
УЦ - 1551Ч 0350 8838ЬР№КПШ0 :,Л‘ Ли,
V';- ~ '+ а още не е известно

Ч - • .. ■-Ч. :чМ-;] откъде со се появили.
' :'*ййв3№$В;з но са предадени в

& Службата за оборот и 
плащане с дневните 

пазари на търговските 
. магазини.
I Банкнотите са на 
I по-тънка и по-гладка 
I хартия от оригиналните 
I и цифрите са видими и 
I от двете страни. Това е 
I първа поява на 
I фалшиви хилядарки в 
I Димитровград
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРКАТА НАРШЩПГтв рр Д^ВИЯ '

Ш
■ . - .КОЩУНИЦА И СИМИТИС ЗА ОБСТАНОВКАТА НА БАЛКАНИТЕ МВФ РЕШИ

СРЮ СТАБИЛИЗИРА РЕГИОНА ДИНАРЪТ Е 

КОНВЕРТИРУЕМ* В края на миналата 
гръцкият 
спрени

седмица на двудневна овициална 
премиер Костас Симитис * Дезинтеграционните

визита у нас пребивава 
процеси на Балканите са Бюрото па постоянния представител на Международния валутен 

фонд (МВФ) в Югославия съобщи в сряда, че югославският динар 
е конвертируема валута за разплащания с чужбина.

В съобщението се уточнява, че гувернерът на Югославската 
народна банка Младжан Динкич е изпратил писмо до ръковод
ството на МВФ във Ващингтон, с което е потвърдил, че югос
лавските власти са приели задълженията според член VIII в Устава 
на тази международна финансова институция.

Преди провъзгласяването на югославския динар за конверти
руема валута у нас бяха предприети редица мероприятия за либер
ализация на валутната система чрез гласуването на новй законо- 
прсдписания, които бяха поздравени от МВФ.

Президентът на СР Югославия Воислав Ко- 
щуница прецени, че подписаното неотдавна 
Споразумение за преустройство на отноше
нията между Сърбия и Черна гора 
ново начало в отношенията не само между' две
те югорепублики, но и на Балканите, 
най-сетне са спрени по-нататъшните дезинте- 
грационни процеси.

В разговор с гръцкия премиер Костас Сими
тис в Белград президентът Кощуница подчер
та необходимостта от създаването на стабилни 
сигурностни условия за масово завръщане на 
разселените сърби и другите неалбанци в Кос- 
мет, без което не са възможни нито общата 
стабилизация, пито пък разговорите за статута 
на Покрайнината.

Кощуница благодари за помощта, която Гърция 
и нейният народ оказаха на Югославия не само сега, . 
но и през периода на тежката изолация.

означава

в които

ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ВОДОЦЕНТРАЛАТА

КОЩУНИЦА И ИЛИЕСКУ В 
"ГЕРДАП"

Днес югославският президент Воислав Кощуница и румънският му 
колега Йон Илисску ще присъстват на тержеството по случай 30- 
годишпииата на водоцентралите ”Гсрдап”.

Преди да обиколят водоцентралите и акумулацията, двамата през
иденти ще разговарят за развитието на двустранните отношения 
между нашите страни. Събеседниците ще обменят 
поено перспективите на регионалното сътрудничество, изхождайки от 
общия стремеж към трайна стабилност в Югоизточна Европа.

На тържеството ще присъстват и координаторът на Пакта за ста
билност в Югоизточна Европа Ерхард Бусек и представители на 
”европейската тройка”, акредитирани в Югославия и в Румъния.

По време на разговорите в Палатът на Федер
ацията премиерът Симитис посочи готовността на
Гърция да продължи и занапред да оказва подкрепа 
на по-бързата интеграция на СРЮ в евроат- 
лантическите структури,
Европа и в Европейския съюз.

Подчертавайки наслояванията на Гърция

СЪРАЕЧНА СРЕЩА: Симитис и Кощуница мненията си и от-

особено в Съвета на
значението на Споразумението за редефиниция на 
отношенията между Сърбия и Черна гора.за опаз- 

на Балканите и Събеседниците разговаряха и за по-нататъшнотовапето на съществуващите граници
за последователното прилагане на Резолюцията развитие на двустранните връзки, особено на

ООН, Симитис ономическото поле, преди всичко чрез реализацията 
на съвместни развойни проекти.

ик-

НА ГКПП ГРАДИНА" КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

БЕГОВИЧ ОБЪРКА 
СМЕНИТЕ И 

-ТРАФИКАНТИТЕ

1244 на Съвета за сигурност към 
отдаде признание на нашата страна за приноса й в 
стабилизацията на целия регион, като подчерта

СФОРМИРАН Е ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА

МАТИЦА НА БЪЛГАРИТЕ В 

ЮГОСЛАВИЯ
Миналата събота неочаквано директорът на Съюзната митница г-н 

Владан Бсгович обърка смените на митничарите на ГКПП ” Градина” 
край Димитровград. Оказа се, че това обърка и трафикаитите на 
цигари, но не дребните, които ежедневно минават с един стек в ръка. 
Па 11 май митничарите па ” Градина” заловиха български ГИР, на
товарен с 18,2 тона цигари, производство ма цигарената фабрика от 
Ропии п Хърватска.

Г'

Сформирането на една такава „справитслствс- д|>у,„ „артня, «в - “
на организация е първа необходимост, е оглед а ^ и ра,„итисто на с1|си.|К,ггс н
огромното несъзвучие между декларираното във ^ с-,,„ар„двИцнте нино т„орчсстао, всро- 
валидните съюзни и републикански >ако> ' белези - език, култур > 1 ' до разгръщането
финираните от нашите държавни «Р1а и изповедание, о ш .теменинците ни, за да го
народни документи за правата на малц на духовния жив ' (|а „рциждащитс нок-
действителиото положение, в косто * обогатим и да ■ Р т „„ициаторпте.
българското малцинство, подчерта сдии ^ « ил беше казано на срс.ц
..наторите Миле Николов Присоиски. Свидете. ^ ^ ^ |1а май десстч.каншят

сме на редица абсурди ' ат..'Комигията за мите, “ ''"^"чяйтГеъстав между Д|>У™те
Ьосилеградска община да еь V ието „ зц Присойски, в в “ иов цт Белград, гимназ-

манчнния език в У ..„„„съвсем нроф. Д-Р Дой |ИН м .... Пепе Димитров,
директор .... Културния ''‘'""^/“редио образова- иалният учитсл^от ? Маадсноп 
некомпетентно лице, едвам Р .минет лого публициеть . Цветко Иввпов ог
ние, когато повече от половин век ™ „ „реводаватез.ят^ех олог Цв ^ „„ ос.
ни се слави с най-голям процент хорал^висш ^ димитровград, трябвадви ^ ^ ^ ........ .... тс .
зование, не само в сегашна, ио и в Р С1Щ11 такя ..овчите Доку1 ^ црогрима за работи, за да ;г:яь»!. «явгкавгйг: —-........

Цигарите били декларираш, като кроаса.ш, а съмнение у митнича
рите предизвикало несъответното тегло ва ТИР-а. Както изтъква 
директорът на митницата г-н Бсгович, който на 12 май посети Град
ина” топа е най-голямото количество заловени контрабандни цигари, 
с което се задава сериозен удар на цигарените трафиканти, насочили се

и Косово.последно време към Сърбия, Македонияпрез
към 50 хиляди стека цигари, главноСтойността на заловените 

” 1>оихил”, ва пазара е около 250 хиляди спро. Както изтъква Бсгович, 
с приложената практика в работата на митницата ще се продължи и 
занапред.

ОСМА ПРОГРАМНО-ИЗБОРНА СКУПЩИНА 
НА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ 
ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА

Инициативен ко
веше избран г-н 

са и
Xприлагане на

от Сурдулица

Но И мой т.г. в белградския "Център Сава” сс проведе Осмя 
ппоп.имшз—избори» скупщина на Нови демокрация, на която присъс- 

„ад 1500 делегати и много гости от страната и чужбина, между 
Джаспар Цсйм, представител .... Либералния интернационал, 

член от Югославия е Нова демокрация.

лави тваха 
конто и 
чийто единствен

. (На 4 стр.)
български език 
сърбин, подчерта Присойски. ............ .

..................
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ПЪРВА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЮ 

И НАТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НД ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГССПОВЕЧЕ ОТ 

"ПАРТНЬОРСТВО" СВИЛАНОВИЧ И ПАСИ ДА СЕ 

СРЕЩНАТ В ДИМИТРОВГРАД
*Първа крачка по пътя за интеграцията на СРЮ в запад
ните военни структури

н, и - . д»»«т|>о.гр.» - тг.
разширено заседание на Общинския оз жапи> особе110 тези с жизнено значение за насе-
Гражданския сз.юз на Сърбия, ук Всяко отсрочване на такава сре-
присъстваха и представители на лавния ^ и иерсшаване на проблемите води до вло- 
бор на партията. шаване на положението, тт,й като то е наис

тина сериозно и дори драматично.
членовете на ОО на ГСС в

В края на миналата седмица в селището Морович, на 
югославско-хърватската граница, се проведе среща на деле
гации на НАТО и па СР Югославия.

- Няма никаква тайна, заяви подпредседателят иа 
Правителството на Сърбия Нсбойша Чович. Главна тема на 
срещата беше вече обнародваното ни намерение да се 
включим в Партньорство за мир и перспективите за 
зачленяването на Югославия в този алианс. Нормално е да 
разговаряме за това, каза Чович и добави, че на срещата е 
обсъдена и регионалната сигурност на Балканите.

Югославската делегация, в чийто състав са били и шефа 
на дипломацията Горан Свнланович, заместник-министъра 
на отбраната Светиелав Ристич, замсспик-шсфа на Отбора 
за сигурност в югославския Парламент Борис Таднч, се 
предвождала от заместник-началника па Гснералщаба па 
Югославската войска генерал-подполковник Бранко Кръга. 
На срещата присъствали и съветниците на президента 
Кощуница - Раде Булатович и Предраг Симич, както и 
съветникът на черногорския президент генерал Благое Гра- 
ховац.

бе обста-Основна тема на разискванията 
ковката в Димитровградска община и начини

Дими^ГдТ^ояват да се преодолее бар,,- 
кГГбПзтъкнато на заседанието, основно ерата, ^ еГ“Г

тели, че
ните избори с всички сили помагаха да се вър- 

остане бившият режим в трите об-

каквото и да е ангажиране в раз-условие, за
решаване на проблемите, е помощта, която 
трябва да се окаже на димитровградската ор
ганизация от регоиналната организация на 
ГСС и самата Централа в Белград. От при- гласност, тъй като във всички висши инстан-

властта ни представлява Пирот. 1ехно-

не или да
щини. Истината за това не може да получи

ции на
логията съвсем е прозрачна и ясна, а това е, че 
никой не трябва да инвестира в бившия режим. 
ВсичкО е под техиата ” шапка”, дори не можем

единодушно истъкнато ис-състващите бе 
торическото бреме, което този край носи и 
което винаги е било в зависимост от отпоше- 

между двете съседни държави Сърбия и
това

нията
България. Единствен начин да се свали 
бреме на миналото от плещите на населението 
в тези краища е организиране на среща между полезни, 
министрите на външните работи на Югославия вредни”, изтъкнато бе на заседанието на раз- 
и България Горан Свиланович и Соломон ширения състав на Общинския отбор на ГСС 
Паси в Димитровград. На тази среща веднъж в Димитровград, 
завинаги трябва да бъдат премахнати всички

да получим и минимални донации, а всички 
наши активности, макар и добронамерени и

се представят като съмнителни и
Делегацията на НАТО се водела от директора за криз

исен мениджмент в алианса Роберт Шери и специалния 
съветник на генералния секретар на НАТО Крие Дели, 
както и представителя на Белия дом Брус Джексън. А.Т.

МИЧУНОВИЧ С ЮГОСЛАВСКИ ЖУРНАЛИСТИ В ХЪРВАТСКОНСШШ-от българи;]
ВРЕМЕ ЗА РАЗМРАЗЯВАН!В НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА 

В СОФИЯ След приключването на Конференцията на 
председателите на европейските парламенти в 
Загреб шефът на югославската парламентар
на делегация Драголюб Мичунович разговаря 
с югославските новинари, които отразяваха 
това събитие в нашите медии.

ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА СРЮ И 
МАКЕДОНИЯИЗЛОЖБА

ХРИСТИЯНСКА
БЪЛГАРИЯ"

ПРИЕХА 
ДОКУМЕНТ ЗА 

ГРАНИЦАТА
Общото ми впечатление е, че в Хърватско 

има желание за по-нататъшно развитие на 
междудържавните контакти на високо равни
ще, каза Мичунович на сръщата си с новина- 
рите в югославското посолство в Загреб. Това 
потвърждават срещите с най-висшите държа
вни функционери на Р Хърватско, които имах 
през тези два дни - с премиера Ивица Рачан, 
след това с председателя на Хърватския събор 
Златко Томич и най-сетне с хърватския през
идент Стйепан Месич, добави Мичунович.

Всички тези срещи Мочунович оцени 
твърде успешни, преди всичко защото всички 
надхвърляли протоколарната атмосфера, така 
че вместо 10-15 минути, срещите траяли и до 45 
минути, с което напрактика прераствали в де
лови разговори.

В тези контакти

* Изложбата откри българският президент Георги 
Първанов На състоялата се в Скопие двудневна 

среща делегациите в Смесената 
македонско-югославска комисия за 
уточняване и очертаване на държавната 
граница между Република Македония и 
СР Югославия приеха Напътствие за 
очертаване на съвместната държавна 
граница, както и няколко други 
документи, сред които и проект на 
Протокола за граничните 
тримеждието.

Срещата на двете държавни делегации 
мина в градивна атмосфера. Договорено 
е следващото заседание на Смесената 
комисия да се проведе в началото на 
юни в Белград.

По повод църковния празник на светите братя Кирил и 
Меродий на 11 май в Националния дворец на културата в 
София бе открита изложба под название "Християнска 
България”. На изложбата бяха показани експонати от 
древното минало на България, някои от които за първ път 
се изнасят от Националния исторически музей в София. 
Бяха изложени икони, стенописи, предмети от Средновек
овна България, древните центрове Плиска, Преслав и 
Охрид, манастира ‘ ”Св. Иван Рилски”, Зографския 
манастир, Боянската черква и много други.

Изложбата в НДК откри президентът на България 
Георги Първанов, а сред присъстващите имаше бройни 
видни лица от интелектуалните среди на София.

