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САМО СЕДМИЦА СЛЕД "ПОМИРЕНИЕТО", ПОДПИСАНО ОТ 
КОЩУНИЦА И джинджич ПИСМО НА СРЪБСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СРЮОТЛОЖЕНО ЧЕТЕНЕТО НА 

ЗАКОНИТЕ ЗА ДАНЪЦИТЕ Ш 

ЗА РЕФЕРЕНДУМА
ПОМОГНЕТЕ НА 

ВОЕННОПРО
МИШЛЕНИТЕ 

ЗАВОДИ
* С5ггСгпгТЛ^Р'1?^НТ "РекРа™ работата си само след 15 минути, понеже депутатите 
от М1Л.,СПС,СРС, СДП и един от ДА не подкрепиха предложения дневен ред * Чедомир 
Иованович (ДС): Играта на ДСС с ДОС ще платят гражданите "Деян Михайлов (ДСС): Три 
сериозни причини, поради които не искахме да гласуваме дневния ред

Правителството на Република Сърбия изпрати писмо до 
правителството на СР Югославия, в което се посочва, че след 
прекратеното даване на разрешения за износ на оръжие е 
застрашено съществуването на шест големи предприятия на 
военнопромишления комплекс. Сръбското правителство по
търси от съюзния кабинет да създаде възможности за износ на 
оръжие, съоръжения и военна технология в страните, които 
не са под ембаргото на ООН.

” Исканията за износ на оръжие в страните, които са под 
санкции па други страни, трябва да бъдат обсъдени поединич
но и с особено внимание, като се държи сметка за държавните 
интереси и международната позиция на нашата страна”, се 
подчертава в писмото на правителството на Сърбия до съюз
ното правителство.

Републиканското правителство предлага на правителство
то на СРЮ да отдели средства от съюзния бюджет, с които да 
компенсира щетите на военната промишленост поради лип
сата на възможност да изнесе произведеното оръжие и да 
изпълни задълженията си от вече сключените сделки.

Правителството па Сърбия призова съюзното правител
ство, съюзното министерство на отбраната и Гешцаба на ЮВ 
да изпълнят задълженията си във връзка с набавката на оръ
жие и военни съоръжения от родните военнопромишлени за
води.

Заседанието на Скупщината 
на Сърбия, на което трябваше 
да се гледат проектозаконите за 
данъчни облекчения, беше пре
кратена внезапно, след само 15- 
минутна работа! Парламентът 
се спъна о процедурата, понеже 
депутатите не се съгласиха с 
предложения дневен ред. Про
тив гласуваха депутатите от 
ДСС, СПС, СРС, СДП и един де
путат от ДА.

Според процедурата, когато 
дневният ред не се приеме, засе
данието се прекратява. Ново 
може да бъде насрочено едва 
след една седмица и то с проме
нен дневен ред.

(На 3 стр.)

СЪЮЗНИЯТ ПАРЛАМЕНТ НЕ ОТМЕНИ 
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

29 НОЕМВРИ Е ВСЕ ОЩЕ 

ДЪРЖАВЕН ПРАЗНИК?
ЧЛЕНОВЕ НА
ФОНДАЦИЯ 
"СВ. ПАТРИ

АРХI гражданите отказаха да разглеждат Закона за държавните 
че е възможно и тази година "да празнуваме" 29 ЕВТИМИЙ ОТ♦Депутатите в Съвета на 

празници по спешна процедура, така СОФИЯ вноември
РОДНИЯ ГРАД

Без оглед на това, че Съветът на републиките ново да обсъжда този въпрос, но едва ли ще бъде 
гласува Закона за държавните празници, депута
тите в другата камара на Парламента отказаха да
го четат ”по спешна ПР°*^“ Б^ищМило^ад заседанието, другата скушцинска камара беше 

29 ноември да бъде твърде експедитивна. Депутатите в Съвета ма ре- 
бе- публиките гласуваха пакета икономически зак

они, сред които и споразуменията за теглене на 
заеми от международните финансови институции, 

измененията в Закона за Югославската

НА ЦАРтака.
Докато Съветът на гражданите цял нредиобед 

се занимава с утвръждавапето на дневния ред на
КОНСТАНТИН

то на тримата депутати 
Савичевич и Милутин Мичич -

списъка на държавните празници 
подкрепено само от 57 депутати, поради което 

ще трябва да изчака редовна нроде- 
възможност през следва-

ДАРЕНИЕ»заличен от
ше
този закон 
дура. Теоретически има 
щите десетина дни

както и 
народна банка.Съветът на гражданите от-

НИШНА ГКПП ГРАДИНА"

КРИК, 

ПЪЛЕН С 

ВАЛУТА

45 (Стр. 3)

СЛЕД ГОЛУБОВИЧ И СОКОЛОВ ИЗГОНВА 
"БРАТСТВО"

коМитничарите иа ГКПП 
"Градина" край 
Димитровград постиг
наха иа 11 ноември т.г. 
още един успех в бор
бата е контрабандистите.
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ВЛАСТ И МУ ГЛЕДАЙ 

СЕИРА! (На 4 стр.)
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СЪСЕЛЩЕ^ БАЛКАНИТЕ '(% СВЕТЬГ 15 ноември 2002 г.
Ю МйЖоШ

-ПКИЦИ >» КьЧГАРИЯВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ НА ЕС КЪМ 
ЮГОСЛАВИЯ

КОНСТИТУЦИЯТА в 

ТРИТЕ ПАРЛАМЕНТА
СКАНДАЛ!

БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ В 
ИРАК

* Освен гласуването на новата Конституция,
Брюксел очаква и успешни президентски избори
в Сърбия

В настоящия момент Европейският съюз има три важни 
препоръки към Сърбия и Черна гора, заяви пред ТАИ ЮГ 
в Брюксел говорителката на висшия представител па ЕС за 
външна политика и сигурност Кристина Галяк. Тя уточни, 
че става дума за необходимостта от спешно гласуване 
новата конституция, успешно провеждане на предстоящите 
президентски избори в Сърбия и минимум 
сътрудничество” между политическите партии в Сърбия, 
за да се постигне консенсус но най-важните въпроси за 
бъдещето на страната.

Кристина Галяк добави, че висшият представител 
Хавнер Солана е разговарял по телефона във вторник с 
югославския президент Воислав Кощунпца именно по тези 
въпроси, като допълни, че става дума за редовни контакти, 
каквнто Солана има с Белград и Подгорица, конто ще 
продължат и занапред.

В този контекст тя припомни и неотдавнашната среща 
на сръбския премиер Зоран Джннджнч с ръководителите 
на ЕС в Брюксел.

Иначе Солана ежедневно получава информации за това 
как върви подготовката за гласуване на новата консти
туция. Становището на ЕС по този въпрос е непроменено - 
необходимо е този документ да бъде гласуван в трите пар
ламента и то в най-кратък срок, за да се подготви студия за 
осъществнмостта, а след това да започнат преговорите 
между ЕС и държавите Сърбия и Черна гора относно Спо
разумението за стабилизация и приобщаване.

От друга страна, само Белград и Подгорица са отговорни 
за гласуването на новата конституция и те трябва да 
съгласуват становищата си и да я приемат, без каквато и да 
било външна намеса, подчерта Кристина Галяк.

- Ако Сърбия и Черна гора наистина желаят да се 
включат в семейството на ЕС, тогава е необходимо те да 
гласуват конституция, да създадат функционална държава, 
която да има пълен мандат да преговаря с Европейския 
съюз.

България беше замесена п грандиозен скандал за 
нелегална доставка* иа оръжие за Ирак. 'График на 
български части за бронетранспортьори за Багдад ое 
пресечен от правителството. Това стана точно п мо
мента, когато Ирак отхвърли резолюцията на Съвета 
за сигурнсот на ООН за разоръжаване на режима на 
Саддам. Частите от военния завод ’ 'Гсрсм са били 
предназначени официално за Сирия. Оказало се обаче, 

пристигнали при Саддам Хюсеин в нарушение 
на ембаргото на ООН. Веднага след разкритието 
шефът па ”Тсрм” Владо Владо» е бил извикан в Мин
истерството па отбраита, където министър Николай 
Свннаров незабавно му е връчил заповедта за ос
вобождаването. Сменен е и целият борд на холдинга.

на клона на заводите в

ЩШ
\че те сана
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категорично, че няма да допусне престъпна дейност да 
ни препъне в развитието напред”, заяви Паси, без да 
навлиза в подробности за оръжейния скандал.

той съветваше настойчиво

Изпълнителният директор 
Търговище Пламен Петров е бил задържан в район- 

полицейско управление. Не е ясно дали Петров е 
арестуван или извикан за разпит. Неговият началник 
Владов също отказа да коментира. Пресслужбата иа 
кабинета пусна съобщение за скандала. В него бе 
потвърдено, че министър Свинаров е уволнил 
шефове на ”Терем” заради нарушения на 
външнотърговската дейност на 
Кабинетът ще вземе спешни мерки за най-строго 
наказание па виновните, пише още в съобщението. Ком

ин ЕС
ното

В последните два месеца 
българските институции да не се натоварват със 
”свръхоптимизъм” за покана в пакта.

”Ние трябва да работим всеки ден до Прага, за да си 
изработим мястото в НАТО, а отговорностите след

по-големи , бе

всички

дружеството.
една евентуална покана ще са много 
лаконичен Паси. Гой повтори, че ” поканата за НАТО 

напечатана”.потентните власти са в контакт със свои чуждестранни 
изясняване на обстоятелствата около това 

кабинета, без да обясняват

още не е
Новината за оръжейния скандал дойде в деня, 

който се разбира, че чакаме покана за коалицията 
срещу Ирак.

колеги за 
нарушение, твърдят от 
как ъв е скандал ът.

в

Новината за оръжейния скандал дойде в деня, когато 
стана ясно, че България чака покапа за участие в 
коалицията срещу Ирак. ” Правителството е 
горпчпо, че няма да допусне престъпна дейност”, заяви 
външният министър Соломон Паси по повод скандала. 
”Нис трябва да работим всеки ден до Прага, за да си 
изработим мястото в НАТО”, каза още Паси. Той 
до1п>л1ш, че поканата ни за Алианса още не е 
отпечатана. Може би гледайки нерешителността на 
Буш за очаквания удар срещу Саддам, правителството 
ви е рошило България да влезе първа в Ирак, проявиха 
череп хумор чужди дипломати.

СЛУЧАЯТ С "ТЕРЕМ" ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ РЕШЕН ОТ 
ПРОКУРАТУРАТА И 

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

катс-

Във връзка с информацията, че директорът 
”Терем” Владо Владов е бил уволнен от министъра на 
отбраната Николай Свинаров заради нелегален трафик 
на части за БТР, Агенция ” Фокус” потърси за комен
тар говорителя на Министерството иа външните работи 
Любомир Тодоров. Той заяви, че във всяка държава има 
нарушители на законите, такъв е и случаят с ”Терем”, 
който трябва да бъде решен от прокуратурата и 
съдебната система. Говорителят на МВнР съобщи, че в 
момента се проучват обстоятелствата около сделакта. 
Но след като министърът на отбраната Николай Свн- 
паров е уволнил шефа на държавното дружество 
”Терем” Владо Владов, следователно има основания 
някаква част от фактите да бъдат достоверни. Той не 
потвърди дали оръжието е за Сирия или Ирак, или за 
някоя друга страна. Говорителят на външно министер
ство Любомир Тодоров бе категоричен, че ако се 
потвърдят обстоятелствата около сделката, то това не е 
политика на българското правителство. Според него 
трябва да се изчакат резултатите от проверката, ус
тановяването на обстоятелствата, за да се информира 
обективно българската общественост.

