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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ!
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Година XIII! * Брой 1908/9 * 16 август 2002 г; * Цена 10 динара
РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ КОЩУНИЦА, ДЖУКАНОВИЧ И
ДЖИНДЖИЧ ЗА БЪДЕЩАТА ОБЩНОСТ

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ПРАВИЛА ЗА
ГЛАСУВАНЕ

ЗА ДЪРЖАВАТА ДА РЕШАТ
ПРАВИТЕЛСТВАТА ИЛИ
Г
КОМИСИЯТА

Кандидат-президентскаха листа ще се обнародва на 13
септември

До избирането на нов президент на Сърбия остава малко повече
от един месец. Засилват се подготовките за кандидат-президентските кампании, както и дейностите на Републиканската изборна
комисия.
Според Закона, списъкът на избирателите ще бъде приключен
до 13 септември, когато ще бъде публикувана и кандидатската
листа. До тази дата гражданите ще имат възможност да проверят
има ли ги в този списък и да искат той да бъде допълнен. Ако не са
в списъка, те ще могат да търсят допълнение до 26 септември, но
само чрез съда. До 13 септември е възможно и евентуално от
тегляне на кандидатурата.
(На 4 стр.)

СМЕТКИТЕ ЗА ТОКА - ПРОБЛЕМ И ЗА ПОТРЕ
БИТЕЛИТЕ, И ЗА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИТЕ

Президентите на Югославия и на Черна гора - Воислав Кощуница и Мило Джуканович и сръбският
премиер Зоран Джинджич имат различни мнения относно работата на Комисията за изработване на
Конституцията на бъдещата общност на Сърбия и Черна гора.
Кощуница настоява Конституцията да се изработи от Комисията, Джуканович смята, че наи-дооре
е за спорните ръпроси да се договорят правителствата на двете републики, докато Джинджич настоява възможно по-скоро да се намери компромис, за да не се отлага международната интеграция на
бъдещата общност.
СПИСАНИЕ "МОСТ” СЕ ПРЕДСТАВИ В СМОЛЯН

ОЩЕ ДЪЛГО ДА
ВИ ИМА

ШЕСТАТА КАМ
ПАНИЯ НА КГИ ОТ
НИШ СЕ ПРОВЕДЕ И
В ДИМИТРОВГРАД

"СЪРБИЯ
Е И
МОЯТА
КЪЩА
Шестата, последна кампания
на Комитета за гражданска ини
циатива (КГИ) от Ниш Сърбия
е и моята къща” това лято се про
веде в Димитровград и в още 18
градове в Южна и Източна Сърбия.
Активистите на КГИ се съоб
разиха с факта, че в Димитров
градска община но-голяма част
от населението е с български произход, така че положиха допъл
нителни'усилия кампанията в та
зи община да получи възможно
по-голямо значение. В този смисъл бс организирана трибуна, на
която говориха активистите на
КГЦ от Ниш: м-р Милорад Миленкович, професор във ФилолоБогдан
факултет,
гичсския
Джурович, социолог, и Вслибор
Псткович, главен и отговорен ре
дактор на Радио Ни1|^
(На 3 стр.)

ЕЛЕКТРИЧАРИТЕ
ИСКАТ, ХОРАТА
НЯМАТ ПАРИ
* Хората дължат за ток около 37 милиона динара. Елек
троразпределителното все по-трудно поддържа електромрежата.

Домакинствата в Босилегардска община и Електроразпреде
лителното от Лесковац, което поддържа електромрежата В
общината и на което се плаща за изразходвания ток, са изправени
пред проблеми. Докато Електроразпределение изисква хората да
издължат сравнително високите си сметки за ток и за останалите
задължения, конто се плащат заедно с него, потребителите не са в
това, така че лихвите постоянно
състояние да направят
увеличават дълговете им. От друга страна, електромонтьорите все
по-трудно поддържат мрежата в селата и селяните са често без
ток.
(На 5 стр.)
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РАЗГОВОР СЪС
ЗДЕНКА ТОДОРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ХЕЛЗИНКСКИЯ
КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА
НА БЪЛГАРИТЕ В
ЮГОСЛАВИЯ

•

■

’>

СРАМНО Е ЧОВЕК
ДА СЕ
КР л I
а
■■■

■■ ■ Ж

СЪСЕДИТЕ
_г 10
I

СФОР ОТНОВО ТЪРСИ
РАДОВАН КАРАДЖИЧ

НОВА
ОБСАДА
НА
ЧЕЛЕБИЧИ
Снлнтс на СФОР в Босна и Херцеговнна отново започнаха акция по
издирването на бившия лидер на бос
ненските сърби Радован Караджич. С
около 70 бронетранспортьора и други
военни возила па СФОР са блокирали
селата на изток от град Сърбине но
протежение на границата с Черна гора,
а селището Чслсбичн е в истинска об
сада от въоръжени войници и военни
возила на Западния алианс.
Хеликоптери патрулират в южната
част на Република Сръбска във връзка
с получената информация за съществу
ването на мрежа, която поддържала
Караджич. Данните били достатъчно
сериозни, за да бъдат ангажирани
допълнителни подкрепления.
По думите на Драго Вукович, съвет
ник на президента на Република
Сръбска Мирко Шарович, в сряда преди
пладне командващият силите на СФОР
в БнХ, американският генерал Джин
Снлвестър осведомил президента, че
около Сърбине се провежда голямо
учение на стабилизационните сили от
Западния алианс.

БАЛКАНИТЕ С] СВЕТЬТ
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Петко Драганов и Миха са Цплмср
Расул Лл-Луади, но негова молба. По Джоунс обсъдиха въпросите около ус
време на срещата посланик Ал-Ауади
тановяването и функционирането па
връчи на министър Соломон Паси
МИС и подготвяната обща позиция на
неговата
страна.
покана да посети
ЕС но възможното сключване на двус
Поканата е приета с удоволствие,
Българите са най-застрашсната от съобщиха о г дирекция ” Информация и транни споразумения, съгласно предви
изчезване нации на стария континент, връзки с обществеността” при Минис- дените от чл. 98 ал-2 от Римския статут
възможности за това . Разменени бяха
обяви статистическата служба на Ев- терството на в'вишните работи.
мнения и идеи, уговорено бе консултаросъюза - ” Евростат”.
циитс да продължат.
ЗАМЕСТНИК-МИН
През 2000 г. населението в България
България е изразила желанието си
е намаляло с рекордните 2,7% или с 44
ИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ да участва в подготовката на общата
200 души. В същото време в страните от
позиция на страните-членки на ЕвронеРАБОТИ ПЕТКО ДРА
ЕС се е увеличило с 1,5 милиона души.
йскня съюз. Консултациите с Кралство
Основната причина за стопяването на
ГАНОВ В КОПЕНХАГЕН
Дания, председателстващо ЕС, и с друбългарите била отрицателната мнграгитс стра!Ш^лш1Ь101^с^ължават.
КОНСУЛТАЦИИ ПО
ция. Срсднпта продължителност на живота в ЕС при жените е била 81,4 го
МЕЖДУНАРОДНИЯ
ЮГОСЛАВСКАТА ГРА
дини, при мъжете 75,3. В България тя е
съответно 75 и 68 години.
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
НИЦА НЕДАЛЕЧ ОТ

БЪЛГАРИТЕ
НАМАЛЯВАТ
РЕКОРДНО

СОЛОМОН ПАСИ
РАЗГОВАРЯЛ С
ЛИБИЙСКИЯ СИ
КОЛЕГА
В сряда българският външен миннстър Соломон Паси проведе телефо
нен разговор с либийския си колега Абдул Рахман Шалкам. Двамата министри
разговаряха но въпроси на двустранни
те отношения и обсъдиха сътрудничес
твото между двете страни в икономи
ческата област. Дискутирана беше и
предстоящата размяна на визити
между делегации на България и Либия.

МИНИСТЪР ПАСИ ЩЕ
ПОСЕТИ КУВЕЙТ
на
министър
Българският
външните работи Соломон Паси прие
извънредния и пълномощен посланик
на Кувейт в България Мохамад Абдул

В сряда българският заместник-ми
ВИДИН
мистър на външните работи Петко
Драганов се срещна в Копенхаген с датПОЛИЦАИ
ския си колега Михаел Цилмер ДжоуЗАДЪРЖАХА
ГРУПА
нс, замсстиик-държавен секретар и политичсски директор на датското минис
ОТ 24 ЧУЖДЕНЦИ
терство на външните работи. Цел на
Видинските гранични полицаи за
срещата бяха проведените двустранни
консултации но Международния нака държаха в сряда група от 24 чужденци,
зателен съд (МИС) между България и насочили се към българо-югославска
Датското председателство на Европей- та граница, съобщи БНР. На около 200
метра от пътя Видин-Раковнца са заския съюз.
държани 24 афганистанци. Един от тях
имал карта от Агенцията за бежанците,
Нямало да има последствия за
другите са с покапи за интервю.
България, ако не подпише
Всички задържани афганистанци са
двустранното споразумение със
мъже на възраст между 22 и 48 години.
САЩ за даване на имунитет на
От началото на годината служитеамерикански граждани пред
лите от регионалния граничен сектор
Международния наказателен
във Видин са предотвратили нелегал
съд. Това е заявил в Хасково
ното преминаване на границите на
посланикът на САЩ в България
България на 456 чужди граждани.
Джеймс Пердю.
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ИЗЛОЖБА НА НИШКИЯ
ГРАФИЧЕН КРЪГ
На 19 юли вечерта в престижната софийска
галерия АСТРИ” беше открита изложба на графиците от неформалната организация ” Нишки
графнчен кръг”. Пред голям брой художници,
журналисти и цепптеди на изобразителното из
куство изложбата откри художникът Петър Огнянович. Във вдъхновеното си слово той изтъкна
своето лично и удовлетворението на колегите си
от възможността тези творци да бъдат предста-

Лмяна Шакан с Д. Рангелов пред галерия
"Астри'

вени в столицата на България и желанието си
чрез галерия Астри” да поддържат сътрудничество с българските творци и българската публика.
Изложбата почете с присъствието си и г-жа
Дияна Шакан, аташе по културата към посолството на СР Югославия в Р. България.
Ето какви впечатления от изложбата сподели
изкуствоведката от София Марияна Аврамова:
- Представените автори имат разнообразни художсствени търсения, като сред тях има носители
па национални и международни награди и гра
фици, конто скоро са започнали творческия си
път. Безспорно е признанието в българските сре
ди на проф. В. Кръстич, носител на първа награда
от изминалото издание на Варненското графично
бнсналс.
Настоящите творби не са тематично обвърза
ни, представляват различни но формат графични
листове с различна жанрова насоченост. Техни
ките се движат в рамките на акватинта, ссриграфйя, литография, ситопсчат, питал но. Стиловите
похвати последоватлено преминават през класи
ческата преработка на формата, нов реализъм,
абстрактен експресионизъм, гротесков напвизъм
и се стигна до решения, нсподаващн се на ус
тановена терминология.
Инициаторът на изложбата, нашият художник
Бранко Николов, живият мост между нишките и
софийски художници, каза за изложбата:
- Настоящата изложба се вписва в общия кон
текст от вече организирани събития - ежегодните
нишки изложби на графика малък формат, конто
имат амбицията да прераснат в общобалканскн”.
От името на издателство ” Братство” култур
ното събитие приветства Денко Рангелов.
Изложбата па нишките графици предизвика
голям интерес сред ценителите на изобразител
ното изкуство в София.
Д. Рангелов (Снимки Йован Шурдилович)

Публикшпа с интерес разгледа експозицията
Експозицията в София сключва различни поколения
автори: Ана Радичевич, Биляна Вукович, Боян
Оташевич, Бранко Николов, Велизар Кръстич, Весна
Павлович, Деян Стоянович, Драган Цоха, Ивана
Станкович, Ирена Пейчич, Любиша Бъркович, Милена
Максимович, Миодраг Анджелкович, Петър Огнянович,
Славолюб Станкович и Слободан Радойкович.

Бранко Николов дава. интервю за една от столичните
телевизии
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ЗА ДЪРЖАВАТА ДА РЕШАТ
ПРАВИТЕЛСТВАТА ИЛИ
КОМИСИЯТА
^ (От 1 стр.)

Югославският президент прецени, че би било
пагубно ” някой ДРУГ Да поеме работите” на
съюзния и републиканските парламенти, въпреки
1е омисията не успя да изработи общо предложение на Конституцията.
- Подписалите Белградското споразумение могат
и тря ва да се ангажират и да си кажат мнението, за
да се спазва Споразумението, но окончателната отт
говорност е на Комисията. Иначе би се стигнало до
там, че подписалите споразумението да подкрепят
октроирана конституция, която да не отразява
волята на народа. Хората в Комисията отразяват
тази воля, каза^ Кощуница. Той изрази уверението
си, че въпреки ”партийно-изборните игри”, Комисията ще изработи текст, който да е приемлив за
всички.
- Няма място за колебания какво трябва да е
съдържанието на Конституцията, особено когато
става дума за политическите институции, каза
Кощуница и добави, че някои се опитват да оспорват
прецизните разпоредби в Споразумението.
Като пример за това югопрезидентът посочи, че
в Споразумението ”е казано ясно, че тя е супериорна по отношение на конституциите на Сърбия
и на Черна гора и поради това е необходимо до края
на годината републиканските конституции да се
съгласуват с нея.
-Ние просто не можем да вървим към международната общност с нещо, което не е държава. Ще
бъдем оспорвани още от садюто начало. Никой няма
да рискува политически и икономически отношения
с нещо, което не е държава и няма делова способ
ност - смята Кощуница.
Черногорският президент Джуканович предложи
разногласията при тълкуването на Споразумението
да бъдат решени от представители на републиканските правителства, какъвто беше случаят при формулирането на икономическите отношения в

СЪРБИЯ Е И
МОЯТА КЪЩА"
(От 1 стр.)

Както и досега, координатор на тази кампания в
Димитровград бе неправителствената организация ” Балкан
клуб”, чийто председател, независимият журналист Предраг Димитров, също говори на трибуната.
По случай кампанията ” Сърбия е и моята къща” КГИ
излезе със съобщение, в което се казва:
” Основната цел на кампанията, която провежда Коми
тетът за гражданска инициатива (КГИ) от Ниш в сътруд
ничество с местни координатори в 19 градове в Южна и
Източна Сърбия, е да афирмира междустническата толер
антност. Кампанията също така се стреми към запазване и
развитие на националния идентитет, културата и езика на
отделните национални общности в Сърбия, както и към
утвърждаването на онези стойности, които са предпоставка
за създаване на гражданско общество. Една от тези основни
стойости е същинска (а не формално юридическа) - равноправието на всички граждани, без оглед на етническата им
принадлежност.
Проблемите, свързани с междуетническите отношения,
измъчват много страни, дори и цялата международна об
щност. Ненавременното и погрешно решаване на етнически
напрегнатите отношения в бившата СФРЮ доведе до голям
брой жертви, до икономическа, политическа, общосоциална
разруха на всичките нейни републики. Заради това трябва
да се натоварим със задачата да търсим модалитети, с които
на всеки гражданин ще се даде възможност да запази и
развива събствения си национален идентитет, своята кул
тура, вяра и език.
Същевременно трябва да се възпират и процесите, които
нарушават стабилността на обществото или пък зас
трашават суверенитета и интегритета на държавата.
Новият Закон за защита правата и свободите на национал
ните малцинства е солидна основа за изграждане на междуетиичсска толерантност, но това, разбира се, не е доста
тъчно.
Ако въпреки всичко не е възможно пълното елимини
ране на етнически изострените настроения, с навременни
акции и с образователни кампании е възможно тези нас
троения да се сведат до онази степен, която няма да доведе
до подялбн и стълкновения”.