- През 864 година България приема християнството за 
държавна религия - заяви историкът доц. Трифонов. - 
Учередената българска църква е една от най-старите 
народни църкви. Тя е първа самоуправляваща се славянска 
църква, а в йерархията на православния изток нейната па-

като точки на

е разговаряно по всичи 
въпроси, които в момента са най-актуални за

границата, до в”' катТопоГ" ДЪрЖаИ’’ Заклю,,и 
които са особен проблем за завръщащите се паплам СК°Р° ПОСещепие на хърватска
избягали и разселени от Хърватско лица! паРламе"™Р»а Делегация в Белград.

Става дума за нов климат в отношенията

триаршня е пета по ред.
Според Трифонов, по устоите на Кирило-Методиевата 

традиция се формира златният век иа старобългарската 
книжнина и

НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ООН ЗА ДЕЦАТА

ЧОВЕЧЕСТВО ПО МЯРКА НА ДЕЦАТА
Но специалното сесия посветена на Със „ 
децата и техните права, 
делегациите на над 180 членки на 
Световната организация в Ню Йорк 
гласуваха нова Декларация за 
правата на децата, в която са 
вградени двадесетина нови цели - 
в областта на здравеопазването, 
образованието, борбата против 
СПИН-а и защитата на децата от 
насилие и експлоатация.

просвета с центрове Плиска, Преслав и Охрид, 
а сетне и ново залтно столетие на средновсквоната култура 
в търновска България.

- Християнството допринася за формирането на българ
ския етнос, за народната гордост и културна идентичност - 

доц. Трифонов. - Така духовно обединен българският 
народ успява в трудните векове на турското владичество да 
опази народностното си съзнание

аключителния документ, 
озаглавен "Човечество по мярка на 
децата , се търси на децата да беде 
осигурено "възможно най-добро 
начало за живот".

Новите цели, вградени в приетата 
Резолюция, трябва 
реализират през следващите 15 
години.

т Ш

заяви

и християнската си
принадлежност.

Изложбата "Християнска България” в София ще бъде 
открита до 10 юни, а след това ще обиколи 
европейски центрове.

да се

няколко
к. в.



_________

МИЧУНОВИЧ ЗА белградското 
СПОРАЗУМЕНИЕ

17 май 2002 о
НА 25 И 26 МАЙ Т. Г.

ДОНОРСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ В 
ДИМИТРОВГРАД

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНО ПИСМО

ЩЕ СЕ
ДОГОВОРИМ ДИЛЕМАТА Е 

РАЗРЕШЕНАПпЛ"~""К Т сс "1>овсД° съвместна среща па 
ДОС коалицията Заедно за Югославия”, 
ще присъства п югославският 
||(уница. На тази среща 
пето па Изходните

Участието си в насрочената за 25 и 26 
донорска конференция ” Развитие 

Димитровградска община” 
потвърдиха норвежкият и българският 
посланик в

па което 
президент Воислав Ко май 

на селата в Преди известно време директорът па кадастъра в Димитров
град отправи писмо до председателя па общината и до медиите, в 
което изрази съмнение в законността на градоустройствения 
за кадастърска община Градиньс.

Във връзка с въпроса от Републиканския 
до председателя на ОС д-р Боян Давитков дойде писмо, в което сс 
казва:

сс очаква договор за гласува-
п,синята между Сърб,ТГ,Гчер„"Рге„Ур7Гв"^ьП1озш1яОТПО'
ламент, както това

план
Белград, председателят на 

политическия съвет на ”Г 17” Предраг 
Маркович и няколко хуманитарни 
правителствени организации, заяви пре
дседателят на ОС Боян Давитков.

пар-
нанравиха републиканскитевече

парламенти. институт по геодезия
и не-Оновестявайки такова развитие на събитията, в рез- 

)лтат на конто до края на месеца Съюзният парламент 
тряопа да гласува Белградското споразумение, предсе
дателят на Съвета па гражданите в Съюзната скупщина 
Драголюб Мичуновн каза, че сс очаква тези дни у нас да 
преонвават помощници на Хависр Солана.

По повод последното

По повод Вашия акт от 22 февруари т.г., с който търсите 
подробен отчет за състоянието на кадастърския операт за КО 
Градиньс и оценка за оправданието на иска па директора 
Службата за кадастър, отнасяща 
тройствспия план за КО Градиньс, осведомяваме ви за следното:

По неговите думи в конференцията 
ще участват и специалисти от Земедел
ския и

па
сс до закопостта на градоус-

Ветеринарния факултет в Бел
град.заседание на Председателст

вото на ДОС, лидерът па Демократическия център ка
за, че решението за реконструкция па Правителството 
на Сърбия е и във функция на обезпечаване 
ментарно мнозинство, понеже без 
да се избере пито министър на здравеопазването.

На 19 март т.г. в Службата за кадастър и недвижими имоти 
инспектора па Републиканския институт но геодезия направи ре
визия, с която е констатирано, че границите на просторния план сс 
съвпадат с плана превзет от сьответната общинска служба, което 
прсдстапляпа съставна

Организатори на донорската конфер
енция са Общинската скупщина 
равителствената опрганизация ” Натура 
балканика”.

и нейна парла- 
него не е възможно обиости начаст на просторния план в подре________

прехода ” Градина” край Димитровград, обнародван в ”Междуоб- 
1ЦИПСКИ Сл.всстннкНиш”, брой 38/92 г.

Също така е констатирано, че всички парцели, които в чл.2 на 
Общинското решение за градските строителни площи в ко- 
мсрческата зона па граничния преход ” Градина” (Мсждуобщнн- 
ски Сл. вестник Ниш бр.17/90) са определени за градски строи
телни площи, в кадастърския операт са вписани като собственост 
па Република Сърбия, съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от 
Закона за строителни площи (Сл. вестник на Р Сърбия, бр 44/95 и 
16/97).

Танюг

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ПОМОЩ ЗАНАЙ-ЗАКЪСАПИТЕ
*ИО на ОС оказва парична помощ на граждани, изпаднали в беда, особено на хора, 
претърпели щети по време на природни бедствия, но за да се осуетят възможните 
грешки и неправдини, ще се изготвят критерии

Обръщението па директора па Службата по кадастър в Ди
митровград е с добро намерение и с цел да сс предотврати незак
онно провеждане на промени въз основа на документите за 
юридическа работа е които сс провежда оборот на площите об
хванати с просторния план в подробности за граничния преход 
” Градина” край Димитровград, тъй като е съществувала дилема 
дали с приемане на 
ствсност.

Членовете па Изпълнителния отбор на ОС в 
Босилеград и па последното си заседание отпус
наха парична помощ от общинския бюджет на гра
ждани, изпаднали в беда по различни причини. По 
тоя начин те отстояха становището си да оказват 
помощ на хора, на конто са страдали обекти, до
машни животни, както и на лица, конто нямат сред
ства за школуване на децата си и за прспптаванс.

- Времето е тежко н мнозина искат помощ, каза 
Горан Стоянов, председател на ИО. В общинския 
бюджет няма достатъчно средства и затова пома
гаме само на най-закъсалнтс хора. Трудно е винаги 
точно да преценим всеки случай, но настояваме все
ки иск внимателно да обсъдим и да решим, разбира 
се, като сс ръководим от материалното състояние 
на нуждаещия се и от шетата.

На заседанието беше изтъкнато, че общината и 
занапред ще оказва парична помощ на закъсали гра
ждани. Но, както подчерта председателят 
Владимир Захариев, за да не се стига до неправдини, 
ще сс наложи да се изготвят критерии. Според едно 
предложение, на хората, па които са страдали обекти

Членовете на ИО на ОС отпуснаха 6000 
динара помощ на местната общност в 
Доганица за ремонтиране на черквата й. 
Някои от членовете предупредиха, че с 
това е открита възможността помощ да 
се оказва и на останалите села, които 
планират да ремонтират храмовете си.
А, както е известно, почти всички черкви 
в общината са в окаяно състояние.

променен режимът на соб-тозн план е

Именно, с разпоредбите па чл. 18. от Закона за планиране и 
уреждане па площите и селищата и просторния план на Р Сърбия 
(Сл. вестник на СРС, бр. 44/89), който е бил в сила в момента на 
приемане на споменатия просторен плаП в подробности, било е 
предвидено с приемане на градоустройствения план в подробности 
и останалите документи свързани с него, т.е. определяйки ус
ловията за уреждане на площите, счита се, че е уточнен общ 
интерес, който е основа за ограничаване на правото на недви
жимост и определяне на градските строителни площи.

при пожари, ще се помага в пабавка на керемиди и 
това с 30 на сто от стойността им. Някои членове на 
отбора бяха на мнение с 30 процента да сс помага и 
па животновъдите при страдането на добитъка им от 
гръмотевици.

Кои критерии ще сс предложат и колкава ще е 
паричната помощ ще бъде известно на първата 

ОС, когато се очаква да се приеме и офи-

От посочените законови разпоредби, както и въз основа на 
разпоредбите от чл. 12. ал.2 от Закона за строителни площи (Сл. 
вестник на СРС бр. 20/90) излиза, че Решение за определяне на 
градското строително землище може да сс донесе само ако преди 

е приет Подробен градоустройствен план, относно градоус-
иа ОС сесия па 

циалси документ. това
тройствсна разработка .

С приемането на споменатия план за граничния преход "Град
ина” ОС Димитровград е създала предпоставка 
този план да сс приеме Решение за определяне на градските 
строителни площи, въз основа на което решение, съгласно 
разпоредбите от чл. 14. ал.З от посочения вече Закон за градските 
строителни площи, няма да важи правото на собственост на 
площите обхванати с топа решение.

В.Б.

въз основа на

МАРТИН И 
МРЪКШИЧ 

В ХАГАСАМО ТЕ
РЕШЕВАТ СЪДБИТЕ НИ Тъй като п Службата аа кадастт,р на недвижими имоти в 

оставен просторния план в подробности заДимитровград е пред 
граничния преход "Градина”, съществувала е дилема дали въз 
основа на него ОС в Димитровград е приела ново решение за 
градските строителни площи, с което евентуално да сс разшири 
границата на градското строително землище, уточнена с Гешс- 
ннето на ОС Димитровград през 1990 г. Доколкото ново решение 
е прието, а не е предоставено на Службата за кадастър, за да 
реализира промените съгласно чл. 14. ал. 4 от посочения Закон, то 

землището обхванато с това решение, намиращо се в гра- 
нодробен план, е собственост на Г Сърбия

* Те очакват гаранция 
на Съюзното 
правителство да се 
защитават на свобода

Шшжш

лт

Бившият президент 
Републики Сръбски Кран- 

Милин Мартич и бивши
ят офицер ни ЮНА Мнле 
Мрт.кшич пристигнаха в 
срада в Хага, къдсто са нас
танени в арестна на Трибу
нала в Шевснингсн.

Говорителят на Трибу- 
Джим Лернденл заяви, 

че най-късно днес ще сс 
, кога за първи път те 

ще излезнат пред съдебния 
съвет на Трибунала,

на

на
ТОПИШ
циците па посочения 
съгласно расиорсдбнте па чл.ЗЗ. ал. 1 от сега валидния Закон за 
стоитслпо землище, което съгласно чл. 7. ал. 2 от същия

;«§**• и* «ж-
закон неАемокр* може да сс продава.

Като се има предвид Вашият акт от 14 февруари 2002 г., от 
конто личи, че ОС в Димитровград ис е приела Решение за онре- 

градскнтс строителни площи, акт който по предишните 
разпоредби представлява основа за промени в соб-

приели^ -—
Деляне нанали1 валидни
ствсността, посочената дилема с разрешена, за което с осведомен 
п директорът на Службата за кадастьр и недвижими имоти в 
Димитровград”, сс казва в писмото до председателя на ОС в
................... град, подписано от директота на Републиканския шили-

геодезия проф. д-р Ипап Р. Алсксич, диилом.ннж. геодст.
Защо Общинската скупщина на времето ис е приела необходи- 

който директора на Службата за

знае,

Т7]щ У Милан Мартич с занодо- 
за бомбардирането на

тут но

зряи
Загреб, докато заедно с 

и Радич,
мото решение е въпрос, по 
кадаст ър в Димитровград няма мнение. Ние също. На последното 

ОС в Димитровград писмото бе само прочетено, безШливаичании 
Мрт.кшич 
военни престъпления 
Вукопар 1991 година.

заседание па 
коментар.

е заподозрян за
във А.Т.

.Т:

/
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ПРЕДРАГ ДИМИТРОВ, ЛИДЕР НА НПО 
"БАЛКАН КЛУБ” В ДИМИТРОВГРАД:СЪОБЩЕНИЕ НА ХЕЛЗИНКСКИЯ КОМИТЕТ

ИСТИНАТА ТРЯБВА ДА 

ПОГЛЕДНЕМ В ОЧИТЕ
ПРЕБРОЯВАНЕТО НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ПРАВАТА 

НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
Югоизточна Сърбия, така и вКакто и в редица градове в

шшфат°кампании срещу злата, с които се сблъскват страните
община през последните месеци се орга-

раничила с превод на формулярите само за 
няколко най-застъпенн малцинства. Така е 
изоставено и превеждането на езиците на 
много по-застъпените малцинства от бълга
рите (които според последното преброяване 
от 1991 г. са 26 922).”

Институцията, йод чиято егида се е про
веждало преброяването на населението, 
официално разделя националните малцин
ства на малки и големи, на ” застъпени и на 
”но-малко застъпени”!? Едва ли има демок
ратично общество, където подобно нещо е 
възможно! Разбира се, това е в противоречие 
с чл. 10. на Европейската харта за регионал
ните и млацинствсни езици, подписана през 
1992 г. от страните членки на Съвета на 
Европа, към който се стсми и Югославия в 
момента. Административната употреба на 
майчиния език на съответното национално 
малцинство е регулирана и с чл. 11. от Закона 
за националните малцинства на СРЮ. И още 
нещо: ако държавата не е осигурила достатъ
чно финансови средства, защо изобщо се е 
захващала с една толкова сериозна работа, 
каквато е преброяването!

Обяснението, че с дадената възможност 
на гражданите да не декларират национал
ната си принадлежност се е изхождало от 
това ”да се защитят правата на всички граж
дани на СРЮ, които не чувстват необходимо
стта да се определят национално” ни най- 
малко не е убедително!

Обяснението, че "служебната тайна не 
смее да се съобщава на други лица” е израз, 
незадължаващ никой с нищо. Оттам и при
тесненията на хората, но и на някои непра
вителствени организации, че данните могат 
да бъдат достъпни и на някои други инсти
туции, посочени в началото на статията.

