността 

Петър Йованович и
и сложихаЗаетите веднага направиха импровизирани решетки 

найлон на прозорцитедиректор
някои от работещите, които 
същото време са се намерили на 

събитсто. След на-

публиканска га инспекция но те
лекомуникации е контролирала 
работата им, като наложила да 

съответни мерки за 
идеята си. Там

но

мястото напревземат 
реализиране на

В Центъра за култура преди подчертават, че проектът им се
специалисти в Елскто- 

Ниш и че ири-

нолицията и събралитемеса на
се граждани ИД директорът бил 
изгонен навън. Бившият дирек-

че за въ- готви отдве седмици заявяваха,
кабелна телевизия риния факултет в

40 000 бавят други документи. Около 
вече имат сиг- 

чс ПТТ ще

тор и полицията направили ог
лед и след почти 12 часа па ра
ботещите било позволено да вл
язат в сградата и да продължат с 
работа.

Когаго се очакваше, че всич-

вежданс на
били нсобходоми около

и че домакинствата няма да 40 домакинства
нал, а се надяваме,евро 

платят 
им иска

по 2850 динара, колкото
Кодал”, а по-малко, ни разреши да

паричното бовете му, за да могат жслас- 
Босилеград и Райчилов-

нолзваме стъл-

че с ко ще стихне и ще се изчака ре
шението на съда, следващата 
нощ, на 24 март, пак по същото 
време ( 4 часа сутринта), 
рима млади хора с проблематич
но поведение изпочупили всич- 

прозорци и разбили вратата 
Центъра за култура откъм 

главната

Подчертаваха,
участие, което им търси това 
дружество, гражданите сами 
финансират проекта 
ципите ще имат и

щите в
Ци да се приключат на мрежата 

юни, кога го официа- 
кабелната тс-

и че частг до края на чети-
печалба. Оп- лно ще открием

оповести Димитров.
с известно дали

левизия,
До момента 

наистина 
започне

споя” телевизия и дали наистина 
има конкуренция, от която 

пояла да имат гражданите. Трудно 
е обаче да се повярва, че в толкова 

могат успешно да

че ще намерят ин-овестявяха,
всститор, който да реализира 

сетне да
не

Счупените прозорци на Центъра за култураЦентърът за култура ще 
конкретни действия за

ки
проекта, а гражданите 
платят участие. Сега в тази ин- 

и в Управителния и 
не успяхме да намерим съ- 

темата. Узнаваме, 
вземат банков

на
улица. Благодарение ПОЛ1ЩИЯТа ц откарани в но- работещите в Центъра за кул- 

факта, че в самата сграда е ,цсйскня участък. Това са Ма- гура да се засили присъствието
полицаи, по време на втория 

те не се намерили

А.Т.

паституция 
съвет
бессдиик но 
че за целта ще 
кредит. Допитват се как са нап
равени подобни телевизии в 
други места, а преди няколко

ще имало десетина работници, как- Михаилов, Валентин Томов, парин
то и някои от техните родители, длскса1,дър Ставров и Горян инцидент 
” схватката” бързо е завършила цоцс11< 

избягали. Но за
наблизо.малка среда 

стоианиспат две ТВ институции.
В.Б.

вън-След първия инцидент,
писания иск от страна на

и хулиганите 
кратко време били заловени от реки



ШшшШ29 март 2002<ю>
ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА

СЪОБЩЕНИЕ НА ДСС ДОС ПРЕДЛАГА 

ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА 
ДИРЕКТОР

АПЕЛ НА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА

АЛТЕРНАТИВА
ХРАМ НА 

КУЛТУРАТА, А НЕ 

БОЙНО ПОЛЕ В унисон с проведените разговори
Изпълнителния отбор в разширен

на засе-еъбигиита в Центъра за култура Ц около него 
Общинският съвет на Демократичната алтернатива проведе 
спешно заседание, от което издава следното съобщение:

По повод невижданата тортура и разбойническите нападения 
от някои хора. зад които най-вероятно стоят компетентните, 
срещу работещите в Центъра за култура н което е още по-важно 
- срещу държавното имущество, което се унищожава пред очите 
па представители на локалната власт в равните утринни часове на 
23 н 24 март и побоя на работещите и Центъра, смятаме, че това е 
достатъчна причина за спешна среща на всички релевантни фак-

” По повод
данисто на
състав, проведено на 25 март т.г., на което се раз- 

преодоляване на напрежението в Центъра 
за култура, ДОС за Цариброд предлага следното:

1.Основна цел на ДОС е да се запази независимо-

За жалост, свидетели сме, че и след 
проведените локални извънредни избори и 
победата на политическата опция под наз* 

Съюз на граждани "Цариброд”, 
е място

иеква за

напие
Димитровград и по-нататък 
стълкновения и безредици. Нищо 
промени, т ъй като преди хората се разделяха 
по въпроса за ”Комуналац”, а днес но 
въпроса за Центъра за култура.

С оглед на събитията от 23 и 24 март т.г., 
физическите сблъсъци и унищожаването 
държавно имущество смятаме, че е крайно 
време спорещите страни да покажат добра 
воля и много повече 
ппето си, проведено на 26 март, на което 
присъстваха п релевантни фактори от града, 
ДСС изнесе конкретни предложения да се 
успокоят страстите и да се нормализират 
отношенията между хората в Центъра за кул
тура, който преди всичко трябва да бъде 
"храм на културата”, а не "бойно поле”.

Затова предлагаме:
1. Д-р Алскса Радев да се оттегли от поста 

директор на Центъра за култура.
2. Г-Н Петър Йованович пред Общинската 

скупщина да подаде оставка 
изпълняващ, длъжността

медиите и независимата журналистика, 
и съвкупната финкция на Центъра за култура.

и спокойна атмос-

на стта на 
както

2. Запазване на толерантна 
фера между населението в Димитровград и отстра
няване на безпринципната политическа раздяла, с 
цел да се създаде възможност за разрешаване на 

икономическо-социални проблеми на

не се

гори в града.
Господин председател па ОС, апелираме към Нас да спрете 

хаоса около Центъра за култура. В противен случай ще считаме, 
че това на Нас ви уйдисва. На нас не, н пие ще направим всичко 
в ъзможно Димитровград да не стане нов Ливан.