общността.
- Ако това е невъзможно поради политическите
Делби в Сърбия, петимата подпненицн на БелграДското споразумение трябва да делегират по един
свой експерт по конституционно-правни въпроси,
Те биха се занимавали с въпросите, нерешени от
Комисията - каза Джуканович.
Той изрази надеждата си, че експертите ще могат
Да премахнат несъгласията за десетина дни, след
което текстът на Конституцията би се върнал на
Комисията за гласуване и евентуално доизглаждане.
Според Джуканович общата държава не трябва да
има св«я територия, собствено имущество и базни
приходи, защото Сърбия и Черна гора са две държави, които под натиска на вътрешното и международно обществено мнение искат да дадат шанс на
общността през следващите три години.
Джинджич заяви, че до края^на годината Сърбия
и Черна гора трябва да имат действащи институции
на общността, понеже в противен случай ще бъде
застрашено интегрирането ни в Европа. Той смята,
че според Белградското споразмсние бъдещата об
щност е нещо. междинно между федерация и кон
федерация и е въпрос на ” политически усет къде и
как Ще се Дефинира средата”,
Той прецени, че Сърбия не може да финансира
съюзната администрация, в която има хора, които
не са избрани на общите избори на територията на
Републиката,
- Фактът, че не е намерено решение, не означава,
че то ,,е е възможно. Аз мисля, че ще намерим так
ова решение и то се състои в това държавата да има
функции, необходими за извършаване на работите
във връзка с европейската ни интеграция, като иоголямата част от тях са изведени от компетенцията
,,а републиките и ще бъдат нод контрол на репуоликанските парламенти, смята сръоският премиер
Зоран Джинджич.

Б. Д.

РАЗГОВОР СЪС ЗДЕНКА ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЕЛЗИНКСКИЯ
ай
КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

СРАМНО Е ЧОВЕК ДА СЕ
ПРЕКРЪСТИ!
* Т—жо Тодорова, как ще
коментирате факта, не
няколко месеца след преброява
нето все още не се оповестява ~публично броят на българите
в Сърбия ?
— Както е известно, Съюзният
статистически институт, под чиято егида се проведе преброяване
то, все още мълчи за резултатите,
свързани с националния състав на
населението в Сърбия. До моме
нта са оповестени само резултатите за броя на населението, домакинствата и добитъка. От тях
научихме, че броят на населе
нието в общините с етнически
българи е намалял. Обаче поради
допуснатите нарушения в процеса
няколко
преброяването,
на
неправителствени организации в
Сърбия, сред които сме и ние, се
обърнаха към Конституционния
съд на СРЮ с питане за закон
ността на преброяването, което
се проведе само в Сърбия и по
време на което бяха допуснати
груби нарушения и пропуски.
1 * За какви нарушения и
| пропуски всъщност става

I дума?
- Нашето питане към Консти
туционния съд е свързано с едноезичното (само на сръбски
език) отпечатване
на
фор
мулярите, което е в противоречие
с Конституциите на Сърбия и

СРЮ, със Закона за национални
те малцинства и редица между
народни документи. От отговора
на Конституционния съд ще зав
исят много неща. Ние мислим да
оспорваме - отново пред Консти
туционния съд, отговора на Ста
тистическия институт, в който се
казва, че формулярите в районите с българско население са били
само на сръбски език, защото ние
сме били ”малко малцинство”.
Къде съществува подобно нещо да се делят малцинствата на
малки и големи! Така че резултатите от преброяването, свързани
с националния състав на насе
лението, могат да се окажат доста
спорни. Сигурна съм, че ще ги
оспорят и други неправителстве
ни и граждански организации. От
там и мълчанието ца Статистическия институт.
1 * Според Вас колко българи
I живеят в люмеита в
1 страната ни?
- Много ми е трудно да кажа
колко сме в, момента. Преди 80
години сме били 120 хиляди. През
1961 г. бяхме 62 624, докато 30
години по-късно намаляхме с 40
000. Това е невъзможно. Според
някои изчисления, ние не сме номалко от 60 000. Броят на българите намалява между другото и
поради това, че някои наши съ-

ПРЕДРАГ ДИМИТРОВ:

МАЛКО МИ Е
- НЕРАЗБИРАЕМО

Човек със самочувствие
никога няма да се
прекръсти и няма да
допусне зад гърба му да се
подсмиват близките му и
онези хора, пред които
иска да се представи,
както се казва, за по-голям
католик от папата. Бих се
радвала, ако занапред
има все по-малко такива
случаи, а все повече хора
със самочувствие, казва
председателката на ХК за
българите в СРЮ.

народници са се прекръстили със
сръбски имена или са пожелали
да се декларират като югославяни”.
* Какво е менението Ви за
онези българи, които в края на
фамилното си име са добавили
окончанието "ич" ?
- Крайно отрицателно!
Госпожо Тодорова, срамно ли
е: човек да се нарече българин ?
- Срамно е човек да се прекръ
сти! А да се наречеш българин,
или това, което си но национален
произод, аз вънриемам като нещо
съвсем нормално. Никога не съм
изпнгвала чувство за малоцен
Ь
ност за това, че съм българка.
■;
!
Разговора води: Б. Димитров

Предраг Димитров
Отправихме въпроса защо още не се публикуват
сведения ва националния съ«тав на населението в Димихровградско и към лидера па
местната неправителствена
организация ” Балкан клуб”
Предраг Димитров:
”Доколкото съм запоз-

9 0 0

нат, сподели той нред ” Брат
ство”, крайният срок за пуб
ликуване на сведенията от
преброяването е краят на ок
томври 2002 г. Очаквам този
срок да бъде спазен.
Не мога обаче да не кажа,
че малко ми е неразбираемо
защо в средите в Южна
Сърбия националният със
тав на населението вече се
знае, докато в другите среди
в Сърбия все още не е из
вестен.
Лично аз очаквам сведе
нията от преброяването да
покажат, че на територията
на Цприбродска община ок
оло 90 па сто от населението
е с български произход. Спо
ред мен това би било съвсем
реално.”
На въпроса колко бълга
ри живеят в страната ни, Ди
митров отговори:
” Много трудно е да се
прецени, но мисля, че между
50 и 60 хиляди човека в
СТраната ни са с български
произход. Друг е въпросът
далн вс11.1Кн те се декларират
като българи или не.
Б. Д.

16 август 2002 г.
ОБЩЕСТВО Щ
о ШшШ
500 ДНИ ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА
СЪРБИЯ
ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ
■

%

(От 1 СТр.)

До 8 септември ще бъдат обнародвани броят и
мястото па избирателните пунктове, Както
избирателна
в
Републиканската
посочват
комисия (РИК) орпеитациопио те ще бъдат окОЛО 9 хиляди. Десет дни след това ще бъдат основани избирателните отбори и ще бъдат назначени
техните членове и председатели.
Избирателните бюлетини ще бъдат печатани
след уточняването на кандидатската листа, което
ще рече след 13 септември, а до 23 септември
избирателите ще бъдат осведомени на домашния
си адрес за това къде и кога ще се проведе гласу
ването (29 септември). Изборните материали ще
бъдат доставени па избирателните отбори три
дни преди гласуването - 26 септември. Както
обикновено, избирателните пунктове ще бъдат
отворени в седем, а ще се затворят в 20 часа.
Резултатите от гласуването ще се уточняват
веднага след затварянето на избирателните пунк
тове и данните за това ще бъдат изпратени в РИК
най-късно до 14 часа следващия ден. Ренубликанската избирателна комисия ще утвърди
окончателните резултати от гласуването и е
длъжна да ги обнародва най-късно до 3 октомври.
Това е и последната дата, когато те трябва да
държавния вестник
бъдат публикувани
(” Службенн гласипк РС”).
След това РИК дава удостоверение за избира
нето на президент и докладва на Парламента за
резултатите от гласуването.
Иначе оплаквания за нередности във връзка е
изборите се внасят 24 часа -след направения
пропуск, който се обжалва пред РИК.

СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ
НА ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯ

трудно

до

ПОБЕДАТА
Ако пито един от кандидат-президентите в
първия кръг не спечели необходимия брой гласовс, което означава новече от половината от
вписаните гласоподаватели в Сърбия, гласува
нето се повтаря в срок ог 15 дни.
Това предвижда Законът за избиране на през
идент па Сърбия, което означава, че президент
ските избори могат да бъдат повторени на 13 окгомврн.
В повторното гласуване според Закона могат
участват най-малко двама кандидати,
получили най-много гласове в първия кръг или
повече от двама кандидати, конто в първия кръг
са получили еднакъв и същевременно най-голям
брой гласове.
При повторно гласуване президент ще бъде
онзи кандидат, който получи най-много гласове.
Условие за това е във втория кръг да гласуват
повече от половината от общия брой избиратели
в Сърбия.
При случай, че пито един от кандидатите не
получи необходимия брой гласове и във втория
кръг, цялата изборна процедура се повтаря.

МИХАИЛ ИВАНОВ, ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ
ДОС:

СГЦ НЯМА КАДРИ,
СПОСОБНОСТИ И УСЕТ ДА
РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ
"Ще се наложи да бъдат проведени извънредни местни избори поради простата
причина, че е приет нов Закон за изборите, а това налага пропорционална изборна
система, която е по-справедлива от досегашната мажоритарна", сподели пред нашия
вестник един от лидерите на димитровградския ДОС м-р Михаил Иванов.

В разговор за ” Братство”
бившият председател на мест
ното правителство остро разк
ритикува
управляващата
в
общината ни партия, като каза,
че тя няма пито кадри, пито
способности, пито пък усет за
решаване на проблемите.
”3а сравнително кратък пе
риод от време, през които
имаше управленска роля в
общината, местният ДОС стори
много. Това обаче не беше
правилно оценено от жителите
на общината ни, които очакваха
много повече, понеже и нуждите
бяха големи.
По-голяма част от нзби-

рателнте в общината ни не
проявиха
разбиране.
ДОС
трябваше неминуемо да спечели
изборите, тъй като това щеше
да представлява благоденствие
за днмитровградчани. Не беше
целесъобразно тук да победи
друга опция, а на републиканско
равнище па власт е ДОС”, кате
горичен бе м-р Иванов.
” Аз нямам нищо против шгго
една политическа група, добави
топ, но народът все пак трябва
да държи сметка за това дали ще
гласува за хора, които работят
като миньори, или пък за хора,
кон го фактически са гробари на
мсропрпити51та, които имат за

МИЛОШЕВИЧ ПАК
ПОДАРЯВА СПС
Председателят на едно от двете крила на Социалистическата
партия на Сърбия Бранпслав Ивковпч разкритикува Слободан
Милошсвич заради предложението му опозицията да подкрепи
лидера на Сръоската радикална партия Воислав Шешсл като свой
кандидат на президентските избори в Сърбия, насрочени за 29
септември.
\
Наврсмето
Слободан Милошсвич подари Социал
истическата партия на Югославската левица, а сега заедно с ЮЛ
се опитва да подари СПС на СРС, пария, чиято програма няма
нищо общо с програмата на Социалистическата партия, каза Ивк
овпч.

цел да донриесат за напредъка
на средата ни. ДОС започна
много мероприятия, но всички
те след падането му от власт от
паднаха.”
Бившият ръководител на
димитровградското правител
ство изрази надежда, че мест
ният ДОС ще триумфира на
следващите извънредни избори,
които той оповести, а за
управляващата
партия
в
общината каза, че е дошла на
власт благодарение на интриги и
до ден днешен си служи с такива,
за да запази властта.
Б. Д.

СЪРБИЯ МОЖЕ ДА СЕ
ГОРДЕЕ С
НАПРАВЕНОТО

♦Приключи първият етап от превръщането на Сърбия в
модерна и стабилна държава * Следва етапът на ик
ономическите и социалните реформи

Сръбският премиер Зоран Джипджич отбеляза 500-те дни от
работата на своя кабинет. В реч по телевизията премиер Ь(
Джипджич но повод 500-те дни от работата на оглавяваното от
него правителство заяви, че ” неговият кабинет И Сърбия могат да
се гордеят е направеното до момента”.
Премиерът добави, че е приключил първият етап от
превръщането на Сърбия в модерна и стабилна държава, чийто
приоритети са да се завърне в европейската общност, да оьдаг
преструктурирани д ържавните инстистуции и да се решат наннажнитс социални проблеми. Следва вторият етап, в които ще
бъдат завършени икономическите и социалните реформи и които
може да продължи е години.
- Пашите най-добри дни тепърва ще дойдат, изтъкна премиерът
на Сърбия Зоран Джипджич, като призна, че животът в Сърбия
вее още е труден.

ОЧАКВА СЕ НОВ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРА
НЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

ВСИЧКО НА БЯЛО
ВИДЕЛО
* Ще се забрани получаването помощ от чужденци,
неправителствени организации, анонимни донори и ло
биране

Поради все по-честите слухове, че мръсни пари пълнят касите
на политическите партии, Съветът за борба срещу корупцията
към Правителството на Сърбия предложи освен вътрешния строг
контрол да има и ревизори от чужбина.
Когато депутатите в републиканския парламент гласуват Зак
оните за политическите партии, за финансирането на
политическите партии и за изборите обществеността винаги ще
има пълна информация за източниците на финансирането на
политическите партии в Сърбия, заяви депутатът Иван Аидрпч.
Информациите за финансирането на политическите партии ще
бъдат явни, ще се знае произходът на парите, които се внасят па
партийните банкови сметки, за да няма лобиране.
По думите на Андрнч в зависимост от броя на депутатите
държавата ще отпуска пари на политическите партии, които ще са
достатъчни главно за редовните месечни разноски на общинските
отбори.
Професор д-р Владимир Гоати, член на Съвета за борба срещу
корупцията, който участва и в изработването на законопроекта за
финансиране на политическите партии, предупреждава, че на
всяка цена трябва да осуети влиянието на икономически силните
в политическата сфера. По неговите думи никога не се знае какво
ще искат партийните донори от тях след като вземат властта.
С проектозакона изрично се забранява получаването на финан
сова помощ от чуждестранни юридически и физически лица и от
неправителствени организации на чужди държави, от между
народни организации, анонимни донори, явни предприятия и ипстрнгуции, казина и други фирми, който разиграват лотарии и
различни хазартни игри.
Освен високите глоби за неспазването му, авторите на законо
проекта предлагат и обнародване на финансовия баланс на всички
политически партии, дори и международни ревизори.

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
СКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ШЕШЕЛ В
БОСИЛЕГРАД
По време ма предизборната кампания за президент на Сърбия,
претендентът за тоя пост и лидер на Сръбската радикална партия
д-р Воислав Шешсл ще посети на 4 септември Босилеград, оп
овести Иван Алексов, председател на ОО на СРС.
Босилеград е сред множеството места и градове, включени в
плановете на изборния щаб на радикалите, които Шешсл е
запланувал да посети. Подробности все още не са известни, но,
както подчертава Алексов, водачът на радикалите ще има разго
вори с граждани, ще гостува па Радио Босилеград, а се очаква да
оъде организирана и пресконференция.
В.Б.

16 август 2002 г.

БИЗНЕС 0? ИКОНОМИКА

ИВИЦА ВЕЛИЧКОВ, ДИРЕКТОР НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО
КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ИМАМЕ ГОЛЕМИ
ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Пред"Н^;^

(От 1 стр.)