в гранзиция.
Най-напред бе проведена кампания срещу корупцията, след 

това кампания, с която сс пропагират икономическите ре-
кампания

На 17. 04. 2002 г. Хелзинкският комитет за 
защита правата и свободите на българите в 
Югославия се обърна с писма към Консти
туционния съд на СРЮ и съюзния Статнс- на този месец се реализираформи, а от началото 

срещу нередностите в съдебната власт.
До каква степен тези

на посочените отрицателни явления в нашата среда и
тнчески институт по повод някои нарушения 
в прброяването, засягащи националните и 
човешки права на българите в Сърбия. Към 
Конституционния съд на СРЮ правозащит
ната организация се обърна с^Нск за устано
вяване законността на формулярите за пре
брояване (П-1 и П-2), печатани само на сръб
ски език (не и двуезично, което ще рече и на 
български език), което е в противоречие с 
чл. 15. от Конституцията на СРЮ, чл. 8. ог 
Конституцията на Република Сърбия, чл. 11. 
от Закона за защита на националните мал
цинства и чл. 10. от Европейската харта за 
регионалните и малцинствени езици. В пис
мото си до Статистическия институт на СРЮ 

в 6 точки нз-

кампании способстват за изкоре-

страната ни като цяло, е въпроса, конто тези дни зададохме на 
Предраг Димитров, лидер на димитровградската не
правителствена организация "Балкан клуб”, който е коорди- 

кампаниите в общината ни:натор на
” Крайно време е хората в нашата среда и страната ни като 

цяло да разберат, че корупцията, икономическият срив и лнн- 
нравова държава са трите неща, конто най-много де

градират обществото ни. Що се отнася до кампаниите, мисля, 
никакъв случай не трябва да се залъгваме. Държавата 

и обществото ни в момента са в такова състояние, че се 
бих казал, от акции, а не само от кампании, които

сата на

пиче в
нуждаят,
биха пледирали енергично за основните демократическиправозащитната организация 

режда забелязаните нарушения, свързани с 
преброяването. А това са: 1. Едноезичното 
(само на сръбски език) отпечатване на фор
мулярите; 2. Дадената възможност на граж- 

-- -- ”не декларират националната си 
принадлежност, майчиния език и вероизпо
веданието” може да се окаже като манипу-

стойности.
Истината непременно трябва да погледнем в очите. А тя е 

такава, каквато е. С други думи тя говори, че на нашата страна 
са необходими поне 5 години да стигне до онзи стадий на демок
ратическото развитие, който в момента е налице в съседните 
ни страни.”

даните да

Пред нашия вестник Димитров каза, че е доволен от това 
как за посочените кампании досега са информирали местните 
медии.

лация сред една част от населението в Цари- 
бродска и Босилеградска общини и сложи 
под съмнение обективността на преброява
нето; 3. Неясната формулировка на поняти
ето ” служебна тайна” може да означава, че 
данните могат да бъдат използвани и от по
лицията, данъчните власти и Дирекцията за 
урбанизация; 4. Липсата на подпис на пре
броеното лице дава основание за съмнение в 
автентичността на формуляра; 5. Дискрими
нация спрямо жените, разделени в преброи
телните формуляри в две категории: на омъ
жени и вдовици - неомъжени и разведени. 
Нещо, което е в разрез с конституциите на 
СРЮ и Р Сърбия, както и с Международната 
конвенция за премахване на всички форми 
на дискриминация по отношение на жените; 
5. Лошо осведомяване за преброяването в 
Царибродско поради предизвиканата криза в 
Центъра за култура, в рамките на който ра
ботят и местните електронни медии.

Б. Д.

ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ 
ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА

(От 1 стр.)

Като говори за участието на Нова демокрация във властта, 
председателят на партията Душан Михайлович в тър 
ната част на скупщината изтъкна между другото, че "задачата 
на сегашната власт е не само да съобщава на гражданите добри 
новини или онова, което те искат да чуят. Задача на сегашната

жестве-
Статистическият институт е съгласен с 

нас, че "населението е трябвало много по
вече да бъде информирано за преброяване
то”, но това не ни удовлетворява, както и 
посоченият в края на писмото факт, че 
"повечето ограничения са свързани с финан
совата част на преброяването”. В момента 
Хелзинкският комитет подготвя две писма

власт е да проведе и много непопулярни решения, поради 
които, както сочи опитът 
транзиция, дори се губят и избори”.

на държавите в процеса на

В работната част на скупщината бяха съгласувани пар
тийните документи и за председател на Нова демокрация бе 
преизбран Душан Михайлович. На организирана в паузата 
среща с журналисти Михайлович изтъкна три основни цел>Гна 
неговата партия. Това са изграждане на инфраструктура 
НД във всички общини 
чително

На 24. 04. 2002 г. съюзният Статистически по въпроса - едното ще бъде адресирано до 
специалния докладчик за присъединяването 
на Югославия към Съвета на Европа г-н 
Клод Фрей, второто до главния комисар по 
въпроса за националните малцинства към 
ОССЕ в Хага г-н Ханс ван дер Щул. От отго
вора на Конституционния съд ще зависят по-

институт отговаря на Хелзинкския комитет 
цо следния начин: ” Въпреки мултиетниче- 
скня характер на Република Сърбия, много е 
трудно да се удовлетворят изискванията на 
всички национални малцинства. Преводът, 
печатането иа формулярите и тяхното дис- 
трибуиране на езиците на националните мал- нататъшните действия и инициативи на пра- 
цинства още повече биха увеличили и без возащитната организация.

разходи, свързани с преброя
ването, поради което институцията се е ог-

на
на територията на Сърбия, вклю- 

и в Космет. Втората задача е партийните документи да 
бъдат съгласувани с изискванията на европейските и световни 
либерали, към които е и НД, а третата е в ръководството на 
партията да дойдат нови млади хора, които са се изтъкнали с 
досегашната си дейност.

това големите Зденка Тодорова 
председател на Хелзинкския комитет за 

българите в Югославия
А.Т.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ТРИБУНА НА СПОДИМИТРОВГРАД
Общинският отбор на Сръбското движение за обновление в 

Босилеград за днес насрочи трибуна, на коятоОЩЕ 4 СКАЗКИ ЩЕ ОРГАНИЗИРА ЦЛДС се очаква да
станс дума за актуалната политическа обстановка в Сърбия. 
Милча Стоичков,По инициатива на Центъра за либерално- несъл този проект да се реализира в Димит- 

демократически студии (ЦЛДС) от Белград, ровгра, до края на 2002 г. ще бъдат организи- 
през последните няколко месеца в Димит- рани още 4 сказки по следните теми: ” Модсрн- 
ровград бяха организираш! сказки по различни пзиране на управата”, ” Модерно урбанистиче- 
теми, които изнасят реномирани експерти от ско планиране”, "Юридическите аспекти на 
страната. местната самоуправа” и ” Стопанисване с град-

ските площи”.

Посочените сказки ще бъдат изнасяни от 
специалистите: Джордже Станншич, проф. д-р 
Пада Лазаревич, Смарагда Краник-Вацич и 
проф. д-р Драгор Хибер.

председател на Общинския отбор, казва, че 
на нея могат да участват всички заинтересирани граждани и 
оповести, присъствието на Александър Чотрич, председател 
на Изпълнителния отбор на СПО и Тихомир - Тика Мило- 
савлевич, председател на Окръжния отбор 
Враня. на партията във

Сказките са предназначени за представите
лите на местната самоуправа, членовете на уп
равителните съвети иа местните предприятия, 
ведомствата и т.н.

Трибуната, с начало в 14 часа, ще 
на Общинския отбор, 
частна къща.

се проведе в седалището 
се помещава вкоето от няколко дни

След приключването трибуната запланувано е да се про- 
веде заседание на Общинския отбор, на което се очаква да се 
разисква за досегашната и по-нататъшна активност на общин
ската организация.

Както ни информира Предраг Димитров, 
ръководител на местната неправителствена 
организация "Балкан клуб”, който

на

е допри- Б. Д.

В.Б.
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ГРАНИЧНИТЕ МЪКИ НА 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

ЗАПОЧВЛ ДА ДЕЙСТВА ДИРЕКЦИЯТА
ТЯ почти спря. Зя това допринасят попе три евтино^ ДаЛв"е п°-1*сдп»',*>. Разб«Р“ « " по- 
неща: в ход са приключптелппте норма" ’
тивнн активности за започване дейността на 
новоформираната Дирекция 
площи н пътища, набавената 
шина п увеличените финансови 
които сега се събират в Дирекцията 
вото местно самооблагане.

ГОРИВОТО НИ ОТНЕ 

РЪЦЕТЕ, А ЦИГАРИТЕ - 

НЕРВИТЕи че

След пауза от няколко месеца българските фришопи на 
ГКПП Калотина” пак се снабдиха с цигари (цената 
увеличена драстично, както това някои оповестяваха) 
малък брой социално закъсали димитровградчани отново се 
запътиха към границата да пренасят цигари.

ще се поддържат и местните и 
некатегоризираните пътища в общината. 

Според приетата общинска
им не е

и не-за строителни програма за 
ангажиране на средствата на Дирекцията и 
от местното самооблагане, през тази година 
ще се подсигурят около 6 800 000 динара. В 
програмата е запланувано около една трета 
от тях да се похарчат за изграждане 
фраструктурни обекти в Босилеград, 
таналите за решаване на комунални проб
леми, преди всичко за прокарване и прочи
стване на

строителна ма-
средства, 
| и от но- Тези, които носят повече от позволения 1 

челят повече пари, но си хабят и повече нерви. И обратно - 
тези, които нямат смелост да се надхитряват с митничарите 
рискуват по-малко, но и печелят по-малко.

стек дневно пе-

Дирекцнята, която ще действа на ин-
предприятие, със съдействието на ОС набави 
строителна машина,

а ос-
Заработката на един стек пренесени през митницата цигари 

средно е 2 германски марки, което, разбира се, е мизерна сума. 
Но за жителите на Димировградска община и тези пари все пак 
са нещо - ще подпомогнат на изтънелия семеен бюджет.

Разбирам, че това направо си е идиотска работа, но 
да правя! Децата ми трябва да ядат, да се образовават по-ната- 

”, казва днмитровградчанин, който работи в една местна 
обществена ”фирма-талигар” и чиято съпруга (не)работи в 
едно напълно рухнало тукашно предприятие.

А кое ли пък предприятие в Димитровградска община ра
боти добре?

Цигари пренасят и мъже, и жени, и деца, и възрастни, и 
работници, и интелектуалци... До границата хората идват пеш- 
ком, с велосипеди, мотоциклети, автомобили. Информацията 
на кого се продават цигарите се пренася от ухо до ухо.

Трябва да се види суматохата пред фришопнте и трепер
енето пред митничарите за бедни пари. Трябва да се види, за да 
се разбере, че Димитровград днес е в много болпо състояние.

”По време на хиперинфлацията у нас, когато пренасяхме 
гориво, останах без ръце. Пренасяйки цигари, сега останах без 
нерви”, казва бедна димитровградчанка, която, както и сто
тици (или хиляди) нейни съграждани, ежедневно идва на грани
цата.

която с прикачим
съоръжения може да копае, прокарва и 
прочиства пътища... Струва 4 423 000 динара 
и е набавена с

некатегоризираии пътища в се
лата.

кредити от Комерциалната
В.Б. какво

АВТОТРАНСПОРТ" И ОС В БОСИЛЕГРАД НЕ МОГАТ ДА СЕ РАЗБЕРАТ ТЪК

ШОФЬОРИТЕ ИСКАТ ПАРИ, А 

ОБЩИНАРИТЕ - КОНТРОЛ
Босилеградското автотран- 

иятие ”Авто-
лко нови автобуса. Същев
ременно от ИО на ОС изисква 
да спазва общинското реше
ние и редовно да му плаща суб- 
венцните поради загуби, които 
то изчислява на местните рей
сови линии Босилеград - Горна 
Любата и Босилеград - Кара- 
маница. Сегашните месечни 
субвенцин възлизат на 30 хи
ляди динара и като се има 
предвид, че загубите на фир
мата се изчисляват в милиони 
динара, тази парична помощ й 
е от голямо значение.

Общинската власт е на съ
щото мнение когато става ду
ма за набавка поне на еднн- 
два рейса (предприятието иска 
пет!) и за заплащане на суб
сидиите. Представителите на 
властта и на фирмата обаче се 
разминават когато става дума 
дали автобусите 
движат по разписание, дали 
наистина е малък броят на 
пътниците, колко точно са

разходите и загубите, защо 
фирмата не решава вътрешни
те си слабости и субективните 
пропуски.

- Като общинска власт не 
бягаме от задачата си, на 
гражданите да осигуряваме 
възможно по-изгодни условия 
за живот, включително да им 
осигурим и редовен превоз. Но 
изискваме от фирмата доказа
телства за това 
пътници има на месец на тези 
две линии, дали винаги ги под
държат, какви са разходите ... 
Само по тоя начин ще узнаем 
дали наистина трябва да пла
щаме на месец по 30 хиляди 
динара, по-малко или повече, 
категоричен е Владимир За
хариев, председател на ОС.

Членовете на ИО на ОС все 
още изискват отговор на въп
роса дали всички шофьори и 
кондуктори винаги издават би
лети на пътниците, кои хора се 
возят безплатно и защо фир
мата не подсили контрола си.

спортно предпр
транспорт”, което изпадна в
сериозно затруднение иска по
мощ най-често от местното 
самоуправление, републикан
ското правителство и репуб
ликанските органи. Досега 
обаче помощта изостана и е 
въпрос какви ще са занапред 
отношенията между предпри
ятието и с общинската власт.

Бог да пази от всяко зло, ала и от сиромашията!
Б. Д.

колко
Поради

” Автотранспорт” няма сили 
да купи нови автобуси, а сега
шните са стари по петнаестина 
години. Затова работниците 
му, населението в общината и 
общинската власт са изправе-

несъстоятелност
В КОБОС - БОСИЛЕГРАД

РАБОТА ИМА, ЛИПСВА 
ВОЛЯ

В конфекционната фабрика КОБОС в Босилеград, действаща в 
като нрофитен център в състава на Компания ЮМКО, се полагат 
усилия производството да сс нормализира възможно в по-кратък срок. 
Работа има и попе засега няма особени технически затруднения, конто 
да забавят производствения цикъл. Работниците обаче не крият, че все 
още липсва поля за работа поради низките заплати.

Във фабриката узнаваме, че работниците, конто от началото па 
годината не работиха почти три месеца, все повече са убедени, че 
компанията, следователно и ПЦ, ис може да оцелее докато 
реализират производствените планове. А когато става дума за 
плановете, босилеградските копфекцнонери засега ги реализират с 
пад 52 па сто. Докато във Враня плановете се реализират с над 85 на 
сто.