Надяваме се, че н при Нас ще надделее разумът н като щ.риияг 
града ще сложите точка на хаоса п беззаконието, което 

цари в нашия град. Надяваме се, че с аргументи п дела ще 
че сте председател на всички граждани па 

Нашата партия," се казва в

на основните 
общината.

3. В унисон с тези основни определения ДОС
отговорност. На събра- нредлага следното решение:

-Общинската скупщина въз основа на нра- 
освободи от поста ИД директорчовек на

вомощията си да 
Петър Йованович.

-В ъз основа на мнението на отрасловия синдикатдокажете,
Димитровград, а не само на тези от

"Независимост” за ИД директор и главен
РТВ "Цариброд” да се назначи 

Каменова Стоянович,

II ОТГО-
ансла.

порен редактор на 
журналистката Надежда 
родена 1971 г. Дипломирала се е 
факултет в Белград - руски език и литература 
март 1996 г. работи в РТВ "Цариброд". Добре 
владее двата езика — сръбски и български. Не

НД: ОСТЪР ПРОТЕСТ 
СРЕЩУ ВАНДАЛИЗМА

във Философския 
. От

е член"Общинският отбор на Нова демокрация - движение за 
Димитровград, както п всички членове на тази партия дълбоко са 
загриженн и остро реагират по повод вандалските нападения 
срещу Центъра за култура и РТВ " Цариброд" на 23 и 24 март т.г.

поставяне над закопа на организаторите и 
извършителите на нападенията нашият град се вписва в черната 
листа на всички писани н неписани закони.

Не като членове на партията, а просто като хора 
осъждаме тези атаки срещу свободната мисъл и реч 
съвестта на този град да не позволи такива и подобни инциденти 
да сскалират и посеят семето на злото в нашата среда, известна но 
своята толерантност и разум", се казва в съобщението на НД - 
движение за Димитровград.

пито на една политическа партия.
-ДОС за Цариброд е приел мнението на "Незав

исимост” при Центъра за култура, в интерес 
ефикасната работа на Центъра , за главен сътруд
ник и помощник на 
Емил Томов, сегашен ръководител на Кабелната

на поста 
директор на

наЦентъра за култура.
3. Заетите в Центъра за култура заедно с 

актуалната власт и доколкото е необходимо с 
председателите на отборническите групи, 
заедно да предложат решение, което да 
волята на всички.

Ние сме убедени, че не съществува проб
лем, който да не може да се разреши с дого
вор, стига да има добра воля и минимум тол
ерантност, подчертават в ДСС.

С такова
ИД директора да се назначи

е пожестоко система.
Томов е роден 1965 г. Дипломирал се е във 

Факултета по електроника в Ниш през 1992 г. В РТВ 
"Цариброд” е от 1995 г.

Съобщението е подписано от

и каним

осем партш! на
ДОС.

ТИХОМИР ВИДЕНОВ - ТИКА, ДИМИТРОВГРАДСКИ ЦАФАРИСТ

Шщи
ИЕРЕМИЧ

| * На петгодишна възраст започнал да учи да свири на цафара * Доволен от отношението на
* Много му било кеф да науръководство на местното КХД към него като изпълнител и като човек 

: си да свирят на цафара, но не успял

За Тихомир Виденов - Тика от Дн- свиря на този инструмент татко ми прие бройните срещи при откриването
с въодушевление. Започнах да свиря, но югославско-българската граница в

мунистнческото време. На една та1 
тнте. Татко ми обаче беше упорит и не- среща в село Горни Криводол е сви

мигровград не бихме посмали да кажем, 
че е единственият цафарнст в Димитров- същевременно и да развалям инструмен- 
градска община, но спокойно можем да

прекъснато набавяше други. От ден на заедно скажем, че е най-добрият сред тях.
Годен е преди 64 години в крайгра- ден свирих все по-хубаво, а като ученик в Сава Йсремич, с 

декото село Лукавнца в махала Света го
ра. На цафара е започнал да свири на слушайки магнитофонни ленти, което ми

помогна да науча да интерпретирам раз- много т. нар. Срещи на селата, 
лични хора”, разказва ни Виденов.

местната гимназия започнах да свиря, менили цафарите.
Участвал е Тихомир Виденов -

петгодишна възраст.
някога ояха извънредно популярни кч 
турни прояви в Димитровградско. На ' 
зи прояви е застъпвал предимно свое 
родно село Лукавнца, от което преди го
дини като подарък получил дудук. От се
ло Градиньс пък е получил хубаво ца- 
фарче.

Понастоящем Тихомир вкъщи има 
три цафарн и един дудук.

ПЪРВА НАГРАДА НА 
ОБЩИНСКО 

НАДСВИРВАНЕ
Тихомир като млад изпълнител по 

време на едно гостуване в с. Велики 
Йовановац - ПиротскоГоворейки за кариерата си като сви

рач на цафара, той ни напомни за много 
неща. Спомня си например, че през 1963 
година в Банялука, къдсто отбивал воен-

нроявн в страната и в Р България. 
"Особено съм възхитен от отноше

нието на останалите членове па КХД-то 
към мен. Впрочем, аз сега съм и най-ОТНОВО НА СЦЕНАТАпата си повинност, е свирил заедно с из

вестния цафарнст Веля Кокорич, конто 
му подарил прекрасно цафарче, което си 
пази и ден днешен.

възрастният член иа това дружество”, до- 
«авя с псскрмто щастие Тихомир, които ос- 
вен на

"Дълги години отношението на отго
ворните хора от местния Център за кул
тура, т.с. тукашното КХД към мен беше цафара, умее да свири и на окарнна и

гайда.Спомня сн, че през 1966 година в спор- чудно. Не ме викаха да свиря на прояви, 
тиня център ” Парк" по случай някога Поради Накрая нека да отбележим 

гова неосъществена мечта:
Много мн оеше кеф да науча внучетата 

сн да свирят на цафара. Но не успях. Дойдат 
те при мси, аз им дам цафара, те я " 
лавят”, "улигавят”

и една пс-какви причини, наистина нямам 
твърде уважавания празник Ден на мла- представа. Преди няколко месеца КХД-то 
достга е било организирано надсвирване поеха други хора, които отново започнаха 
на изпълнители от селата на общината да ме капят за участия в културните съби- 
нп и че той на това съревнование, под тия и прояви. И сто, след дълги години от- 

" Спомням си, че баща ми Александър акомпанимента на местен оркестър под ново се озовах иа сцената със споята ца- 
синрсшс на цафара различни староврсм- ръководството на Петър Мадов, е спе- ФаРа , споделя Тихомир Виденов.