явното
ничния

Това бе повод да. попитаме директора на ” Комуналац Ивица Величков как приходите от таксата ще повлияят върху заплатите на работниците:
’ Благодарение па приходите оттаксата запла11,14 на работещите във фирмата пи занапред би
трябвало да се изплащат редовно. ” Комуналац”
дължи на работниците си няколко заплати. Надяваме се, че до края на тази година темпото на
изплащането ще се нормализира напълно”, оповести Величков.
*
^ъв връзка с размера на заплатите той съоб
щи, че за димитровградските условия те ще бъдат
солидни и добави:
В никакъв случай не може да се очаква заплатите да оъдат като онези, изплатени за декември
м.г., понеже финансовите задължения на ” Кому
налац” междувременно нараснаха”. ,
На въпроса за какви финансови задължения
става дума, ръководителят на димитровградския
” Комуналац” отговори:
” Става дума за задължения от миналия период. Така например ” Комуналац” трябва да от
дели около 12 милиона динара, за да плати данъка
върху добавената стойност (ДДС) на корпораци
ите. Всеки месец трябва да се изплащат и аконтации за този данък на стойност около милион
динара. ” Комуналац” има финансови'задълже
ния и във връзка с инвестициите, които е започ
нал. За започнатия да се строи дълбок бунар в
село Лукавица например на строителите трябва

постоянни длъжници
да се дадат още около 600 хиляди динара. Задъл
жения имаме и за други строителни дейности.”
Според Величков ганализите са показали, че
финансовите задължения на ” Комуналац” след
края на първите 6 месеца на тази година възлизат
на около 38 милиона динара.
Попитахме и дали ръководството на ” Кому
налац” ще настоява за повишаване размера на
таксата за комуналното поддържане на гранич
ния преход (то сега възлиза на 600 динара) и Ве
личков отговори:
” С такса от 600 динара ” Комуналац” ще ра
боти горе-долу нормално. Ние обаче ще бъдем
принудени да отделяме почти 90 на сто от при
ходите от таксата за изплащане на дълговете
(предимно към държавата), конто се натрупаха,
защото през миналия период ” Комуналац” беше
зле във финансово отношение. След време ние
най-вероятно ще настояваме за повишаване раз
мера на таксата. Това ще стане съвместно с ръко
водството на общината, която е и основател на
нашето предприятие.”
За нашия вестник Величков оповести, че в
"Комуналац” предстои реорганизация на рабо
тите. Според директора всеки работник в пред
приятието би трябвало да бъде максимално ан
гажиран. Ако поради несъответствието между
броя на работниците и обема на работите това не
стане, не е изключено да се изготви програма за
излишната работна ръка.
Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЧАСТНИЦИТЕ НЕ ИСКАТ
СДРУЖЕНИЕ
Почти всички от над 300 частници в Босиле
градска община, голяма част от които сс заннмават с търговия, се оплакват, че им е тежко и
имат сериозни проблеми в работата си, но повечето от тях не се интересуват от формирането на собствено сдружение, което да им оказ
ва необходимата помощ за подобряване условията за работа. В Изпълнителния отбор на
ОС, който, заедно с Регионалната стопанска
камара в Лесковац, започна инициатива за съз
даване на сдружение, не могат да разберат заща
частниците бойкотират създаването му. Въп
росът е още по-болезнен като се има предвид,
че на първото събрание миналия месец дойдоха
само трима частници, а на второто - пито един!
Целта на Стопанската камара и на местното
самоуправление е посредством сдружението да
се подобряват условията за работа на част
ниците. Узнаваме, че камарата била готова и
технически да обзаведе офиса на бъдещото сдружение.
Трудно е да сс даде отговор на въпроса защо
частниците не желаят това сдружение. Някои
от тях казват, че такова трябва да има, други, че

им е добре и без него, трети смятат, че всичко
ще се провали, както преди шест години. Тогава
собствениците на магазини се оплакваха от не
лоялната конкуренция на черноборсаджии от
България, които продавали стоки по улиците
на Босилеград и по селата. Въпреки всички
усилия, те успяха да създадат сдружение.
Частниците и сега недоволстват от ” битака”
и конкуренцията, която идва от черноборсаджиите. По-осведомените в тази област каз
ват, че мнозина и не вдигат много шум, понеже
и в техни магазини се продавали стоки без необ
ходимите документи, т.е. че и те се занимавали
със сива икономика. Това е, казва един търговец, в чийто магазин ” няма черни стоки ,
основната причина и за бойкотирането на сд
ружението.
В общинското управление в Босилеград уве
ряват, че след годишните отпуски отново ще
подемат инициатива за създаване на сдружение.
Може би третият път ще имат късме^.
В.Б.

В МАГАЗИНИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ВМЕСТО МОНЕТИ - ДЪВКИ!
Или в централната банка на страната наистина
няма метални монети, или пък в Босилеград и
селата наистина има прекалено много дтщкщ.^
Търговците в общината казват, че отговорът^оил
в първата част на въпроса, а клиенти 1
р
гат, че била вярна втората.
про.
Малко са магазините в общината, в
‘
давачите ще ви върнат рестото вмонс гии не казват, че нямат дребни ,
дъвки. Ако евентуално възразите, ще
,,’
че ” никъде не могат да се намерят дребв“ '
’
Затова хората имали вкъщи цели куп

ЕЛЕКТРИЧАРИТЕ
ИСКАТ, ХОРАТА
НЯМАТ ПАРИ

По-добре осведомените в търговията казват,
дъвките били ” оседлан кон за яздене” на
от тази малка жилава смес за
^ имяли голяма печалба. Колко са
А
^
печалбата
е
въпрос,
който
допълнително трябвп да сс уточнява. Той обаче
пе може да се реши, докато не се отговори на
0с110ПНИя - дали дъвките са набавени легално или
11а чср11а борса от България?
че

В.Б.

Домакинствата в Босилеградска община дължат за ток около
38 000 000 динара. Като се има предвид факта, че в общината има
над 4 хиляди потребители, представители на Електроразпреде
лителното казват, че тази сума била прекалено висока и изискват
длъжниците да платят сметките си.
- Това са прекалено големи дългове и затова апелирам към
длъжниците да издължат сумите си. В противен случай няма да
имаме средства за поддържане на електромрежата, а ще се наложи
и да ги изключим, предупреждава Стоил Венков, ръководител на
боснлеградския клон на лесковашкото Електроразпределенне.
Огромно мнозинство от хора в Босилеградско почувстваха на
собствения си гръб изявленията на политиците, че „електриче
ската енергия у нас все още е евтина” и едва ли някой ще ги убеди,
че „цената й трябва да достигне европейско ниво”. Винаги негоду
ват поради високите смекти, които им се връчват, но не са в
състояние да променят нещата. Възразяват пред гишетата на
клона, казват, че пестят тЪк, но сумите в сметките им винаги били
високи. Това обаче не е достатъчно, за да се отърват от дълга.
Напротив, лихвите увеличават дълговете им, така че постоянно
стават все по-големи длъжници. Проблемът едва ли ще може да
бъде решен и чрез клещите, с които често посягат електромон
тьорите.

ВЕНКОВ: 425 ДОМАКИНСТВА ЩЕ БЪДАТ
ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ МРЕЖАТА
В Босилеградска община, преди всичко в селата, постоянно
намалява броят на домакинствата, следователно постоянно се
увеличава броят на необитаемите къщи. Някои от хората са се
изселили, други са починали, но дълговете остават. Остават и
електромерите, които „създават нови дългове”.
- На територ ита на общината съществуват над 425 , както ние
ги наричаме, ” пасивни потребители”, които не живеят в къщите и
не харчат ток, но ни дължат 6 018 754 динара. Доколкото соб
ствениците на тези къщи, респективно техните наследници не
платят дълговете, тези обекти ще бъдат изключени от мрежата казва Венков.
По думите на шефа, изключването на тези къщи ще започне
тези дни, а ще приключи до края на идния месец. Възможно е,
пояснява той, до това да не се стигне при условие, че соб
ствениците и наследниците платят сметките.
Броят на „пасищните потребители” в общината е далече поголям от посочения, понеже в много къщи само от време на време
идват собствениците им или техни наследници. Харчат малко ток,
но затова пък са принудени да го плащат много скъпо.

МРЕЖАТА Е ЧЕСТО ПОВРЕДЕНА
В селата на общината, преди всичко в планинските, електро
мрежата често е повредена, което създава допълнителни гла
воболия на селяните. По.ореждат сС електроуреди, а когато няма
ток по няколко дни, се разлалят и хранителни стоки.
Босилеградскитс електромонтьори казват, че в това отношение
са изправени пред сериозни проблеми.
- Поради лошо време, повреди по мрежата, които съществуват
още от прокарването й, както .и стъблата на дървета, които допи
рат жиците, все но-трудно иодд'.ьржамс електромрежата - споделя
Венков. - В това отношение, продължава той, сериозни трудности
имаме, когато повредите са по отдалечени от пътищата линии,
което ий забавя да открием дефектите.
Стъблата на дърветата, които „прегръщат” мрежата, особено
нискотоковата, са сериозен нроблел! по време на силен вятър,
виелици, дъждове и големи снегове.
- Длъжни сме, не крие Венков, изцял’о да поддържаме мрежата,
което предполага да отстраняваме стгьблата. Обаче не сме в
състояние да правим това винаги, понеже на стотици километра тя
минава през гори или покрай дървета. Ще се стремим сами да
поддържаме високоволтовата мрежа, но ме сме в състояние да
направим същото и с нисковолтовата и змтова моля местните
общности да ни помогнат. Всъщност това е единствено ВЪЗможният начин да решим тоя наболял проблем
Шефът казва, че акцията, която планира да проведе със се
ляните, би могла да започне веднага, след като те ч-е съгласят. Дали
обаче ще се стигне до това е въпрос, на който в мчомента не може
да се отговори. Той е още по-неизвсстсн, като се има предвид
факта, че селяните са малки потребители на ток, сравнително
големи длъжници.
Когато става дума за отношенията между Електроразпределение и домакинствата в общината, остава въпросът дали те ще
могат да се нормализират скоро. Като сс има предвид увеличената
неотдавна цена на тока и на останалите съпътстващи задължения,
както и все ио-големият брой материално слаби семейства,
напълно е възможно дълговете да се увеличават все повече.
В.Б.

16 август 2002 г.

ОТ СЕЛО Щ ЗА СЕЛО

ОМ1

МНОГО СЕЛА В БОСИЛЕГРАДСКО СА БЕЗ
ТЕЛЕФОННИ ВРЪЗКИ

БРАКОНИЕРИ УНИЩОЖАВАТ РИБА ВЪВ ВОДИТЕ НА
БОСИЛЕГРАДСКО

ОС ДАВА НАГРАДА ЗА
ИНФОРМАЦИЯ
*Три хиляди динара ще получи оня,
ониерите да бъдат заловени и глобени

който даде информация и помогне брак-

нарушения, казва Миленов, като подчертава,
Бракоппсрп унищожават рибния фонд и ре
се постъпва с всички, които се ониките п и Лнсинското езеро. Ловейки риба с пе- че така ще
позволени средства, те замърсяват тукашните тат да бракописрстват.
Браконнерите излагат на риск и своя живот.
бистри води и по тоя начин забавят развитието
Преди няколко години при подобен случай едно
на туризма. Затова отборнпцитс на ОС сформи
В дружеството на рибараха комисия за запазване на рибата и на водите момче загина от ток.
този и подобни примери
в общината, като същевременно рошиха да да рито подчертават, че
ват по три хиляди динара награда па всеки, кон трябва да откажат онези, които възнамерява г
твърде опасен „рибото даде информация и помогне такъв „рибар” дя се занимават с този
лов”.
да бъде заловен и наказан.
За да изпълнят общинското решение, члеПредседателят на комисията Мило Миле
нов, конто е и огборннк па ОС, казва, че ри иовете на комисията ще контролират реките и
боловното дружество предприема мерки за Лнсинското езеро. Отборнпцитс смятат, че техобогатяването на реките с риба за нейното нитс усилня, както и паричната Награда, ще даопазване, но браконнерите провалят плановете дат резултат при опазването на рибното богат
им. Те ловят риба с непозволени средства, а ство. Същевременно се надяват, че богатите с
най-често, пояснява Миленов с гок И динамит. - риба води ще привличат вниманието и на ри
Неотдавна беше заловена група браконнери, бари от вътрешността, което е едно от усло
които ловели риба в Тлъминска река с помощта вията за развитието на ловния туризъм.
на динамит. „Рибарите” са заловени и срещу
В.Б.
тях е повдигнато обвинение при съдията за

В БОСИЛЕГРАДСКО

БОРОВИНКИТЕ МИНАХА, НА РЕД
СА ПАК ГЪБИТЕ
Неотдавна планините Бесна
кобила, Църноок, Мнлевска
планина, Бела вода и други ви
соки места в Босилеградска
община се оживиха. По тях се
бяха пръснали хора, които съ
бираха боровинки, за да припе
челят някои динар. В тази
верига
търговците
също
увеличиха своята печалба.
И едните, и другите са съг
ласни, че това лято боровинки с
имало повече, отколкото ми
налата година. Не са съгласни
със сегашната цена, понеже в
момента е тя далеч по-ниска от
всяка давана досега. Изкуп
ваните и прекупвачите плащат
от 22 до 30 динара за килограм,
но в повече от „ударните,, дни тя
беше 23 динара. На други места ка. Хората отново плъзнаха но
тази цена е била нсколкокок- синорите, но сега събират мана
ратно по-висока. Никой обаче тарки. Гъбарите казват, че дъж
не възразяваше явно, понеже довното време е благоприятно
опитни берачн с малки метални за гъбите и затова има много.
гребла са брали и по сто кило Но изкупната цена сега е съвсем
грама на ден. Колко тона са ниска. Докато през юни кило
изкупени, колко са (пре)прода грам сурови манатарки се про
дени от официалните търговци даваха за 50 - 70 динара, а в на
чалото на юли за 150, то сега
и прекупвачите, не е известно.
Треската, свързана с борови изкупваните дават само по 30!
нките, която продължи около Гъбарите, повече от които едва
две седмици, приключи преди ли имат друг по-значителен при
десетина дни. Вместо, нея за ход, не възразяват. Изкупвани
почна старата- гъбарската трес- те отново ги убеждават, че це

Цяла Гмрона е обхваната от проливни дъждове и
гърмотевмчни бури , конто нанесоха огромни щети ,
дори отп еха и човешки животи.
Преливните дъждове не отминаха и Днмнтровградска община. За щастие те не бяха толкова
силни , пито пък съпроводени от гърмотевични бури
11 1 Р^душки. Все пак в продължение на няколко дни
над,на толкова много дъжд, че сиря движението на
комбайните но нивите и прекъсна жетвата. Вече
узряла та пшеница се намокри от силния дъжд и па
много места зърното е толкова влажно, че дори е
почерняло . Ма много места от тежестта то се е стегиало и ако не се изсуши бързо, има опасност да нзгние. Специалистите вече прогнозират, че поради това

* Телефонните линии на повечето села са собственост на
местните общности, а парите от телефонните услуги взима Телеком * Очаква се наскоро монтьорите да вьзстановят всички дефектни линии, като занапред редов
но ще поддържат мрежата
Оспсн Райчиловци и Радичсвци, както и Горна Лисииа, Долна
Любата и Бистър, в които има нощи с по един телефон, много села
в Босилеградска община нямат телефонни връзки. В някои от тях
изобщо не са прокарани телефонни линии, други имат такива, но
Иазърпца и Ка
често дават дефекти. Някои линии като тези в
рамапица например от години не работят, а в Караманица тя е
прекъсната цели осем години. В такива случаи селяните^ са ирннудени да вървят пеша по десетина километра, за да се обадят но
телефона. Още по-зле става, когато им е необходима спешна ле
карска помощ или пък когато се наложи да извикат ветеринар.
Основният проблем за нефункционнрането на линиите е в това,
че отношенията между Телеком и местните оощности не са ре
гулирани, не са регулирани, така че се поставя въпросът чии
всъщност са телефонните линии и кой се грижи за тях. В
действителност те са собственост на местните общноеги, които
дават парите от телефонните услуги на Телеком, по взаи
моотношенията им все още не са уточнени докрай.
Председателят на ОС в Босилеград Владимир Захариев казва,
че заедно с представители на службата па Телеком от Враня са
подели инициатива за ремонт на повредените линии. Директорът
на тази служба Никола Алексич казва, че са готови да ремонтират
всички линии при условие, че ОС подсигури необходимите матери
али, включително стълбове и жици. Докато Захариев е сърдит, че
Телеком е продал часг от телефонните стълбове от линията през
Бесна кобила, която вече не функционира, вместо да ги използва
за ремонт на някои линии в Босилеградско, то Алексич твърди, че
те нямат такова задължение.
- И занапред сме готови да поддържаме технически всички
линии към селата в тази община, но не и да подсигуряваме жици и
стълбове, или пък да сечем клоните, които „задушават” линиите и
предизвикват повреди. Това не е наше задължение, а на местните
общности, казва Алексич.
Преди десетина дни директорът и председателят на ОС раз
говаряха в Босилеград и се опитаха да преодолеят недоразуме
нията. След разговорите Захариев заяви, че наскоро Телеком ще
започне да ремонтира прекъснатите линии към селата и занапред
редовно ще поддържа телефонните връзки.
В.Б.