ни пред сериозна дилема: как
во ще стане когато старите 
рейсове изгубят сили да се 
движат. Имайки това предвид, 

иска от общи- винаги сепредприятието 
нската власт да му съдейства
при републикански органи, 
които да му помогнат с няко-

ие се

В "ПРОГРЕС" - БОСИЛЕГРАД В.Б.
В.Б.НОВА СИНДИКАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ I "БАНКОГРАД
връщане* V;Инициативата за 

старото име на Димитров-КЙ^ 
: град - Цариброд, е раздвижепасЕ^ 
: от отдавна, Общинската скуп-И;
I ищца я подкрепи, но ’ запъва ^

Проблемите в предприятието 
изобщо не са нови. Основният е, 
че засега не за всички работници 

работа и тъкмо ” излишните 
които главно ностън-

общсствс- 
иок-

15 босилеградското • на
"Прогрес”но предприятие 

рай съществуващата организация 
на Съюза на синдикатите е фор

ма Иезави-
има
работници, 
иха п
бота да им намери от рз.коподст- 

фирмата. О г друга страна,

мирана и организация 
си,мия
фирмата с 29 заети има две ор
ганизации на работниците.

” кютука”, както бир, 
царибродчани. Изхож-Ь'

попия синдикат изискват ра- : някъде в 
: казали

синдикат, така че сега вьв

; дайки от някои неща, пие пък 
| предлагаме ново име — Бан- 
\ коград. Защо ли?
‘ Защото от преди някой денЬ 
■ в Димитровград започна да ра-Г _ 
• боти още една банка. Покрай

вото на
хлебарите и административните 

членуват в-Формирахме нова организац- 
на Съюза па син-

коитоработници,
Съюза па синдикатите, не се съг
ласяват да поемат всички разнос- 

преднриятисто да бъде

ия, понеже тази
почти не съществуваше, 

. Осе- ;дикатигс
разбира се, и не действаше

колкото сега наброява 
организация, разбрахме, 

не за-

па тя-ки и
хиа издръжка.мгс души, 

нашата ■ 
че ”д'ьржавния” синдикат

| Наистина жителите му имат най-малки заплати .. републиката, но кому пука за това! ^

Работниците и р ькоподстпото 
предприятието не успяват сами 

проблемите. Досега 
са поискали защита в

пи. Наскоро нащитаяа интересите
излезнем с програма за ра- 

предложения как да се 
решават натрупалите се проблеми 
във фирмата, казва Влайко 1,вти- 
мов, председател на Исзаписи-

да си решат
ние ще 
бота и с

десет души 
Общинския съд, понеже са убедс- 

с ьществуват нередности вни, че
изчисляването на заплатите им .

В.Б.
мост.
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(ПРЕЗ 0 
ЙОТООБЕК

ПЧИНСКИ ОКРЪГ

НЕОБХОДИМ Е 

РЕГИОНАЛЕН 

АГРАРЕН БЮДЖЕТ

ФОТООБЕКТША

ДОЛНА ЛИСИНА

ЗАБРАВЕНА
ЧЕРКВА

Регионалният координатор па бюрото па Г 17 плюс за 
Южна Сърбия Драган Петронич заяни пъп Враня, че об
становката п селското стопанство и в скоговъдстпото в 
този регион е алармаптпа и предложи да се сформира Рс- 

аграрен бюджет, чрез който да се осигурят сред
ства за развитие на селскостопанското производство.

- В седемте общини в Пчински окръг се ползват само 
32,2% от обработваемите площи, докато от 1990 година 
досега, ско товъдцият фонд в тази част 
намален с над сто хиляди глави и сега възлиза само 411 180, 
посочи Петрович.

Той уточни, че средствата в Аграрния бюджет могат да 
се осигурят от работещите в стопанството и извънстопан- 
ските дейности, от селскостопанските производители и 
наемателите на сергии на местните зелени пазари.

н босилс-Иай-важната старинагионалсн Долна Лценна без- 
”Св. Петка”,

градското село
спорно с черквата 
намираща се йод голяма скала на 
левия бряг на реката - срещу цен
търа на селото. Черквата е била, постница за 
калугерите ог някогашния манастир ”Си. св. Петър 
и Павел”, който бил построен също на левия бряг

Републиката е събират на задушница и на панихиди, когато с лошо 
времето.

па
на

Така и беше допреди 10-15 години, но тогава ссля- 
сградичка край гробищата, в 

събират сега. Тъй като черквата е отдалеч- 
не влизат в нея -

по-надолу (но него хората но-късио 
местност Манастир).

реката, но 
нарекли тази ните направиха нова 

която се
спа от гробищата, долнолисинчали

самичка и никой не се грижи за нейната
В но-далечното и по-близко минало долнолисин- 

черква е доизградена и няколко пъти ремонти- 
мссгното население. Па мал-

ската тя останарана със средства на
поляна около черквата имаше величествени хубост и ценност.

Затова предлагам на моите съселяни да форми-
начин как да

ката
ясени, които селото продаде на коларя Владе, а взе-

нари бяха похарчени за поправка на храма. Дол- раме черковен съвет, които да намери 
камбана и в върнем живота на нашия духовен храм.

ПЪСКАШИЯ титс
нолисинчани даваха нари да се купи 
черковния двор да се построи сграда, в която да сеРЕМОНТИРАНА 

ПУТУМЕЛСКАТА ЧЕШМА
Славчо Велинов

"Храбри момчета"Преди броенни дни завърши възобновяването па Путумелската 
чешма, разположена на около един километър от село Иъскашия.

Изпълнител на работите бе частната фирма ”Ваша къща”, а сред
ствата бяха отпуснати от МО Димитровград. Явното предприятие 
” Комуналац” със своята механизация нък изв ърши землените работи 
покрай чешмата.

Ремонтирани са поилата, каптажите, сложени са тръби с дължина 
над 70 метра, възстановени са чучурите, от конто блика чиста и езудена 
изворска вода.

По случай завършване на работите по възобновяването на нуту- 
мслската чешма бе проведено скромно тържество, на което 
присъстваха и челните хора на Димитровградска община - д-р Боян 
Давитков и Емил Соколов.

Напоследък в Димитровград се появиха много
”храбри момчета”. Едни разбиват прозорци,
други хвърлят бетонните кошчета за боклук. Не

защо те им пречат, може би затова че на село,знам
от къдсто са слсзнали, не е имало такива, макар
че и там се знае къде се извз.рля боклука — на
бунището.

Това кошче е хвърлено в реката и трябва
наистина сила да го търкулне там. Д домашното
възпитание, което също трябва, вероятно си е
останало на бунището !

ШйзШШ
НОЖИЦА-

(10) у&я, т
I 1 *Б°>*сичани се прочули като добри дюлгери и почти всяка година на печалба отивали и по 800 души, които за девет месеца заработвали по 40 - •
■ 1 50 златни монети. В навечерието на зимата се прибирали в селото си и тогава започвал период на седенки, сватби и други веселби... I
: Главно занимание па божичани са били земеде- кози. През 1959 г. божичани имали 4600 
: листо и скотовъдсгвого. За да подобрят помипъка овце, 1610 говеда, 230 коие и около 460 
: си, селяните изсичали големи части от горите и ги свине.
Г претворявали в ниви. Освен това те разорвали и 
; части от пасищата и ливадите, така че през един
• сравнително дълъг исторически период орните
• площи се увеличавали пспрскъснато. Към края на 
■ XIX век (1897 - 1899 г.) божичапи притежавали 13 
: 564 декара ниви или средпо но 40,2 дка на домакин- 
| егво (335 собственици). Тогава ливадите заемали 14 
; 651 дка площ.
; През 1907 г. 312 семейства в Божица отглеждали 
| 8221 овце и 51 кози, а през 1911 г. - 7184 овце и 95

::
Поради голямата надморска височина 

па селото и неблагоприятните климати
чески условия житата (ечемик, ръж, овес, 
елда) узрявали много късно,а попякога 
се случвало сняг да изпревари селяните и 
да обели неожънатите им ниви или нък да 
не им позволи да овършат снопите. За
това поминъкът на божичани бил тежък

шРчн!

и се налагало да отиват на печалба вън от 
селото си. Във връзка !Йордан За-с това

харисв записал следното изказ- Ш 
ване на 'един 
Божица: ”Да не 1ЙЯйселянин ог

Черквата. Св. Петър'' в Божг{ца

е стоката, у*- ••-..••"аш л.;господипе, нашето е запикуде. 
Жито пи :се раджа на сла- 
марицу...” Вече след Нова го
дина божичапи били нрииудепи 
да купуват жито или брашно и да го до
карват вкъщи с коне на самари. До 1900 
година божичапи

ще приключим с едио описание 
рисв, което не е загубило значението 
шеп:

на Йордан Заха- • 
си до ден дпе- ■

отивали па печалба
най-вече във Влашко и Стара Сърбия, а ^ЪС своигс разлети полянки, покрити с буйна : 
след това и в България, главно в Загорие грева’ със своите бистри рекички, пълпи с настър- : 
(Врачанско, Ломско). Божичани се про- Ва’ СЪС СВОЯ Разп°°бразеп изглед Божица 
чули като добри дюлгери и почти всяка стявлява кРасив планински пейзаж. Тук има и ви- ; 
година на печалба отивали и по 800 души, С°КИ въРхове> от които се откриват широки хорн- • 
които за девет месеца заработвали но 40 'ЮВТИ’ и СС11'КЧ 'И букови гори, и буйни планински ■ 
- 50 златни монети. В павечерието па зи- а'>!°И-4- бистри като сз,лза. Ако от друга страна ! 
мата се прибирали в селото си и тогава благосъстояиие™ па хората беше по-добро, тогава !

човек, който обича планината, би прекарал пк ■ 
много приятни дни през легиите месеци.” " :

пред- ;

започвал период на седейки, сватби и 
други веселби...

Сериала за миналото на село Божица
Някога в Божшака река имало много пъстърва, 

потвърждава и тази снимка
което

- Край -
Евтим РАНГЕЛОВ *
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В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯИЗПИТИТЕ СЕ ДЪРЖАТ 

В ОСНОВНОТО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ БРОЯТ НА 

ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ?изпити ще се проведшп на"]7“Г 38 1̂ ™а?‘ФикаЧионш‘"‘<!
Вече няколко години броят на учениците в ди

митровградската гимназия е константен - около 300. 
Днес има 322 редовни ученици, 
от трите паралелки от туристическо-гостилничар- 
ската специалност, която от преди три години е от
крита при гимназията. Както изтъква директорът на 
гимназията Милисав Николов, може да се каже, че с 
тази специалност броят па учениците даже е уве
личен и сега в 

Що се

бена Котева, преподавател по български, Любомир 
Иванов, преподавател по сръбски език и директо
рите па гимназията Милисав Николов и на 
иото училище Душица Йотопа. Комисията 
колко пъти е заседавала и от последното заседание, 
проведено на 16 април т.г. е приела конкретни пред
ложения, които е доставила до Изпълнителния от
бор за по-нататъшно разглеждане. Предложенията 
са следните:

1. Ясно да се определи положението на езика в 
образователния процес (да не бъде както досега фа
култативно, а да получи статут па майчин език).

2. Да се увеличи броят на часовете, така че в 
гимназията от първи до четвърти клас да се изучава 
с три часа седмично. Също по три часа да се изучава 
и сръбски. Бълргарският, като майчин да станс 
обезателен за всички записали се в училищата в 
общината.

3. Предметите история и география да обхванат 
50% от предвидените методически единици от на
ционалната история и география на Р България и те 
да се преподават па български език. На часовете по 
изобразително и музикално образование учениците 
да бъдат запознати с развитието на тези видове ис- 
куство на българския народ.

4. Да се сформира работна група, която ще осъ
ществи контакти с представителите на Босилеград, 
да проведе среща с тях за да се съгласуват станови
щата но въпроса за употребата на български език и 
да се направи единно предложение, което да се пре
достави па Министерството на просветата.

В заключенията се изтъква молбата разрешава
нето на проблема да се ускори, за да може приетото 
решение да се приложи от следващата учебна го
дина.

включително и тези оспов- 
вече пя-

учшшщц псе по-актуален стави въпроса как то вде " Сред""тс 
дилемите на осмокласниците и техните родители и м, ’ " П01’аД“ 
полагането на класнф„кан„опн„те пз,штн а Р,’Д" "ОП""НТО ”година. следващата учебна училището има 13 паралелки, 

отнася до прогнозите колко деца ще се 
запишат в първи клас следващата учебна година, 
директорът подчертава, че мнналата година от 107 
завършили осми клас, п гимназията са се записали 86 
деца. И тази година предстои да се разпише конкурс 
за 4 паралелки (три в гимназията и една в турис- 
тнстчсската специалност). Имайки предвид повия 
начин па класификационните изпити, директорът е 
на мнение, че със сигурност ще е по-малък броят на 
децата конто ще имат възможност да се запишат пъп 
вътрешността па страната, което ще увеличи броя 
па учениците, конто ще кандидатстват 

Онова, което

В Конкурса за записване 
2002/2003 година па ученици в средните училища за учебната 
запише в „
сроковете за провеждане на класификационните 
записването. Сред нан-значителните 
само един запневателен

ще

изпити н сроковете за 
тези, че сега ще има 

срок - през юни и че класификационните 
изпити ще се държат в основните училища. нклционпитс

новини, са

Босилеградската гимназия, 
Тончев, е запланувала 
ученици. Като се има

казва директорът Антон 
в първи клас да запише 90 

предвид практиката през 
последните няколко години, това едва ли ще стане, но
се^пишат^^ю^тмзи^^вътреш^стесГи всюцтеГ/уюста да 
се попълнят, понеже се очаква да бъде открито 
обзаведеното общежитие

в гимназията.
в момента е от значение не само за 

гимназията, но и за основното училище, е употре
бата па български език . Както е известно, по опре
делени нричннн, конто нямат нищо общо с пацинал- 
натаза средношколци.

самобитност, бгьлгрския език е доведен само до 
два часа семично, дори той загуби и свойството 
майчин език и започна да се изучава факултативно. 
В момента при ОС в Димитровград е сформирана 
Комисия за изработка на програма за застъпсност- 
та на българския език в програмите на основното и 
средното училище па територията на общината. В 
комисията са Любомир Голубович, гимназиален 
учител по биология в пенсия, като председател, 
Снежана Симеонова, преподавател по български 
език, Марин Савов, преподавател по сръбски, Ал-

След броени дни в Босилеградска община 106 ученици 
ще завършат осми клас. В училището узнаваме, че 
повечето от тях, т.е. 86, са изразили желание да се 
запишат в средни четиригодишни училища, по-голям 
брой от които се надяват да се запишат в тукашната 
гимназия.