През миналата и тази година с местното 
КХД той участва в различни

Тихомир Виденов - Тика
жи-

н аз им кажа: Хайде, 
излизайте в двора да сн играете!"

Да, все пак не всички мечти в животаски, главно овчарски п сватбарски ме
лодии. Решението ми да опитам и аз да

челпл първата награда.
Сеща се и за участията сн на много- се сбъдват!културни

Б. Димитров



ОБЩИНСКА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ИЗ РЕШЕНИЕТО НА ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ
ТАРИФА 1. Комунална такса за полз
ване на тротоари и други 
обществени повърхнини за делови 
цели плащат:
-физически лица: в града 250 динара 
за 1м , а в селата 100 динара за 1м2,
- юридически лица: в града 600 ди
нара за 1м , а в селата 300 динара за 
1м ,
- физически и юридически лица за 
работа във врменни делови обекти 
на граничния преход "Рибарци"за 
1м2 годишно по 250 динара.
Таксата се плаща на място или 
когато се получава позволение за 
ползване на повърхнината. Същата 
се плаща на комуналната инспекция 
на място, а в селата - на местните 
общности.
ТАРИФА 2. Собствениците на сред- 

игри (билиярд, томбола и 
под.) плащат годишна такса от 5000

- за тежест над 10 т. 6300 д. (за всеки 
тон над 10 т. 500 д.)
4. За прикачим возила и ремаркета:
- които могат да карат до 3 тона, за 
всеки тон 450 д.
- от 3 до 8 т. 1300 д. (за всеки тон над 
3 до 8 тона тежест 400 д.)
- от 8 до 10 т. 4500 д. (за всеки тон 
над 8 до 10 т. 400 д.)
- за тежест над 10 тона 6300 д. (за 
всеки тон над 10 тона тежест 500 д.)
5. Леки коли, джипки и комбита

- занаятчийско-строителни коопер- 
10 000 д.

електроенергия, техни клонове и де-
85 000 д.лови единици 

4. Филиали, експозитури, клонове на 
кредитни банки, застрахователни за
води, агенции и финансови и спес-

ации
- жилищни кооперации . . . 6000 д.

4000 д. 
4500 д.

- автогара . .
26. Видеоклуб
27. Автобусен превоз .... 5000 д.
28. Самостоятелни автопревозвачи: 

5000 д.

тителни организации . . 50 000 д. 
5. Делови единици, представител
ства, клонове, складове и органи
зации из областта на ПТТ 
съобщенията:
а) пощата в Босилеград . 70 000 д.
б) пощи в селата
в) "Телеком"
6. Явното предприятие "Сърбияшуме"

............................................................ 100 000 д.

- за такси....................................
- за превозване на товари:
- с возила, които могат да карат 
тежест до 2 тона
- с возила, които могат да карат над 
2 тона
- с возила, които могат да карат над 
8 тона

3500 д.
10 000 д. 

85 000 д. 7000 д. според мощността на мотора:
- до 900 см кубни ....
- от 901 до 1350 см кубни

. 320 д.

. 450 д.
- от 1351 до 1800 см кубни . 480 д.
- от 1801 до 2500 см кубни . 900 д.
- от 2501 до 3150 см кубни . 1600 д.

1900 д.

12 000 д.
- с трактори за превозване на стои-7. Изкупвателни магазини и

изкупвателни станции . . . 7000 д.
8. Търговски магазини:
- магазини на самообслужване

телен материал и дърва за огрев
5000 д.

- над 3151 см кубни 
6. Мотоциклети:

29. Частни радиостанции ./ . 5000 д.
30. Сервизи за поддържане и по
правка на апарати за домакинство

................................................ 5000 д.

15 000 д. 
6000 д. 150 д.-до 125 см кубни

- от 126 до 250 см кубни . . 200 д.
- от 251 до 500 см кубни . . 250 д.

. 300 д.

. 350 д.

- смесени магазини в града
- смесени магазини в селата 4000 д.

ства за

От плащане на комунални такси за 
фирма се освобождават фалиралото 
ОП "Слога", ОП Напредък”, магазини 
за смесени стоки, изкупвателни стан
ции, магазини за семена и селскос
топански аптеки в селищата: Извор, 
Милевци, Груинци, Долна Ръжана, 
Горна Ръжана, Плоча, Мусул, 
Колчина гарина, Бресница, Зли дол. 
Горно Тлъмино, Назърица, Ярешник, 
Доганица, Караманица, Голеш, 
Паралово, Белут, Рикачево и Ресен. 
ТАРИФА 5. За ползване на простран
ства за паркиране на моторни и

9. Магазини за семена и аптекидинара.
Таксата се плаща при даване на 
разрешение за работа. Доколкото 
собственикът няма разрешение или 
таксата не е платена, компетентен 
орган ще изчисли и вземе таксата на 
място.
ТАРИФА 3. За подготвяне на музи-

- от 501 до 1000 см кубни
- над 1000 см кубни . . .
7. Специални возила .... 1600 д.

5000 д.
10. Обществени и частни аптеки

10 000 д.
Тази комунална такса се плаща при 
регистрирането на возилото, а регис
трирането не може да стане докато 
тя не се плати. Таксата не се плаща 
за возила на ЮВ, полицията, сан- 
итети, возила за почистване на 
града, противопожарни возила, воз
ила на военни инвалиди и инвалиди 
на труда с инвалидитет от над 60 на 
сто.
ТАРИФА 8. За изграждане на строи
телни обекти се плаща:
1. за сграда - за 1м2 завзета площ, 
месечно 35 д.