ната на гъбите е спаднала и те
нямали сметка, така че на паз
ара „всичко продължава да е
нормално”.
Когато става дума за събира
нето па боровинките и гъбите,
кой знае за кой път възниква
въпросът каква полза има об
щината от това природно богат
ство? Нима търговците и какви
ли нс още прекупвачи могат да
купуват на ниска цена богат
ството й, а тя да не се грижи за
него!?
В.Б.

ПРОЛ ИВНИТЕ ДЪЖДОВЕ ПРЕКЪСНАХА
ЖЕТВАТА
* Намал ели добиви

НЕУРЕДЕНИТЕ
ОТНОШЕНИЯ
СЪЗДАВАТ
ПРОБЛЕМИ

добивите ще бъдат намалени до известна стенен. Доколкото времето не се подобри скоро , възможно е
комбайните да не могат изобщо да влязат в някои
ниви.
Както ни осведомиха в съответната общинска
служба, жетвата е завършена напълно в района на
Понишавието и частично в района нл Забърдието.
1ам, където е ожънито, добивите са добри и са около
ЗОО^сг от декар,
Проливните дъждове в моменти са от полза единствеио за царевицата, по не и за боба , тъй като там,
където не е обран, той се е стегнал и поради голямата
влага е започнал да никне отново. Така дъждът, колкото и да е полезен от една страна, толкова и вреден
понякога от друга.
А.Т.

В СЛУЖБАТА НА ДЕТСКАТА ЗАЩИТА В
БОСИЛЕГРАД

735 МОЛБИ ЗА
ДЕТСКИ НАДБАВКИ
Приключи срокът за подаването на молби за получаване на
детски надбавки за тази година.
В общинската служба за детска защита в Босилеград до края на
юли са подадени 735 молби за детски надбавки в съответствие с
новите изисквания от 1 юни тази година. Детски надбавки на
стойност 900 динара ще получават първите 4 деца от материално
слаби семейства, независимо от реда на раждането на децата,
Стойността на отделните надбавки ще се съгалсува с битовите
разноски, а условието е приходите на член о г домакинстовото да
нс надвишават 2 750 динара.
До този момент са изплатени детските надбавки за месец май, а
изплащането ще продължи след окончателните решения на ресор
ното републиканско министерство за тази година.
К. Велинова

От 1 август в
димитровградския Старчески
дом влизат в сила нови цени
за живеещите там стари
хора. Стая с едно легло сега струва 7 904 динара.
Независимите клиенти (тези, които сами се обслужват)
занапред ще плащат 6 578, полузависимите - 7466, а
зависимите (неподвижните) - 10 377.
В Старческия дом в момента има 91 човека. Капацитетът
на ведомството е 94 места.
Б. Д.

16 август 2002 г.
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ПРОСВЕТА

ДЕСЕТ ГОДИНИ ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР"

ОБЛАГОРОДЯВАЩО
ИЗКУСТВО
По традиция
1 до 10 август се СЪСТОЯХ пл'^01 ПОКаза 11 доказа> че за истин- хората”, през десетгодишното
” Погановсш!'манастир” "който Г.ДГ ДеЙСТВИТеЛ"° си съществувание стократно се
потвърди. Защото няма художвсяка година се провежда в дреИзказаната
впия Погановски
митрортрадскаоб^пТезде-' '
сГал^а™“^’^Ге
сетгодишння си период той пои г
ПЪРВИЯ плен®Р Подоби мащаб „а културно съб ' сняГ™ “““""Р* ЧС ~това
«я™ занапред ще хвърля
тие на републиканско равним! ;
междуГародГхапакте!Т 2, «зарявзща светлина върху чове111 художници
у«прт
ШКИЯ д^х’ ВЪ1>ХУ художници и
111 художници - участници от върху почитателите на нан-сганационалното малцинство, стра- рото човешко изкуство, каквото
и чужбина, пленерът е живописта, и ще облагородява

изразил възторга си от прелее-.те „а този край, от почти миетичното спокойствие „а мест„остта, от неповторимостта на
целия амбиент, който вдъхва
спокойствие и извисява духа.
Естествено огромна заслуга
за внушителното присъствие на

ШшшМ$0

ХУДОЖНИЦИ УЧАСТНИЦИ В ПЛЕНЕРА
ОТ ЧУЖБИНА
Иван Яхнаджиев, Николай Иванов, Долорес
Дилова, Маня Вапцарова, Ива Владимирова,
Йордан Маринов и Милена Станкова от България,
Чен ли Фан (Китай), Миленко Йович (Хърватия),
Ясна Чорович, (Англия), Ерика Мария Гутенсваген,
(Гърция).

ТАЗГОДИШНИ
УЧАСТНИЦИ В ПЛЕНЕРА
Деян Станкович (Лесковац), Йелица Ашанин (Ниш),
Дойчин Русев (София), Даяна Ванкорт, Ню Йорк
(САЩ), Апександар Сечански (Ниш), Петар Спасич,
(Лесковац), Майкъл Уотсън (Ланкесер, Англия),
Констатинос Бобос, Волос (Гърция), Мича Търнавац,
(Белград), Румен Лаптов (София).

художниците на пленера има и
организаторът - Центърът за
култура в Димитровград, респективно Градската галерия, както и помощта, оказана от Общинската скупщина и от Мннистерството на културата на Република Сърбия. В тези трудни дни
с общи усилия те създават материалните предпоставки за оргаипзиране на пленера. Съвсем
разбираема е и безценната помощ на Нишкия владика Госпо
дин Ириней, който с ежегодното
си присъствие или с послания
придава на Погановския пленер
онова възвишено чувство, което
грабва художниците още с иристигането им.
Градската галерия вече десет
го дини полага от своя страна ие-

имоверни усилия да привлече и
да доведе на'пленера световно
изявили се и признати художници, като непосредствено се
грижи за тяхното достойно посрещане и пребиваване. Този факт е важен, защото само добрата
организация може да привлече
най-добрите майстори на четката да отделят десет дни за творчеството в иначе най-изоставащата община в Републиката,
В съкровищницата на Градската галерия се съхраняват над
100 картини на художници - участници, тъй като всеки от тях
оставя по, една картина като
знак за участието си в пленера,
Стефан Николов

ДРУГИ ПИШАТ
"БЛИЦ" С УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУ

МШ1Й1

НАРОДНИЯ ПЛЕНЕР ПОГАНОВСКИ
МАНАСТИР 2002

ЧУЖДЕНЦИТЕ СЕ
ВДЯХНОВЯВАТ ОТ
НАШИТЕ ФРЕСКИ И
ИКОНИ
Живописци от САЩ, България, Гърция...

щшг : г '■" _ "■ _
®

* Майкъл Уотсън: Мои приятели, хървати в Англия, ме убедмха да дойда в Сърбия

икони. В това се уверих и сега. Тук наистина е прекрасно, спокойно, природата е
казаЙорк
тя безс
километра п^дГд^Гтр^Д сГо™ите ” п^ла^^Гдъл^Го "сщшГв Гк^оЗ^
-ф“ - Ни,
пата на
го в сянката на

участници в международния изобразителен пленер. живописци от схра„ата и от
Десетият пореден пленер събра 11 академи . -с
(остта
обкръжени от
чужбина. В прекрасния амбиент на манастира
ат Даяна Ванкорт от
тишина и истински покой, свои художествени Р
Гърция, Дойчин Русев и
САЩ, Майкъл Уотсън от Англия, Константи
екс
Сечански от Ниш, Деян
Румен Лаптев от България, Йелица Ашанин Белград и Мирослав
Филипович от
Мирослав Филипович
от
Стоянович от Лесковац, Ружица Митрович^т ьелгр^д ^ '
към д(шит.
Тръстеник. Организаторът на пленера,
, всячески се постара и тази
ровградския Център на културата
голям брой добри майстори на че™а'га' цосеТихме, някои току-що си бяха изпили
Когато през един слънчев предооед ■"
бяха поставил„ стативите си край
утринното кафе в близкия ресторант, а дру. и
лени от 8СИЧКИ „р-щи със
река Ерма, в манастиркия двор или около не‘ чатлепията си за вестник ” Блиц”,
зеленина, отзивчивите живописци споделят
бпаТство и услужливостта на
въодуш е в ени от гостоприемството на манастирското братство услу
ошлнизятооите.
н.„ йопк тук е пристигнала
По покана на организаторите, на свои^Раз“°
„а прелестите на този
Даяна Ванкорт. Първите два дни, “^^Х^шеетвува такова нещо.
край, невярвайки, че наистина на зсм‘‘°г
ПОКа..а на организаторите, след като
- В С'1 мбия съм за първи път и дойд
моите платна в Ню Йорк. Аз за
художникът Миодраг Мича Търчавяц ®В ЯТо„л с прекрасен момент да науча
първи яъ г участвам в пленер край ман
имам „,1ого „риятсли сърби. За
нещо за сръбския народ и за Югосла
,
известно, че в тях има прекрасни
православните черкви не зная много, само ми

пръв път съм в Сърбия и в Югославия. а\з имам приятели хървати в Англия, които
ме убедиха да дойда. За пръв път рисувам в манастир. За мен това е прекрасен опит.
Всичко тук е така спокойно и чаровно, хор ата са настроени приятелски, а колегите
ми - чудесни. Много от това искам да пресъ здам на платно. Макар че не зная много
за православието и за вероизповеданията, понеже не съм вярващ, но аз уважавам
всичко - казва Уотсън.
в работата на пленера участват и живописците Дойчин Русев и Румен Лаптев от
ствието си, че е в Сърбия.
- Аз се чувствам направо като у дома си, по!неж<е сръбският и гръцкият народ са
приятели, свързва ни православието и почти г ъжд ествената култура. Аз съм бил в
Хилеидар, но за мен това е ново познание, каза Боб,зс.
Един до друг са сложили стативите си и софии,скит е живописци. Русев казва,
първи път е тук и е очарован от атмосферата и споко иствието на духовния храм.
^ ^ живописците, манастирът е нещо наистина чудесно и едно от местата, в
които има много положителна енергия. Братств ото в манастира, начело с отец
Мардарий, ни прие радушно и ни помага във всич ко. Да ме„ мшшстирът иокол«остта му са голямо вдъхновение, казва Русев, ц колегата му Лаптев също^е
очарован. И той е за първи път в Поганово, макар че в Сър
ние чсст0 гн
- И организаторите, и братството в манастира ни прт
Д Р
питаме дали не им пречи нашето присъствие, но всичко'е наг-сд.^ е м^ного ш
да завършим работата си така, както сме я запланували, казг
3.' Панич

изкуство

НАУКА

ТЕХНОЛОГИЯ

ЧАРОДЕЯТ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО.....
Спомняла си много добре по какъв попод получих през ноември 1977 година
книгата на Николай Хайтов „Шумки от
габър". Топа стана чрез една обща поз
найница, гостуваща тогава в Югославия.
Поводът естествено беше да преведа по
собствен избор на сръбски език един от
прекрасните разкази на именития бьлгареки писател. Но това за съжаление не
стана, а причината беше политическа. Все
още се намират хора, които издигат ки
тайска стена между сърби и българи, два
съседни и братски народа, и мислят, че от
миналото може да се направи бъдеще. Не
е важно кой е виновен. Но да получиш
българска книга тогава беше истински
подвиг. Всъщност и днес не е по-лесно.
Прекрасната книга на Хайтов остана в
домашната ми библиотека като скъп
спомен от изминалите години. И тогава, и
днес пак възниква същата загадка: кой
разказ да бъде избран. Защото естествено
е да предпочетеш най-хубавия, за да можеш да представиш един писател на чи
тателска публика, която е малко оспедомена за него. Ако имаш бисерен горда н.
’
можеш ли да кажеш кой бисер е найхубавият? Можеш ли да кажеш кой разказ

против султанската пласт по време па пъ
рвото сръбско въстание, предвождано от
Караджордже Петрович. Или разказите за
борбите на българския народ против об
щите ни поробители. Може ли изобщо да
се говори за литературните достойнства
на такива скъпоценни камъчета като
одопа и другите", „Шумки от габър , „Дет
ските очи", „Шегата на пролетта', „Козият
рог" и Други, Те тябва да се прочетат и да

с най-хубавият в тази книга с чаровни
късчета, конто често приличат на есета?
На нейните страници шумят горите п Родопа, а чак оттам са идвали доброволци да

А.Т.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА В
БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ
ФОЛКЛОРИСТИ
УЧАСТВАТ В
"КЮСТЕНДИЛСКО
ЛЯТО'
В рамките на манифестацията "Кюстендилско лято"
фолклорният ансамбъл и членовете на музикалната
секция при босилеградския Център за култура ще гос
туват във вторник в Кюстендил.
Гостите ще се представят с народни танци и песни от
Босилеградско, а концертът.ще се състои на открито на
централния площад в Кюстендил. Преди концерта в 18
часа местно време в Килийното училище в Кюстендил
Центърът за култура ще открие изложба на няколко
художници-самодейци о г Босилеград. Това са двамата
вече известни в Босил.еградска община художнициаматьори Станислав Тодоров и Александър Захариев Казмпр, както и четир има ученици от босиле^?адската
гимназия. Изложбата в Кюстендил ще продължи до 30
август, когато приключва и "Кюстендилското лято".
Гостуването на босилеградския Център за култура в
Кюстендил ще се осъществи в рамките на културното
сътрудничество между Кюстендил и Босилеград.
К. Велинова

Екскурзия
до
Рилския I
манастир
Филиалът на КИЦ ” Ца
риброд” в Босилеград ще
организира през следваща
та седмица тридневна ек
скурзия до Рилския манас

му талант.
Човекът може да бъде и цар, и обикновен граждании, но и в двата случая те
се ценят не по жизнения им път, а по
делото, завещали на своя народ. Николай
Хайтов е заслужил да бъде тачен за литературното му дело. Поклон пред светлаТа памет на рзказвача - поет!

започне в четвъртък, когато се тръгва ог Босиле-

Д-р Джордже Игнятович

ПРОЖЕКЦИЯ НА
ДОКУМЕНТАЛНИЯ
ФИЛМ "ВИСОК'

Когато преди години група ентусиасти реши в Димит
ровград да бъде открита градска галер!ш, това бе направено, за
да се открие изложба на най-известния от плеядата димит
ровградски художници и живописци, Слободан
Сотиров.
Тогавашното откриване на изложбата и на самата Галерия, бе
невиждан до тогава спектакъл в културния живот на града. И
нсповторен до днес.
На 13 август т.г. художникът, чиито картини се намират при
любителите на изобразителното изкуство навред по света, уре
ди четвъртата си самостоятелна изложба в Градската галерия в
Димитровград. Ценителите на
творчеството на Слободан
Сотиров през следващите дни ще имат възможност да се любу
ват на най-новите му творби, които са 25 на брой. Пред около
стотина, както се изказа самият художник, истински царибродчани, изложбата откри Никола Денко в, бивш препода
вател по изобразително искуство . Да напомним, че поради
субективни причини нямаше възможност за изпращане на
покани, което сигурно е намалило броя на присъстващите на
откриването на изложбата.