на

Запнсвателннят срок започва на юни. От тогава до 15 същия 
месец учениците, които се определят за записване в първи клас на 
средните четиригодишни професионални училища и в гимназиите, по
дават молои в основните си училища, в конто се учат. Квалификацион
ните изпити ще се държат пред комисии, които ще определи просвет
ното министерство. На 17 юни ще бъде проведен изпита по матема
тика, а проверката па знанията по сръбски език ще станс следващия 
ден. Училищата са длъжни резултатите от проверката да обявят най- 
късно до 7 часа на 19 юни. Учениците и родителите им, които не са

А.Т.

ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ Е 
ВКЛЮЧЕНА В ПРОЕКТ НА ПРОСВЕТНОТО 

МИНИСТЕРСТВОдоволни от резултата веднага ще имат възможност да го възразят. 
Комисиите са длъжни спешно да обсъдят забележките и окончател-
ннте ранг-листи да обявяват до 18 часа същия ден. Мястото на ранг
листите ще зависи не само от резултата, осъществен на класифи
кационния изпит, но и от общия успех в шести, седмн и осми клас, както 
и от спечелени награди и дипломи.

Гимназията трябва да изготви проекти, с които ще кандидатства за средства от 
Световната банка

Димитровградската гимназия е избрана в проб
ната (пилот фаза на проекта иа Министерството на 
просветата и спорта под название ” Училищни раз
войни планове”. Тъй като за посочения проект са се 
обадили 145 училища, Сърбия е разделена от прос-

и то: Нови

* МАТУРАНТИТЕ ЗАВЪРШИХА учебната 
година на 15 май и на 17 май ще се 
представят пред гражданите на 
Димитровград с традиционата 
под название "Матурантите за своя град".

НА 23 ЩЕ ПОЛУЧАТ свидетелствата за 
завършен четвърти клас, а на 24 ще се 
приемат заявки за теми за дипломните 
работи. На 30 май ще се проведе 
писмения испит по майчин език, а на трети 
юни по математика и чужди езици.

ТАЗИ ГОДИНА ЗА ВТОРИ път ще се полагат 
дипломни и на български език. Миналата 
година това го направиха двама ученици 
от гимназията.

НА 18 МАЙ БОЯН ВЕЛЕВ ще участва на 
регионалния преглед на рецитаторите в 
Ужице.

В Конкурса се подчертава, че 
учениците на 23 и 24 юни подават 
молби за записване в училищата, в 
които планират 
посочват и профилите, за 
искат да се определят. Списъците 
па приетите ученици ще бъдат из
вестни най-късно до 30 юни. На 1 
юли - от 7 до 16 часа - те щенодават 
документи в средните училища, в 
които са разпределени. Необходи
ми са им следните оригинални до-

Осмокласниците, които 
се определят 
школуването си да 
продължат в тригодишни 
средни училища подават 
молби, както и 
определилите се за 
четиригодишните - в 
основните училища и по 
същото време. Разликата 
е тази, че те не се явяват 
на класификационни 
изпити.

си изява
да учат, като 

които петното министерство па четири части 
Сад с 13, Белград с 67, Кралево с 45 и Ниш с 20 
училища. За проекта са избрани 40 - по десет от 
всеки регион - 9 основни училища и една гимназия. 
От Нишки регион е избрана димитровградската

Между критериите за избор са училищата,
гим

назия.
които са предложили всеобхватни, реални идеи за 
подобряване на възпитателно-образователния про
цес.кумепти: свидетелство за завърше

но основно училище, кръщелно, 
медицинско, дипломи за първа, 
втора или трета награда на окръж- 

и международни състезания, разбира се 
както и свидетелства за други иости-

в НишЗа тази цел вече е проведен едни семинар 
23 април, а на 13 май т.г. и в Димитровград. На 

семинара са присъствали преподавателите 
назията, а лектори са били представителките на ре- 

екип от Ниш в състава на просветното

на
от гнм-

ни, републикански, съюзни 
доколкото притежават такива,

тоналния
министерство Гордана I игнч и Валентина Ринчич, 

просветният надзорник Милка Киежевнч.

••V;

НА 11, 12 И 13 МАЙ учениците от първи 
клас проведоха екскурзия до Сребърно 
езеро, а на 19, 20 и 21 учениците от втори 
и трети клас ще проведат екскурзия до 
Копаоник

“олиото в средните училища ис се тапишат планирания брой 
ученици те вакантните места ще оповестят на 3 юли. Незаписаните те 
учешнщше могат да подават молби та записване
тен, сега вече до окръжни комисии. Резултатите ще е ..дат и .вестни .... 
5 голи, косато ще стане и записването на приетите ученици.

както н
Семинарът е проведен с цел гимназията да напрали 
проект, с който ще кандидатства за средства, конто 
отпуска Световната банка. Донорсгвото е ог 5,5 до 7 
хиляди долара. До 2(1 май, гимназията трябва да 

екип, койго ще нрави проекти (въз основа 
основа ии обуче-

Ш'ш . л> А I. -е Л ...... ;
състави
на научечюто от семинарите и въз 
писти, което тепърва ще се проведе). Проектите ще 
бъдат за медиатскаги в училището, кабинет за чуж
ди езици, за нреуреждане на една част от училището, 
която да може да се ползва по всяко време дори и от

гражданите, за уреждане ни училищния двор...
Директорът на гимназията очаква проектите да 

бъдат приети, което означава и получаване на сред
ства за реализацията нм.

В.Б.

От ОУ в 
Дититровград

А.Т.

НАЙ-МАЛКИЯТ 
ПОМОЩНИК

^ ~*~\^|| Японската фирма "Тошиба е 
конструирало най-малкия и най-лек личен 
дигитален помощник но свето Джииио 550Г . 
Упрпът е оборуден с процесор на Интел от 4 
мегахерца и четириинчов дисплеи от течен 
кристал.
Джобният "компютър“ е дълъг 124 мм и 
тиоок 76,5, докато дебелината му е 15,9 широк /0,0, «общото твгло на ■ Джинио

НА 20 МАЙ В Основното «““ноГониТ
се проведе семинар за пр ^ниетоЛектори ще 
Ние в реформата иа.ретвото на просветата, а

отеюенатаТегисГе:”Качествено образование за всички

- път към развито общество .

ПРИНЦЕСА КАТАРИНА К»™*“™*™4 "й”™

В света на

‘Щр:-:|ЩЦЦЩ|

..V;

ФОЛКЛОРНАТА СЕКЦИЯ при ““
участва иа междуиарод Ф лаяия в Лужиица", 
творчество под название Ю т г в Бабушница. По 
който ще се проведе ио и Драгано
време ио фестивала но основно
Митова, ученички от димитр Р Д успвшното им
училище, ще бъдат връчени "”Гра 
участие в литературни конкур

милимеитра
550Г" е само 170 грама. №

Ж
А.Т.
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ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА В 

ДИМИТРОВГРАД

ЧЕТИРИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

СОФИЯ

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ФОЛКЛОРИСТИ 
УЧАСТВАХА В "МЕЖДУНАРОДНА 

ФОЛКЛОРНА ПАНОРАМА"
един самодеен и един детски

сс 4 тсвтра - два професионални, един самодеен и* Представиха

С'ДИ пред димитровградската публика Народният тсатт.р от Пирот 
„зпъ лш,..редстаРпле„ието”УйкаВа„я”,с което У-астванатрВДШМоя-
ната среща на професионалните театри в Съроия Йоаким 1!уи , 
който в момента сс провежда в Пирот.

Този път в състава на актьорите от „иротския театър участваха и 
Слободаи Алсксич и Александър Златанов.

Сливица Радулович-Стоянова, 
и Милан Наков.

димитровградчанитс 
Останалите роли бяха изпълнени от 
Александър Живковия, Александра Стоянови»!

”Уйка Ваня” бе поставена на сцената от българскияПиесата
постановчик Николай Поляков.

Почитателите на този вид изкуство през миналата седмица имаха 
възможност да видят още една пиеса, която е в репертоара »а 38 та 
среща на родните професионални театри, а това бе пиесата 1удо в 
Шарган”, която изпълниха театрални дейци от Кралево.

Младежкия театър от Пирот изпълни пред-Театралната група на
” Частни животи” на писателя Поел Хауард. В тази пиесаЪшцовакш състав към Центъра за култура в Боа/лс/рав ставленисто

участва и добре сс справи с ролята си и димитровградският самодеен 
актьор Прсдраг Величков.

Детската сцена към същия театър изпълни пиеската за деца Царе- 
костюм” от Ханс Кристияи Андерсен.

И двете представления на сцените постави ииротският самодеен 
режисьор Горан Николич.

От четирите посочени представления най—голям интерес сякаш 
предизвика представлението ”Уйка Ваня” вероятно заради участието

доропа от Босилеград изпълниха в дует две 
народни песни от нашия край.

Освен пред Националния дворец на култу-
аисамбъл

По повод църковния празник на светите 
братя Кирил и Методий от 9 до 13 май в сто
лицата на България бе организирана "Между
народна фолклорна панорама - София 2002", 
на която учасваха и босилеградчани. Фолклор
ната панорама бе организирана на открито 
пред Националния дорец на културата. Пред
ставиха се общо 2500 участници от България, 
Румъния, Молдова, Македония и Югославия, 
които изпълниха богати танцови и певчески 
програми.

Танцовият състав при Центъра за култура в 
Босилеград се представи пред софийската пуб
лика в неделя с народни хора от Босилеградско, 
Кюстендилско и Лескова шки край, до като 
сестрите Светлана Миленова и Снежана То-

вият новрата, босилеградският фолклорен 
изнесе съвместна програма с няколко други 
участници и в село Горен Богоров край София.

Главен организатор на мероприятието бе 
Асен Христов Станков, както и бройни пред
ставители на културния и обществен живот на 
България.

Босилеградчани бяха поканени да участват 
на още няколко културни прояви в България и 
заедно с български фолклорни ансамбли през 
лятото да изнесат програми в някои ев
ропейски столици.

на димитровградските актьори.
След представлението пред тукашни журналисти акьторите 

ротския Народен театър, изказаха удоволствие от това как ги прие
на театъра Слободаи

от пи-

димитровградската публика, а управителят 
Ллексич изрази надежда, че тази пиеса ще има добър^ отзвук 
провеждащата се в момента в Пирот среща ”Йоаким Вуич .

на

Б. Д.

к. в.
БОГДАН НИКОЛОВ ГОТВИ МОНОГРАФИЯ

ОТ IV НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА СЛИВЕН
2002’ "ЗНАМЕНИТИ 

ЦАРИБРОДЧАНИ'УНИКАЛНО КУЛТУРНО
СЪБИТИЕ

След няколкогодишно ровене по архивите и лични контакти, 
публицистът и някогашен журналист в нашия вестник, Богдан 
Николов подготви ръкописа на монографията ” Знаменити Цари- 
бродчани”.

- Идеята за съставянето на една такава е много стара, и мисля 
че пръв я набсляза нроф. Марин Младенов, който сега е един от 
рецензентите ми, каза Николов. Започнах да събирам данни, преди 
всичко за учени хора, интелектуалци, но проф. Младенов , както и 
другият ми рецензент, проф. Кръстьо Манчев, историк от София, 
по потекло от Верзар, ми препоръчаха да включа и някогашните

II ^ и 10 май в град Сливен се проведе IV национален фестивал на детската книга под 
|р почетния патронаж на министъра на културата на Р. България г-н Божидар Абрашев. 
I Организатор на фестивала бе Регионалната библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен 
р със съдействието на Министерството на културата на Р. България, община Сливен, 
Ц Националния център за книгата към МК, Асоциацията на регионалните библиотеки в 
Л България, Агенцията за българите в чужбина, Британският съвет - София и др.и по-известни търговци, адвокати, кметове па града и в селата, по- 

видни земеделци и други, оставили забележителни следи в 
Димитровградския край. В резултат на това, вместо около 800, 
бъдещата ми книга ще обхване почти хиляда имена на видни царн- 
бродчани, казва Николов.

- Колкото и да съм благодарен за препоръките на Младенов и 
Манчев, понеже с това Монографията несъмнено ще сс обогати, 
изправен съм и пред редица трудности, защото се опасявам да 
изпусна някои хора, които наистина заслужават да 
страниците и. Затова ще бъда много благодарен, ако някой от 
читателите на ”Братство” знае за някой такъв човек, да ми сс 
обади и да ми помогне

Фестивалът бе открит на 9 май в Драма
тичния театьр "Стефан Киров" с концерт на 
детския хор за забавна музика "Сините кам
банки".

Същия ден се проведе и кръгла маса във 
връзка с проблемите на детската книга на тема: 
"Детската книга - издаване, разпространение, 
четене". Кръглата маса бе открита от Росица 
Петрова-Василева, директор на Регионалната 
библиотека в Сливен, а приветствия към участ
ниците отправиха Иван Благоев, управител на 
Сливенска област, и Иван Славов, кмет на об
щина Сливен. От името на Министерството на 
културата се произнесе Игор Чипев, директор 
на Националния център за книгата. Участ
ниците в кръглата Л1аса обсъдиха състоянието и 
бъдещето на детското книгоиздаване, като на- 
белязаха пътищата за засилване на интереса на 
децата към книгата и четенето в конкуренция 
с новите мултимедийни продукти.

По време на фестивала се осъществиха 
множество културни прояви: срещи с детски 
автори, представяне на издателства, театрални 
представления, концерти, изложби и др.

В един от салоните на Драматичния театър 
ПРСД децата и преподавателите от сливенските 
училища и голям брой ценители на словото се

да сътрудничат в "Другарче".
Вестника "Роден край", който излиза в Одеса 

и е предназначен за българите в Украйна, пред
стави главната му редакторка Дора Костова. И 
тя покани децата на сътрудничество в детската 
страничка на вестника.

Гост на фестивала бе Душан Попджурджев 
от Нови Сад, директор на Змаевите детски иг
ри. Той представи дейността на Игрите, чиито 
традиционни и с международно значение юн
ски програми тази година ще се проведат за

се окажат на

къде и как да намера пай-достовсрнн
45- сведення за тях, нодертава авторът.

- Освен това, нека ми бъде позволено ”да злоупотребя” 
пика н още веднъж да помоля хората, па конто вече съм изпратил 
дописка с въпроси за основните 
заоравили да ми отговорят, да направят 
Защото сега вече

ти път и покани домакините да вземат уча- 
Поканата бе приета с особено удов-стие в тях. вест-

летворение.
Сливенските деца и почитателите на худо

жественото слово се срегцнаха и с известни 
български литературни творци. Гости на фести
вала бяха писателите Валери Петров и Георги 
Константинов. А бяха

данни и които може би са
това възможно по-скоро, 

работя върху забележките от първата рецензия 
и бързам да предам ръкописа за печатане.