На въпрос дали този скандал ще се отрази на 
поканата на България за НАТО Любомир Тодоров от
говори, че решението за поканата за алианса ще отчита 
цялостната подготовка, в съответствие с критерии, 
които се прилагат към страните - кандидатки и че едно 
конкретно нарушение, което не е санкционирано от 
българското правителство, от МВнР или друго минис
терство не би трябвало да се третира като структурен 
проблем. Той добави, че това се е случвало и в други 
държави.

на

РЪКОВОДСТВОТО НА 
"ТЕРЕМ Е УВОЛНЕНО 

ЗАРАДИ ОРЪЖЕЕН 
СКАНДАЛ

СВИЛАНОВИЧ НА МИНИСТЕРСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕУЛ

Министерството на отбраната съобщи изненадващо 
в понеделник вечерта, че със заповед на министър Ник
олай Свинаров е сменен целият Управителен съвет на 
”ТЕРЕМ” ЕАД и е уволнен изпълнителният директор 
на държавното дружество Владо Владов. Председател 
па УС на дружеството е Мехмед Джефер от ДПС. В 
информацията па пресцентъра на ведомството се 
посочва, че мотивите за взетото решение са "констати
рани нарушения във външнотърговската дейност” па 
холдинга, който включва седем восннорсмоптнп завода.

СРГО Е
КАТЕГОРИЧНА

ОТНОСНО
РЕФОРМИТЕ

Според източници от министерството на отбраната е 
била засечена незаконна търговия с български части за 
бронетранспортьори, представители били притеснени, 
че оръжейната афера може силно да навреди на имиджа 
па страната само дни преди срещата па върха в Прага, 
където България очаква да получи покапа за членство 
в НАТО. Експерти в сферата на сигурността посочиха, 
че такова засичане на нелегална търговия с оръжие 
обикновено става извън

На Министерската конференция на Общността на де
мократичните сили в Сеул югославският външен министър 
Горан Свиланович заяви, че югославското правителство е 
категорично отоносно провеждането на реформите и де
мократизацията на страната.

Общността на демократичните сили е основана през 
2000 година във Варшава и включва 106 държави от целия 
свят. Целта на тази организация е изграждане и укрепване 
на демокрацията в света.

В качеството на членове, наблюдатели и гости на кон
ференцията в Сеул участваха представители >на над 120 
държави, сред които и повече от 30 шефове на диплома
цията.

В речта си на второто заседание на Общността 
Свиланович подчерта, че СР Югославия е категорична в

страната и министърът 
вероятно с действал след получаване на подобен сигнал. 
Според тях в скандала може да са замесени и оръжейни

Тон обясни, че имаме 
съвместимо 
членки

законодателство, което е 
със законодателството на страните - 

от НАТО, с експорта на 
двойна употреба, според оценакта 
НАТО.

търговци, конто получиха доста възможности при 
сегашното управление и често ползват за бизнеса си 
мощностите на държавния холдинг. Експертите не 
изключват информация за нередности в търговията със 
специални средства да е подавана и от военното кон
траразузнаване, по тя да не е била използвана за по- 
стриктен контрол.

стоки с възможна 
па страните от

В най-скоро време ще бъде приет правилник, с което 
се приключва нормативната база за експорта на стоки с 
двойно приложение.

решението си да продължи да укрепва господството на пра
вото, спазването на човешките права и създаването на 
устойчиво стопанство.

Той посочи, че югославските власти са предприели ре
дица начинания, целящи "укрепването на правовата 
държава, повишаване отговорността на носителите на 
властта”

НАШЕ ОРЪЖИЕ В ИРАК! 
НАТО НЕ НИ КАНИ? В МИНИСТЕРСТВО НА 

ОТБРАНАТА ПРИКЛЮЧИЛА 
ПРОВЕКРАТА ПО СЛУЧАЯ 

"ТЕРЕМ", ТВЪРДИ ДИМИТЪР 
ЦОНЕВ

Български части за бронетранспортьори, 
били доставени в Ирак, могат да

които са
станат причина 

Б ългария да не получи покана за НАТО в Прага.
, защита на човешките и малцинствени права, като 

прецени, че темпът на промените е могъл да бъде и по- 
бърз. Това обяви изненадващо високопоставен 

от кабинета. Правителството е прссякло 
трафик на части за БТР, които са били предназначени за 
Сирия, но са се оказали при Саддам.

Светкавично е бил уволнен шефът на държавното 
дружество ”Тсрем” Владо Владов. От МО 
новината за изгонването на управителя на 7-те воен- 
норсмонтнн завода.

източник
нелегаленМинистър Свиланович прецени, че индивидуализацията 

на вината и изправянето иа всички провинили се очи в очи 
със злодеянията им е не само политически, но и морален 
акт, водещ към възстановяването на доверието и стабили
зацията в региона.

Той посочи и необходимостта от предприемане на конк
ретни крачки за завръщане на бежанците и разселените 
лица и разкриване съдбата на изчезналите.

Ръководителят на югославската

В Министерство иа отбранта е приключила про
верката но случая със сделката на ”Терем”, съобщи 
правителственият говорител Димитър Цонев, цитиран 
от БНР.

” Директорът па клона в Търговище Пламен Петров 
със знанието и съгласието на изпълнителния директор 
на холдинга Владо Валдов са сключили договор за износ 
на специална продукция, умишлено представена като 
гражданска, с което са създадени условия за дискреди
тиране на България”, твърди Димитър Цонев.

потвърдиха

Външният министър Соломон Паси на няколко пъти 
официално предупреди, че може да се разминем с 

за НАТО, ако направим крупен оръжеен гаф. 
След като гръмна скандалът, ”24 часа”

дипломация Горан 
Свиланович има в Сеул и редица двустранни разговори с 
много свои колеги, участници в конференцията.

покана
потърси за

коментар първия ни дипломат. "Правителството е
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СЛЕД ГОЛУБОВИЧ И СОКОЛОВ ИЗГОНВА БРАТСТВО

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯДАИ му малко власт и

МУ ГЛЕДАЙ СЕИРА НАПЪТСТВИЕ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ИЗБОРИТЕ
„ ,°Т ““"“чаваието му за председател на ИО на 
ОС в Димитровград г-н Емил Соколов новоназначения директор на Издателството 

ни в Димитровград, грубо отблъсквайки 
дадения му нов брой на вестника с думите:

В дома на Соколови ” Братство” 
ога да влезне!”

става да злоупотребява с поверения му отговора, 
пост и да се разпорежда както у дома си.

От позицията на власт тон започна 
домлъвки да проявява арогантност

по-

*Избирателна комисия на местното самоуправление
- нов орган в изборния процес

Републиканската избирателна комисия прие в понеделник 
напътствие за прилагането на Закона за избор на президент на 
Република Сърбия. В напътствието са посочени начинът за 
утвърждаване броя на избирателите, стандартите за 
изборните материали, начинът за провеждане на избирател
ните действия, подготовката и предаването-приемането на 
изборните материали и уреждането на избирателните места.

Секретарят на РИК Лиляна Бенач-Шантич съобщи, че за 
провеждането на повторните президентски избори ще бъде 
необходимо формиране на общинска избирателна комисия, 
която е нов орган в изборния процес.

Законът казва, че изборите се считат за успешни, ако в тях 
са участвали най-малко половината от избирателите, а ние 
утвърждаваме броя на излезлите избиратели въз основа на 
избирателния списък”, каза г-жа Шантич и допълни, че всеки, 
който е дошъл да гласува, се смята за участник в изборите, 
независимо от това дали е пуснал бюлетина в урната или не. 
По нейните думи мнозинството, което трябва да получи един 
от кандидатите, се изчислява само въз основа на бюлетините 
в избирателната урна. Тези законови решения ще допринесат 
за успсшността на изборите, оцени тя.

Както оповести министърът на държавното управление и 
местното самоуправление Родолюб Шабич, неговото минис
терство и МВР съвместно ще се^опитат да утвърдят броя на 
лицата, които два пъти са вписани в избирателните списъци. 
Двете министерства ще проверят дали в Сърбия наистина 
живеят 115 000 лица на над 90-годишна възраст.

Избирателните списъци трябва да бъдат изготвени най- 1 
късно до 22 ноември.

РИК прие и правила за работата на избирателните отбори, 
които непосредствено провеждат изборите и утвърждават 
изборните резултати.

няма ннк-
с не-

и нетолера-
ност срещу всеки, който не мисли като него, за да 
стигне до самозабравяне и най-грубо

Каква нахалство?! Какво безобразие?!?
Прощавайте, ама ние не бяхме дошли в 

дома на Соколови, а в дома на всички 
димитровградс 

Братство” не съществува заради Соколови, 
а заради гражданите, които искат чрез него 
да се информират за това кой и как решава 
съдбата им.

Селективното

изгонване
новинари от предварително необявеното за 

закрито заседание на 
общинско правителство.

Първи на прицела му се оказа вестник брат
ство . В интервюто си за нашия вестник 
пролет той намекна своята 
С цел да чуем аргументите

на
граждани!!! Вестниккм

оглавяваното от него

тази
неприязън към него. му отношение към
за недоволството му 

от това как отразяваме събитията в тази община, 
публикувахме редакционната бележка ” Соколът 
и мишката”, като естствено очаквахме той да 
реагира публично.

Не посмя!

прозрачността показа и фактът, че не изпъди 
и колегите от местната медия. Явно човекът 
си мисли, че те играят по свирката му. Та нали 
той им ”режс колача” и отсича какво парче 
от Общинския бюджет ще получат. Да му 
мислят, ако посегнат да напишат нещо, което 
няма да му допадне!

А къде е народът? Докога неотговорните 
и самовлюбенн политици ще го боготворят 
само при избори, а после ще крият 
некадърността си в черупките на постовете? 
И ще го пренебрегват?

Явно господин Соколов не разполага с факти, 
конто да подкрепят неприязънта и омразата му 
не към ’Братство”, а към самата истина.

В самозабравата си господин Соколов стигна 
дотам,
поверената му обществена функция. Той крас
норечиво показа това при първото посещение на

че започна да се отъждествява с

Ванче Богоев

ОТЛОЖЕНО ЧЕТЕНЕТО НА 

ЗАКОНИТЕ ЗА ДАНЪЦИТЕ И 

ЗА РЕФЕРЕНДУМА

■

^ (От 1 стр.) 
До разногласие при гласува

нето се стигна поради предло
жението на Закона за данъч

на радикалите в самото начало 
на заседанието, но не и ДСС”.

Относно забележката, че 
против дневния ред са гласували 
и депутатите на СДП и ДА 
Йованович каза, че това не е 
съвсем точно, защото ”СДП не 
беше единна, а и лицето, което 
се представя за шеф на депутат
ската група на СДП, нямаше ни
какви забележки на консулта
тивното заседание”.Йованович 
заключи, че по този начин ДСС 
започна предизборната си кам
пания и същевременно сус
пендира реформите.

На въпроса защо тогава 
следващото заседание се насро
чва едва след една седмица,а не 
за следващия ден, понеже Пра
вителството може но спешна 
процедура да иска ново засе
дание,
"Ние не можем да направим 
това, защото ДСС искаше да 
осуети гласуването 
опи”.

кратък срок за подготвяне на 
амандмани.

Второ, предложено беше 
обединяване па разискването по 
един толкова важен закон с

ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

ШЕШЕЛ Е ПЪРВИЯТ 
КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ

ното 'управление и админис-
Чедомир Йованович ДРУ™те закони за данъците, и 

трето, в дневния ред е И инициа
тивата за разписване на рефер-

трацията.
предложи по принцип този 
закон да се обедини с пакета да
нъчни закони, а депутатите от 
ДСС, СПС, СРС, СДП и ДА 
смятат, че това е отделна цялост ® 
и важен системен закон, който 
не може да се обединява с 
данъчните облекчения.