КИЦ ЦАРИБРОД"
В БОСИЛЕГРАД

служат за размисъл.
Хайтов е поет на природата, на човешкото у човека. Като митологическия Аитей и той черпи сили от родната земя. По
топа прилича на Иво Андрич, но и на моя
съученик от Пиротската гимназия Слободан Джуиич, чиито съселяни отТемскаса
литературните герои на разказваческия

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕТВЪРТА
САМОСТОЯТЕЛНА
ИЗЛОЖБА НА
СОТИРОВ В
ДИМИТРОВГРАД
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Организирана от местната
природозащитна организация
"Натура бал каниха", в Дпмитропград преди броени дни
се проведе проежекц ия на
документалния филм "Висок”,
автор на който е Владимир Манич, просветен работник от
Ниш, чисто потекло е от село
Изатопци.
Поради дъжда, филмът не
беше прожектиран в двора на
Народната библиотека, както
бе предвидено, а в хола на биб
лиотеката. Присъстваха около
40 любители на документални
филми, сред които, разбира се
беше и авторът Владимир
Манич.
Този филм е посветен на
природните особености, за ра
стителния и животински спят,

звонци
ИЛИНДЕНСКИ
КОНЦЕРТНА
ОТКРИТО

за хората от района на Висок.
Цели 10 години са трябвали на
Манич да завърши своята
творба, с която по-късно е
участвал и на международни
фестивали на документални
филми и печелил награди,
Освен филма "Висок", Манич е автор на още два доку
ментални филма: "Годишните
времена във Висок" I! "Когато
звънците утихнат".
Б. Д.
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КИЦ "Цариброд" организира на 1
август в село Звонци голям концерт на
забавна музика. На игрището в селото
пред многобройната местна публика
както и пред хората от околните села
и от Бабушница, се представиха групата "Фанданго" и певицата Лейди Би
от София. Такъв концерт едва ли е
организиран някога в този край и
беше истинско събитие, особено за
младите хора, които в този край са
сравнително много.
По покана на Общинската организапия на АСБЮ от Аимитпопгтл ма
зация на Д^ЬЮ от Димитровград на
концерта присъства и г-н Юлиян Наков, заместник-министър на образованието на Р България. Той се срещна
с директора на основното училище в с.
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Звонци , с училищния съвет и с представитслите на ДСБЮ . На училището
о
3
~ 3
в Звонци той дари комготър. Така и
учениците от основното училище в с.
Звонци ще могат да се
запознаят с
най-новите постижения в съвременното обучение и ще получат основни
знания от областта на съвременните
комуникации.
А.Т.
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Пътуването до Рила ще

град в следобедните часове,
и ще приключи в неделя.
Цената на тридневното
посещение на Рилския ма
настир е 35 лева (17,50 евро)
и включва транспорта, три
нощувки в четири местни
бунгала в манастирския ко
мплекс, екскурзоводи, би
лети за музеите. Екскурзиа
нтите ще имат възможност
да присъстват на утринните
литургии в черквата на
манастира, да се запознаят
с историята на Рилския ма
настир, да посетят Рилски
те езера, както и мястото,
където е прекарал послед
ните си дни св. Иван Рилски.
Екскурзията включва и
едно кратко пътуване до
Благоевград с посещение
на забележителностите на
града, както и кратък пре
стой в Дупница в неделя,
преди отпътуването за Бо
силеград.
К. Велинова

ХАРД ДИСК С ДВЕ ГЛАВИ
Японската компания "Скербас" направи прототип на
хард диск с две глави, който трябва да обезпечи "абсолютна
сигурност" за ползващите глобалната мрежа Интернет.
Едната от двете глави на хард диска служи за четене, а
другата - за четене и за записване на данните. Когато е
включен на веб претърсван работи само главата за ^ч стене,
така че теоретически е почти невъзможно чрез Интернет
А» се променят данните на вашия диск.
Когато се включи външен компютър, хард дискът актипизира и втората глава, която позволява промяна п съдържанието
I :а
данните.
Всяка
от
главите
работи
саллостоятелно, така че няма нужда от допълнителен контрол за синхронизация.
Първите версии на двуглавия хард диск ще бъдат на
пазара до края на годината.

В света на
компютрите

НАЙ-ТЪНКИЯТ
МОНИТОР

Компанията "И инк" направи най-тън
монитор на света, чиято дебелина е
едва 0,3 милиметра, което е двойно помалко от дебелината на обикновената чип- (кредитна
карта).
Гупрптти,.„а-Р
^
г
нитор ще се използва в бъдещата
поез слелмвп-пгп™ УРеАТ1> която ще се появи на пазара
1
следващата година. Прототипът на този монитор беше
представен тези дни на една изложба в Бостън
Традиционните досега монитори с "активна матрица"са
.рКрлнл./лдл ,Пл .
1
активна матрица са
осв^Генне о^ МИЛИМетРа и се «У^аят от допълнително
уе се
’ *<оето увеличава дебелината им с още 2

Д кия

Г,
Г
™К° ЧуПеИ° СТЬКЛ°’
бил.тате е Ги п които еГ ПрИ'ШНа за Р^палянсто на мовилните уреди, в които се вграждат,
Новият монитор на водещата
компания в призводстпото на електронна хартия "И инк" е направен
„ено
л 1
с направен от сто матрон„о!тастило
С Т1’аНЗИСГОРеи сУбстРят “ ел«‘-

;
Най-тънкият монитор на света има диагонал 1,6 инча и
I резолюция 80 пиксела.

16 август 2002 г.

КОРЕНИТЕ Ъ{

СПИСАНИЕ МОСТ СЕ ПРЕДСТАВИ В СМОЛЯН

ОЩЕ ДЪЛГО ДА ВИ ИМА
* Договорено е установяване на
постоянни връзки и сътрудничество между
списанията "Мост" и Проглед"
В организация на фондацията ”ЛИК” от
за това са вече отпечатаните над 120 заглавия
Смолян на 18 юли в
пръв път беше ппедст■1всн■^1ГI1^,"КI, Г|>ЗД 3° Па ®ългаРскн език, повече от половината от
на

—г±к==="'гНйгЗк

ШттШ&

ОТ СЕМИНАРА НА ТЕМА: "ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ПОЛИТИКА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА"

ПОДОБРЯВАНЕТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО НА
НАЦИОНАЛНИТЕ
МАЛЦИНСТВА - ПРОЕКТ СЪС
СТРАТЕГИЧЕСКА ВАЖНОСТ

Фондацията в
На 1 и 2 август в Белград се проведе семинар на тема ” Образователната
Смолян беше
политика за националните малцинства”. Семинарът беше организиран ог
изпълнен до по
Министерството на просветата и спорта на Република Сърбия, Съюзното
следното място,
министерство за национални и етнически общности и фондация ”Коирад
когато с топли
Аденауер”. В работата на,семинара взеха участие представители на ор
и сърдечни ду
ганизаторите, на националните малцинства в Сърбия, па неправител
ми преподава
ствени организации и пр.
телят по лит
Срещата откри съюзният министър Расим Ляич. Говорейки за учеб
ература в Смоното дело и за осъществяване правата на националните малцинства в тази
лянския педа
област, той между другото изтъкна:
гогически ин
- В предстоящата реформа на учебните програми значително място ще
се отдели на националните малцинства заради по-пълно осъществяване на
ститут
Дими
новата
политика за малцинствата. В изминалия период образованието бе
тър Златев от
централизирано, обременено с идеология и програми под влиянието на
името на домак
актуалната политика. СлеД демократичните процеси вече са направени
ините
фонпървите крачки в реформата на образователното деЛо. Подобряването на
дация ” ЛИК” и
образованието на националните малцинства е проект със стратегическа дружеството на
важност и затова трябва да се направи анализ на учебните програми, а в
писателите
в
изготвянето на новите ще участват и националните Съвети па малцин
този приветлив
Изданията на " Братство" в Смолян
ствените общности. Според Ляич това ще представлява първата крачка в
град
откри
партиципацията на националните общности, а преди всичко на културния
тържеството,
им елит.
посочвайки изложената малка част от про страниците на "Другарче” и на ”Мост”.
дукцията на издателство "Братство”.
Спирайки се върху сътрудничеството на
Пред литературни творци, художници, редакцията на "Мост” със съответните спи
журналисти и ценители на речевото из сания в
България, Рангелов изрази
куството главният редактор на списание желанието си да се установят ползотворни
”Мост” Денко Рангелов най-напред говори връзки и с редакцията на смолянското лит
за извървените от нашето издателство ературно списание ” Проглед”.
четири десетилетия и половина. Той под
Главният редактор на списание "Про
черта не само приноса му за духовното оце глед” Ганчо Керечев прие радушно това
ляване на сънародниците ни в Югославия, но предложение и изрази благодарността си към
и стремежа му да се утвърди като неотменно инициаторите на тази среща - живописците
звено между културите на сръбския и на Здравко Палазов и Бранко Николов.
- Тази първа среща с изданията на "Брат
българския народ.
Представяйки списанията ”Мост” и ” Дру ство” дълго ще се помни в Смолян, каза Ке
гарче”, той подчерта ролята им в открива речев като подчерта, че те са най-яркото
нето и насърчаването па таланти сред нашето потвърждение за духовното оцеляване на
малцинство, както и за тяхната афирмацпя и нашите сънародници в Сърбия.
Първа крачка в реализацията на договора
утвръждаването им като творци не само в
областта на литературата, но и в другите ви за бъдещото сътрудничество ще е взаимното
дове изкуство, както и в публицистиката и в представяне на творци от дв ете стра! ш на
науката,, и за съхраняването на културната страниците на списанията Мост” и ”ПроМшшсшър Ляич открива семинара.
традиция на малцинството ни. Потвърждение глед”. Това ще стане в първите следващи
броеве на списанията,
- Образованието трябва да бъде такова, че малцинствата да могат да
които след това ще научат за своята идентичност, но и техните съседи да знаят всичко за тях
бъдат представени в - изтъкна между другото Йелена Маркович, номощннк-съюзен министър
Смолян и в Пловдив и за национални и етнически общности. Обяснявайки някои забелязани
съответно в Ниш, Ди проблеми в съдържанието на учебниците, Маркович изтъкна, че в;НЯКОИ
митровград и в Босиле има дори обидни и неточни тълкув ання на историята на някои общност и.
град. Следващата крач
помощник-министър на просветата в
Тиндс Ковач - Церович
ка, разбира се, ще бъде Правителството на Република Сърбия, говори за реформата на обра
подкрепата, която лю зователната система в Сърбия и за ролята на малцинствата. Според нея
бителите на речевото предстоящите промени ще се реализират на три нива. Едното е самото
изкуство в Смолян са го ядро, което ще прокламира основните цели на образованието. Под второ
тови да окажат за ниво на реформата се подразбират промени в самата организация - пред
издаването на творби на лага се в основното училище да се учи девет, а в средното - три години.
наши сънародници в Третият елемент на реформата дава възможност на самите училища и на
България, каза Керечев. местното самоуправление да концпппрат програми и планове. Това ще
В литературната част открие поле за дейност на националните малцинства да използват
на програмата със свои възможността за креиране на обучението си, изтъкна между другото
стихове се представи и Тинде Ковач - Церович.
редакторът в списание
В работата ма семинара участваха и представители на националните
"Мост” Мила Васов.
малцинства, които говориха за своя опит и проблемите от образованието
Специално за това
в своите среди. За образованието на българското малцинство в Сърбия
представяне на списание говори Пене Димитров, преподавател но бългаски език в Босилеград и
”Мост” от Чепеларе в председател на Матнцата на българите в Югославия. Той изтъкна, че
Смолян беше дошъл и българското малцинство няма образование на майчин език и настоящото
Димитър Златев, прид обучение не е. даже двуезично, както се изтъква. Тон се застъпи за
ружен от съпругата и въвеждане на обучение на майчин език и за по-голямо сътрудничество в
дъщерята си.
тази област с матичната държава. Като положителен пример в това
От сърце ви благо- отношение той изтъкна проведения неотдавна семинар за учители по
дрим за мостовете, кои български език в София.
то изграждате между
Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят и със
хора и градове... Още състоянието в областта на издаването на учебници на езиците на национ
I
има!
каза
дълго да ви
алните малцинства, както и с новите модели в работата с малцинствата и
госпожа Златева, също образованието за толерантност и сами да участват в оживената дискусия
литературовед.
по тези въпроси. Общото заключение е, че и в тази област тряова да се
прилагат нови концепции в съответствие с изискванията на времето и
Д. Р.
положението па детето респективно да се стреми към такова образование
на ученика, 1Което е необходимо за европейската интеграция.
Д. Рангелов
(Снимка: Фонет )
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Най-високата точка на планината Въртоп се намира на 1727
метра* над морето. Въртоп е прекрасна планина със студени
планински извори, столетни букови гори и обширни пасища,
обкръжена от изток със Знеполската котловина. Църна трава
от запад, Юбуковик и Кална от север и Власинското плато от
юг.
С други думи казано тя предлага почти неизчерпаеми ре
сурси за животновъдство, експлоатация на дървесина и
питейна вода, цената на конто неимоверно с увеличава.
Освен това, почти неограничени са възможностите и за
допълнителни доходи. Най-важната от тях е беритбата на
боровинки и гъби, а не трябва да се пренебрегват и лечебните
билки.
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Животът тук наистина би могъл да е и удоволствие, а не
само твърда работа и изпотяване, ако се регулира изкупува
нето на тези природни дарения и изгонят матрапазите, конто
все пак обират каймака.
Текст и снимка: Борис Рангелов

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛ
ТУРА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ПРОЕКТ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СТРАНЖА
Природозащитната органи
зация ” Натура балканика” и
димитровградският Център за
култура организираха през миналата седмица промоция на
проекта за развитие на агро-екологическия туризъм в парка на
природата ” Странжа” в България.
За този проект, който започ
на да се реализира през 1994 г.
въз основа на споразумение
между правителствата на Бъл
гария и Швейцария, говори Андрияна Андреева, един от координаторите на проекта.
Между другото и поради неблагоприятното си географическо

За пръв път слсд II световна война
Европа, без неспокойните Балкани и
летовищата в южната й част, отново
прилича на бойно поле - загиват хора,
падат къщи, прекъснати са съобщецията и транспорта, изключва се
тощ1, копаят се окопи, повдигат се
бентове... В момента на най-силната
си сплотеност и икономическа сила
тя е безсилна да се противопостави
на общия враг, който не използва
пито оръжие, пито политически на
тиск, а сее пустош и страх.
Тези дни Старият континент е
жертва на най-могъщата сила на
света - природата - и като предисторичсско племе е изправена пред нея,
безсилна да си обясни изливът на бяс
и гняв от небето и земята. На колене
пред нея е могъщата Германия,
докато Виена и Прага преживяват
обсада, каквато не помнят още ог
времето на големите завоеватели.
Водата, за чисто разпределение
често се е воювало и заради кояго е
прекроявана • съдбата на цивили
зацията, като че ли е решила сама да
започне една война. Освен Европа,
под удара й се оказа и Азия, след като
преди това с огромна сила беше
опустошила огромни части в Северна
Америка и в Африка, обливайки
едни с огромни валежи, и оставяйки
другите без нито капка вода, предиз
виквайки потопи и суши дори с
библейски размери.
Еколозите и хуманитарните са
изправени наистина пред един нов
вид война, а не пред обикновените
”капризи на природата”. Климатичните катас
трофи ежегодно засягат около 300 милиона души
на земното кълбо и над 25 милиона бежанци,
което е много повече от всички актуални войни,
са последица от необузданата дейност на човека,
така че трудно може да се говори за ” природно
бедствие”. Сиреч много неща, които обикновено
наричаме прогрес, сега застрашават самото ни
съществуване.
Линията на фронта също така изглежда пара
доксално: климатът се нарушава преди всичко от
индустриално развитите страни (60%), докато
90% от жертвите на катастрофите е населението

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАВОДНЕНИЯТА В ЕВРОПА

Ш

Немачка

ИШ4

Една от идеите на организаторите на представянето на
проекта за агро-екологическото развитие на парка на природата ”Странжа” беше да се даде
импулс за размисли, че в бъдеще
един такъв проект би могъл да
се реализира и в Димитровград
ска община.
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Селата се обезлюдяват! предупреждават статистици
те, а това показват и пър-

сТРанж:г=^= \ — ==ЙЙ==

:
!
“:
|:
;
;>
;

Чешка Република

Евакуисани

Б. Д.