- Мога да кажа, чс досега съм събрал данни за още 
душн и то от Архива в Пирот и в Архива па гимназията, 
там, освен името на постъпилия 
кои са родителите им и с какво са

устроени срещи и с по
ета Георги Барбаров от Кишинев (Молдова), 
както и със сливенски поети за деца.

На 10 май вечерта се състоя заключителното 
празненство на фестивала. По тържествен 
начин бяха провъзгласени победителите от На

около 200 
понеже

ученик е отбелязано и това, 
се занимавали те. От там узнах 

за няколко много интересни хора в Днмитрповград, за които едвам 
съм чувал нещо, или изобщо иищо не съм знаел.

- Вярвам чс книгата ще излезе на бело видело до края на година, 
казва Николов и добавя,

нов

ционалния литературен конкурс "Моят лит- 
ературен герой". Чрез "Другарче" в конкурса 
участваха и деца от нашите училища. За уча
ствалите 12 ученици от основното училище в 
Димитровград организаторите изпратиха скро
мни подаръци, които ще им бъдат връчени в 
тяхното учиЛище.

И тази

че се мадява сс, че сегашната нова власт 
в Димитровград, няма да анулира съгласността, която получил от 
предишното ръководство, чс ще помогне печатането па една 
такава книга, разбира сс в съзвучие с възможностите н времето, в 
което живеем. 1

"Другарче" 
"Роден край” (Одеса, 

Украйна). С кратко, но вдъхновено слово двете 
публикации представи Мария Гарева от Аг- 
нецията за българите в чужбина. За извървяния 

и дейнсотта на "Другарче", което тази го
дина отбелязва 40-годишен юбилей,

състоя представяне -на списание 
(Ниш, Югославия) и в.

™„тКОтК™Р“ " С ХОра °Т ”0тв°Рс11<> Общество” в Белград, 
конто също ооещаха, че ще финансират начинанието ми, стига 
редложеннят ръкопис да заслужава топа. Поради това именно, 

подкрепата на оощннекото ръководство в Димитровград е много 
важна за мен, и то повече символично отколкото парично, защото 
тя ще е валидна „ за Фонда "Отворено общество”, казва публн- 
цистьт Богдан Николов.

година Националният фестивал на 
детската книга показа, че е не само значимо 
културно събитие,

път
говори

Денко Рангелов, главен редактор на списание
то. От името на

но и необходимост. Тдй 
задълбочи ползотворното ни сътрудничество в 
името на малкитередакцията и издателство "Бра- 

подари на домакините издания на шарени книжки и технитетство" той верни читатели - децата.
нашето издателство и покани децата от Сливен В.С.Б.

Д. Р.
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НАУЧНИ МОСТОВЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ (2)

РАЗНООБРАЗНА природа -
богат биодиверситет

* Няколко СТУДЕНТИТЕ ОТ 
БОСИЛЕГРАДСКО ПРОТИВ 

ЗАКРИВАНЕТО НА 
ГИМНАЗИЯТА (2)

думи за досегашните 
страни Природата на 
какви ——■”==■«• *от двете

Усилията па геолозите от даете страни да изу- 
ипат състава, строежа и тектониката па Царнброд- 

ско, започнали през атората половина „а 19 " нпо- 
д™ж,,х“ до наши дни (Протпч, Веселинови,, МнтаН- 
ловпч. Пантич, Псшнч. Зафнроа и др.). далц в изс
ледва,шлта и,е бъдат ангажира,,,, повече „ли „о-ма- 
лко сръоски или оългарскн учени било 
мост от местоположението

Гьсвсрица и до Поганопскп манастир, както и ракоо- 
оразннтс от Гуленовци и Сенокос - са от много дре
вен произход и не се срещат другаде в света.

ЖДРЕЛАТА НА ЕРМА - 
РАСТИТЕЛЕН ЕДЕМ Общото събрание на Клуба на студентите от Босилсградски край, 

следваха в Белградския университет, бе свикано в неделя, за да 
могат всички да участват в работата на Клуба. По голямата заинтер
есованост на нашенците-студенти се виждаше, че този път събранието 
ще бъде много по-масово, отколкото преди.

И наистина, макар че то бе насрочено за 10 часа, пред входа на 
Философския факултет още преди девет часа бяха дошли няколко 
групи, които чакаха да влязат вътре. До 10 часа се нап ълни една голяма 
учебна стая, която побира повече от 200 души. Бяха дошли и някои 
студенти, които но-рано не присъстваха на събранията на Клуба, което 
потязфждаваше, че заинтересоваността па босилсградчапитс за съд
бата на тяхната гимназия е огромна.

е в зависи
ма граничната линия - 

запад от градеца.
1 И С

КОИТО
На естествениците от 

Сърбия, нап-голям
дали тя е на изток или на 

Също нещо се повтаря
двете страни, България и 

сюрприз устрои клисурата па Ер- 
между Тръпски Одоропцн и Власи. Стогодиш

ните проучвания па този кът от Царибродско разк
риха, че околността па Погановски мопастнр пс тря- 
ова да се приема единствено като историческо-кул
турна забележителност. Тя е същинска съкровищ
ница п на рядко срещани природни стойности. Тя е 
уоежшцс и на калугери, п па прогонени растения и 
животни.

гсоморфолозитс. От 
класиците на тази наука до най-новото поколение 
(Заремски, Виданович, Петровнч, Д. Петрович, Й. 
Иованович, Станковнч, Дрончнлов н Много други). 
Всички обаче са съгласни в едно: неорганичната при
рода на Царибродско преди всичко се състои от осем 
ясно

ма

разграничени морфо-тсктоиски единици, 
от конто се отличава със специфична орографня, 
хидрология и климат. Те са: част от Западна Стара 
планина, Висок, Видлич, Забърдис, долината на Ни
шава, Бурел, Кусовранска аптпклинала п Дсрекул.

Щом неорганичната, основната, природа па Цари
бродско е толкова разнообразна н сложна, логично е 
да се очаква и бнодиверентетът да бъде богат 
стър. Последвалите изучавания от страна на цяла 
плеяда флористи н фауписти оправдаха очаквания
та. Взшрскн че заема скромно пространство, Цари
бродско се отличава с рядко срещано биологично 
разнообразие.

всяка

Дълги години сръбските ботаници пс знаеха, че
честта първи да направят научни изследвания в жд
релата н да констатират, че този локалнтст на нау
ката много обещава, се пада па тройката 
бравспи български флористи от началото на 20 в. 
Всичките те са

НЕОЧАКВАНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ
В ъпреки че студентите се събраха с такава готовност и с петър- 

събранисто, Караиванов още го нямаше, 
а предишния ден обеща, че сигурно ще дойде. Наложи се да го по
търсим па домашния му телефон, макар че той не обичаше да се 
обезпокоява вкъщи. Обади се жена му, която пи уведоми, че Караи
ванов бил болен. След малко чакане - поръката на Караиванов бе: 
събранието да се проведе както е предвидено, а когато здравословното 
му състояние се подобри, ръковосдството па Клуба ще му предаде 
предложенията па студентите - какво конкретно те искат от него, за да 
не се стигне до закриване на босилсградската гимназия.

От тази неочаквана новина всички се почувствахме като попарени, 
защото най-много разчитахме на разговора с Караиванов, с оглед на 
неговия авторитет и функция като член на ЦК па С10К и народен 
представител в Съюзната скупщина. Не ни остана нищо друго, освен 
да проведем събранието без участието па Караипапов.

След кратката уводна информация за положението на гимназията и 
нейната огромна възрожденска роля за напредъка на целия Боснле- 
градскн край, последваха изказванията па присъстващите студенти. 
Едни говориха но-кратко и чрез личния си пример показаха какво е 
значението на гимназията за развитието и напредъка на младежта от 
този край. Лко тя не съществуваше, повечето от присъстващите сту
денти щяха да си останат полуграмотни селяни, борейки се със сн-

почти за- пснис очакваха началото на
II пъ- отпечатали своите трудове в Пери

одическо списание:

РАСТИТЕЛНОСТТА НА СТАРА 
ПЛАНИНА

Йосиф Папчич, 1880 г. самичък- а 1881 г. п ком- 
напия с многоизвсстпия швейцарски ентомолог Бра- 
ун фон Батснвнл, обикаля Западна Стара планина и 
константпра присъствие на студенолюбива флора. 
Батснвнл пък утвърждава, че по старопланинските 
сувати обитават н скакалци, характерни за Северна 
Европа. Маршрутът на Панчич и Батснвнл обхванал 
билото на планината между Бабин зъб, Миджор, Ко- 
нрен до Ком, така че учените минали н през сено- 
кошкия и криводолския Балкан.

Луйо Адамовнч, виден европейски ботаник от кр
ая на 19 и началото на 20 столетие, преподавал в 
ииротската гимназия и често ботаннзирал из Стара 
планина, уточнява, че Стара планина е убежище на 
студенолюбиви билки (шлсската върба, росулянка- 
та, белия торфест мъх сфагум и много други). Студе- 
нолюбивата флора била широко разпространена из 
Европа и па Балканите от преди 1 милион до преди 

10 000 години, когато настъпил край на тре
тата ледннкова епоха. Студенолюбивите видове из
чезнали в низините, а единични растения се оттег- 

нланинитс. И пастървата в Сепокошката 
река е един от ледииковите мохикани в Цариброд
ско.

ромашията по изровените стръмни чукарн; или щяха да катуиарят с 
дюлгерските си торби, с мистрии, бичкии и тесли по света, както 
правили техните бащи и деди.

Други днекутанти, освен за проблемите на гимназията, говориха и 
за общото положение на Босилсградско и неговото бъдеще. Некол
цина отправиха аргументирани критики към ръководните структури - 
през годините след антифашистката война, защото повече тъпчели 
място, като се надпреварвали в послушността си и угодннченсто към 
по-високите партийни и държавни ръководства, вместо да търсят рс- 

актуалннтс проблеми, каквито са пътищата, електрифика
цията и развитието на стопанството. А какво става с общите принципи 
в изграждането на новото общество, чисто съществуване е немислимо 
(според тогавашните партийни теории) без слскрнфнкацня и индус
триализация?...

По въпроса за гимназията всички участници в разискванията бяха 
доведе Босилсградски край до просперитет, който край

Стефан Георгиев 
(1859-1900)

Божил Аавидов 
(1870-1927)

Стефан Георгиев, пр ъв университетски професор 
но ботаника в София. У пи, починал твърде млад, 
дава пет лютнкови вида от околността па Погапов- 
ски манастир (1901);

Божил Давилов, един от българските боташщн- 
пиопери, описва и съобщава за няколко вида билки 
от Погаиопо (1904);

Андрей Тошев, въпреки че с ботаника не се за
нимава дълго - напуска я заради дипломатическата 
кариера - обнародва обемист труд за флората па Бо- 
снлеградско и Царибродско, спира се подробно в ър
ху флората на Одоровското ждрело. Тошев 
обръща внимание па няколко запазени ст ъбла черен 
бор върху канарите на Одоровското ждрело, регис
трира и присъствието на иглолистното тис, сръбския 
едреаитус (много красиво тревисто пролетно цвете 

синьовиолстови и бели чашки) и други редки

] I а

п| и и ни заоколо

ЛИЛИ по

единни: тя
благодрспис на нея се гордее с напредъка си в образованието н със 
завидното число високообразовани хора... Тъй като босилсградската 
гимназия е единствената благодат, от която Босилсградско се ползва - 
ТЯ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ЗАКРИВА! Тези думи бяха общият рефрен на

Белградският биолог Александър Гигов (1929- 
1994), по рождение царнбродчапип, изследвайки 
сервирания цветен прашец в торфищата на Западна 
Стара планина, Висока и Крупъшкото блатище, 
намира, че през последните 10-8000 години станали 
повече смени па типове вегетация. Установил тен
денция към 
повлияло на

описва и
кон-

всяко изказване па студентите.
със 
билки. ИЗБОР НА ТРИЧЛЕННА ДЕЛЕГАЦИЯклиматическо затопляне и засух, кое го 

разширяването на дъбовите гори. И българските зоолози от началото па 20 в. дават 
„СИПИ фаупистнчнн сведения за околността па По- 

монастир (Бурсш, Тодорова, Петков, Ата-
За да се осуети закриването на гимназията, студентите са готови да 

предприемат ефикасни акции. Една от тях е изпращането на студент
ска делегация в Изпълнителния съвет на Сърбия (тогава негов пред
седател беше Милош Миннч), която ще изложи становищата и из- 

студентнте от Босилсградски край в Белградския уни
верситет по в ъпроса за гимназията. Еднногласно избраната делегация 
(п която бяхме трима души) получи задачата първо да запознае Караи
ванов със становищата па студентите от Босилсградски край и да 

съдействие в полза на гимназията. След проведените 
Изпълнителния съвет на С ърбия незабавно да се свика

ШИРОКАТА СТЕП НАХЛУВА В 
ЦАРИБРОДСКО

ганопски 
масов, Бешков).

ВЛАШКА И ГРЕБЕН - 
ХРАНИЛИЩЕ НА ДРЕВНИ 

РАСТИТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ

нскванията па
След капиталната студия па Мишия, Борисаялс- 

вич, Дииич и редица други белградски “П™РИ “ ’
” Вегетацията па западна Стара «ланипа , след П 
световна война Яно лочите се устремиха кьм Горни 
Висок и Видлич. На Плоска, която представлява |у 
ден хорст всред полето между Ичатовци и Камшшцш 

Видлич, бяха устанвсни типични степни 
каквито са ковилът, божурът, панонският

поиска неговото
Петдесет години по-късно, не знаейки за Иречек и 

Тошев, Б. Йоояиович (1950) отново открива тсрцис-

!;г=п:;=години МИ11ШЧ и Дииич многократно обхо
ждат и в детайли лимитират вегетацията иа Одо-

гге и се отличавали с по-

разговорп п
събрание на Клуба на студентите н в зависимост от резултатите 

разговорите студентите да решат как ще действат по-нататък.
След събранието делегацията обсъди как да изпълни възложените 

й задачи. Същественото е, че предстои да се иска прием при предсе
дателя па Изпълнителния съвет Милош Минни. За сполучливото 
уреждане на този въпрос най-много може да ни помогне Караиванов, 
но е в ъпрос кога той ще оздравее.

Втория ден след студентското събрание, когато вечерта отидох в 
Студентския град и се прибрах п стаята си, съквартирантът ми каза, че 
ме търсило някакво лице, което не се представило. Само мн оставило 
бележка и пор ъчение следващата сутрин до 8 часа да се явя на опре
деления адрес в улица ”Бранкова”. Като отворих и разгледах бележ
ката, казах па ”цимера”, че не ми е ясно за какво учреждение се касае, 
защото никога не съм се отбивал там. И моя съквартирант също не бил 
отивал там, но чул от други студенти, участници в студентския бунт 
преди три години, че на тоя адрес с УДБА за Белград!