Председателят на Сръбската 
радикална партия (СРС) д-р 
Воислав Шешсл представи в 
сряда официалната си кандида
тура за президент на Сърбия. В 
присъствието на журналисти и 
функционери на СРС лидерът 
на радикалите предаде на РИК 
списък с подписите на 14 836 
граждани, подкрпнлн кандида
турата му.

На проведената след това 
пресконференция Воислав Шс- 
шел заяви, че се надява да по
беди на президентските избори, 
които ще се проведат на 8 де
кември, защото ” първият избо
рен цикъл показа каво мисли 
народът”.

ендум за самостоятелността на 
Сърбия, която, по наше мнение, 

в разрез със закона, каза 
Михайлов.

Свое виждане изнесе пред 
журналистите и Чедомир Йова
нович. За блокадата на Парла- 

той обвини ДСС, коятомента
”заедно с радикалите и социал
истите нанесе вреда на граждан
ите, понеже и занапред ще пла
щат по-скъпо захарта, олиото,

СДП ЗАРАДИ ДХСС
Шефката на депутатската 
група на СДП Наташа Мило- 
евич каза, че депутатите от 
СДП не са гласували 
предложения дневен ред 
поради предложението на 
ДХСС в него да се включи и 
разискване за разписването 
на референдум за незав
исима Сърбия.

компютрите...
- Само седем дни след иоднис-

Йовановпч отговори:ването на съвместното изявле- 
ДСС блокира работата нание,

Парламента. Ние не сме из
ненадани от този изход, защото 
и преди една седмица знаехме, 
че подписаното

на тези зак-

изявление е 
на моментното нас-За провала на заседанието ,,ЛОд само

се обвиняват двете ТрОСние на ДСС. В ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА ГРАДИНА КРАЙ ДИМИТРОВГРАДвзаимно 
водещи парламентарни партии -
ДС и ДСС. Шефът на депутат- НАРОДНИ СОЦИАЛ- 

ДСС Деян ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРИТЕистиската група на 
Михайлов посочи три причини, 
поради които ДСС не се съгласи 
с предложения дневен ред.

- Първо, защото е в разрез с 
подписаното преди една седмица 
съвместно изявление, в което се 
посочва, че ние трябва да бъдем 

във връзка с

” Градина” край Димит- командирите. Свещеникът Мнодраг Йсремснк- 
овнч благослови служащите в граничните по
дразделения на ЮВ.

Прочетена бе честитката, изпратена по повод

В граничната застава
ровград завчера тържествено бе отбелязан 13 
смири - Денят на граничните единици в ЮВ.

Граничарите от заставата бяха привествани от 
представителя на Нишкия корпус към ЮВ полк- Деня на граничарите от генерал-подполковник 
ошшк Славко Боснич. Топ напомни аа Наредбата Бранко Кръга, и. д. началник на Генщаба на ЮВ. 

крал Петър I Караджоржевич ог 1913 година,
с която са сфирмнрани граничните единици на Сред присъстващите бе и командирът на 1с- 
Сърбия, които веднага след топа са включени в тпърта моторизирана бригада към Нишкия кор- 
редовГия състав ма войската. пус полковник Радован Стонковнч, както и

Боснич посочи коректните отношения между сиоиирапият неотдавна 
граничарите и местното население. Лукич, дългогодишен командир в граничните ед-

От името па всички общини на Пнротски минци на ЮВ. 
окръг председателят на ОС в Димитровград д-р 
Боян Давигков честити празника па войниците II

В Скупщината на Сърбия 
беше сформирана още 
една депутатска група 
" Народни социалисти . 
Председател на групата е

Ивкович, замест-

но-

Бранислав
иик - Драган Томич, а гру- 

наброява 5 депутати. папат аконсултирани 
дневния ред.

Ние само бяхме информн-
Това не е навря-

пей-
полковник НиколаПС-11 •>. „„ „с. че не Йованович опроверга твър- 

рани и аз още тогава казах, че ДОС е нарушил сно-
сме съгласни една толкова - Д ’ ДСС, по||сжс ак0 са
рио.на точка, каквато с та годбата тс (ДСС) са
данъчното управление и Д»" ''Ч^ има ^ ^ ^ и)|ф.1ТЯТ „ „„сме,|

вид. Това направи само водачът
Б. Д.администрация, да

с толковапата
сложи в дневния ред
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РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В 
ДИМИТРОВГРАД

И БОСИЛЕГРАД Е В ЮЖНА 

СЪРБИЯ НЕ Е ИМАЛО 

ЗЛОУПОТРЕБА С 

ПЕЧАТА НА ЦК
* Освен ^в Пчински окръг е твърде тежко* Социалното положение на работниците ____

Поешево и Буяновац, в територията на Южна Сърбия са и неразвитите Босилеградска 
и Търговищка община *3а развитието на окръга е необходимо на-^"^"вди^о 
равнище да се формира конзорциум, чийто капитал да подсугуряват предимно

Към края на април тази година окръжният прокурор от 
Пирот заясдс углавно дело срещу Алекса Радев от Димих- 

за незаконно отнемане на служеоен нечаг

частници
по-ускореното развитие на окр'1»га, но-снсциално на 

краища, па републиканскоСоциалното положение на работниците в седемте 
общини в Пчински окръг твърде е тежко, но вашата крайно изоставалите

а Босиле- равнище трябва да се с(|юрмнра консорциум от капи 
Според думите му по-гол яма част от средствата 

собственици на частни

по чл.
ровград
221.ст. 1 от Наказателния кодекс на Съроия.

на Общинската скупщина
асоциация няма да се примири с това, каза 
град председателят па Съюза па самостоятелните
синдикати в Сърбия Милспко Смплянпч в Ьоснле- би трябвало да подсигуряват
град. По време пи визитата а разговорите са а фирма. __
«бащнекате синдикални аредставитслстпа а окръга, Смнляп.......газа, чс ..... .. . иа са ( г
тоа подчерта, че заработвате в газа част аа страаа га синдикати настоява за арапатазараисто па обще
са прекадено ниска п сраписиис с друга области, пстштс предприятия, .............. условие, че всичко с
Средната септемврийска заплата а Босилеградска ................... те ас се продават иа бсзнсшщп.Същсвре-
Общааа възлиза на 6326 динара, докато в стопан- мевно той оповести, че този синдикат настоява вя-

предприятия да бъдат купени ог работниците 
Председателят па този синдикат предупреди, чс им. - 1Цс сс организираме така, чс иа търговете да 

пече да позволи работапамте а семействата нм участват самите работимав н да кумят предприятия-
, та си. Сега обаче няма да оповестим кои ще бъдат 

фирми, подчерта председателят па тази работ-

то-тал. Да припомним, че с решение 
тава Алекса Радев току-що 'бе сменен от поста директор на :в Димитровград. Назначеното на

поста: не бе из-
иего- 'Центъра за култура 

вото място лице все 
вършено предаване-приемане
печеният директор бе депозирал подписа си в Търговския

още не беше поело
на поста, пито пък новоназ-

съд, пито... ■
Също така част от служителите не допуснаха новия дирек- 

намесата на съдия изпълнител,
конството тя едва ли е 4 хиляди.

тор да влезе в центъра до 
който с помощта на стотина полицаи въведе новоназначенияняма

да живеят па ръба па екзнетеицнята, като подчерта 
че част от вината за лошото положение в стопан
ството носи и правителството на Сърбия.

-Аз нямам нищо против това, че членове на пра
вителството обикалят Сърбия и иромовнрат про
грамата си ”Гордеем се със Сърбия”. И аз оби- изправени пред сериозни затруд! 
калям Сърбия, по не забслязах горди, а унижени фалирали. Синдикът обеща, че
работници. Затова ще поискам от правителството да в ърне п Белград” ще предприеме мерки да се окаже 
об ърне внимание на окръга за по-ускорсиото му подкрепа па ”Бор”, ” Автотранспорт и Нанре- 
развитие, подчерта Смплянпч. ' Дз.к”. Но, подчерта тон, трябва да признаем, че хо-

- Когато етапа дума за развитието иа таза част иа рата п "Напредък” и п Бор са бали големи маи- 
страпата, трябва да кажем иа Сърбия а аа нейното стори, щом като еа успели да унищожат предпрня- 
правмтслстаото, че Южна Сърбия ие приключва тията, които еа имали всички налични възможности 
кран Прсшево а Буяаоваа, а включва а територията за успешна дейност.

изостаналите Босилеградска и Търговищка 
общини, подчерта Смиляпич, като допълни, че за

директор в сградата.
Но да се върнем към

съд в Димитровград от 1 ноември тази година
прекратяват всички разследвания във връзка с углав

ното дело срещу Алекса Радев, понеже и окръжния прокурор 
се е отказал от самото дело. Според него в постъпките на 
Радев няма и следа от извършване на нарушение по чл. 223 ст. 
1 от Наказателния кодекс на Р. Сърбия .

Кратко и ясно -Алекса Радев не е извършил никакво 
престъпление! Значи, въпреки решението иа ОС за сменяване 
от директорския пост, той все още е бил директор и легално е 
ползвал печата на Центъра.

съдебното решение на Общинския 
. В него се казва,

тези
нпчсска асоциации.

Представители иа босилеградскитс предприятия 
се оплакаха на синдикалния лидер, чс фирмите им са 

пения или че са 
щом като се за-

че сс

А.Т.
си и

В.Б.

ЧЛЕНОВЕ НА ФОНДАЦИЯ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ОТ СОФИЯ В 
РОДНИЯ ГРАД НА ЦАР КОНСТАНТИН ПОГАНОВСКИЯТ 

МАНАСТИР НЕ Е 

ОБИТЕЛ ЗА 

ТАКЪВ КАЛУГЕР
ДАРЕНИЕ ЗА ГРАД НИШ

По повод бОО-годишнината от 
Успението на Св. Патриарх Евти
мий Търновски, двадесетина чле
нове па Фондация ” Св. Евтимий 
Патриарх Български” от София 
бяха на двудневно поклоннпчсско 
посещение в град Ниш, родното 
място на Св. цар Константин.

Веднага след пристигането си в 
събота около пладне гостите от 
България бяха приети от иодпред- 
седателката на Скупщината на 
града Миряна Барбулович, която 
ги запозна с най-важните данни за 
град Ниш като голям културно- 
исторически и стопански център в 
страната. Подпредссдатслката Ба
рбулович наблегна особено върху 
перспективите за всестранно кул
турно и стопанско сътрудничество 
с Б ългария, особено в рамките на 
сформирания неотдавна сврорс- 
гнои Нпш-Софпя- Скопие.

На ръководителката на бълга
рската делегация Надежда Хрис
това Хаджирайкова - Мадолсва

Приобщавам се към реагирането на ДСБЮ, уважаемата 
Зденка и авторите на статиите по повод опита на някой си 
калугер, дошъл скоро в нашата светиня Погановски манастир 
”Св. Йоан Богослов”, да го преименува в Йовановски!? 
Очевидно е, че въпросното лице е неграмотно. Ако то беше 
истински монах, такава идея нямаше и на сън да се роди в 
главата му.

И за да бъде по-голямо 
излагането му, той се опитал да 
промени и името на селото. Не 
му харесвало името Поганово, 
та решил да го преименува в 
Йованово?! Е, няма да може!
Благодарение на големите гри
жи на нашите предци, манасти
рът е оцелял през изтеклите 
пет века и днешните поколе-

Писма
на

читателиНашият владики 14ри ней приема подарената му 
икона-дип ших

подпредссдатслката на скупщина- ловим връчи медалъон ”Цар Кон
та на град Ниш Миряна Барбу- стантнп”. пия са длъжни да поддържат тази традиция. Въпреки че е 

беден, народът от този край е отгледал изключително 
образовани потомци, които, макар и пръснати по цяла 
Югославия и Европа, не са забравили родния си край и неговия 
манастир.