от икономически „ай-неразви- =
тите области . България. С ре- =
ализацията на проекта за разви- •
^‘У
тие на агро-екологическия ту- ■ л
ризъм тази област бележи из- :
ТЪйседъляшпр^лшшГнасред* =
ствата, които през последните
години се пблучаватбт^селсюия
туризъм.
Странжа разкрива на турис
тите не само своите природни
красоти, но все повече и историческите си забележителности, които не са малко.

в сиромашиите региони.
Драмата, която сега преживяват много
краища в развита Европа, се тълкува от защит
ниците на околната среда като предупреждение
на лидерите на над сто нации, които от 26 август в
Йоханесбург ще разискват за
”реално
възможното развитие на планетата”, да не
разправят празни приказки, а серозно да се за
хванат с работа, за да се осуети неконтролира
ното кръжене на материята, което поради безот
говорността на хората пада върху техните глави.

' '

населението у нас. Този пра
цес е на-силеи » икономи\ '
ческн недостатъчно развитите среди,
Но> пазаРната икономика
"а много обш^еТГГрж^и”: »
■.

"РИЯТИЯ “ Увеличение на безработните накараха нашенци да МП
запонАаГЛГ"
°Т СеЛ°™- Напос™ мнозина Ш
м стягат родните си къщи, а някои и да строят
нови: за живеене или за отдих. Показателна в това отношение
е снимката от бабушиишкото село Нашушковица. Както се
вижда едни строят нови къщи, а Никифор Младенов - виличка
за отдих.

1..........
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Снимка: Й. М иланов
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ШшйШФ
ДОЛНА НЕВЛЯ

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ЧЕРКВАТА
работа и построили хубава черква. От малкото
случайно ^запазени 'Свидетелства за свето
кръщение се вижда, че черквата е започнала да
повод започване ремонтните дейности
В присъствието на около 70 жители на селото раооти през 1922 г. След Втората световна война
е напусната и забравена и сега е в лошо
и техните гости, димитровградският свещеник
Александър Джорджович освети курбана и дру състояние, особено покривът й.
Работите по ремонта на черквата ще се финан
гите ястия и благослови началото на работите
сира от един нсвлянсц по баща, който сега живее
Черквата Св. Пророк Илия” е възобновена в
в Сурчин край Белград. Долноневлянци му благо
началото на 20 век по инициатива па Роса Неи- дарят
от все сърце, хвалят постъпката му и
чова. След Първата световна война тя започнала
обещават,
че и те ще се включат в начинанието,
да сънува че на мястото, където сега се намира
Организатори на тържеството бяха кметът на
тази, някога също е имало черква. Ходила из
селото Ганчо Петров и председателят на отбора
селото и молила и убеждавала съселяните си да й за санация на черквата Георги Ненков, които
помогнат пак да се построи светиня на това приветстваха съселяните си и гостите и им поже
място. Някои на шега, някои от любопитство,
лаха успешно да завършат боговдъхновеното
тръгнали с нея и на мястото ”разкрили” пре дело.
стола и основите на стара черква. Когато нсвЦветко Иванов
лянци видели че е права, сериозно се захванали с

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ДВЕТЕ КОМИСИИ ЗА
ПОДГОТОВКА И
РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ОБУЧЕНИЕТО НА
МАЙЧИН ЕЗИК В
БОСИЛЕГРАДСКА И
ДИМИТРОВГРАДСКА
ОБЩИНА

ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД

УЧИЛИЩАТА СА ПОДГОТВЕНИ
Както винаги досега, новата учебна година в общинската хазна.
Димитровградска община, ще започне безпроб
В гимназията в момента варосват цялата
лемно.
сграда. Това се прави за пръв път след почти 15
Това самоуверено твърдят от ръководствата години, когато е построена сградата на гимназ
на в основното и средното училище в града. Са- ията, което по своеобразен начин говори за
моувереиостта си те аргументнрат с факта, че отношението па димитровградските среднош
предвидените ремонтни работи са почти колци към училището и инвентара изобщо. Там
завършени. Когато става дума за основното варосването се извършва от явното прдприятпе
училище, и а й-гол ям проблем беше сградата на ”Комуналац”.
училището в Лукавапца. Там ремонтът на поЩо се отнася до броя на записалите се, особено
довата конструкция, извършван от частната ст в основното училище, окончателните резултати
роителна фирма ”Ваша къща” е пред за- ще бъдат известни след 19 т.м.
вършаване. Стойността на работите е около 750
А.Т.
хиляди динара, а средствата се обезпечават от

КИЦ ОРГАНИЗИРА ПОЧИВКА НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

ОКОЛО 50 ДЕЦА ЛЕТУВАХА
БЕЗПЛАТНО

К. Велинова

ГОРНА ЛЮБАТА

Боснлсградскнят филиал на КИЦ „Цариброд”, спечелили в спортни състезания - шахмат, волейбол.
Народното събрание и Националният център та от- плажен футбол, плажен волейбол- с връстници от
дцх и спорт на България и топа лято та четвърти България и Русия. Във Филиала катпат, че децата от
пореден път, организираха почнаха па б ългарското Босилеград бали абсолютни победители във всички
Черноморско крайбрежие та деца от Боснясградско. дисциплини.
Около 160 души па различна възраст, предимно от
Поради сериозен пропуск па организаторите, дс^Г^Гтшече,Г^т:,^Гобщш,-‘;,;=
условшята в лагера и ее настанили в частни квартири, водач па таксиметрова кола, конто се осадил па рокЛо по Т°Я пачпп, както катпат някои от тях, дителнте им и ги закарал до границата, всичко се
к‘ I 1,0 им била по-евтина.
’
завършило без по-големн последици.
почивката
В.Б.
От Гайда децата се завърнаха с грамоти, които

ВРЕМЕТО В БОСНЛЕГРАДСКО ИЗПРЕВАРИ СЕЛЯНИТЕ

ВМЕСТО СЛЪНЦЕ- ДЪЖД
ожънат нивите си. Лошото
на селяните в
изпревари селяните в Босилсградска оощина. Поради юс

За днес от 11 часа в основното училище в Босилеград е
насрочено събрание на двете комисии за подготовка и реализация
на обучението по български език в предучилищното, основно и
средно образование в Босилсградска и Димитровградска община.
Освен членовете на двете комисии, на събранието се очаква да
присъства и координаторът за български език при Министер
ството на просветата Бранко Рнстич.
По думите на педагогическия съветник по български език
Дешка Георгиева целта иа общото събрание е двете комисии да
обсъдят и да се запознаят взаимно с предложенията по въпроса за
образоването на майчин език, за да се иамерат общи решения,
които ще бъдат валидни и в двете общини.

и ,,=^ ^ ^ ,|с успяха да съберат
д
житото си.
- Д1>УГ|* години сеното по то
ва време ни с в плевниците, а
сега почти половината от ливадите са неокосенн - казва
. Славчо Якнмов от Дукат. 1 Още по-зле е, подчертава той,
чс дъждовното време продъл
жава, така че не е известно как
и дали въобще ще окоснм ливадите.
Селяните са всс още пред
една сериозна неизвестност,
понеже, ако продължи ”врс'
мето, на което не с време”, ще
чГизгният и тревите, и житата.
Главоболията им стават поголеми и от това, че дъждов
ното време е подействало не
благоприятно и върху гради
нарските култури.
В.Б.

ЗЛОПОЛУКА - ЕДИН
МЪРТАВ
Натко Венев (36) от горнолюбатската махала Колчниа гарипа в неделя привечер загина в автомобилно произшествие
на пътя Кол чина гарпна - Горна Любата. От командира на
полицията в Босилеград капитан Мнкн Анастасов и съдия следователя в Общинския съд в Босилеград Борис Костади
нов узнаваме, че товарната кола ”Там”, шофирана от соб
ственика й Драган Пенев от Босилеград, се подхлъзнала в
калта и се преобрнала. Освен водача, в нея имало още двама
души, от които единият брат на загиналия, по за щастие те
останали нсвреднми. Даже п колата била без повреди.
Пенев, който е собственик на магазин за месо в Босилеград,
този ден купувал телци от селяни в махалата.
Действителните причини за злополуката и за смъртта на
Венев официално все още не са съобщени. Съдията Костад
инов, беше изискал да се направи аутопсия на загиналия за да
се уточнят причините на смъртта. Аутопсията е извършена от
специалисти лекари от Ниш. Според Костадинов медицин
ските и другите данни ще бъдат готови до няколко дни.
В.Б.

ДЯДО КИРО ПОВЕЧЕ ОТ
МЕСЕЦ В НЕИЗВЕСНОСТ
Кирил Борисов, 79 годишен жител но с. Пъртопопницп,
повече от един месец е в нснзвесност.
За последно дядо Киро е видян на 6 юли т.г. и оттогава се
губи всяка негова следа. Тримата му синоЪю, конто живеят в
Ниш, безуспешно са търсили стареца (които е малко сеннлен)
навсякъде и след каго не са го намерили. За случая са увсдомили полицията, Те знаят за случая, правят усилия да
намерят дядо Кирил, но засега безуспешно. Предполага се, чс
може би е минал границата. Но поради отсъствието на
командира на полицията в Димитровград не успяхме да
получим по -подробни сведения за случая. Неофициално
узнаваме, чс и българските гранични органи са осведомени за
изчезналия Кирил Борисов.
А.Т.
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ФШшШ
РАБОТНИЦИТЕ НА КОБОС НЕ ПРИЕМАТ РЕШЕНИЕТО НА ЮМКО

ИСКАТ СЪДЕБНА ЗАЩИТА
И ОТДЕЛЯНЕ
Работниците на КОБОС в Босилеград, които
по решение на ръководството на ЮМКО от 1 юли
останаха без работа, а Управителният съвет на
компанпята закри боснлсградския профитен
център, поискаха защита от тукашния Общински съд и изчакват развръзката на отношенията с
вранянската фирма.
Боснлеградскнте конфекционерп, които на 1
юли започнаха стачка поради неизплатени заработки и неизпълнени обещания от ръковод
ството на ЮМКО, не са съгласни с решенията за
уволнение. Докато ръководителите на ком
панията смятат, че стачката не е организирана
съгласно законопрсдинсанията и с прекъсването
на производството са предизвикали загуби, те са
убедени, че ръководителите на цеха и компа
нията навреме са били осведомени за нея и не
могат да бъдат виновни за това, че са търсили
правата си. Поради това над 400 от около 500
души са поискали от Общинския съд в Босиле
град да анулира решенията за уволнения.
Здравка Гагулска, адвокат от Босилеград,
казва, че помощ са й поискали около 400 работ
ника, от които около 80 са били в отпуск по
болест или са отсъствали по други причини, така
че не са могли да участват в „незаконната стач
ка”. Същевременно тя оповестява, че разисква
нето поделата ще започне през втората половина
на следващия месец.
Непосредствено след като пристигнаха реше
нията за уволнения, работниците на КОБОС,

сега в качеството си на акционери, поискаха да се
отделят от компанията. Формирали са и две
комисии - една за ипвертаризация, а другата за
изготвяна на разделителен баланс. Очаква се към
втората да се присъединят и експерти, понеже се
смята, че затруднения ще настъпят тъкмо при
разделянето на имуществото. Когато става дума
за подялбата, трябва да се добави и това, че ръководството на ЮМКО иска от босилсградскнтс
конфекционерп 150 хиляди евро обезщетение толкова според тях били щетите, понеже компапията не била изпълнила производствения си
план по време на стачката.
Узнаваме, че тези дни представители на ра
ботниците ще поискат от Търговския съд в Лесковац.да им предостави решение, с което ком
панията е закрила нрофитния си център. Оп
овестяват, че ще го обжалят, по не толкова за
ради желанието си да останат в състава на ком
панията, колкото „да докажат, че са били прави,
а решенията на компанията - неоснователни”.
Каква ще е съдбата на работниците и на
фабриката им, никой не смес да прогнозира.
Докато едни смятат, че с договора от 1997 година
бившият директор Васил 'Гаксв ги е ” подарил” на
ЮМКО и че от това присъединяване нямали ни
каква полза, други смятат, че би им било по-до
бре и сега да са с компанията, отколкого в се
гашната неизвестност.
В.Б.

ДРУГИ ПИШАТ ЗА КОБОС

ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА КРИЗАТА
В „КОБОС" Е БИВШИЯТ ДИРЕКТОР!
Под това заглавие е предадено интервюто на
Владимир Захариев, председател на ОС в Босилеград, в най-новия брой на списанието на босилеградския Филиал на КИЦ „Бюлетин”. На въпроса кой
според него е главният виновник за катастрофалпата ситуация в „Кобос”, Захариев казва: „Главният
виновник за настоящата ситуация в Кобос според
работниците, а аз напълно ги подкрепям в това, е
бившият директор на ”Кобос” Васил Такев. През
март 1997 година той е подписал един срамен договор, с който фактически е подарил „Кобос” на
„Юмко”, заедно с цялото му имущество - с пет
месечни заплати, коли, камион, залежала стока и др.
Виновна е и политиката по това време, която не се е
ръководила от интересите на работниците, а от интересите на определени кръгове, които са искали да
се подмажат на началниците във Враня и Белград,
Най-лошото е това, че този договор не може да се
прекрати по съдебен ред. Работниците в „Кобос” са
изиграни по възможно наи-безооразнпя начин. При
присъединяването им към „Юмко” те са били под-'
ведеии и са гласували за договор, който е бил много

но-изгоден за тях, но той никога ис е бил подписан.
Подписан е друг договор, с който „Кобос”
фактически е приватизиран и подарен па „Юмко”.
Ако за този договор се беше разбрало в срок от три
години след подписването му, може би можеше и да
се анулира. Сега това е невъзможно”,
За „Кобос” в бюлетина пише и редакторът му
Иван Николов. В статията „Кобос”- драмата на една
политическа фабрика”, той между другото казва, че
работниците сега са без работа, без заплати и без
средства за живот. „ С оглед на това, че ” Кобос”
представлява май половината от работещото насе
ление в Босилеград, което седем месеци не е
получавало заплата, социалното напрежение опасно
нараства”,
Николов се връща назад във времето и изнася
възгледите си как фабриката започнала' да работи,
как хора напускали селата и как някои, за да получат
работа, давали
„такса” ( добичета, пари,
ямболии...).” Леля Нана не избира!”, казва редакторът,

БОСИЛЕГРАДЧАНИ НЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ СОБ
СТВЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА

МИНИСТЕРСТВОТО
СЪГЛАСНО, ЧАКА СЕ
ДУМАТА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО
Босилеградска община не се отказва от създаване на
самостоятелен център за социална работа. Отборииците на ОС
неотдавна ваеха решение за формиране на такава институция,
като същевременно поискаха съгласие от Правителството на
Сърбия.
Бъдещият център би трябвало да наследи сегашния босилеградски Отдел, който да се отдели от Центъра за социална раоота
в Сурдулица, към който беше присъединен преди десет години.
Отборииците подчертаха, че досегашната практика е показала, че
съвместният Център на двете общини не е изпълнявал докрай
поетите задължения към социално застрашените хора в пръснатитс и отдалечени села в Босилеградска община.
Републиканското министерство за социални въпроси, от което
ОС в Босилеград поиска помощ за решаването на проблема, е на
мнение, че съществуват условия Босилеград да има собствен
център. То приема становището на отборииците, че в общината,
която е отдалечена от Сурдулица, постоянно се увеличава ороят
на социално слабите хора, така че сегашният Център не е в
състояние да изпълнява напълно задълженията си към тях.
Дали Правителството ще даде зелен сигнал за формиране на
самостоятелна институция за социални грижи в Босилеград, или
ще продължат студените отношения с Центъра в Сурдулица, е
въпрос, чийто отговор изчакват и в двете общини. А колко са
хладни отношенията показва и фактът, че местното самоу
правление в Босилеград много пъти досега се е опитвало Отделът
да се отдели от Центъра, а от миналата година досега два пъти
освобождава от длъжност директорката на съвместния център
Мица Нешич. Понеже ОС в Сурдулица не разискваше по въпроса,
а проблемите продължаваха, тримата членове от Босилеград в
съвместния седемчленен Управителен съвет на Центъра, преди
година престанаха да участват в работата му. Тази блокада все още
трае.
В.Б.