11. Специализирани магазини
5000 д.

12. Бензиностанции . . . 18 000 д.
12 000 д.13. Месарници

14. Магазини за хляб, бели печива,
. 5000 д.

програми в гостилничарскикални
обекти се плаща комунална такса от мляко и млечни изделия 

15. Будки за бели печива, бюрек,
500 динара дневно.
Таксата се плаща при даване на 
разрешение за организиране на муз
икална програма. Доколкото няма 
разрешение или таксата не е 
платена, компетентен орган ще я 

и вземе на място.

4500 д. 
4500 д.

сладолед и пр.............................
16. Останали данъкоплатци
17. Крмунални 
тилничарството и туризма:
- хотели..........................................
- ресторанти, кафенета, бюфети и пр:

в града и в с. Райчиловци 10 000 д. 
б) в селата ..................................... 5000 д.
г) будки-кафенета на граничния

18. Частни занаятчийски работил

ници:

такси в областа на гос-
прикачни возила и то:
- за лека кола ....
- за джипки, комбита и возила, 
могат да карат тежест до 3 т. 250 д.
- за комби-возила с ремарке и 2. при

за тежест до 10 т. 400 д. за 1м2, дневно 40 д. Таксата под 1 и 2
се увеличава с 50%, доколкото 
разрешеният срок се продължава с 
15 дни, а доколкото се продължава 
над 15 дни същата се увеличава със

100 д. 
които

40 000 д.

изчисли
ТАРИФА 4. Комунална

название на фирми на де-

копаене на коловоз и тротоартакса за
товарна кола 
- за товарна кола с ремарке за 
каране на над 10 т. тежест и 
цистерни 500 д. Таксата се плаща на 
органа на управлението - комунал
ната инспекция на ОС.

изтъкнато
помещения плащатлови

обществени, смесени и частни пред
приятия, профитни центрове,

и юридически лица, които 
със самостоятелна

на фирмата 
6 месеца на

. . . 2000 д.

. . . 1000 д.

. . 10 000 д.

. . . 2000 д.

граждани 
се занимават 
дейност. Ако названието 
е изтъкнато през първите 
годината, комуналната 
плаща за цялата година, а ако това

второто полугодие,

100%.- В града ............................
- в селата............................
19. Хлебопекарници .
20. Сладкарници ...
21 Частни професионални дейности:

5000 д. 
6000 д. 
6000 д.

ТАРИФА 9. За притежаване и полз- ^ 
ване на плавателни постройки за 1 м 

360 д.

ТАРИФА 6. За ползване на 
повърхнини за шатри и под. дневно 
се плаща 2000 д. Таксата се плаща 
на органа на управлението - кому
налната инспекция на ОС.
ТАРИФА 7. За притежаване 
торни и прикачни возила годишно се 
плаща по:
1.3а автобус . . .
2. За микробус . .
3. За товарни коли:
- които могат да карат тежест до 3

1200 д.

се плащат 
Тарифа 10. Ползането на Лисинско 
езеро за рибарници се плаща 250 д. 
за 1м2. Таксата се плаща при 
разрешаването за поставяне на 
рибарник, а компетентният орган на 
управлението не може да даде 
разрешение, докато тя не се плати. 
Ако ползващят рибарника завзема 
по-голяма повърхнина от 
разрешената, органът ще прецени 
тази повърхнина и ще му наложи 
допълнително плащане.

такса се

- адвокат
е станало през 
плаща се 50%.
Таксата се
1. Предприятия 10 000 д
6) от и до гГроботници . 15 000 в 

: оо
д) от 51 ДО 100 работници 30 000 д
е) от 101 до 200 работници 35 001 Д
ж) над 200 работници . •
2. Селскостопански кооперации

- останали .....................................
22. Комисионни магазини
23. Самостоятелни занаятчийски

на мо-
и това:плаща годишно

и СТР: за лични услуги:работилници
обработка на дърво в селата 

Р 7000 д.
4500 д.

1800 д. 
900 д.- за

- вулкаиизерски.......................
24. Останали самостоятелни 
занаятчийски работилници (строи-

бояджии, дърводелци, водоин-
тона
- за тежест от 3 до 8 т. 2000 д. (за 

над 3 до 8 т. 500 д.)
8 до 10 т. 4500 д. (за 

над 8 до 10 т. 500 д.)

тели,
сталатери, тенекеджии, шлосери и

3000 д.
всеки тон 
- за тежест от 
всеки тонгбГжилищно-комунални дейности:5000 д.

не надистрибуира
3. Предприятия за
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ПЕТЪР ТАСЕВ:
ДЕРЕКУЛЪТ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ ГЕОРГИ ШУКАРЕВ 

ИЗВЪН МУЗИКАТА
БЕЗ ИЗЛИШНИ ПАРАДНИ ПОЗИ

ПЕЧАЛБАРСТВОТО
Открай време Дерекудскиит район е известен като нечал- 

оарекп. 'Гази традиция се запази и до наши дни, особено н 
шопските села. Предполга се, че псчалбарството заживява 
след пзчсрнаиансто на лесно достъпните рудни залежи п не
драта на планина Руй. Като опитни строители дсрскулчапи 
били ангажирани от турските управители за строене на форти
фикационни обекти и пътища, в замяна за коего били ос
вобождавани от някои турски данъци.

Потвърждение за това с запазеното до днес турско название 
за псчалбарството - ”бсглик” . В турско време селските се
мейства са били длъжни да плащат ”бсглик” - данък за ста
дата си, с които разполагали. Вместо с пари, дсрскулчапи се 
издължавали на агите със строителна или някоя друга сезонна 
работа. Поради това с понятието ”бсглик” се означава и т.иар. 
"чнвчийска печалба” - т.е. сезонна земеделска работа.

За разлика от Дерекула, псчалбарството във Висока се 
явява сравнително по-късно - първото масово отиване па пе
чалба е забелязано през 1905 година, когато много нисочани 
отиват па печалба в Бесарабия.

Според турските фермани от XVII до XIX в. хората от 
Зпсполс, Самоковско и Пиротско били принуждавани да стро
ят укрепления. През 1856 година поп Младен Ьусннскн е за- 

Градшнс се Ниш, Цариброд и Сливница.' Зло видс 
рода християнски!”