Нашият народ е и много гостоприемен и помни добрините. 
В паметта си той пази спомени за немалък брой свещеници, 
които 
така са и

В събота след пладне гостите 
бяха приети и от Нишкня владика 
господни Припей, на когото 
връчиха нкопа-диптих ”Св. цар 
Константин и св. царица Елена”. 
Владиката Иринсй ги запозна и с 
изграждането на храма в Ниш, 
посветен на Цар Константин, пър
вия владетел, провъзгласил хрис
тиянството за официална религия 
в Римското царство.

В неделя сутринта гостите при
състваха на света литургия в черк
вата ”Св. Троица Русалинска”.

Гостите от България обик
олиха културно-историческите за
бележителност в нашия 
Нишката крепост, Челе кула и 
музея ”Медиана”, а на път за 
София посетиха и Погановския и 
Суковския манастир.

много

са изпратени достойно при заминаването си, защото 
изпълнявали ролята си на божи служители. Само поп 

Ристоклий нещастно паднал от кон в Драговита и починал. 
Увековечих го в своя разказ ” Погребение”, който беше вклю
чен в антологията на писателите от българското малцинство 
от 1998 г. Следователно тук доброто не се забравя. Но лицето, 
което се е опитало да прекръсти Погановския манстир 
Йовановски и Поганово в Йованово, няма да доживее 
чест. То ще бъде запомнено като човешко същество, което 
под прикритието на калугерската си одежда се е опитало да 
извърши едно престъпление към този край и неговия народ. 
Неговата коварна идея

в
такава

град -

не минава тук и затова е по-добре 
господинът да се върне там, откъдето е дошъл.

СЪРДЕЧНА СРЕЩА: М. Барбулович и Н. Хаджирайкова Велибор Райков 
Белград

В.С.Б.
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ПРИКЛЮЧВАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ "КОБОС" И "НОСТАЛГИЯ"ПРИВАТИЗИРАНО Е ПЪРВОТО 

ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

МАШИНИТЕ ЩЕ СЕ ЗАДВИЖАТ 

ОТ ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ?ГРАДИНЧАНИН 

КУПИ "МЕТАЛАЦ"
Работниците-акционери в "Кобос” и палата седмица отново защитиха становището си 

за делово сътрудничество. В присъствието на 
ръководители на ОС предста
вители на фирмата обещаха 
босилеградската конфекция да 
заработи от 1 декември.

Акционерите в "Кобос” и 
представители на "Носталгия” 
решиха да подпишат договор за 
делово сътрудничество, но не е 
известно дали и как ще реагира 
компания ЮМКО, в чий то със
тав беше босилеградската фаб
рика до 1 юли. Те още не са за
почнали да готвят разделителен 
баланс, така че ”не е известно 
чие е имуществото”.

Пърпото димитровградско предприятие 
прано чрез публичен търг „а Държавната 
зацня, проведен на 7

Металац” .Седемдесет 
Александър Димитров 
Началната цена е била

па френската фирма "Носталгиявнтели
което бе приватнз- 

агенция за прнвати- 
ноември, е общественото предприятие 

на сто от капитала на фирмата купи 
Граднньс кран Димитровград, 

гч един милион и осемстотни хиляди пи-
много°Т Т|1"'ШТа ПОТе"""ал"" купувачи Димитров е дал нан- 
много - десет милиона и половина, и е станал собственик 
/о от фирмата. Останалата

от село

на 70
част се задържа от работницитечрез акции.

"Металац” бе 
та обществена фирма, 
прекъсва. От няколко

най—малката и почти едннетвена- 
която успешно работи почти без да 
годили се занимава с производство на 

алуминиева дограма, с която оборудва спортната зала в града. 
Отпреди Металац се занимава и с производство на тръбна 
меоел, преди всичко на столове и маси, бюра за компютри и др. 
Предприятието извършва и занаятчийски услуги 

В предприятието работят тридесетина лица.
В.Б..на гражданите.

А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА МИТНИЦА
ПРОДЪЛЖАВА АГОНИЯТА НА "БОР"

ТЪРЖЕСТВО В ЧЕСТ НА 

ПЕНСИОНИРАНИ МИТНИЧАРИНЕИЗВЕСТНО Е 

СЪТРУД Н ИЧ ЕСТВОТО 

С "КОЦИЧ 

КОРПОРАЦИЯ
I *С това тържество новият управител на митницата Иван Денчев порправи грешката на 

предходниците си

На 8 ноември т.г. в митни
цата в Димитровград се проведе 
скромно тържество, организи
рано от сегашния управител на щ 
митницата Иван Денчев. Повод Ц8 
за тържеството е пенсионира- [Щ 
пето на десетина митничари от 
тази институция.

Този случай може би не би 
привлякъл внимание, ако не 
ставаше дума за бивши служи
тели на митницата, излезли в пе
нсия преди известно време, до
ри преди няколко години. То
гава никои от ръководството на 
митницата не се е сетил, че тези Ввш

г
*Работниците и управителните органи решиха да дадат 
предприятието под наем, но Агенцията за приватизация 
не се съгласи. Причината е, че предприятието е вклю
чено в програмата за приватизация

ш§ Ш м• ГГ г
Дилемата дали ” Коцич корпорация” от Белград ще вземе под 

наем дървообработващото предприятие "Бор” в Босилеград или 
не, все още не е решена, оповести Симеон Йорданов, директор на 
предприятието н подчерта, че "липсва съгласието на Агенцията за 
приватизация".

Защо не може да се реализира решението на работниците и на

\ ГСГ:,

управителните органи в предприятието, което получи силна 
подкрепа и от Общинската скупщина?

- Проблемът е в това, че ние, преди да вземем това решение, 
поискахме от агенцията предприятието ни да се приватизира чрез

е включено в

хора са работили .по тридесет- Димитровградските митничари—пенсионери—от ляво на 
ина години па тази отговорна дясно: Ефтилс, управникът Денчев. Васил, Иван, Александър и 
длъжност и са заслужили поне 
топла човешка дума при раздя
ла със службата , на която пре
дано са посветили целия си тру-

Драгче.
аукцня. Това решение е в сила и предприятието 
програмата за приватизация - отговаря Йорданов. - Доколкото 
агенцията се съгласи, корпорацията е готова да съкрати планира- 

петгодишен срок за даване под наем - докато предприятието
твърде доволни не толкова от Атанасов и Ефтим Истатков, 
подаръка, колкото от топлите всичките от Димитровград, 
думи на управителя на мптнн- както и Братнмнр Гюкнч от 
цата и от факта, че все пак песа Блаце п Александър Миялк- 

правена със споменатото тър- забравени от колегите си. Тези ович, Радисав Стеванович, Дра- 
жсство, на което всеки от тях е

пия дои живот.
Тази грешка към тяхне се приватизира.

- Ако и това не е възможно, тя предлага да й направим услуга така,
Обаче ние не сме съгласни с

е по-

че на работа да останат към 20 души.

.........
десет ветерани, с които път- голгоб Пешнч и Граднмнр Хад- 
нпцитс вече няма да се срещат, жимладич от Пирот.получил ръчен часовник като 

спомен за годините, проведени в са Ддсксандър Петров, Васил 
митницата. Всички са останали Каменов, Иван Зарков, Драгчс

не работи от месеци, дълговете му възлизат на ГП11И1|_
динара, а работниците - към 110 душн, повече от еди.. !Одии.. ие
получават заплати. ■

А.Т.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ СРЮ КРИК, ПЪЛЕН С 

ВАЛУТАИЗНАСЯНЕ НА 

КУЛТУРНИ 

ЦЕННОСТИ

11ЛР/И А САН1Ч* МИТНИЧЕСКИ 
СПРАВОЧНИК 

ЗА
ПЪТНИЦИ (5)

Предметите с спмоТра^рсшепие
ценности, могат да се изнасят 1
икономически отиошния см'^*с полу.,и след като ее

(От 1 стр.)

При рутинна проверка на пътниците н возилата, излизащи от 
Югославия, в един автобус от Нови пазар е осуетен износ на 
голямо количество валута. След като 34-те пътници били провер
ени, прегледан е и самият автобус н митничарите открили в крика, 
служещ за евентуален ремонт или за подмяна на гумите н пр., 115 
300 швейцарски франка п 67 300 евро. Рейсът е собственост на 
агенцията за превоз па пътници ” Дацич турс”. Всички пътници са 
пътували за Турция на "шоппнг тур”, а валутата, открита в 
автобуса най-вероятно е на пътниците. Със случая ще се заемат 
съответните органи, които ще установят истината. Според Иван 
Денчев, управител на митницата в Димитровград, опитите за износ 
па валута са чести, но този път става дума за доста голямо, 
майсторски скрито количество. Но митничарите ес оказали не
големи ” майстори”. ,

Така, освен ио заловените количества наркотици, митничарите 
от ” Градина” станат известни п е осуетяването 
|ш валута.

:■■■. - * , както и защитени природни 
от Съюзното министерство за

съгласят и компетентните за това
Такова разрешително 

републикански органи.
В тази група предмети 
* всички предмети, които

паметници, регионално-исторически
бележител.ги места) и "^«"“^^"(^дожетвено

И ПОД.),

“ ”=“;= ■» —= -=г
-исторически произведения, архивен материал,част от тях

* движими културни ,

И приложните^^у ^ историята предмети от техническата култура,
значими за* ценности, които 

предмети на живописта 
естествозиаиието предмети, 1,сдк1* .

марки и други.)
животни и растения.

па нелегален плюс

А.Т.
стари нари, пощенски

* защитени видове диви
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СЪЗДАВА СЕ НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ БОЖИЧАНИ И ЛЕСКОВАШКОТО

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО
ЖЕЖКА

Поганово 

Доброшево 

Йованово

ЕЛЕКТРОМРЕЖАТА ЗАХЛАЖДА 

ОТНОШЕНИЯТА
*Стълб с високо напрежение се е надвесил над покрива на една къща и всява страх и 
недоволство сред хората. Електроразпределителното предлага да се постави по-висок 
стълб, а божичани изискват те да бъдат два-три, за 
няколко метра от къщите

да се измести линията поне на
” Поганово - звено междуВъв връзка с промоциите на книгата 

Земята и Небето” от Спас Крумов Сотиров и проведените раз
исквания но редица в ъпроси, засегнати в книгата, стана дума и за 
топонимитс в Царибродско, за техния произход и настъпилите 
нежелателни промени. В самата книга е поместена карта от пери
ода между двете войни (от сръбски картографи), кз.дсто 
Поганово с означено като - ДОБРОШЕВО! Подчертавам, че 

географските названия в нашия край, които е 
които носят белези на местните -

раним, е да подменим стълба с по-висок о г сегашния 
- каза но телефон Предраг Сапнч, р ъководител 
Електроразпределителното в Сурдулица.

Божичани не са съгласни с предложението на 
електрнчарнте п не искат високоволтовата мрежа 
да продължи да писн над главите им. Те смятат, че но 
този начин опасността няма да б ъде премахната и 
предлагат далекопроводът да се измести поне на 
няколко метра от к ъщите. Топа е единственото 
разумно решение, подчертават те.

Сапнч казва, че Електроразпределителното не 
може да приеме топа, понеже „мрежата е по-стара 
от к ъщите” н защотб трябва да бъдат решени някои 
пмущестпено-праппи пъпроси, свързани с под

гряването на значителни средства.
- Това може да стане само при условие, че мест

ната общност п собствениците на къщите решат 
посочените въпроси п подсигурят необходимите 
пари - подчертава той.

Недоразуменията прод ължават, а божичани пос
рещат предстоящата зима в неизвестност. А какво 
ще стане, ако стълбът се изкриви още повече и 
падне? По-евтин ли е човешкият живот от измества
нето па два-три стълба? - питат се хората.