Трябва да си призная, че сериозно се позамислих, защото трета 
година следвам п Белград, а никога не са ме търсили от УДБА, пито аз 
съм отивал в нея. За какво може да се касае?! И съквартирантът 
забсляза, че стапям замислен, та взе да мн разправя за веселите сту- 
лентскн приключения, конто станали в студентския ресторант през 
пеня... А на топа, дсто е идвал този от УДБА, да не придавам особено 
значение, защото, когато има нещо опасно, те не оставят бележи, а 
веднага прибират в полицейската си марица ...

(Следва)

ново
накакто и по 

видове,
гущер, лалугерът...

Представители на умната Нешково „ад
в мерата на Петърлаш, I аАс1* » | Платка план-
Димитровград и особено по Гребен и Влашка

сетинавегетация обитават и

ина.
НАШЕНСКИ РОЖБИ цели асоциации.

образувани от много 
Д дървета), Ерма запазила в първоначален

за биодивсрси- 
1та-НаИ-убсдитслиото ^ ^

тетиото разноооразие на Ц I Р Плякич, Гадо-

изследваха фауната на «ар'11* Сенокос, Туле
ла. В карстовите обря1ув Р ^ оТ|фИХа рс-
новци, Мегьрлаш, «РоЛ®*|а ' ракообразни, скор- 
дица безгръбначни ог * РУ * по ИЛи на ия- 
пионови, охлюви, живес.ни сам па едно 
колко близки тукашни находиН; ракообразно

Рекордът по 1КГГСКЧ.О С «изшето Р^ ( в „с. 
сферомидес буреши , и„ ()Ткри Плякич.
тч.рлашкя-га пещерна хидр I I ^ Т()В!1 същество 
('поред нея геоложката » I * 
надминава 60 милиона годин • еттИТеЛЯ от Пари- 

Още няколко пещери Р Я ()Г ВстрСня дупка 
Йродско - например, един <*“* . р()Д Ропкус, я
„ри Влаги, два лт.жескорпиона Р

видове

"‘смесени гори в Ерма се характеризират
п ствието на около 40 вида дървета!

Подир трудовете на Йоовпович и Ми,инч Ерма 
стааа нрицел на учените от цяла Европа. И поглед- 

годиш, сс разгъна същинска изследователска 
пй.апзипа, в която освен ботаници участват и орин- 
т л "... бозай,п.копеди, „хтиолози, специалисти и» 
влечуги и земноводни, ентомолози I. т.н.

Протоколирал: С. К. С.

с нри-

пите

помага учебното 
I биология в 

България преди 
освобождението от османците)

делп о"остеетвшошнИви щш ложна
Миле Николов Присойски



ШШш17 май 2002€>
ТРИФУН ПАВЛОВИЧ

БЪЛГАРСКИ ДОБРОВОЛЦИ В 

СРЪБСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 

1876-77 г.
* На страната на сръбската войска са се борили около 1500 български доброволци, мншпна от

независимостта на Сърбия ^Сръбският народ с дълбокакоито са положили живота си за свободата и 
благодарност и пиетет се прекляна пред паметта на тези юнаци

Сима Соколов с предвождал четите си в борбите около 
Трън и Перник. През Сръбско-турската пойна гои е оил 

на VII батальон майор 1с-

Тази година се навършват 125 години от кран на Сръб
ско-турската война. Прекият повод за започването й са
въстанията на южнославянските народи, а вреди всичко администратор при командира 
Ьоснснско-херцсгонското нрсз 1875 и Априлското въста- рняев.
ние в България през 1876 г. Филии Тош ьоо, известен хайдутин с ПР°_3,иш

Заедно е регулярната сръбска войска в тази война, за- ” Хвърчащият” и Неуловимият сроден '' в с 
почнала на 30 юни 1876 година, са участвали и много добро- лнби Гърците. Майка му е от известната срамилия на 
волцн, забележителна ро.чя сред които са имали българ- Атанасов Джамджнята.

От ранна младост сл ава хайдутин в четите на известните 
войводи Бойчо, Люканов, Четен, а но-късно и гой самият 

войвода. Филип Тотьов активно сътрудничи
От генерал Чсрняев командващ станал споменатия т вече майор Киряев, кои го

над един сръбско-български отряд,

Група, български добррволгре в Сръбско-турс 
воина. Кладово, юли 1976

ката

ските.
Най-важна роля в организирането на българските до

броволци са изиграли Московският Славянски комитет,
чийто председател но това време е бил И.С. Аксаков и Свищовския революционен комитет. Шшшш

Добронолчснскптс огряди започнат да пристигат в лец. Той с едни от водачите па "Българската легия” в командвал от Фшгапоонч Зандрок, а след това от руския 
Сърбия още в началото па шии 1876 г. и то главно чрез борбите яа Чукур чешма а Г.елград. Изключитсланата му подпоручик Тснапски. 1ози батальон е държал позиция и
пунктовете в Кладово и в Зайчар. Като доброволци ирс- храброст е вдъхнопшн........ародння певец ”за него песни да Банска клисура, а на 20 август е прехвърлен в Делиград. ит
димно идвали нрекаленн борци и участници в Староза- нес”. доброволците нод командването ца руския полковник Ма-
горското (1875) и Априлското въстание (1876). Мнозина от Освен тях, важна роля в сръбско- турската война са има- лнновски в Делиград към края на ашуст с сформиран 15то- 
тях и преди това са пребивавали в Сърбия, а някои са ли и войводите Христо Македонски, Лазар Костов, Тодор рият български бодроволчснски батальон, в чийто състав

Велков, Ценко Петков и други. Освен от България, като влезнали и четите на Панайот Хнтов и Христо Максдон- 
доброволци в Сърбия са пристигали и български см игран- ски.

Българските доброволчески чети са се водели от из- ти от Русия в Румъния, както и ученици и студенти в 
вестни народни лидери и иойвЪди. другите европейски страни, а е имало и българи - гради- капитан с българско потекло Райчо Николов. Известно

Паиииош Хишов е роден 1830 г. в Сливен. Той дълго нари, тухлари и дюлгери, които по това време са живеели и време тези батальони били в състава на ” хвърчащия от
ряд” на майор Петерсон край село Джунис. След известно 

Българските доброволци са били облечени в народна време командването поема полковник Медведовски, който 
носия. Униформата на българските доброволци била от заел позиция на Бобовищс, за да осигурява връзката меж

ду Делиград и Алексинац. В началото на септември те 
зелен пояс, тесни потури, които от коленете надолу са влизат в състава на ” Руско-българската доброволчснска 
влизали в чорапите, с опинци на краката и калпак от черна бригада”, командвана от граф Келер и полковник Мсдве- 
овча кожа на главата с български лев на челото, направен довски. Тя участва в борбите край Делиград и Гърдстин,

където обколила левия фланг на турската войска и дей-

съссгава

други.

участвали и в борбите за окончателното освобождение на 
Белград (1862 г. ври Чукур чешма).

В началото и двата батальона се командват от руския

време е бил хайдутин в четата на Георги Трънкин, а след работели в Сърбия, 
неговото загиване Хнтов застава начело на дружината. Той 
е бил близък сътрудник на известните български револю
ционери и родолюбци Георги С. Раковски и Васил Левски, кафяв български шаяк, везена куртка на гьрдитс с тъмно- 
Прсз 1863 г. с четата си Хитов преминава в Сърбия, от- 
където заедно с Коста Войвода често нахлува на българска 
територия, за да се бори срьщу турцнтс. Гой оглавява 
всички български чети, които през 1867 година влизат в от жълта тенечка.
България.

В началото на 1871 г. Панайот Хитов се среща с извсст- Сред лекарите е имало руски и български доброволци, 
ннтс сръбски държавници Йонан Ристич и Милинос Блаз- най-известни от които са 
папащ а на 30 юни същата година подписва договор за Миркович, д-р Брадсл и други, 
сътрудничество с босненските революционери.

Панайот Хитов се слави за една от централните лично
сти в българското революционно движение нрсз вто

Българи доброволци е имало и във военния саиитст. стлала в тила на врага.
Доброволци от България са участвали и в другите би- 

д-р Кирович, Д-р Молов, д-р тки, водени край Алексинац, Джунис, Крсвет, Шилсговац...
където проявили изключителна храброст и самоотверже-

След пристигането си в Сърбия българските войводи са
съставили ”Закон на българските войници доброволци”, Те останали в Сърбия все до 19 февруари 1977 година, 

Рата който сетне бил потвърден и от руския генерал Чсрняев. когато бил сключен мирът с Турция. Тогава те преминати 
половина на XIX век и от страна на Българското тайно До средата на юли българските чети участвали само- в Румъния, където също като доброволци се включили в
върховно народно началство е провъзгласен за върховен стоятелно в борбите в Тимошка крайна Те често преми- руската войска.
войвода. _ _ навали и в България към Берковица, Чипрово, Белоград- Ог пристигналите от Сърбия доброволци с допълни-

Симеон Соколов - Каиищаи Сима е роден 1843 г. в с чик, Кула и Видин. С акциите на българските доброволци, талии руски кадри генерат Статетов е сформирал три бъл-
1 рознатовци, Клисурски кран. Гои завършва гимназия в които от Сърбия нахлувачи в България, се свързват и гарски кадрови батальона.
Белград, където след това постъпва в специално военно въстаничсскитс движения на българското население във
училище. В Белград Сима Соколов тясно сътрудничи с видинските села Брезово, Ново село, Флорснтин и Гам-
Любсн Каравелов. През 1875 година той участва в нрего- зово. 
порите за съвместната борба на балканските народи с въс
таниците в Босна и Херцеговина.

пост.

Смята се, че на страната на сръбската войска са се бо
рили около 1500 български доброволци. Мнозина от тях са 
положили живота си за свободата и независимостта на 
Сърбия. Сръбският народ с дълбока благодарност 
тст се прекляна нред паметта на тези юнаци.

След време командването с българските доброволни- 
чсски чети се носма от руски офицери. Най-нанред техен и ние-
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Съставил: Драган Петро

_________ -
В

Водоравно: 1. Единкца мярка за тегло на скъпоценни метали. 
5. Въдичари (син.). 10. Името на германския тенисист Бекер. 11. 
Част от изречение. 12. Името на актрисата Бегович. 14. Град в 
Западна Румъния. 15. Модел на "Лада". 16. 11 и 17 буква в 
азбуката. 17. Политура (син.). 18. Река в България. 19. Изящност, 
елегантност, вкус. 20. Река в Сибир. 21. Държави (син.). 22. 
Първата нота. 23. Талига (син.). 24. По—големи сестри. 26. 
Черковни проклятия. 28.'Река Франция. 30. Хората, които 
живея т в някое населено място или област-. 31. Част

във
от игра на

32. Марка български самолети. 33. Нишка за шиене. 34. 
Вид легло (мн.ч.). 36. Стена (син.). 37. Някогашното название на 
Димитровград.

Отвесно: 1. Голям плавателен съд. 2. Силно спиртно питие 
в Южна Азия. 3. Хълм, тепе (син.). 4. Първенец. 5. Българско 
женско име. 6. Мюсюлмански свещеници. 7. Малка река, поток. 
8. Втората нота. 9. Индианско племе в Латинска Америка. 10. 
Повторно гласуване в случай, че първото не е дало резултат. 11. 
Ръчен уред със зъбци за влачене вълна, коноп и др. (мн.ч.). 13. 
Свод (син.). 15. Град в Македония. 18. Една зодия на хороскопа. 
19. Сладкиш, приготвен от какао, мляко, захар. 21. Лъскав 
памучен плат. 22. Подарък (син.). 23. Отрицателен полюс на 
батерия. 24. Малък, крайбрежен плавателен съд. 25. Безсмис- 
лсно упорство. 27. Името на автопилота Лауда. 28. Знак 
държава, община, спортен клуб. 29 Мюсюлманско 
31. Зимен спорт’. 35. 3 и 15 буква в азбуката.

тенис.
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ПИОНЕРИ ВТОРИ, А 
ПИОНЕРКИТЕ - ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ КЪМ 
СПОРТНИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД 

дава
ОБЯВАМиналата седмица в Бургас 

(I*. България) се провед'е между- 
народна регата под назпанис ” По- 
рт Бургас”, иа която участваха 
ст,стсзатели от България, Югос
лавия, Румъния и Молдова.

стаинтп ”ч ” К класата ” оптимист” участ-
регноналиата ™ аНр В И|,Ш «с ПРовсДс «торият кръг от ва 11 Марио Ставров, член на ди-
ските^Знеш,П° аТЛСТ,,ка НИПАЛ”. Димитровград- митровградския отбор но ветро- 

Р редиха на второ място и след този кръг те са първи ходство ” Соларнс”, който успя да 
класиране, докато димитровградските пионерки заеха сс класира на 20 място, 

се*а »ъв временното класиране са пети.
В ..«отделната конкуренция по скок на височина Димитровград- 
"ът Лж"Рджс Го1 ов спечели първо място (скочи 168 сантиметра и 

подобри ЛИЧНИЯ си рекорд). Този състезател бе пръв и в дисциплината
Й гТстотни "Стра С ,,репятстп,,,,>като регистрира резултат 16 секунди

за събиране на оферти за Генерален спонсор на Тур
нира по малък футбол в Димитровград за 2002 година 
(15-27 юли 2002).

1. Свои оферти могат да изпратят всички юридически 
и физически лица.

2. Офертите се изпращат в затворен плик най-късно 
до 27 май 2002 г. в 14 часа на следния адрес: Спортен 
съюз Димитровград, СЦ "Парк", 18 320 Димитровград.

3. Офертата трябва да съдържа следните елементи:
- паричен размер на спонсорството
- предложения за по-добра организация на турнира
- предложения за комплектна маркетингска обра

ботка на турнира.
4. Най-добрият предложител ще бъде избран от спе

циална комисия най-късно до 28 май 2002 г. С него ще 
бъде сключен договор, с който ще бъдат регламенти
рани правата и задълженията на организатора и спон
сора.

Телефон за допълнителни информации и контакти: 
064/137 6003.

На 12 май на

във временното 
5 място и

ШАХМАТ)

ОЩЕ ЕДИН 
УСПЕХ ЗА 

АНИТА 
НАКОВА

Гони Маркулев бе пръв в дисциплината хвърляне 
тат 34, 94 м. Сандра Соколова в същата дисциплина бе 
пионерките, като регистрира резултат 27, 40 м.

Официален домакин на втория кръг на лигата ” НИПА Л” бе дими
тровградска АК ” Железничар”. Третият (последен) кръг ще се 
проведе също в Ниш на 23 май т.г.