Дерекулчанн са отивали на печалба главно във Влашко и 
Бесарабия, а след това и в току-що освободеното сръбско 
княжество - в местата около Нгоднна, Парачин и Чупрня. На 
печалба са ходили главно през лятото н се завръщали преди

3 (Спомени на Ранко Соколов)__________________________________ _ Така че ние бяхме интересното явление за
Шукарсв припи впечатление, че е ст.об- тази вечер... Отидохме там оез предвари- 

разителен, разсъдлив и предвидлив. Вио- Ниша програма и планове дори какво да 
следствие от разговори и<1 различни ново- говоримо с хората, защото замисъл ьт ое- 
дн разбрах, че в града е била създадена една шс час по-скоро групата да се ирис ьедини 
група от симпатизанти на съпротивата, към отряда, без тя да предприема някакви

самостоятелни акции, защото се предпо-скромни, но уважавани хора, готови за де- 
истиис. Преди Жслюшката акция, с лагаше, че тя няма да бъде въоръжена и ие 
помощта па Паско, Таса Електротехника, бива да се излга на рискове. Почти всички

или повечето от тях се присъдиня-Георги Ш. и още някои са изнесени пушки, групи 
намиращи се в Царибродска община. За ваха към отряда без оръжие. Но за к ьсмет 
съжаление - те били стари, без патрони, Шукарев измисляше начини да въоръжи 
поради което още същата вечер били своите хора...
захвърлени в реката. Така че Шукарев и Интересът по хорото беше голям. Шукарев, 
преди формирането па партизанската заобиколен, обясняваше положението но фро- 
1111 нтовсте и това, че Червената армия е

българската граница в Добруджа и че властта в
на

група си е имал сътрудници, уговорени 
явкн и пунктове за срещи. Тук трябва да 
спомена, освен Маринко Шивача и 
Ингилиза, които вече бяха с нас, и други 
като Манол Кацаря от Петърлаш, Таса - п Пиротския (Нишавския) партизански отряд.

Делко дърводелеца Той ни съобщи нерадостната новина, че в окол- 
(Тишляра), предполагам и Жорж Гайдаров нитс села се носи слух, че от запад са проник- 
и някой друг. Тези хора след 9. IX. тихо, без нали ” четници”, това бяха дражевисти - сръб- 
излишни паридни пози, подкрепиха новата 
власт. Ето имаше такива скромни и 
обикновени царибродчани, готови в даден 
момент да се жертват безкористно и да

България скоро ще падне...
Тук пред кръчмата се появи един младеж с 

лека картечница от същото село и партизанинписал:

когото споменах,

ски националисти, от които голяма полза има-
зимага.

Първобитното натрупване на капитала, а сетне и индустри
ализацията намаляват нсчалбарскптс ”тайвн” - дружини, за
щото се отркнват възможности за постоянна работа. Така 
започва миграцията на дсрскулчапи.

Ентусиазмът за възстановяване на страната след Втората 
световна война захваща и много младежи от Дерекула, конто 
масово отиват в младежки трудови бригади. Една част от тях 
там изучават нови занаяти, благодарение на което намират 
постоянна работа във вътрешността и започват да напускат 
родния си край.

Икономическото положение на дсрскулчапи особено се 
влошава след закриването на мината ” Ерма” в Ракита. Много 
хора, конто дотогава са били миньори или са работели по 
поддържане иа тсснолинейката от Ракита до Суково, остават 
без работа и техните семейства без стабилен поминък. В ре
зултат на това се засилва процесът на мигацията и намаляване 
на селското население в Дерекула.

Общините (Димитровград и Бабушипца) и някои други ин
ституции днес се опитват да създадат условия за ревиталн- 
зацня на селата. Въпрос е обаче не е ли късно, защото, както 
вече споменахме, в тази част са останали едвам 10% от ня
когашните жители, а много обработваеми площи са бу- 
рснясали.

ха немските окупатори и то през периода про
тив партизанското движение.

Вече се показа луната. Ш. нареди да бъдем 
готови за тръгване. Пак в колона по един се 
изнесохме в южния край на селото. Разполо-служат на едно свето дело.

Привечер, при здрач се постегнахме ве- ЖИхме се там в една нива с некакви гръсници,
че въоръжени, в колона по един начело с навързани на снопчета - готови за топене и су- 
Г. Ш. се отправихме към селото. Наоколо шене, които използвахме за постеля и покрив- 
всичко мирно и тихо... Вървим по главния ка. Не носехме топли дрехи, а септемврийската 
път към центъра. Намиращите ни се на 
пътя селяни ни оглеждаха и поздравяваха 
Пристигнахме и влезохме в кръчмата на 
Трайко Тодоров. Тон ни посрещна друже
любно. След кратък разговор със стопан
ина последва и вечерята. Към кръчмата 
прииждаха любопитни селяни. Един от тях ско от Цариброд. С Шукарев разговаряха встрани 
ни съобщи, че е видял единствения поли
цай в селото, как след като забелязал въо
ръжени хора се изнизал с бърз ход в из
точна посока. На практика ние бяхме го
сподари на селото. Така поне смятаха се
ляните. В това село не идваха партизани за вероятно влияние на френския, поради дългия му 
разлика от другите в Забърдието и Висока, престой във Франция на млади години.

вечерна прохлада се чувстваше, така че пона- 
трупахме върху себе си доста пръчкова ”за
вивка”. Но не се оплаквахме от несгоди, за
щото очаквахме час по-скоро да се присъед
иним към отряда пък там, както за всички така 
и за нас.