Няколко семейства в Божица живеят в страх 
и постоянно си задават въпроса дали въпрос
ният стълб няма да надие и да предизвика 
злополука. Стълбът се намира между две къщи, 
надвиснал е над тях и е възможно да падне върху 
покрива на едната, а електрическите жици да 
засегнат и останалите.

Собствениците на къщите изискват от Елек
троразпределителното в Лссковац и клона му в 
Сурдулица да решат този проблем. Йордан Вели
чков, един от собствениците на застрашените къ
щи, изпраща дописки до няколко институции, с 
които иска да привлече вниманието на ръковод
ството, за да се предотвратят евентуални катас
трофални последици. Той предлага този и още 
няколко други стълбове да бъдат изместени по- 
далече от къщите. Председателят на местната 
общност в селото Драган Рангелов също така 
настоява електрнчарнте да премахнат надвисна
лата над хората и къщите им опасност.

- Наши хора са ходили там, но не нм позволи да 
изправят стълби, конто е на няколко метра от 
къщите. Единственото, което ние можем да цап

на

село

става дума за
създало нашето население и 
български народни говори. Но нека за това каже нещо един 
” голям сърбин” и голям специалист.

”От тези говори към сърбохърватския език принадлежат 
онези, които говори сръбското население от територията на 
Сърбия (освен Димитровградско и Босилеградско)... Към българ
ския език спадат говорите на населението от българска народност 
(територия на Б ългария и Димитовградско и Босилеградско от 
югославската страна на границата)” - казва просто и ясно най-из- 

сръбски филолог, академикът Павле Ивич (вж. ” Српски 
народ и юегов ]език”, Бсоград 1986, стр. 45.)

Следователно, като говорим за топонимитс от нашия край, ние 
говорим за български тоионими и за територия, където живее 
българско население, което говори български, без оглед па мест
ното наречие, което не съвпада с нормите на книжовния българ
ски език. (Както и нашите съседи но отношение на книжовния 
сръбски език!) Обаче, когато говорещите книжовен сръбски език 
се озоват в нашата среда (като чиновници, учители, журналисти, 
географи, етнографи и други), когато се сблъскат с новите форми
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и думи от местното наречие, те започват да поправят някои изрази 
и тоионими, като при това забравят, че поправят не свой, а чужд 
език! Това е обидно както за българския език изобщо, така и за 
бз.лгаромалцинственото население от Звонци, Поганово, Цари
брод, Босиелград, Клисура... С това те (без да искат или в някои 
случаи нарочно - когато става дума за съседн-интслектуалци) 
нарушават съответните малцинствени права: етнически, езикови, 
културни, етнографски, религиозни.

Темата (заложена в заглавието на тази бележка) е актуална, 
нашумяла тези дни, но с и стара най-малко 70 години. Разбираемо 
е, че думата ПОГАНОВО дразни сръбското ухо и тегли към 
много неприятни сръбски думи - поган, поган, поганик, поганща - 
сиреч към думи, казано на български, от типа: неверник, мрз>сник,

СЪВМЕСТНИЯТ СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР НА СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД 
САМО ФОРМАЛНО СЪЩЕСТВУВА

И СУРДУЛИЧАНИ ФОРМИРАХА 

СВОЯ ИНСТИТУЦИЯ
*Очаква се Министерството за социални грижи да одобри решенията на общинските 
скупщини за формиране на самостоятелни институции, с което междуобщинският 
Център за социална работа в Сурдулица и формално ще престане да съществува

лош човек, нечист и проклет човек, мръсни хора, проклети хора - 
дори и изпражнения! Но какво да се прави? Такива нежелани 
езикови сблъсъци между сродни и чужди езици са известни и се 
отчитат като ”опасни думи”. В такива случаи е нужна толерант
ност и обяснителна дейност. Пример: "ПОГАНОВО, манастир 
(св. Ловниа) блнзу Димитровграда (Цариброда), задужбина 
телина Константния скра]а XV века” (Енциклопеди/а ПРОС
ВЕТА, Бгд 1959, стр. 298). Некултурно и обидно е за местното 
българско население да се променя името (Доброшево - преди 
Втората св. война), или да се предлага ново име Йованово за 
селото и Йовановски манастир за вековно известния Погановскн 
манастир! Такива инициативи могат да предизвикат 
политически тълкувания с нюанси на асимилация, тъй като тен
денцията лека-полека се превръща в систематична дейност; 
Гадинье (на границата) стана ГРАДИНА, Дзвонци обърнаха в 
ЗВОНЦЕ, Звонска баня - в ЗВОНАЧКА БАНЯ, Долна Любата - 
стана ДОН>А Л»УБА1А, Гони дол - ГОИН ДО, Брайковцн - 
БРАЪЕВАЦ, Смнловци

Междуобщинският център за социална дейност, нено. КаТо се има предвид това, както и постоянно 
конто оослужваше Босилеградска и Сурдулишка увеличаващият се брой социално застрашени хора, 
община, почти не съществува.След като отбор- може да се каже, че едва ли служителите в Отдела са 
ннцнтс на босилсградската ОС рошиха боенлеград- изпълнили докрай социалната политика в общината, 
скнят Отдел да се отдели от съвместния център и да 
се формира самостоятелен център, преди известно 
време и колегите им в Сурдулица създадоха такава 
общинска институция.

Отборннците па двете общински скупщини кон
статираха, че съвместният център, образуван към 
края на 1991 година, не

влас-
Отношепията между Отдела и Центъра и изобщо 

в съвместната институция толкова се бяха изос
трили, че представители па Босилеградска община 
престанаха да участват в работата на Управителния 
й съвет. Този управителен орган не само, че не 

е изпълнил докрай действаше, но отборннците на ОС в Босилеград два 
поставените си задачи.Особено недоволни бяха пъти гласуваха недоверие на Мпца Нсшнч, директор 
босилсградчапи. Работещите в Отдела от години на Центъра, 
предупреждават, че ръководството на Центъра не 
отделя необходимото внимание на техническите п

п нежелани

Двете общински скупщинн поискаха от Минис
терството за социални въпроси да одобри решенията 

за формиране на самостоятелни социални 
но толкова нередовно, трове.Според източници в министерството, 

под въпрос дейността на инсти- тово да подкрепи становищата и се се очаква 
туцията. При това Босилеград и Сурдулица са иа 60 междуобщинският център скоро и официално да се 
километра раздалечина. Особено е трудно през зи- разформира, след което новите институти 
мата, когато комуннцирането е много по-затруд- нат да действат.

кадровите им проблеми. Някои специалисти идваха 
в Босилеград от Сурдулица, 
че се поставяше

им цен- 
то е го- СМИЛОВАЦ, Асенов дсл

ЛАСЕНОВДЕЛ и много други местни топоними в споменатите 
общини.

I започ-
В.Б.

М. Младенов

АКТУАЛНИ СЪВЕТИ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАР

ТРИХИНЕЛОЗАТА—ОПАСНО ЗАБОЛЯВАНЕ
С идването на зимата в нашите краища започва целият цикъл на развитие протича по един и същ 

дълго очакваното клане на свине (свиньоколь). По гостоприемния, но със смяна на локализацията. Поло- 
същото време започва и ловният сезон. Повечето возрелите форми паразитират в тънките черва а 
цариородчани харесват този период на годината, но ларвите мигрират по лимфен и кръвен път и парази- 
това не ни освобождава от грижата за годността на тират в напречно набраздената мускулатура.

което консумираме, защото^често пъти в него ' Гостоприемници на трихинелозата могат да бъдат 
се крият неочаквани опасности, които след това се домашната и дивата свиня, кучето, котката, лисицата 
отразят на нашето здраве. Една от тези опасности е и вълкът, мечката, плъхът, мишката и др. Гостоприем-

е и човекът. Инвазията се предава от животно на 
от животно чрез изяждане на сурово месо или труповете 

и хората, на заклани или умрели животни, 
години трихенелозата получи у хищничество или канибализъм на 

нас застрашителни размери, поради което Министер
ството на земеделието, горите и водното стопанство 
обяви усилена пойна на това опасно заболяване.

За да разберем опасността от това заболяване 
се предпазим от него, трябва да знаем какво всъщност 
представлява трихинелозата.

Трихинелите са биохелминти,

ване, биопсия и 
агностика на трихинелоза се извършва чрез три- 
хинелоскопиране или чрез искуствена дигеетия.

За провеждане на профилактика при 
хинелозата всички заклани свине и всички отстреляни 
диви свине трябва да се изследват 
мускулни трнхинели. Това е единственият сигурен 
тод, чрез който се предотвратява заразяването на 
хората. Ветеринарната амбулатория в Димитровград 
е оборудвана за тази цел.

алергична реакция. Постморталпа ди-

трн-
месото,

за наличие на
ме-

трихинелозата.
Трихинелозата е тежко неизлечимо заболяване, 

което боледуват както животните, така 
Последните няколко

пик

а също и чрез Месото от болните 
Изключително

животни се унищожава, 
важно е провеждането на дерати- 

зация, чрез която се цели унищожаване 
плъхове и мишки, които имат водеща 
заразяването
ства.Значи, предотвратяването 
изцяло в наши ръце.

месо, съдържащо 
капсулирани мускулни трихинели. Човекът се 
заразява с трихинелоза при консумация на месо от 
инвазирани животни.

Клиничните

на всички 
роля в 

днешните стопан
ка трихинелозата е

на свинете ви да признаци на трихинелозата 
трудно се установяват поради нехарактер- 

ните клинични признаци. Прижизнена диагностика на 
което ще рече, че трихинелоза се извършва чрез серологично

присвинете

Александър Игов 
ветеринарен лекар от Димитровградизслед-
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НА НИШКИЯ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ 
НИМУС ПРЕКРАСЕН ПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛ В ДИМИТРОВГРАД

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ 

ПЛЕНИ СЪС СТИХОВЕТЕ СИ
ОТЛИЧНО 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

КВАРТЕТ "ВИДИН"
По повод Деня на будителите -1 ноември, сти- 

хове па Бо.тев и Вазов
ленфшггивал НИМУС^ъв вторник ве';ертапред1|и|шката публика

ръководител па групата, Станимира Найденова - 
Валсва - виола и Надежда Ангелова -

Квартетът е представителна група на Видинската 
филхармония. Сформиран 
момента е

за възрожденските дни 
рецитираха актрисите рт София Вихра Петра- 
нова, по потекло от Босилеградско, и Галя Асе- 

Дженц Петрова (пиано) и Владимир Вла- 
дигсров изпълниха няколко произведения 
вестния български композитор Панчо Владиге- 
ров.

нова.
- цигулка, 

цигулка, Катя на из
чело.

държавна
м-р Мирослав Кръстев, който в 

и Директор на филхармонията. Репертоарът на 
квартета е твърде широк и включва 
- от барока до съвременната музика.

След. концерта ръководителката на групата г-жа Радмила 
Петрова сподели следното за в-к ” Братство”:

- Това е нашето

Поетът Георги Константинов рецитира сам 
своите стихове, при което се изяви като истински 
актьор. За това свое майсторство и преди 
за прекрасните стихове той получи бурни апло
дисменти от публиката и така стана първият по
ет, от когото публиката поиска :”още, още...”.

Както изтъкна Властимир Вацсв, 
раи преподавател по български език, поезията на 
Константинов

е от

всичкоразлични музикални стилове

пснсиони-първо гостуване в Ниш. Възхитени 
условията, от прекрасната зала, от чудесната публика, която ни 
прие много топло, а всичко това кара артиста да се чувства велик
олепно.