СКАЧАТ ЦЕНИТЕ В
ДЕТСКАТА ГРАДИНА
От първи септември цените на услугите в детската градина в
Димитровград скачат значително.
Димитровградската детска градина, включително и забавачни
цата, бяха заведения със символични цени за престой на
малчуганите. Досега пребиваването на едно дете в градината
струваше само 150 динара, а за дете в забавачницата
(предучилищната възраст) цената бе само 80 динара. Разбира се
това е далеч от икономическата цена.
От първи септември цената за градината скача на 600 динара,
а за предучилищната възраст - на 300 динара. Както ни осведомиха
от управата на заведението, и тези, новите, в сравнение с
предишните значително по-ниски цени, са много под икономическата цена. Но предвид материалното положение на насе
лението, както и на хората, които пращат децата си в детската
градина, по-висока цена едва ли ще може да се плати.
А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

СРАВНИТЕЛНО СПОКОЙНО ЛЯТО
Въпреки горещините и проливните дъждове, времето на летните почивки в Димитровград може да се
охарактеризира като сравнително спокойно.
/
То започна с отвореното писмо на Общественото
предприятие
Градня
към председателя на
общината по повод търга за поправка на училището
в Лукавица. Според ” Градня” този търг бил незакошю спечелен от частната фирма ” Ваша къща”. Тъй
като никои от властта не реагира след писмото, в
средата на юли Градня отправи ново отворено
писмо, в което коментира нещата с народната поговорка кучетата лаят, керванът си върви”. Както
узнаваме, като компенсация за неспечеления търг,
Градня е получила строеж на част от пътя към
ССЛД, яиточтаТни”
Съоитнята в Комуналац , които в самото начало
предвещаваха горещо лято, май се позабравиха след
като общината позволи те сами да решават проблема
със събирането на такса за ползване на базата и
поддържане на граничния преход. Със Съюзната
унрннн на митницата е догооорено ”Кому„алац” „а

взима по 600 динара от всеки камион, минаващ базата,
конто са предназначени само за ”Комуналац” и са
насочени към точно определени от митницата банки.
След като се плати съответният данък, за фирмата
остават чисти 480 динара.
По този повод, а във връзка и с писмения иск на
председателя на ОС в Димитровград, стачният
коннтет на ”Комуналац” официално е осведомил
ОС, че стачката срещу основателя е прекъсната на 12
юли т.г.
Стачният комитет е отправил писмо и до директора като работодател, в което се настоява за отговор
дали са създадени условия за изплащането на
неизплатените заплати съгласно договора от срещата
с НеГО “ ос||ователя> проведена на 3 юни т.г. Тогава
стачката и към основателя, и към работодателя все
още беше в сила. Настоява се също така и за
изпълнението на още няколко договорености, между
които е и точка 3, отнасяща се до еднаквото

връзка с многобройните кадрови и други промени,
които в момента работодателят провежда. От^
Стачния комитет изтъкват, че стачката към работо
дателя няма да бъде прекратена, докато не се реализ
ират споменатите договорености.
И в най-голямото днмитровградско предприятие
ГИД нещата вървят в нежелана, но единствено
възможната посока. И там производството все още е
в застой. Фирмата е буквално заключена, след като и
пазачите отказаха да работят и върнаха оръжието.
Неофициално узнаваме, че предстои вземането на
някои цехове , които са дадени под ипотека, но от
официалните лица никой не иска да говори похгази
тема.
Що се отнася до останалите предприятия в
общината, три от тях вече са в списъка за приватизация
до края на годината. Това са ”кожарата”,
„
Търгокоп” и ”Металац”. Определени разговори
във връзка с това вече са водени, но за конкретни
резултати все още не се съобщава.
А.Т.
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Част от изложените платна

В МУЛТИКУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР В БЕЛГРАД

Експозицията откриха Йелена Маркович, от името на
Министерството на културата в Сърбия, и Любен
Григоров, от името на Центъра за култура в Босилеград

ИЗЛОЖБА И
ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ
От 19 до 28 юни тази година в Мултнкултурния център в Белград беше организирана
изложоа на платна и рисунки на автори от Димитровградско и Босилеградс ко.
Пред белградските любители на изобразителното изкуство и наши сънародници в
столицата със свои творби се представиха живописците Илия Методиев, Новпца Алексов, Димитър Илиев, Браннслав Бошковнч, Младен Рангелов, Апита Стоилкова, Стан
ислав Тодоров, Маряна Дънкова, Александър Захариев, Миролюб Евтимов и други.
На откриването на изложбата организирана от Съюзното министерство за нацпоиал
инте и етнически общности се представиха и някои от литературните творци сред
сънародниците ни: Елнзабета Георгиева, Милорад Геров, Симеон Костов, Милка Хрис
това Станоевнч, Деница Илиева, Анпта Стоилкова и Новпца Иванов.
Текст и снимки: Милка Хр. Станоевич

Те четяха свои творби: Милорад Геров, Милка Хр.
Станоевич, Новица Иванов, Деница Илиева Николич...

Откриването на манифестацията удостоиха с присъствието си
Вранският владика Пахомий, кметът на Босилеград Владимир
Захариев и секретарят на Министерството за малцинствата Зоран
Мартинович. Освен тях тук бяха и Александра Илич от
Републиканското министерство на Културата в Сърбия, и Сергей
Вълев, от българското посолство в Белград, както и кметът на
Димитровград Боян Давитков
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Първите впечатления си споделят тил
Владимирова,Бранислав Бошкович и Елизабета Георгиева
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Част от
авторите на
изложените
платна:
Бранислав
Бошкович,
Новица
Алексов,
Илия
Методиев,
Димитър
Илиев,
Александър
Захариев и
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Евтимов
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ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ СБОРНИК ОТ НЕКРОЛОЗИ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ БИЛКИ (II)
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НОВА НАХОДКА, КОЯТО РАЗНАСЯ
СЛАВАТА НА РИБАРЦИ
СЛАДКИШ, НО
БОТАНИЧЕСКИ
Босилсградското село Рибарци днес е
известно по граничния преход между
Югославия и България. Преди години то
се бе прочуло но находката на личния
печат на великия български възрожденец Отец Паисий. Печатът бил заровен
в портата на местната черква. Вестта на
шумя и вдигна на крак историци, археолози, журналисти, клерицн, развълнуваха се дори и височайшн академици от
БАН. С течение на времето сензацията
позаглъхна и животът се възвърна в
бавнотекущи води...
Не щеш ли, с Рибарци шега няма! Селището неотдавна пак наруши общест
вения покой. Към края на юли 1993 го
дина в района на Рибарци Боян Златко
вич, студент по биология от Ниш, който
следваше в Нови Сад, попадна на извънредна ботаническа рядкост - малка площ
заселена с див кримски жълт лук! Спе
циалистите се фрапираха. Събитието не
беше от категорията ”лук и вода” и громолно отекна сред кръговете, занимава
щи се с растителна биогеография, фитоценология, таксономия, въобще с флористика. Славата на Рибарци получи нов
тласък и то от неочаквана страна...
Дали наистина неочаквано и ненадей
но?

ДА СИ ЛОВЕЦ НА БИЛКИ
В предходните няколко броя на БРА
ТСТВО разказахме коя растителна ” Из
губена Станка” намерила приют в Звонска Баня и как в заден час била спасена от
зла участ. Ставаше дума за ” Космите на
Венера”. Със силна увереност ботани
ците предполагаха, че по нашите краища
обитават още зелени ” Изгубени Стан
ки”. Но са ти нужни малко късмет и
много майсторлък, за да се добереш до
тях. Боян притежаваше и едното, и другото, и с откритието на кримския лук при
Рибарци даде най-убедително доказателство за правотата на предвижданията.
На стр. 217-218 от "Червената книга
на флората на Сърбия” (1999) е дадено
описание как и кога е станало открити
ето и в какво се състои научното му зна
чение. Авторът на записката е пак Боян

ското, континенталното, степното и
планинското, поради което тук би
трябвало да доминира смес от различни вегетации, Най-сетне този
простор прсдствлява допирна зона
между силикатните родопски стени
и карпатско-бачканската варовикова греда, която се спуска от север
към юг. Излиза, че има достатъчно
показания да затрепери сърцето
загрижен
всеки
флорист.
И нредчувствията Ти се осъще
ствиха?!
- А бе, Бояичо,
ние цяло лято ни
лук ядохме, ни лук
РУДИНА
мирисахме”, а при
Боян като студент всяка лятна вакан Теб стана обратноция посвещаваше на служба на Флората,
то!
античната богиня на растителния свят.
- Много съм до
Неуморимо обикаляше нашенските пла волен от резулта
нини и долове. На 28 юли 1993 година се тите на похода. Ко
озова върху склоновете на планина Ру- рона представля
«Р» Рибарци. Лятната горещина не ваше гледката, ко
му пречеше да се катери по скалите. Го- ято се откри пред
неше го силен изследователски глад, а очите ми, когато
такъв лесно не се утолява. ^
стъпих върху една
' На Рудина се упътих - оправдава варовикова тераса
ше” се Боян пред колегите си, когато го в клисурестата до
питаха защо се определил да екскурзира лина на Драгови
из Босиелградско - подтикнат от дълбо щица. Бях засле
ко любопитство. Тия краища още 1903 пен от приказногодина кръстосвал бележитият българ красивото
ТЪМски ботаник от старото поколение То ножълтеникаво. килимче, изтъкано от
шев и заключил, че околността на Риба- сениковидни съцветия, каквито преди
рцн е многообещаваща и че заслужава да никъде не бях виждал. Любувах им се до
се проучи обстойно. Тошев запали пър насита. Богинята Флора ми се усмихна вата искра у мен, още повече, че след помогна ми да открия нов вид растение за
подходящата справка из книгите разб флората на Сърбия и Югославия!
рах, че след него друг флорист не е по
с
Владо
Същевременно,
както
сещавал горното поречие на Драгови
Ранджелович установихме, находището
щица. Имах на ум и това, че мерата на
при Рибарци на популяцията кримски
Рибарци принадлежи към Егейския ба
жълт лук АЬЬШМ ГЬАУ1]М зиЪзр.
сейн, което бе ново предизвикателство
(аипсит (по-точно А1ХГОМ РАС20тъй като до тогава се занимавах изклю8К1А1ЧЦМ) беше единственото в Сърбия
чителнос растителността на Черномор и Югославия.
ския басейн. Пред мен се разкриваше въ
зможност да правя съпоствяне и сравПАСПОРТЪ НА КРИМСКИЯ
няване* Ооърнах внимание и на факта, че
ЛУК
по средното течение на Драговищица се
сблъскват поне три или четири клиРодът лукови (АШит, семейство
матически влияния - средиземномор- ЬШасеае или кремови) е доста разпрос-

Златкович, тоя път биолог с диплома,
сътрудник на Завода за защита на приро
дата в Ниш. Съобщението е подписал и
колегаха му Владимир Ранджелович.
Да станеш ловец на билки не ти е необходимо оръжие. Достатъчно е да си обхванат от лудешка треска, лудешка лю5овна страст към растителния мир. Никога нс оставаш с празни ръце, билките са
пръснати навсъдс. Ала да се изнр авиш
лице срещу лице с ” едър дивеч” от каЛ1,бъра на жълтия кримски лук, наистина е нзключитслсн успех. Късметът по
мага, но само на най-упорититс флористи.
нпгпплиетЕ
ЗАЩО БОЯН ПРЕДПОЧЕТЕ

Находището
на
кримския
жълт лук
при
Рибарци
(означено с
кръгче )

транен върху Балканите и е застъпен с
голям брой видове. Всичките се
отличават с жизнената си форма - лук
овицата (булбус). Някои видове са твър
де популярни в кулинарството, медици
ната, козметиката... Особено чесновият,
кромидият, ашламата, празнят (порилук) и др., които се отглеждат в култури.
Донякаде и дивият лук левурда (или ме
чешки лук,, цремуш, АШшп игзтшп).
Едни от видовете се отглеждат и като
декоративни цветя. Всички лукове се от
личават със специфична миризма и пар
лив вкус. За кримския лук няма сведения
дали се използва за задоволяване на чо
вешки нужди.

(Следва)
Протоколист: Сп. С.
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Съставил: Драган Петров
16

Водоравно: 1. Сложен уред. 6. Възможна опасност. 9. Автознак
за Смедерево. 11. Девойка, избрана за най-красива на някакво
съревнование; 12. Горно помещение в жилище. 14. Планина в
България. 16. Кон (поет.). 17. Похлупак (син.). 18. Български
футболен отбор от Дупница. 19. Планина в Средна Азия. 20. Авто
мобил за състезания във ” Формула 1”. 21. Радиолокатор. 22.
Катанец, кофар (син.). 24. Определен парцел земя. 25. Домакин
ски съд. 26. Безсмислено упорство. 27. Българска парична ед
иница. 28. 11 и 9 буква в азбуката. 29. Ехо, екот. 30. Петата нота.
31. Дървена постройка. 33. Иглолистно дърво. 34. Град във Фран
ция. 36 Женска долна дреха. 37. Град в Западна Румъния. 38.
Наметалка (син.), 39. Името на сръбския писател Црънчевич.
Ошвеспо: 1. Ох, стига, помощ (тур.). 2. Английско мъжко име.
3.-Голяма спортна звезда, шампион. 4. Казашки главатар. 5.
Животно от рода на коня. 6. Неизлечима болест. 7. Иван Наков. 8.
Шахматна фигура (мн.ч.); 9. Дира (син.). 10. Красиво полско цвете.
.13. Строителен материал. 15. Руско женско име. 17. Модел на
'?Опел”. 18. Земеделско оръдие. 19. Успоредна черта. 20. Българ
ска академия на иауките (съкр.). 21. Репутация (син.). 22. Ле
товище в Северна Гърция. 23. Ход в шахматната игра. 24. Отровно
иглолистно дърво с чефвец 'чашковиден плод. 25. Площадка за
пътници на жп гара. 27. Китка, ходило на животински некопитен
крак. 29. Марка ски от Словения. 32. Красимир Андреев. 33. Голям
период от време. 35. Цанко Евтимов. 37. Мярка за площ.
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.
А Ъ™°КавН0:Ъ К'ьпини'6 Ястреб. 11. Огън. 12. Мотор. 14. Тир. 16. Кът. 17. Кавал. 18. Сила. 19.
Ал. 20. Полак 21 Релеф. 22 Фитил. 23. Колеги. 24. Сатен. 25. Шумен. 26. Манол. 27. Талаш. 28.
Те. 29. Ален. 30. Пирин. 31. Бор. 32. Кал. 33. Калас. 34. Рани. 35. Месал. 36. Нигерия.
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АТЛЕТИКА: VII ПОРЕДЕН МИТИНГ ЯМП 2002

РЕВЮ НА МЛАДИ
ТАЛАНТИ

ШАХМАТ: ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
НА ЦЕНТРАЛНА СЪРБИЯ

УСПЕХ НА
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
ШАХМАТИСТИ
От 9 до 14 юли в хотел ”
Пирот се проведе индивидуално шахматно
първенство за младши категории. Участваха шахматисти от Централ на Сърбия.
Дванадесетгодишната днмнтровградска шахматистка Аннта Накова се противопостави на съперничи», но-възрастни от нея е 2-3
години. От 9 партии тя събра 3 точки, което за пея беше истински
успех.
В категорията на младежите димитровградчанинът Владан Игич
успя да събере 4 точки от 9 партии, е което раздели 15-16 място,
конкурирайки се е 24 състезатели. Игич обаче не успя да се сдобие е
титлата кандидат-майстор.
Най-добрата димитровградска шахматистка Аннта Алсксова също
се представи солидно, като от 9 партии успя да събере 4 точки.