Още докато бяхме в кръчмата, пристигна Па

на четири очи, вероятно във връзка с неговата 
задача, която трябваше да изпълнява миналта
нощ, и за която аз нищо ие узнах, никога и ие питах, 
пък и Шукарсв не обичаше да разказва с кого 
какво говори, в разговор не обпчаше да споменава 
нмсиа. Той беше човек с особен манталитет,

- В следващия брой: РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Водоравно: 1. Началник иа кораб. 7. Замръзнала вода. 9. 
Слободяи Ллигрудич. 11. Името на актьора Пачино. 12. 
Тържествени шествия. 13. Ров, изкоп (син.). 15. Орган на обо
нянието. 17. Голям камион за превоз на стоки. 18. Граблива 
птица. 20. Една планета. 22. Изолиран електрически проводник. 
24. Река във Франция. 25. Връстник (син.). 26. Лично местои- 
мепис. 27. И з вън градска къща за почивка. 28. Отрицателен 
полюс, на батерия. 29. Течността, която отделят нотните жлези. 
30. Вечнозелено дърво. 31. Подземна част на растение. 32. Ве
щество, което подсилва почвата. 33. Шестата нота. 34. Летец 
(син.). 35. Българско мъжко име. 37. Град в Румъния. 39. Ни- 
иослап (гальовно). 40. Седмата нота. 41. Треньорът на БК "Ди
ан ггровград— Милшпед".

Отвесно: 1. Съд за течности. 2. Телефонно обаждане. 3. 9 и 
16 буква в азбуката. 4. Марка автомобили. 5. Футболен отбор от 
Солун. 6. Вечнозелено плодно дърво. 7. Столицата на Пор
тугалия. 8. Пристанищен работник в някои страни. 9. Петата 
нота. 10. Александър Петров. 14. Заострено на единия край 
тънко дърво. 16. Боров катран. 19. Фабрика за технически уреди 
от Цетине. 21. Женско име. 22. Страна в правоъгълен триъ
гълник, прилежаща на правия ъгъл. 23. Легенда, сказание. 24. 
I Напипа в България. 25. Нации (син.). 26. Град в Италия. 27. Град 
п Македония. 28. Ремъци, препаски (син.). 29. Град—държава в 
древна Гърция. 31. Името иа бившия македонски президент 
Глигоров. 32. Вид подвижни бронирани боеви коли. 34. Позиция 
п шахматната игра. 36. Който е купен скоро. 38. Френско модно 
списание. '

Решение на кръстословицата 104 - Водоравно: 1. Датен. 5. Кения 10 Бетон 11 т,,е„ 19 
Си. 13. Окоп. 14. Тенис. 15. Шид. 16. Ром. 17. Волан. 18. Киро. 19. Ир. 20 Котел г/тт 1 99'
Сар. 24. Лев. 25. Нерон. 26. Цел. 28. Минаре. 30. Ас. 32. Финал 33 Закони 34 оя цс°г °Н 
36. ЯТ. 37. Реферати. 38. Око. Закони. 34. ОЯ. 35. Готики.
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СПОРТНА СТРЕЛБА

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА МЛАДИТЕ 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИМУСЛИН Е НОВИЯТ 

ТРЕНЬОР НА 

"ЛЕВСКИ"
В стрелбището па

мапт се пплпоп °У 1!'УК КаРа-|'ж"'1 па 23 В състава па женския пионерски тим ма СК ”Гра-
стрелбт УчаЗтГГГ""“ ,1п|,"С"С'Г,’° "° С,,°|>Т,,а """ар” бяха Аидрияиа Найдеяояа (улучи 179 кръга), 

Мспо“Гч « °Т "ТРОВГРаД’ ПИР°Т’ Са"°Ла До"Копа <176>’ Ива Си™о.,ова (168).
П.ЮИСИК . Р "ЯРУГН ,|К,ДОПС' „ мъжкият пионерски състав на СК ”Гра.... ,ар”

чап” - . ,а д,,м,,тРОВ| радския СК Грани- отборно завърши състезанието на второ място и съ-
кластт- т Р11*1» » п индивидуална конкуренция се що се класира за републиканското. Най-добър
сс И ' “ !’,С"У'и'"Ка"С1‘°7' " ''Р"С"СТВО’ което ще съста“ «а Боба.. Кръстев, конто улучи 169 кръга,сс проведе в Младенова., на 13 и 14 април

В този
Бившият югославски 
национал и футболист на 
'Цървена зваезда", а 
по-късно и треньор на 
белградските 
"червено-бели"
Славолюб Муслин е 
новият треньор на 
"Левски"от Соф

т.г. Д. С.

ТЪЖЕН ПОМЕН
В събота на 30 март 2002 г. се на

вършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на на
шата мила съпруга, тъща, майка, баба , 
сестра и снаха

/ ' ■/

Ж,™

жШШШ1Штййвй11

ия.

2-3 месеца, 
за да опозная играчите. 
Ще опитаме 
дубъл, което не би 
трябвало да е трудно, 
защото "Левски'' е 
най-добрият отбор в 
България ", заяви Муслин 
след пристигането си в 
българската столица.

щ
"Трябват ми ВИРМА ВАЦЕВА 

(1934-2001) 
от Димитровградда спечелим

А.
Най-мила, ти си замина. Кого сега 

там радваш и дали без нас си весела? 
Кое слънце те грее и има ли там пролет? 
Кой ще ни даде утеха, когато нашите 

сърца свие зима, когато тъга свие душите ни?
Бъди вечна, ангел наш!
По повод годишнината каним роднини, близки и приятели 

да присъстват на панихидата, която ще се състои на димит
ровградските гробища от 12 часа.

9 ><

ШИ
Славолюб Муслин развя шал на "Левски"на - Съпругът и дъщеритеаерогара "София ;

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 31 март т.г. се навършват 40 ТЪЖ

НИ ДНИ от смъртта на нашия милЕДНА ИДЕЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РИБАРИ Е ПРЕВЪРНАТА В
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ИЛИЯ ИЛИЕВ - ИЛЧА

Дните минават, но той и по-нататък 
е жив .в мислите и спомените ни.

Панихидата ще се състои на 31 март 
от 10 часа на димитровградските гро
бища.

ЕЗЕРАТА В ЗАБЪРДИЕТО И 
ОКОНЧАТЕЛНО СА ЗАТВОРЕНИ ВОДИ

Каним близки и познати да ни при
дружат.Земеделската кооперация ” Сточар” и ор

ганизацията на рибарите ” Нишава” в Димит
ровград успяха да превърнат в действителност 
начинанието си езерата ”Сават 1” и ”Сават2” 
в Забърдието да бъдат провъзгласени за зат
ворени води от Министерството за селско, вод
но и горско стопанство на Р Сърбия.