сме от
разкрива усложненото граждан- 

и лично битие на съвременния човек. Тойско
постига синтез между индивидуалните човешки 
преживявания и общественото самосъзнание, 
което придава душевна цялостност на лириче
ския герой. С изповеден тон и сстественост на 
изказа

Говорейки за репертоара на групата, тя изтъкна пронз- 
воденията на композитора Арам Берберян - Датев, който има и 
оългарскн, и арменски произход. Той е завършил Музикалната 
академия в България, а в момента работи като професор 

Германия. Неговите композиции предизвикват особен 
това, че в тях са вплетени елементи от българския и арменския 
фолклор. Квартетът е гостувал често и в чужбина, откъдето муз
икантите също носят прекрасни спомени. Публиката навсякъде е 
различна и изключително е приятно, когато се усеща връзката 
изпълнител

по пиано поетът защитава житейския п нравстве
ния максимализъм. Той поставя въпроса за оце
ляването на неопетнената човешка съвест като 
смисъл на съществуване.”

Да напомним, че поетичният рецитал бе ор
ганизиран по повод 8 ноември-Ден на Западните се казва, че ” на този ден преди 98 години започва 
покрайнини, като дар и спомен, а не като честване учередителен конгрес на бежанците от Дари
на този ден.По този повод ог Агенцията за бълга- бродско, Босилеградско, Трънско и Кулско, на 
рите в чужбина бе изпратен поздравителен адрес, който дружествата на бежанците се обединяват и 
прочетен от Йордан Колев, представител на аген- създават благотворителна културно—просветна 
цията. В поздравителното писмо между другото организация на Западните покрайнини. Органи- 

» ' зацията си поставя за цел да помага на граждан
ите от този район, станали бежанци по
ради окупацията на родните им огнища, с 
мирни средства да търси подкрепа от ин
ституциите и обществото на България за

в интерес с

- слушател, когато те дишат еднакво. Тогава се 
получава някаква ”магия”, сподели г-жа Петрова.

Директорът Мирослав Кръстев също сподели чудесните си 
впечатления от гостуването на групата в Ниш. Той каза, че от 
самото си сформиране квартетът ” Видин” взима интензивно 
участие в българския национален културен живот. Музикантите 
изнасят многобройнп концерти, участват в много фестивали, 
каквито са ”Нова българска музика”, Международният музика
лен фестивал ” Варненско лято” и др. Според него съществува
нето на един квартет е трудно, ако трябва сам да се финансира, 

7 затова квартет ” Видин” е към Държавната филхармония. Досега
четирите изпълнителки са имали успешни гостувалия в Сърбия, 
Македония, Гърция, Италия, Германия, а изпълненията, които 
представиха пред нишката публика са от последното им турне в 
Холандия. Г-н Кръстев спомена и гостуването на Видинската фил
хармония на 3 март в Димитровград, където музикантите са 
останали впечатлени от оказания им много топъл прием. За

БАЛКАНСКИТЕ
ПИГМЕИ задоволяване на материалните и кул

турните им потребности, а пред външния 
свят и специално пред Обществото на 
народите да иска спазване на човешките н 
гражданските права на българите, 
останали под чужда власт. През 1991 г. 
земляческите дружества на българите - 
потом

Малък човек с голяма уста 
решил да погълне света.
Иска дворец на Канарските острови, 
иска богатство и почетни постове. 
Иска охрана и аудитория, 
иска голяма роля в история.
Само че дето е на педя от земята 
казвам му името и пускам водата.

Георги Константинов

димитровградчани по този повод те са подготвили празнична про
грама, а не класически модел. Той изтъкна, че за бъдеще имат 
доста планове. Предстои им концерт във Видин в четвъртък, а 
следващия месец - турне в Италия.

Г-н Кръстев изтъкна, че участието на квартет ” Видин” в 
НИМУС е само началото на едно ползотворно сътрудничество 
между Ниш и Видин и ако бъде поканена, Видинската филхар
мония с голямо удоволствие би концертирала в този град.

ци, въстановнха организацията с 
името ”Съюз на Западните покрайнини”.

И през 21 век са ни необходими органи
зации, които с мирни средства да оказват 
съдействие на хората пред държавните 
власти и пред международните организа
ции, да защитават техните човешки и гра
ждански права,” се казва в поздравител
ното писмо.

А.Т.
Д. Христова

ЩЕ СПРЕ ЛИ ХАЗАРТЪТ?
~ ....гДиректорът па Културния център в Босилеград Любо» Псйо-

вич поиска от управителните органи на институцията и от осно- 
вателя й - Общинската скупщина- да бъде прекратен трудовият > 
му договор.Общинските съветници не са разисквали въпроса, но 
никой не се съмнява, че искането му ще се приеме.

Пейович застана начело на Културния център в края на юни, 
но с идването му културният живот в общината продължи да 
обеднява. Затова оставката му предизвика различни коментари.
Докато някои смятат, че финансовите средства са били огра- р 
ничаващ фактор в работата му, други са убедени не той като 

черногорското градче Биело поле не е имал сили да 
даде принос в развитието на културата на българското малцин-

<ГГВработниците*в'Културния център тълкуват идването и зами-
гаоотниц з 11яродиата поговорка Както вя- общинските организацин.Още повече, ако те приемат готови

" Д така го и отнесе”. Това обаче налага да се решения, какго това се случи при назначаването на досегашния 
въпрос: Кои ветрове духат п културата 

българското малцинство и кой води кадровата политика в тази 
г Пп.ли /шйсегашния директор институцията се оглавя- Един от тях е дали

област. Преди (Д ) образование, от което също разбира културните процеси на малцинството и което може да
ваше от неопит 4 ' рсаултати. Следователно се стига дадс при„ос в развитието на културата му, или всичко ще остане
така не можеш • Д даже опасно, ако един човек или по старому? Нима може да продължи този хазарт п културния
до констатацията, е е стр:з , Д 11ШШТ„ка.Културата „а ЖИВ0Т |1а общината!?
груна хора си позволят,ш водяг^^ ^ ^ дори „ри усл00ие,

който назначават директорите в

ИЗЛОЖБА 
НА САМО
ДЕЙЦИТЕ

4
1!!

В Градската галерия 
в Димитровград днес 
в 19 часа ще бъде 
открита изложба от 
картини на 
димитровградските 
художници-любители.

ЗчТ М Ч "ГТ1 /1

човек от
че тя не му е била известна.

Както е оповестено, 
изложбата ще 
открие Радмила 
Методиева, 
дипломиран 
строителен инженер. 
Ще бъдат
експонирани творби 
на 15-ина 
самодейци.

наването 
търът го донесе, 
постави и основният

на директор.
С оставката на директора сс откриват много други въпроси.

институцията ще се оглави от лице, което

Б. Д.В.Божилов
малцинството не е 
че те са общински съветници,
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ХАРМОНИЯ ОТ 

ИМПРЕСИИ И 

ЕКСПРЕСИИ
Ил 6 ноември II Международния пресцентър на ТАНЮГ в Бел- 

самостоятелна изложба на известнияград беше открита поредна 
живописец и сценограф Георги Йосифов.

На тази експозиция, подбрана от Бага Коцич - Моравац, са 
представени платната на Йосифов, нарисувани под въздействието 

от отминалите войни, но, какго долавяV на страхотните зрелища
нроф. Душан Тодорович, ”с оптимистични окраски, 
надежда за по-добри времена”.

В основата на тези картини съзираме геометрически мрежи, от 
стърчат настръхнали къщи, кули и покриви, достигащи чис

тото тюркоазно небе, което им придава приказен и недействителен 
образ... За разлика от посветения на старите части на Нови Сад 
цикъл ”Градът, потънал в сън”, в цикъла ’Градове и визии 
улиците са пусти, като през дните на страхотиите бомбардировки, 
конто преживяхме не толкова отдавна и които оставиха дълооки 
следи у всички пи. Тези градове не. се рушат и не горят, те са като 
предупреждение за една ужасна граница и се противопоставят 
физическите закони. .. Картините на Йосифов напомнят за мона-

♦Милка (Христова) Станоевич "ПРИСАЖДАНЕ НА СЛЪНЦЕТО"; 
Издател: "Просвета", Ниш

Преди броени дни от печатницата пп ” Просвета” в Ниш излезе 
четвъртата поредна стихосбирка на пашата сьнародшшка Милка 
(Христова) Станоевич, озаглавена ”Прссаждане па Слънцето”.

В най-новата сн стихосбирка поетесата е включила почти 60 нови 
творби, подредени в пет цнк'ьла, м ирният от конто обхваща дори 25 
стихотворения.

които вливат

които

Георги Йосифов е роден през 
1955 година в 

Димитровград. През 1977 
година той завършва ВПШ в 

Белград - специалност: 
Изобразително изкуство, а 

през 1981 година се 
дипломира в

Художествената академия в 
Нови Сад.

Освен с живопис и 
илюстрация, той се 

занимава и със сцетюграфия - 
над 200 театрални 

представления в страната и 
в чужбина.

Георги Йосифов е имал 25 
самостоятелни изложби в 
Димитровград, Белград, 

Борово, Вуковар, Нови Сад, 
Петроварадин, Будапеща, 

Оберта (в Аржентина)... и е 
участвал в 150 колективни 

изложби.

НА ДРАГОВИЩИЦА
наНа нашата река Драговищица 

децата придават багри нови 
и оцветяват водите й
Тя се подмладява 
и в живо месо се превръща
На брега й се опънали кожи 
и водят любов със слънчевите лъчи
Във водите й друга обич се 
размножава 
Животът се къпе 
и на чисто, ухае Милка (Христова) 

Станоевич живее в 
Ниш, кьдето е 

завършила строител - 
ство.

По собствено признание на авторката, 
всички стихотворения, от тази книга са 
сътворени в родния н Босилеград, кран 
вечната Драговищица. Те са изтикани от 
озарената от слънцето носталгия към

Тя е родена през 1954 
година в Босилеград, 

кьдето завършва гим
назия и кьдето прави 

първите си по
етически 'опити.

мястото на емоционална и мисловна инди
видуализация на поетесата, казва един от рс- 

ппшкият поет Добрнвое 
Йсвтнч и подчертава, че Милка е създала Преди Пресаждане на

Слънцето", тя беше 
издала още три 

хосбирки: " Копнежи" ( в 
издание на " Брат- 

ство")," Подаръци" и 
"Даница", а подготвя

цензеитите
шеските убежища Метеорите, 
Хималаите, Поганово и за Ва
вилонската кула, която строим и 
разграждаме. По същество те са 
нямо поетическо предупрежде
ние за възможния катаклизъм, 
постоянно увиснал над виолето
вата цивилизация, подчертава 
проф Душан Тодорович - най- 
добрият познавач на творческия 
опус на Георги Йосифов.

поезия, в която хармонично са уравновесени 
действителните (ммпреенвнп) и емоционал
ните (експресивни) фактори.

Почти пътеинена, включената в тази 
книга поезия на Милка Станоевич

сти-

отличава от класическия пътепис по това, че 
за разлика от пътеписеца-белетрист, който 
пристига па определено място, поетът 
зарежда стиховете сн с напрежението на оти
ването, откъсването п съдбовното дистанци
ране.

за печат поетическия 
си триптих "Ловецът 
и неговата жертва".

Пресаждане и присаждане на Слънцето е възможно само в поезията 
и само'чрез поезия. Именно такива, облепи от слънчевите лъчи, са 
стиховете на Милка в тази стихосбирка. В. Богоев

В.С.Б.

ГОРАН РАНЧЕВ, ДИМИТРОВГРАДСКИ САМОДЕЕН ЖИВОПИСЕЦ

ТРУДНО СЕ РАЗДЕЛЯШ С ТВОРБИТЕ СИ
”Това е комуникация с обкържението или 

комуникация с нещо имагинерно в зависимост от 
това какво желая да кажа в определен момент със 
своята картина”. Така един от м.ногото димит
ровградски художници-любители Горан Раичев 
отговаря на въпроса какво представлява за него 
живописта, с която интензивно се занимава почти 
десетилетие и половина.