д. е.

БОСИЛЕГРАД

ПРОДЪЛЖАВАТ
СПОРТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ
НА ПЕСКАРА
На спортния център Псскара в Босилеград миналия уикенд започна
вторият турнир но футбол па малки врати за ссниори.
В първия кръг на турнира 14 отбора се състезаваха по купсистемата. Във втората част па турнира продължиха седемте отбора иа
”Ас”, ”Дуга”, Наберете ’92”, ”357”, ” Кранндол”, "Краиндол I” и
”Чавдар”. Те играят по бодсистсмата, а най-добрите между тях ще се
класират за полуфинала.
Настоящият турнир е поредното спортно събитие през това лято в
Босилеград. Летният спортен сезон в Босилеград започна в началото
на юли е традиционния летен турнир по малък футбол ”Лято 2002”,
който събраща Псскара най-много запалянковци сред босилсградчани.
Най-добри резултати на турнира "Лято 2002” показаха отборите па
”Дуга”, "Градска Ико” и "Аинтекс”. За най-добър футболист бе
обявен Любомир Днпов от ”Дуга”, за най-добър вратар - Димитър
Николов също от отбора иа ”Дуга” , а Мирослав Георгиев от ”Анитекс” бе футболистът, вкарал най-миого голове.
Към края на юли па Псскара се проведоха още два турнира ло
малък футбол - за деца от 7 до 12-годншпа възраст и за юноши до
16-годншна възраст. Сред най-малките футболисти на пол Уфи нала
беше отборът на "Кранндол”, който би на дуспн тима па Катастрофа”. В турнира за юноши победител бе отборът на Квиско”,
който се наложи над "Кранндол” е 4 на 1.
За пръв път това лято се проведе и турнир по плажен волейбол, в
който участваха осем отбора, а тимът на Квиско етапа пооедител,
след като победи ” Фатаморгапа” е 2 : 0. За най-добър волейболист бе
обявен Драган Мицов от "Фатаморгапа .
Едновременно е турнира по плажен волейбол се проведе и турнир по
баскетбол, в който отборът на ” Квиско” зае първото място, след две
победи срещу "Квиско юниори”. Още едно спортно състезание се
проведе иа баскетболното игрище па Псскара през това лято - по
стреляне вън от линията, предназначена за три точки. В състезанието
участваха над 30 състезатели, а най-добър сред тях беше Стефан Сте
Главен организатор на венчкп спортни състезания на Псскара е
боснлеградскнят ФК ” Младост” . докато Общинската скупщина като
спонсор па спортните събития осигури за всички победители награди купи, медали и др.

В рамките на димитровград
ския турнир по футбол на малки
АТЛЕТИКА: ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО
прати се проведе ссдмият атлеАТЛЕТИКА ЗА ЮНОШЦ
тически митинг ”ЯМП 2002”.
Този път поради недостатъчно
на финансови средства се прове
доха състезания само в две дисци
плини - дълъг скок и скок на височниа за пионери от младша и
старша възраст.
На атлстическото първенство на СРЮ за 1011011111, което се ироведе в
Участваха 20-нпа млади атлети
от Ниш, Крушевац и Димитров Суботнца миналия месец, участваха и най-добрите димитровградски
1тлсти - Ивана Владимирова и Джордже Гогов.
град.
В дисциплината гладко бягане на 100 м Владимирова спечели второ
В дисциплината дълъг скок,
ияето
на ”Б” финала. В дисциплината хвърляне на копие тя спечели
младша възраст пионери, първите
Зронзов
медал е постижение 29, 54 м.
три места заеха атлети от димит
Джордже Гогов се състезаваше в дисциплината скок на височина и
ровградския АК "Железничар”.
регистрира отличен резултат -175 см, подобри личния си рекорд и спечели
Теодор Илиев бе първи (3, 65 м),
Зронзов медал.
Стефан Николов - втори (3, 59 м),
а Андрей Еленков трети (3, 44 м).
д. е.
При пионерките - младша пъзраст първите три места също бяха
"запазени” за младите атлети- м), Нсиад Петрович от димнт- мериха сили двамата най-добри
чсски надежди от Димитровград. ровградския АК ” Железничар” пионери в страната ни - Джорже
Лса Панова бе първа (3,14м), Ан- (4,71 м), Миля» Джуиич, също от Гогов от димитровградския АК
АК ”Железничар” и Никола Ганджедрпяпа Герова бе втора (2, 95 м), а днмитровградс кпя
ловнч от шпнкня АК ” Желез
Александра Петрова - трета
"Железничар” (4,50 м).
В сьща га дисциплина при стар- ничар”. До този момент личният
(2, 90 м).
IIай-добри в старша възраст «"а възраст пионерки първа бе рекорд и па двамата беше 1,75 см.
пионери в дисциплината дълъг Ива Дойчич (4, 54 м), втора - НаВ първия опит и Гогов, и
скок бяха: Никола Милкович от гаша Койпч (4, 39 м), а трета шпнкпя АК "Железничар” (4,97 Мария Томич (4,22 м). Ива, На Ранджеловнч прескочиха 177 см.
таша и Мария са членки на АК Ранджелович след топа успя във
втория си опит да преодолее
” Крушевац”.
В
дисциплината
скок
па височина от 181 см, докато Гогов
височина за старша в'ьзраст пион имаше три неуспешни опита па
ерки п ървите три места спечелиха тази височина.
И двамата бяха наградени е
състезателки от АК ” Крушевац”
- Мария Томич бе първа (1, 35 м), аплодисментите па димитровград
ските
любители иа атлетиката,
* На стадион ”Чика Дача” в докато Наташа Койпч и Ива
Крагусвац па 31 юли и 1 авгусг се Дойпч разделиха 2, съответно 3 които този път бяха лишени от
възможността да видят асове от
проведе държавното първенство по място е резултат 1, 30 м.
Финалът на състезанието бе страната и чужбина.
атлетика за ссниори, на което
най-вълпуващ, тъй като в днецнД. е.
аства и лскоатлетката от АК
Железничар” ог Димитровград плината скок на височина преИвана Владимирова. С резултат 31,
07 м тя спечели трето място и брои-----зов медал в дисциплината хвърляне
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на копие.
На 21 август 2002 г. се навър
]
* В Бургас от 26 до 28 юли се
шват ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на
проведе националното първенство
г.
нашия мил и непрежалим съпруг,
на България но ветроходство. В
баща и дядо
класа ” оптимист” Марио Ставров,
конкуриран от 42 състезатели, се
КИРИЛ ПЕТРОВ
класира на 5 място. От общо 12-те
от Димитровград
манта Марио участва само в
Времето е безсилно да намали
четири и то през първия ден иа
нашата безмерна скърб и нестихва
първенството.
ща тъга и никога няма да заличи
* На 30 юли 2002 г. в Драгоман
спомените за твоята топла усмивка
(Р. България) се игра приятелска
и благородна душа. Обичахме те много, ще те помним
между
пионерите
на
среща
вечно.
тамошния ФК ” Граничар” и ФК
” Балкански” от Димитровград. ДоСъпруга Павлина и дъщери Дана и Злата със семействата си
микпнитс заслужено победиха е 5 :

БРОНЗ ЗА ИВАНА
ВЛАДИМИРОВА И ДЖОРДЖЕ
ГОГОВ

г»
7 -Ш
\ ■

2.
Д. С.

К. Велинова

На 8 август 2002 година почина нашият скъп баща,
свекър и дядо
ЛЮБЕН 3. РАНГЕЛОВ - КИТАНОВ
от село Долна Лисина

ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ ДИМИТРОВГРАД 2002

Скъпият ни покойник беше пог

"ЛЕГЕНДИ" ОТИВАТ В ЛЕГЕНДИ
Спусна се завесата на 39-я пореден турнир по фут
бол па малки прати "Димитровград 2002 . След 16
дни борба, бяха излъчени победителите пъп всички
Преходната купа, диплома и 50 хиляди динара
спечелиха членовете на екипа под Название
” Легенде” - повечето от тях са футболисти на бал
кански”. Във финалната среща те; победиха миналогодишните шампиони, отоора на 1ун—туй Цанко ,
е 2 : 1. На второкласирания отбор, съставс
предимно от футболисти на ” Гадннчкн от Пирот и
па ” балкански", бе връчена диплома и награда от 20
хиляди динара.
.
8 борбата за трето място миналогодишните ф палнел, «т Бела паланка "Милан 88 ..... .
Ю
инженеринг” еЗгОи спечелиха диплома и 1» хиляди

' Най-добър играч на турнира е Владимир Пейчев
от отбора на "Легенде”, който спечели диплома и
2000 динара.
,.
„ |Л„
Най-добър голмайстор е Саша I ричков от I

Йь

/

ребан в долнолисинските гробища,
където днес (16 август) в 10 часа ще

инженеринг” е десет попадения. Получи диплома и
2000 динара.
Най-добър вратар е Драган Иопичич от "Милан
88”, който спечели диплома н 2000 динара.
88”
Най-красив гол даде Горан Манич от ” Милан
*
За ”фср плей” диплома и 2000 динара получи
отборът на ”Туп-тун Цанко”.
При пионерите първо място спечели екипът па
Тивой дол” от Бело поле, които във финалната
среща победиха отбора па ” Рпболюбци” е 1 :0, тре
па ”Спорт тото
то място спечелиха футболистите
нлус), които победиха
плюе” (Спортека кладношща
м
отбора па ” Днонис”.
При ветераните ” Амадсус” победи Легенде
чрез дуспи е 4 : 2.
Генерален спонсор на турнира бе "Риба център
от Белград, покровител ОС Димитровград, организатор Спортният съюз на Днмитровград. Медиен
покровител бе РТВ Цариброд.

/

д.с.

дадем деветдневна панахйда. Каним роднини и приятели да ни при-

Щ| у

дружат.
Скръбящи: син Борис със семейството си
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ТЪЖЪН ПОМЕН
Само Бог знае колко я обичах и
желаех да живее милата ми сестра

НИНА
Вместо честитка за рождения й
само сълзи и цветя.
Жалее и тъгува дада Маргарита

16 август 2002 г.
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ЗОРЛЕ-СЕЛЯЦИ

Едип човек решил да си отиори птицеферма. Купил 500
пиленца и ... ги засадил в гради
пата. Резултатът бил, чс всичките пиленца измрели. Тогава
той купил още 500 пиленца и
пак ги засадил, по този път с
главите нагоре. Въпреки всич
ко пиленцата умрели. Накрая

„

1

Седим си тека И нещо ме копка: брей ко смо почели не знам докуде че стигнемо...
- Кво си се заблаяд кико теле у шарена врата г - дърпну
ме бабата за рухеав. - Я иемой гена да гледаш у йедно
место, плашиш ме. Айде кажи, кво ти йе?
- Ма нищо ми нема! Еве замислил сьм се кико че буде...
■ - Е-е... - насмея се бабата - млого късно си се сетил. Нийе
пиломо кво йе и кво беше. Това що иде че буде без нас,
• “ ка замъркнемо, кггре несезнайедали чеосьянемо!
.Мане МИСлим я зарад нас, мислим кико че прекараш

изпратил до университета пие
МО, за да поиска съвет. След две
17
1
тстс образец от почвата”.

***

Кокошка се кара на непослушното пиленце:
- Да можеше сега отнякъде
да те види баща ти, положител
но щеше да се обърне в тигана...

• • • ДОМАШНИ
ЖИВОТНИ

моята крава
велосипед ли?

МОгЩ БЖз>
-ЪОКАЧЕВИ*
БЯС

се

движи

на

правка на училището в Лукавнца, поради което
напразно се оплаква на кмета на общината.
Неофициално узнаваме , че като ”компенсация са получили строежа на един локален път.
Сиреч - на гладен дават да пийне вода.

ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ

Тези дни в Димитровград се провежда ваксиниране на кучета против бяс.
В миналия брой на "Братство” на въпроса
Както са тръгнали нещата, в Димитровград трудно ли е човек да бъде интелектуалец в тази
против същата болест май трябва да бъдат вак- среда г-н Томислав Гаков отговори, ”че е трудно
синирани и някои хора.
през първите пет години. След това го поглъща
сивото ежедневие...” и той започва да се занимава
с контрабанда на ... чорапогащници.
А Т”Градня” не успя да спечели търга за по-

КОМПЕНСАЦИЯ

.....

:

'■

>

***
Жена върви по тротоара и
дърпа след себе си крава. Вижда
я полицай, приближава се до
нея и започва да й се кара:
- Госпожо, не знаете ли, че по
тротоара могат да се движат само пешеходци?
-Знам, разбира се! Л вие

Богдан НИКОЛОВ

I живот децата, унуците...
нема работа, нема от кво динар да изкараю, а по ,
'градищата све требе да се плати...
- Я не му мисли млого, ако гьи опре дебело, че напипаш
*
селата и че засучу рукавйе...
.Тамг.н бабата издума това, отвънка се улая кучето, а от
поргуту чуйсм ока синат:
- Има ли живи тука, бреей?
;
Излете я на ступала, заигра ми нещо около сърце и
окиу:
- О-о-о, граджанье, айде граджанье... сьглам сте подра
нили!
Синат приде, прегьрну ме и ме стисну тека, та
кошчинете ми изпуцаше. После уздъну и рече:
- Тате, немой да ни окаш вечимка ‘'граджанье''.
- Па кико да ви окам сине, кига идете от град?
- От са че ни окаш "зорле-селяци"!
- Кико "зорле-селяци”, кига никой не ви кара...
- Е кара ни, ЗОРАТ ни кара! И това лето нийе при тебе
че будемо "зорле-селяци"...
;;
. А найесен?
( , _да найесен децата требе да иду на училище..

11
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- Че будемо, ама не знам докига?
. - Е, що, да не си намислил да се върчаш?
- Море тате, я би се върнул ютре, ама...
0ЩЩ
- Одумуйе ли ме? - ириступи снаата.
V
^;'А не, тека си оратимо.„
,1
?; ; - Знам кво он може да орати! Запсл йе да се върчамо,
3
ама я за живу главу не се върчам!
- Брей, почемо от вратата за краката. Я да улезнемо у 1
ижу, за теквея работе на порту не се орати!
Тия дън бео кико на търнье. Не мого место да ватим.
Синат беше върльил градскьете дрейе, найде некикви
старуляци.у амбарат и цел дън ми прмага кико луд.
Увечер, кига поразтребимо совруту, а на масуту остаде
шишето с рекиюту, пак подемо разговорат от сабале.
5» кико ти се чини? - декну га снаата. - Че можеш ли
Аа издеяниш тех^ целу годину? Нема весници, нема
^ телевизия, топло купатило, мек кауч...
« - Я и по-рано не съм имал това, работил съм и ми йе
било арно! А това що надума може да га има и тува! Ама
изгледа ти си забоварила кико сабале търчеше на
чешмуту за воду, после грабаше сърпат и бегаше' на
ньивуту с бодерицуту! - осили се и синат.
[у \ ~ Чекайте бре деца, полъка, селската работа не иде на
силу. Нали знайете са и нийе си имамо воду у ижуту,
имамо и телевизор, е йоще йе църно-бел, ама йедна
вюница може да отиде за цветьн, а банготу може да
! напрайимо по градскьи, с плочице...
Г.*' “ А децата? Куде че уче децата, еве училището йе
: затворено преди петнайесе тодине, а?
‘ „ ■ Коя Ае9а? Па нийе имано само две: йедно мушко и
^иедно женско! Топърва требе да имамо деца... Нийе смо
ь били шес, виие осьм, а Мика и Сета имаоше тринаесе...
- Да не мислиш дека че раджам йоще, а? •
- Тува се здравата Дърпаше, я си излезо, нейе ред стар
човек да слуша теквея препирнье на млади. Они отидоше
У одаюту поокаше, поокаше и по йедно време чуйем

-
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