Преди броенни дни местната рибарска ор
ганизация започна да дава разрешения за ло
вене на риби в посочените езера. Рибарите— 
ссниорп плащат за тях 1000, рибарите-младежи 
- 600, а пионерите - 200 динара. Организацията 
занапред ще дава и еднодневни разрешения за 
риболов в езерата, чнято стойност ще е 200 
динара, както и седмични разрешения, за които 
се плащат 500 динара.

Между ЗК ”Сточар” и ООСР ”Нишана” е 
сключен договор за взаимно делово-техниче- 
ско сътрудничество. Според договора всичките 
риби в споменатите езера са собственост на 
”Нишава”, която върши и зарибяването

ерата.
Новият председател на местната рибарска 

организация Георги Йорданов заяви пред на
шия вестник, че очаква тази година броят на 
рибарите в Димитровградска община да бъде 
увеличен с оглед на това, че езерата в Забър
дието са обявени за затворени води. Според све
денията, които получихме от него, няколкок
ратно е по-голям броят на местните рибари, 
които вече са взели или се готвят да вземат 
разрешения за риболов в езерата по отношение 
на тези, които имат намерение да вземат разре
шение за ловене на риба в Нишава.

30 на сто от приходите, които ” Нишава” съ
бере от даване на разрешения за риболов в езе
рата ще отиват в касата на ”Сточар”, а ос
таналите средства ще се използват за за| 
ванс на езерата, за санация на бента на ” Саваг 
1”, както и за плащане на един пазач.

Опечелени: съпруга Бранка, дъщеря 
Татяна, синове Димитър и Георги, снаха 

Цеца, внуци Петър, Бранка и Теодор и 
многобройни роднини

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 3 април т.г. се навършват 

6 ГОДИНИ на болка и тъга по нашия 
обичан син и брат

НЕНАД ДИМИТРОВ-ФРАНЦ
от с. Желюша.

Неговият мил лик винаги ще блести 
в нашите сърца с добротата си, която 
имаше за всички хора.

В деня, в който той намери вечния си 
покой ще посетим неговия гроб, за да го 
залеем със сълзи и обсипем с цветя.жбя-

Никога няма да го забравят: майка 
Споменка, баща Рангел и сестра Силви

Б. Д.на ез- ТЪЖЕН ПОМЕН
На 30 март 2002 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на милия ни съпруг, 
баща, дядо и прадядо

Ц ФИЛИП МИЛАНОВ АНДОНОВ 
от село Поганово

Поклон пред светлата му памет! 
Панихидата ще стане на 30 март в с. 

Поганово.
Каним роднини, близки и познати 

да ни придружат.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Даринка, дъщеря 
Ангелина и синове Матея, Славко и 

Тодор със семействата си

:
ДОКТОРЕ, КАКВО МИ Е?

ХРАНИТЕ - НАРКОТИК ЗА ОРГАНИЗМА Г.
нпопукти и следвания, протеинът в тези продукти съдържа ; 

Консумирането на „„Делени вещества, които действат като опи- |
храни може да д Д Д Р „ Мс. аТ. Тс водят до производството на т. нар. екзор- .
отиване към тях, твърди ■ ; •«»*«_ от ^ ^ ^ „„„.инч,,., ефекти върху ;
дисин . I ова става причш. р с хората. Сред тях са непрекъснатият глад, увс- :
"" Т Т” СташГвъпрос за зависимо^ личепият апетит и пристрастяването. Някои | 
диабет, оолимия• СгашвР то съ. учени, цитирани от изданието, твърдят
от типа яа тази към кафе / чните и зърнените храни също имат ефекта
държа кофеин, които вл.ше на I ^ п‘ 1|арКотик за човека. Причината е, че органи ,- ;

1 ” проектиран да консумира

ЗЯ

че мле- « 
на : СКРЪБНА ВЕСТ

Почина нашият мил и непрежалим 
съпруг, баща, дядо и брат

АНГЕЛ СИМОВ 
учител в пенсия 
от с. Г. Любата

Погребан е на 23 март 2002. г. в гор
но любатскито гробища.

За един живот, живян достойно, за 
едно сърце голямо и прекрасно, за един 
образ скъп, мил и непрежалим ЗАБРА
ВА НЯМА!

Опечалени: съпруга Деса, дъщеря Таня, 
син Мирослав, снаха Аница, зет 

Добрица, внуци Милица, Анджела, Йована и Даниел, сестра 
Севетка със семейството си

система и но този 
него.

тези ■рвиа
трастяват към

Захарта също е от този тип 
консумира ирскалено много, се прекратяват 
механизмите за производство на глюкоза в ор- 

Така ставате зависими от приемането 
„а определена дажба захар дневно, зн да се 
осигур,/необходимата енергии на организма- 
Шоколадът пък съдържа вещество, "°Д°“ 
кофеина. То влияе на настроението и но този 
изчин оптимизмът става зависим от него.

лансира и теорията за храните-опиати. 
чиисът, сладкишите, хлябът и всич- 

Според научни из-

мът ни нс е
г,ПОИукт11. Ако се храни. В природата, например, няма макарони ; 

1 ** сирене. Те са резултат от вторични нрер- .или
аботки. ;

Най-новата теория за този тип храни обаче е ; 
лансирана от проф. Уилям Филнот. Според не- | 
го пристрастяването към определен тип Храна - 
се дължи на специфична форма на алергия, : 
която

гаиизма

влияе на глада. Колкото и да ядете нещо, :
:Маск- все сте гладни.

- Някои продукти и храни могат да доведат ; 
до наркотично пристрастяване на организма : 
к ьм тях.

оро се 
Сред тях са 
ко, което съдържа нишесте.