Ранчев е роден през*1966 година в Димит
ровград. По професия е инженер но архитектура. 
Казва, че винаги е обичал да рисува. С живопис 
започва да се занимава по-интензивно през 1989 г.

Досега е нарисувал около 30-ина
различни техники - гемпер, масло

картини,
използвайки

върху платно, графики...
” Много трудно се разделям със . 

миг от живота ми. Именно затова никога
своите картини. Всяка една творба е част от мен,

------ 1 не съм размислял да продавам картините
сн. Мога да подаря някоя картина евентуално на някой любим човек”, споделя 
Гоппн.

В творчеството на Горан Ранчев пейзажът заема особено място. Но той 
отбягва баналното разпознаване. Наблюдава нещата реално, но върху 
платното ги нанася абстрактно. За него природата е повод, а картината -

Когато застане пред вълнуващата белота на платното, Горан започва 
една дълготрайна, изчерпателна борба и с тази белота, и със себе си.

Изгражда всяка картина дълго и крайно рационално, 
подготви доста етюди и щрихи.

Неговият рисунък е прецизен. Вътрешната конструкция на картината, 
отношението между вертикалите и хоризонталите, отношението между 
светлината и тъмнината той извежда след много повторения, 
респективно след много изследвания на материята.

,.а,,,,а^!оТо „а 1^®”^-^е011ардо"м„келанджело^Рафаело^Джо^щжоне иГтишз1яц|. ”
Особе,:

д ...... м»кела»Джело - както и художествената му творба ” Създаването на
Адам , казва Горан Ранчев и добавя: ”С реалистичността си при рисуването и е 
безкрайната игра на светлината просто ме фасцинират майсторите 
сфумато - Караваджо и Рембранд.

Ранчев

накато преди това всее

на техниката

е председател на димитровградското Сдружение 

ир^именно^^года^ение орга!П13-

на художннците-лю- 
стана по-ин-

Бранислав Бане Бошкович, 
професионален художник и изобразителен педагог.

Б. Д.
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НАПЪТСТВИЕ^/ГиЗБОР 

НА НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТИ

т>шт&
РЕАГИРАНЕ

ОЩЕ НЕЩО ЗА 
"НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

И "НАРОДНИТЕ - 
УСПИВАТЕЛИ

(Продължение
0 ИЯ рои) избоР ,,а националния съвет с 20 членове.

Колко избиратели трябва да присъстват Л,,ста А «сдържа общо 10 кандидати, а листа Б 
на електорската скупщина, за да може тя има 20 кандидати. От общия брой гласове 
Оа взема валидни решения? Листа А е получила 20, Листа Б 30 гласа, а една

Електорската скупщина не може да се проведе бюлети,,а с невалидна. Броят на гласовете,
ако на нея не присъстват повече от половината съ^Ра,,и от Листа А и Листа Б, се дели на броя 
избиратели, които са поканени от Мннистерст- “а чле,,овете на националния 
вото. Независимо от това общо правило, е отре- ПОЧНе ОТ * до 2®’ н така се получават частни, 
Ден минималният брой електорн, които задъл- КОИТО това се подреждат по големина, 
жител но трябва да присъстват, за да може да се Получените частни за Листа А са: 20; 10; 
проведе скупщината. Този брой варира в зависи- ^ 5*4; 3*33; 2*855 2.5; 2.22; 2,.. 
мост от числеността на националното малш...- „ Получе,,пте частни за Листа Б са: 30; 15; 10;

7.5; 6.5; 4.28; 3.33; 3; 2.72; 2.5; 2.30; 2.14; 2,..
Подредени по големина, двадесетте най-го- 

леми частни са : ЗОБ, 20А, 15Б, 10Б, 10А, 7.5Б, 
6.66 А, 6Б, 5Б, 5А, 4.28Б, 4А, 3.75Б, З.ЗЗБ, З.ЗЗА, 
ЗБ, 2.85А, 2.72Б, 2.5Б, 2.5А.

Резултат: в националния съвет са избрани 
12 кандидати от Листа Б и 8 кандидати от Листа 
А. Получените мандати се разпределят 
ветствие с последователността па кандидатите 
на листата

Във в-к Братство от 8 ноември 2002 беловласият другар Васил 
Станчев отново нападна КИЦ в Босилеград за ”недостойно отбеляз
ване на Деня на народните будители!” И тъй като тука вече не става 
дума за моята личност, а за институцията, която оглавявам, длъжен 
съм да реагирам! Първо, другарят Станчев безочливо лъже, когато 
премълчава гостуването в Босилеград на един от нан-големите съвре
менни оългарскн пости Георги Константинов, конто по повод Деня на 
народните будители отправи своето поетично послание към граждан
ите на Босилеград. Това, че Станчев не разбира нищо от поезия, си е 
негов проблем.

И второ, произволното му изброяване на народни будители ”от 
значение за българската етническа общност от Босилеград” е, меко 
казано, смешно поради две основни причини. Едната, с оглед на по
ложението, в което се намира българското малцинство, има ли изобщо 
такава личност от пашите краища, която да може да се нарече ” народен 
будител” (въпрос, на който трябва да се отговори след всестранен и 
компетентен

съвет, като се

. и т.н.

ство. . II Т.Н.
Необходимо е присъствието най-малко на 30 

електорн ако националното малцинство
души. При малцинства, чнйто 

брой с между 10 000 и 50 000 души са необходими 
поне 45 електорн. Най-малко 60 избиратели 
трябва да присъстват

има по-
малко от 10 000

анализ на нашата история и култура). Другата причина е 
в самия израз ”българска етническа общност”. Комунистическата 
еволюция па термините от ”българска народност”, ”българска на
ционалност”, ” българско малцинство” стигна и до термина ^българ
ска етническа общност”, разбира се, все по низходяща линия! Целта 
на всичко това е българското малцинство да се разглежда като нещо 
отделно от българската нация, в чиято ”езикова система съществуват 
ДУМИ, какпито няма в пито една езикова система на славянските езици” 
(*•!)• Така под шайкачата па Васил Станчев отново се показват дяпо^ 
ските рога на ” научната теза” за ” самобитността” и ”шопизма” на

на електорската скупщина 
при малцинства между 50 000 и 100 000 лица, 
малцинства с повече от 100 000 лица трябва да се 
осигури присъствието поне на 100 електорн.

10. Кой председателства електорската 
скупщина?

в съот-а за

15. Какво представлява Аонтовата 
система за пропорционални избори?

Начинът на избиране, описан в точка 14.
на така наречената Донтова

българското малцинство. Теза, която неведнъж е дискутира 
ните боснлсградски кръжоци ”Боботало” и ” Воденици” 
може да издържи критиката па пито един среден студент първокуреннк 
по българска филология. Ако Станчев имаше глупостта да каже коя е 
тая босилег^адска дума дсто я няма ”в пито една система на славян
ските езици’, българските езиковеди щяха доста да се посмеят на 
акъла му. Включително и на неговия оригинален израз ”(само)пороб- 
ване”, с който големият "народен будител” Васил Станчев най-после 
откри топлата вода! Ние сами сме се поробили, а не са ни поробили 
ония^ на които той носеше шайкачите и панталоните! Така човекът е 
хем ’ народен будител”, е хем "лоялен гражданин”! Хем прогресивно, 
хем безопасно.

на в извсст- 
и която неДо избирането на председател работата на ску

пщината се ръководи от най-стария избирател.
11. Как електорската скупщина избира 
членовете на националния съвет?

съответства 
система за пропорционални избори. Наречена 
е по името на нейния автор бслгрийския про
фесор Донт. Чрез тази система всъщност се 

Всеки гражданин с избирателно право може да избягват недостатъците на системата с избор- 
бъде предложен и избран за член на националния но 
съвет на

частно, при която общият борй гласове се 
националното малцинство. Изборът се дели на общия брой мандати. Така се получава 

провежда по пропорционалната система въз ос- изборно частно, с което след това се делят гл~- Иван Николов
нова на гласовете, подкрепили кандидатските ли- совете, дадени за отделните листи. Една листа 
сти. Електорите гласуват тайно на предварително получава толкова мандата, колкото пъти из- 
подготвени бюлетини, на които вписват името на борното частно се съдържа в броя на дадените 
носителя и/или поредния номер на листата. При гласове. В повечето случаи обаче чрез систе- 
гласуването един електор може да гласува само мата на изборно частно не е възможно веднага 
една кандидатска листа. да се разпределят всички мандати. В този

случай се прибягва до различни допълнителни 
механизми, като например останалите мандати 
се дават на листите с най-големп остатъци. 
Такива допълнителни механизми няма в Дон-

ЕЗИКЪТ В УЧИЛИЩАТА И ПРЕКРЪСТВАНЕТО 
КАТО ПОВОД

НЕ МОЖЕМ ДА ИЗБЯГАМЕ 
ОТ СЕБЕ СИ12. Колко членове на националния съвет се 

избират от електорската скупщина и от 
какво зависи техният брой ?

В Закона за защита правата и свободите на 
националните малцинства е утвърден минимал
ният (15) и максималният (35) брой членове на 
националния съвет.

- Когато според резултатите от последното 
преброяване на населението националното мал
цинство е по-малко от 20 000 души, или броят му 
не е посочен изрично, националният съвет има 
най-много 18 членове.

- Когато според последното преброяване на 
населението националното малцинство е между 
20 000 и 50 000 души, националният съвет има 
най-много 21 членове.

Сред нашето малцинство продължава полемиката па какъв език ще 
се провеждат занятията в детските градини и обучението в основните 
училища - на сръбски, както през последните 15 години, или на майчин 
български, както беше преди и както е нормално. Докато някои нас
тояват да продължи сърбизнраисто на училищата, други да се 
възвърне българщината, трети (а те са най-много!) ни се смеят. Стигна 
се дотам, че сред малцинството се откроиха най- малко два блока - 
патриоти и предатели! Първите дсмек били опия, както искат обра
зованието да продължи на сръбски, а вторите - на майчин език. Най- 
смсшпото е това, че пито едните, пито другите знаят какви патриоти 
са тези, които се опитват да избягат от себе си и конто не са в 
състояние да запазят самоличността си, пито какви и чии предатели са 
хората, които настояват да запазят корените си.

Какво нрапн държавата? Десетилетие и половина тя беше пс само 
против интересите па малцинството, но и срещу собствените си интер
еси. Напоследък тя се опитва да свали бремето на виновник и предлага 
проблемът да се реши, като обучението се провежда на майчин език.

”Въз основа на член 5 от Закона за основното образование, Минис
терството па просветата и спорта е съгласно учебният план и про
грамата в общините Босилеград и Димитровград да се реализират па 
майчин български език”, се казва в одобрението иа просветното мин
истерство на Сърбия, което е подписал помощник-министърът м-р 
Жслпмнр Попов. Преди месец одобрението пристигна п общините, но 
според служители на същото министерство, то било - погрешно!? ”В 

грешили - констатира педагогическият съветник 
Става дума за това българският език да получи

товата система и затова тя се приема като по- 
добра за изразяване действителната воля на 
избирателите, т.е. че тя е по-справедлива.

16. Каква е процедурата след избора на 
членовете на националния съвет?

Избраните членове на националния съвет 
самостоятелно се договаря за мястото и вре
мето на провеждане на учредителното събра
ние и за по-нататъшната работа на национал
ния съвет. Учредителното заседание на наци- 
налния съвет след изборите се свикна и ръко
води до избора на председателство от най-ста
рия член на националния съвет. Работата на- Когато според последното преброяване на

национално малцинство е между 50 националния съвет се смята за валидна, ако на 
има най- заседанието му присъстват повече от полови

ната членове. Националният съвет решава

населението
000 и 100 000 души, националният съвет 
много 29 членове.