на копне с резул- 
пъриа при

От 1 до 7 май т.г. в Баня 
Ковиляча край Лозница сс 
проведе 
първенство по шахмат за мом
чета и момичета иа възраст от 
12,14,16 и 18 години. Участваха 
325 състезатели ог СР10. Иг
рани са девет кръга но швей
царска система с но 2 часа 
време па състезател.

В конкуренцията до 12 го
дини участва и днмитровград- 
чаиката Анита Накова, учени
чка от пети клас в основното 
училище. Накрая на състеза
нията тя зае шесто място с пет 
победи и нст поражения. Топа 
бе достатъчно да сс класира за 
европейското първенство но 
бърз шахмат, което ще сс про
веде през ашуст в Нови Сад. 
Накова към края на юни щс 
участва в шахматния къмшшг 
в Дивляис.

Организационен комитет на турнира

НА 18 МАЙ В ЕЗЕРОТО 
САВАТ 2 КРАЙ 

СМИЛОВЦИ

ОБЩИНСКО
РИБАРСКО

СЪСТЕЗАНИЕ

Членовете на "Нишава" 
в края на миналата 
седмица зарибиха 
езерото "Сават 2" край 
село Смиловци, като в 
него хвърлиха над 700 
кг хайвер от шаран, 100 
кг амур и толстолоб 
40 кг млад шаран. 
Средства за целта 
обезпечи "Нишава".

десетото кадетско

БАСКЕТБОЛ: ПЪРВИ КРЪГ ОТ ЛЯТНАТА БАС
КЕТБОЛНА ЛИГА НА ПОДРЕГИОНА 7 НИШ

ТРУДНА, НО ЗАСЛУЖЕНА 
ПОБЕДА

ИК и

БК "Димитровград" - БК "Княжевац" 67 : 65 (14 : 15; 21 : 
20; 21 : 22; 11:8)Утре в езерото ” Сават 2” недалеч от село Смиловци щс се проведе 

традиционното общинско състезание по спортен риболов. Участие щс 
вземат членове на димитровградската организация на спортните 
рибари ”Нишава”, която е и организатор на състезанието.

Рибарите ще се състезават в дисциплината ловене на риби с въдица 
на плувка и това в четири категории — ссниори, пионери, младежи и 
жени. Първокласиралите се рибари във всяка една от категориите щс 
участват на окръжното рибарско състезание, което тази година .цс 
организира рибарската организация в Бабушшща.

Състезанието започва в 9 часа. От ООСР ”Нишава” съобщиха, че 
е обезпечен превоз за всички, желаещи да се включат в

Димитровград, 11 май 2002 г. СЦ ” Парк”, зрители - около 100. 
Времето - облачно и дъждовпо. Съдии - Стойкович и Петровия от 
Ниш.

В с-ьстава на БК ”Димитровград” бяха: Геров, Сотиров, Д. 
Алсксов, Петров, Велчев, Видспов, Андреев, Апостолов, Андре- 
евич, Велев, Т. Алексов и Станков.

Васил Велчев нов председателсъстезанието.

АТЛЕТИКА: ВТОРИ 
КРОС НА 

"ВЕЧЕРНЬЕ НО
ВОСТИ В 

ЛЕСКОВАЦ

УЧАСТВАХА И 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

ФУТБОЛ: 26 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 
НФЗ Па 10 май т.г. п присъствие паголям брой делегати п баскст- 

годшиио-изборио събрапне па БК ’ Дн-болнегн се проведе 
митровград”, едип от иай-старите и пай-успеиши димитров
градски спортни колективи.

Па събранието бе дадеп отчет за работата па отбора през 
миналата годипа и приет плана за работа през тази. Изтъкнато 
бе също, че смяната иа генерацията е проведеиа почти без
болезнено, а резултатите от сезона се оцеияват като добри. 
Засега баскетболистите са без спонсор, по се надяват, че наск
оро щс сс намери някой, който да номогие този спортен колек
тив. Накрая иа заседанието за нов председател па отбора бе 
избран д-р Васил Велчев, както и нов Управителен отбор от 
9 члена.

ЖЕЛЮШАНИ ПОПУСКАТ

I ФК "Желюшо" - ФК Задругар" (Крупъц) 2 : 2 (0 : 1)

около 200.Димитровград, 12 май 2002 г. СЦ ”Парк”, зрители - 
Главен рефер - Деян Мш.еткович от Пирот (8). Теренът - тревист, 
времето - облачно. Голмайстори - Джунич в 61 и Д. Иванов в 90 минута 
за ” Желюша”, а Ракич в 26 и Пейчич в 68 минута за Задругар .

- Крумов и Д. Иванов от Желюша , а I акич от
На лесковаВ1КИЯ хиподрум 

в сьбога на 11 май сс проведе 
ри крос на ” Всчсриьс по- 
—”, на който участваха но- 

осно-

Жълти кар

3“фК1” Желюша” игра в следния състав: Стойнев 6, И. Георгиев 6, 
Джунич 6. 5, Пошкович 7, Алсксов 6, Крумов 5. 5, Гричков 5. 5 (II. 
Георгиев -), Костов 5 (Глигоров 5.5), Раи. елов 5.5,11с..ов 5.5 (Борисов

5‘ 5 С^ДИравийя5мач с отбора на "Задругар” жел.ошкият отбор сега 
.гьн ввТмсшюто ютасиране нма само три точки повече от второк- 

Р "Йерма”. Жслюшаяи спасиха една точка буквално в 
р мача. Те пропуснаха няколко стопроцентови

(Тричкоп едно, а Д. Иванов

опасно застрашаваха вратата

Велико село, къдсто я нос
на 19 май, а

ТОНИ
иго
пости
вече от 3000 ученици от 
вийте и средните училища от 
Югоизточна Сърбия.

Димитровградските баскетболисти стигнаха до минимална, по 
съвсем заслужена победа срещу силния отбор на ” Княжевац .

През целия мач резултатът се ” ломеше” - нредпина имаха ту 
домакините, ту гостите.Участваха и десетина със-

ои-тсзатсли от двете димитр
Иай-ус- Лошото време попречи да сс получи още по-качествен мач 

между двата съперника.
Пай-сфикасен при домакините бе Александър Апд|юевич, кой- 

то отбслязи 22 точки. Капитанът и треньор па БК Димитров
град” Тони Алсксов регистрира 13 точки.

училища*градски
исшен сред тях бе шестоклас- 

Никола Стефанов, кон
на 7 място в ко-

ласиранага 
последните минути на

отбелязване на попадения пикът
то сс класира 
икуренция на 200 ученици-съ
стезатели.

положения за
дори 5-6).

Гостите чрез бързи контраатаки 
” Желюша”.

о 77 коь, "Желюша” гостува във 
реша отборът на "Слога”. Мачът щс сс играе в неделя 
започва в 17 часа.

на

II ьи втория кръг от първенството димитровградският отбор 
домакинства на ” Майдаинск”. Мачът с насрочен за събота 18 май 
от 17,30 часа.ФУТБОЛ МЛАДИ 

КАТЕГОРИИ

ЗАПОЧНА С 
ОТСРОЧВАНИЯ

Б. Д.

БОСИЛЕГРАД

МАЧЪТ "МЛАДОСТ - 
"ПАВЛОВАЦ" НЕ СЕ 

ИЗИГРА

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 май 2002 г. се навършват 

СЕДЕМ ГОДИНИ от смъртта 
дядо

АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ СТАНКОВ 
(1902-1995)

на нашия

През този уикенд започнаха състезанията 
„о футбол за млади категории на територии- Г 1

2)1,аИИи«нсритсю.К”Жсл.«...а” стартираха ус- 
I - М'.'. .. . К.ОЖ ГУ 

” Пуиучност” от Велики Йоваиовац в Жслю- 
„1Ц6 е отсрочен, както и мачът межда 1шои- 
сштс па ” Пърчсшщ” от Пирот в нашия Ьа- 
лкаиски” поради екскурзии на футболистите-

ски " » исдалЬяГ 7 «-"Ж“ ““

гостите НС сс появиха. ллистите иа ”|1авло-
. Причините, поради Треньорът па

вац” ис дойдоха, не са ни и» ■ мачът щс бъде
"Младост” Гш.ргиГсоргиси.Иай-исрояп.0^^,

регистрира.. със 0.-9*^ б^,илс1 радска "Младост’ и й
а на 21 май 2002 
г. ШЕСТ ГОДИНИ 
от смъртта на на
шия баща

1 . •
ПЕЙЧО АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ 

(1938-1996)
Поклон пред светлата им памет!

От сомойството

победиха димитровградските нечиста с3.1.
” Челик” Т/гТело иоле делят челната 
брой точки.

Тази неделя
буяччоиачччкото

позиция седнакъп

на "Трсшспка” а 
К. В.

"Младост” <це гостува
Д.С.

село Лоиарди.щс.



| С^атира <За^оза\

ТАЙНЕТЕ ВЕЧЕРЕ
- Христос воскресе!
- Воистина вос1сресе!
Тека се сретомо и поздравимо с бай Тацка през велик

денските празници. Е, че речете, съга стану модерно сви 
да се праве на божие кравичкье, ама нейе баш тека. С бай 
Тацко нийе млого смо оратили защо комунистите 

що верую у Бога гоне кикоа тиязабраните църквете, 
гяволи. После от думу на думу заоратимо за кому- 
нистическьият морал и изеднуш ме просветли Бог Аска 

своите членове су Десетте божйетова що они траже от 
заповеди!

Ама айде да не ви замарам повече с това, а да ви кажем
за тайнуту вечру.

"Не видиш ли, Манчо, они дибидуз приватише 
църковното: Тайнуту вечеру претворите у тайне вечере, 
демек затворени партийни събрания?"

"И-и?""
"Па виде сам докуде стигоше..."
"Море... мене ми се чини дека мачка не пада по 

гърби ну!"
"Ещо?"
"Па бърже се пребоядисаше кико социялисти 

заседоше..."
"Море Манчо, не заседоше, а заяшише целе десет 

године!...."
"Е, ама най-после им видомо гърбину!”
"Тека ти се чини, Манчо!"
"Ти бе бай Тацко бъш си Неверни Тома!..."
"Па не виде ли кико пак се пребоядисаше и съга пак су 

си отгоре?"
"Кико може?"
"Ма за тия хцо су лизнули влас и знаю добре колко йе 

она блага нема нищо що може да гьи съпре..."
"Мислиш..."
"Нема кво да мислим! Я погледай ония що беоше на 

влас кига затънумо до гупгу у калту, куде су съга, кво 
работе..."

"Видим, ама се питам кико може!"
"Епа може! С тайне вечере, с тайни ручкове, а може да 

су биле и тайне закускье..."
"Значи пак им помага църквата?"
"Ма йок! И църквуту само пребоядисаше отвънка да 

замажу очи на човеците!"...
"Па народ не види ли?"
"Види-види, ама народ ко народ, само мънка. И се

боговете.
О Патриотизма са измис

лили богатите: някой 
трябва да воюва за богат
ството им.

О В нечистия свят най-необ
ходима ни е екологията 
на съвестта.

3 Най-важната роля на исто
рията: бъдещите пок
оления да разберат колко 
неразумни са били пред- 
ците им.

3 На лъжата са къси
краката - може би затова 
крачките на някои поли
тици са толкова малки.

Симеон Костов

Преди 30 години млад преподавател по математика от Босилс- 
градско бил приет на работа в основното училище в Звонци. Той 
бил първият квалифициран учител по този предмет в звонското 
училище. .

Било зимно време, а младият даскал си нямал пуловер и затова съобраз
ителните колежки веднага му предложили да си купи един в местния ма
газин. Той ги послушал. Когато се върнал в учителската канцелария, 
колежките разгледали пуловера и попитали младия си колега колко пари е 
дал за него. След получения отговор те му обяснили, че продавачката обича 
да ”подкрадва” купувачите, точно му казали колко пари му е надвзела за 
пуловера и го посъветвали да се върне в магазина и да си поиска надвзетите 
нари. Той ги послушал и този път - върнал се в магазина и рекламирал 
сметката.

и пак

- Абе, даскале, аз сленис. Я ми кажи сегасъм учила само до второ отд< 
ти как е възможно една неграмотпа продавачка да ”завущи” преподавател 
но математика? - хитро го понитала продавачката.

Тъй като нямал логичеи отговор на въпроса, преподавателят се отказал 
от ”завущсните” нари!

СВЕТЪТ И НИЕЙ. Миланов

3 В света националното 
достойнство е част от 
човешкото достойнство. У 
нас човешкото 
достойнство зависи от на
ционалното предателство.

3 Навсякъде по света де
цата първо научат 
майчиния си език, а после 
чуждия. У нас децата 
първо научат чуждия, за 
да не научат майчиния си 
език.

ф * #
В един мач отборът на Христо 

Стоичков води с 5:0. Ицо сам бележи 
2 гола и е съавтор на останалите 3. В 
края на срещата нервите му пе 
издържат и след едно пеправилпо 
съдийско решение той рита рефера 
по пищялките. Естествено - получа
ва червен картон. След срещата не
говите съотборници му предлагат:

- Христо, на следващите мачове, 
вместо да контузваш съдиите, 
показвай им картони!

Многобройни привърженици 
заобиколили българския футболен 
ас Христо Стоичков и между дру
гото го попитали как се държи с него 
треньорът на ”Барса” - прочутият 
Йохан Кройф. След дълъг размисъл 
Ицо отговорил:

- Като с куче! Иска да съм му 
верен, а често ме държи вързан за 
резервната скамейка...

стедза вечимка да не допущи да га мяме с празну торбу..."
Може, ама на Кукульевдън! Бай Тацко, они су си 

изпекли добре занаятат. Пак 
бойе, пак че се

че се премажу с некикве 
прекърсте с друго име, че бутну два-три 

нови напред да бию тупанът, а они че си се разместе кико 
що требе и у общинуту, и у телевизиюту, и по другата 
места дека парете се искарую със све друго, 
мазулье..."

"А кво йе с вабрикьете?"
"Вабрикьете си стою на место! Само 

закачите катанци и бог знайе

Иван Николов

а не с

Пги иекле на вратата им 
дали вечимка несу 

заръджавели, па нема скоро да отворе врата..."
Па тия що не работе, кво они мисле?"...
Е, они не мисле! Да беоше 

работете да излезну!"...
Тека си оратеомо с бай Тацка, а на мене све ми се върти 

нещо по главуту: кико може бре Христос да возкръсне, а 
еве нашият град от дън на дън йе све по-мъртав. Нема ли 
Бог да помогне и Цариброд най-после да возскръсне?"

Требе да ие мислил същото и бай Тацко, па рече:
- Първо, Манчо, народ требе да отвори очи!
- Ега даде Господ!

пемяин иде.
мислили кой знайе кико

стеоше
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