:
и а а #



СЪти/огг <&а<5&Ба
момчило
ПЕРИШИЧ

Стоянович

ЦАРИБРОДСКЬИ
МУДЖАХЕДИНИ

от очите му сенаОнядън улетс уиукат хико истинска ала,
огьнь и изока:

- Дсдо, са чс се разчуйсмо у цел свет. 
-Ас кво?
- Цариброд има муджахедини!
- Кво? Ква муда-чини?А ти све по-малко чуйеш! Глув ли- Леле, дедо, от дън из дън 

МУДЖАХЕДИНИ!...
- А, ония серсемйе? От Косово
- Нссу дошли от никуде, дедо!
- Па одека су тия катилйе?
- Па от тупа, от Царйброд, наши су си, дедо! 

су си? Теквия угурсузи Цариброд

СИ!
су дошли?ли

- Кико бре, сине, наши 
нс йс вишъл Й01ЦС от турско робство?!

- Е, они несу баш-муджахедини. Може да се каже личе и 
на талибани!...

- Айде съга па, кви су тия дзолупанье.
- Терористи, дедо, терористи!
- А-а-а ИСТИ, ИСТИ! Па не рече одма тека.

ИСТИ смо си свикли вечимка повече от половин 
кво оче съга?

- Нече нищо! Троше...
- Кво троше, сине? Айде кажи! Пак ли су се настървили на 

дървчетата по путат и улицете?
- Ма йок бре, дедо, испотрошили пенджереге и вратата на

Нийе на тия 
век! ПаПЪРВОАПРИЛСКИ

НОВИНИ
МОЛЯ,^оплчЕпи^

скнят кран ще станс "Малък Кувейт”започна да 
темпове. Затова непрофит-

*В толерантна и на моменти тържествена ат
мосфера (до)сегашннят и новоназначеният дире- се реализира с бързи „
ктор на Центъра за култура в Димитровград се пата организация ”Сиромащия до шия” е подела 
договориха да директоруват последователно на инициатива да му бъде присъдена 
ДНИ и нощи, Като награда за тази цивилизована тла ” КосилсграДскН шейх .

*СурдулИ1НКи и Восилеградска община най-се
тне подписаха споразумение за спраиедлина по

веяно дялби на печалбата от водата за Власинските по*

Културният дом...
= АЙде-дс?
- Море орати се дека имало и бой!
- Не думай!
- А орати се йоще дека некой за това
- Кой?
- Е топа йоще не се знайе, ама се поназнавуйе...
- А полицията кво йе праила?
- Нищо!
- Кико нищо?
- Требе да су гледали американскьи криминални фил

мове...
- Защо па баш американскьи?
- Оти у ньи накраят кига има теквея работе они дойду със 

сирене да пребройе мъртвите...
- Не думай! Илга и мъртви кажеш?
- Ма нема, дедо, тека йе у тия американскьи филмове...
- Да пази бог! И съга, кво че буде?
- Орати се дека тия що су гьи наговорили или платили по 

чаршиюту оде и расправляю: "Е, кво па? Пинули момчур-

почетната ти-

постьикп получиха по една приятелски целувки 
от Зорица Милена и Зденка 'Годоронп.

^Мотивирани от ниродната мъдрост 
зло за добро”, риботещите* и димитровградския доцептроли. Ний-голями част от заслугата за скл- 
ЦК са рсишли да нс остъкляват ризбитите нро- ючвинего нп тови добросъседско споразумение сс 
зорци. Те ще им послужат като ефикасно разх- пади на известния босилеградски идвокат Арсо 
лидително средство през настъпващата гореща Тодоров.

им платил!

К. Г.политическа пролет.
''‘Като добри съседи (на новата царибродска

власт), пиротчанци са решилн да се откажат от 
"свободна зона”на граничния СЪВЕТ ЗА СТАРИТЕ 

ЕРГЕНИ
■

създаването на 
преход ” Градина” край Пирот.

*3а работниците на профнтния център ”Ко- 
бос” в Босилеград, които от месеци не получават 
заплата (и с'тачкуват), идват по-добри дни. Раз
бирайки тежкото им положение, бившият дирек
тор на ”Кобос” Васил Такев е решил да отдели 
една част от богатството си, за да им бъдат из
платени поне обещаните по 2000 динара на месец,

Стогодишният Славко "Бачо” от село 
Пресека често пъти даваше на старите 
ергени следния съвет:

"Всички свои проблеми и дилеми 
решавайте край хубави млади жени. 
Решавайте ги мъжки и навреме, 
а ако не можете - повикайте мене)"

Й. Миланов

в
ляци и строшили неколко джама...

Ама, дедо, са йе най-важното дека смо се прочули. За нас 
че пишу по весници, че орате по радио и телевизию, може 
и филм да се снима...

- Айде, айде, нийе отдавна смо се прочули, дете...
- С кво, дедо? - свитнуше очи на унукатога.
- Па малко ли ни йе що смо на последнье место със заплате 

и паре у целуту държаву?
- Е, това никога, дедо, не интересуйе...
- Знам, дете, знам! Затова ти и оратим. А_ма мислим да 

попрекарую...
- За койе, дедо?
- Па това дека и мамо

научаваме от осведомени източници.
^Обещанието на новия босилеградски кмет 

Владимир Захариев, че до 3 години Босилеград-

АСЕН
(ШЗШКМХШЗД ж(жсув»-6 Димитров

•о

Сйм4 ИМ най-малечкье плате! у Цариброд, 
дете, освен тия що су на държавну работу, другънте 
НИКИКВЕ ПЛАТЕ...

немаю

- Те бре, дедо, въртиш-сучеш и све хсьмто парете навиваш 
и завикуйеш...

- Па кига народ нема...
- Е видиш ли кико лъсно 

джама - и ете ти паре. А я си замисли 
свете

се печале. Строшиш неколко
да сурину сградете, 

паре лежу, а?зграде да сурину у Цариброд.
- Да нс дава господ! - реко и се прекърсти.

кикве

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

Телефони: Директор (тел., факс) (018) 46-454
Редакция (018) 46-845, Комерсиала (018) 352-751 
Вестникът излиза всеки петък.
Годишен абонамеш- за 2002 г. е 500 
Джнро-сметка: 42500-603-1-9529, Ниш 
Печата: ГП "Мишич", Земуиска 18, Ниш, Тел. 018/715-691.

БттстВо
ДНИ. (За чужбина: 35 ЕУКО).ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