■ Когато според последното преброяване на чрез мнозинство от гласовете на присъства- 
населението националното малцинство е повече Щите членове. На първото заседание се изби-

най- рат председател, съответен брои подпредседа
тели, секретар на националния съвет, членове 

председателството и протоколист. Приема 
се Статут на националния съвет, който се пре
доставя на Съюзното министерство за национ
ални и етнически общности за свиденцпя.

17. Мандатът на избраните членове на 
националния съвет и кога може да се 
свика нова електорска скупщина?

министерството са с 
Дежка Георгиева. - 
статут на майчин”, каза тя.

По въпроса за езика се създадоха два блока и сред учителите. 
Повечето от тях се опасяват как щс се справят със задачата си, ако 
обучението се провежда па български, понеже сръбският език е залег
нал в работата им. Сред тях обаче има и хора, които нарочно затруд
няват решаването на проблема. Един гимназиален учител в Босилеград 
заяви на официално място, че ”българският език е майчин и при 
условие, че се учи само два часа седмично”. Това изявление може би 
ще е интересно за учените, но е ужасно и поразително за интелиген
цията ни.

Въпросът за езика е все още в задънена улица, т.е. всичко е но 
старому - пито започнаха подготовки за превеждане на учебници, ннто 
се увеличи броят на часовете по български език, но който начин се 
смята тон да получи статут на майчин. В топа отношение никой разумен 
човек не може да предложи учениците да пс учат сръбски. Ако искаме 
да сме цивилизовани хора, децата трябва да научат и двата езика.

Една част от малцинството бяга от националната идентичност и от 
родителите си и топа личи не само от отношението към езика, но и от 
нрскръствансто. Някои българи промениха фамилното сн име н 

”сърби”. С това л ъжат не само сърбите, но и себе сн. Защо 
го направиха е въпрос, на конто само те могат да отговорят. Дали обаче 
това можеха да направят, ако. бяхме косейки като японците или черни 
като ромитс или негрите. Но освен че "скъсаха” с родителите и пред
ните сн, нищо друго не постигнаха. Напротив, след като се съгласиха 
да носят чужд кръст, те сн създадоха още една беда. Ето само един 
пример. Преди известно време един нашенец прикачил нч към 
фамилното сн име, а съседите и колегите веднага питали кой е той, 
отк ъде е... ”, Ма, пусти га, то йе онай Пера Бугарнн!

Има ли нещо но-естествено от топа, когато разумен човек настоява 
да запази националната си идентичност и да живее в толерантност с 
другите? И има ли по-тежко от топа, когато човечец-1ПЧ1ска(пцсможе) 
да избяга от себе си и от корените сн? ИНВШЗХШ1

от 100 000 души, националният съвет има 
много 35 членове.

на
13. Кой предлага кандидатската листа за 
изборите?

Кандидатска листа за членове на националния 
да предложи 1/4 от присъстващите 

електори. Листата може да съдържа най-малко 5, 
а най-много толкова кандидати, колкото членове 
има националният съвет. Листата се обявява от 
председателя на електорската скупщина. Всяка 

свой пореден номер и носител. Редът на 
кандидатите се определя свободно от предлага
щите листата.

съвет може

Мандатът на членовете на националния съ- 
нродължава четири години. След изтича-вет

пето на мандата се повтаря процедурата за из-листа има

бор на първия състав иа националния съвет.
По предложение на лица, имащи правото да 

бъдат електори, чийто брой е пб-голям от по
ловината електори, които са участвали в рабо- 

на електорската скупщина Министерство-

от14. Как се установяват резултатите 
изборите? станаха -

Броят на мандатите които е получила листата, тата
общият брой гласове, сне- то можс да свика извънредна електорска скуп-се установява, като ^

челени отлистата, се дели с числата от 1 до общия 1ЦИ||а в съзвучие с нравилата, предписани за 
брой членове на националния съвет. Така полу- редовната скупщина. Това не може да се на
ченете частни се подреждат по глемина, при кос- прави до изтичането на една година от избо- 
то се вземат предвид толкова най-големи частни, рИте за национален съвет и шест месеца преди 
колкото ся членовете на националния съвет.

Пример: На електорската скупщина
провъзгласени две кандидатски листи за

изтичането на мандата на членовете на нацио
налния съвет.с 51 чле-

-Край- .нове са

..
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заболявалия личявансто на видовете се осъществява 
обвивка но два начина. Първо, те биват затривани 

по естествен път, щом настъпи насъв- 
между организмите, образу-

НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ 
СЪПЕРНИЦИ НА ЛЕНА

лица, астма, ангина, язвени 
(образува издръжлива защитна 
върху лигавицата), облекчава бъбречни

"а.шя Гег>сМ«.,.сор.ша, цнре) и сшу- нс.ата среда непрекъснато еволюира 
лира зарастването на рани. Значи, т.з- което довежда до намиране на едни и 
действа подобно на ленената слуз. поява на други но-приспособсни видове.

мсстимостнамазанаНаучихме, че славата на лена, по-точ
но на неговото семе, се дължи на свой
ството да образува лековита слуз. В това 
отношение тон е ненадминат, но е в пос
тоянна заплаха да го настигне но попу
лярност дивата ружа АИИаеа оГПсшаНа. 
Дивата ружа или белият слез е позната 

всекиго. На ръст достига 1,5 м. Тя е 
лично цвете и освен в природата, къдсто 
вирее на влажни, рохкавн и топли почви 
до около 1000 м надморска височина, ук
расява градините и дворовете. Притежа
ва големи, различно обагрени цветове, 
предимно бели и розови. В някои страни, 
не без основание, дивата ружа се отглеж
да в култури. Тя е многогодишно рас
тение, обаче за получаване на слузни ве
щества най-добра дрога са двугодишните 
корени. Освен слуз, корените съдържат 
големи количества пектини и минерали - 
вещества, подходящи за профилактични 
и тсрапсвтнчсски похвати.

ШСЯ ки1ецогци ицгойспо.чИ и 8гЬЦ1 
[&СШ10 мккол (ЕХ)
1УСМ каи*80гЦа иягоЯепояЙ и .)ицох1иУф 
Шс/яо сакяоп (ЕХ)

факсимиле на заглавието от 
Червената книга

естествоизпитател, през средата 
век пребивавал със семейството си в 
Крагуевац. Там работел като главен ^ок
ръжен лекар ” окружии физикус , и бил 
много почитан и обичан от жителите 
като извънреден хуманист. Имал е много 

Ш пациенти и бил ужасно зает. Редките 
Щ свободни минутки посвещавал на обик- 
% олки из околността на града, проучвайки 

флората. Намирал, че тукашната расти- 
Й телност е доста различна от оная в Ун- 

гария и Хърватско. По-касно Панчич за
работя в Белград, не забравяй

ки завета един ден по-подробно да изучи 
флората на Крагуевско.

Веднъж, през месец август 1876 г., наб- 
до Крагуевац в ръцете на Панчич 

необикновена дива ружа.
Имала листове с 
дълги дръжки, от 
пазвите, на които 
се подавали по 2- 
3 цвета с още по- 
дълги дръжки, 
надминаващи те
зи на листовете. 
Оцветеността на 
в е н ч ел ист четата 
била лилава, по- 
различна от ония 
на обикновената 
дива ружа. Пос
ледната имала и 
много къси лист
ни и цветни дръ
жки. На Панчич 
му било ясно, че 
се касае за нов 
растителен вид. 
Намерил го на 
около 200-300 м 
надморска висо
чина в местноста 
Метино бърдо 
край Крагуевац и 
между селището 
Враневщица и 
локалитета Лю- 
леците.

ОТ ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ 
ГЛАВА НЕ БОЛИ

на

Дината ружа (бял елен, полово око) '
препоръчвал Теофраст 4-3 столетия ирс- I п 
дн новата сра, а голям пейн застъпник 
бил и Диоскорнд нред края па първото 
столетие от новата ера.

Познати са и други рецептури за приг
отвяне на лечебни средст ва от корена иа 
дивата ружа: топла обработка, смилане в 
брашно н прочее. И младите листа се из
ползват както за лечебни цели, така и в 
кулинарството. От младите широки лис- ■ 

авят постни и блажни

на XIX
1-1

Яг, ■

ружата се пр 
сърми. И цветните пъпки намират упо
треба в кулинарството. Най-интересното 
с, особено за децата, че в някои западни 
страни от брашното от корена, с приба
вяне на захар, се приготвят бонбони и 
сладкиши (шагсИтаюлу).

У нас освен така наречаиата дива ру
жа, в употреба е и крайморската, черве
ната или трендафил ружа АИИаеа голей. 
Тя е по потекло

та иа
минал наПРЕПОРЪКИ И НАЧИНИ 

ЗА УПОТРЕБА
Коренът на дивата ружа се изважда 

или есенно време, или в ранна пролет, 
почиства от пръст и Странични корен
чета, измива се, обелва и бързо изсушава 
на температура до 45°С, за да не потъм
нее. Две супени лъжици настърган или 
ситно нарязан корен се слагат в половин 
литър студена вода, къдсто киснат 6-8 
часа, докато се отдели слузта. Получе
ната смес се прецежда и пие (или гар
гари) по 1 лъжица на всеки 2-3 часа в 
течение на целия ден. Облекчава каш-

лизо 
попаднала

от адриатическото край- "
брежне и Апсниннтс, а като културно ра
стение се разпространила и у нас. От нея 
се използват цветовете и то за оцветя
ване на вино, сокове, сиропи, хранителни

ШШЯИк
Компютърно възстановен изглед

изделия и вкусотии, понеже съдържат
антоцпани багрила разтворими във вода. т0зи начин на смяна на видовете действа 
В някои краища у нас преди е тачен оби
чаят червената ружа, която на височина 
нараства до три метра, да се сади пред 
вратите на домове, къдсто има мома за 
женитба. С височината си и червените 
цветове ружата привличала вниманието 
на минувачите.

от зараждането на живота. Другият 
начин причинява съзнателното или не
съзнателното, волното или неволното, 
прякото или косвеното променяне на 
външната среда от страна на човека, 
което прави живота на определени ви
дове невъзможен. Или просто, хората не
посредствено изтребват определени ви
дове, означени за вредители, болесто- 
причинители или обречени да служат за

ИМАЙКИ ПРЕДИВД 
КАЗАНОТО ЗА ДИВАТА 

РУЖА суровина.
Така или иначе за биосферата е без- 

Без да забравяме казаното за меди- различно как и по кон начин един вид ще 
цинското и битово значение на дивата бъде изгубен. Важно е, че с гибелта на 
ружа, не можем да не зажалеем дълбоко видовете^завинаги се отнема възможно- 
за два вида диворастящи ружи, намерени стта да бъдат използвани за задоволя- 
п описани в Сърбия, които сетне бяха ване на човешките нужди. Такова нещо 
” во век и веков ’ затрити. Днес вече не се случи и с крагуевската и вранянската 
съществуват. Думата е за крагусвачката диви и дивни ружи - заминаха във ” веч- 
ружа (АКНаеа кга§щеуасеп815 Рапсю) 1 
угап)П5ка1а гийа (АИИаеа угап)еп818 01кИс 
е1 ИПкоНс).

Живите същества не са безсмъртни. И ДИВА КРАГУЕВСКА РУ^КА 
видовете, които те образуват, не битству-
ват вечно. Напротив, установено е, че за- Йосиф Панчич, най-видният сръбски

ная памят .

СПОМЕН ЗА ДИВНАТА
-Следва-Рисунка на 

крагуевската ружаКарта на разпространението
Протокол: 

Сп. Кр.

КРЪСТОСЛОВИЦА 133 
Съставил: Драган Петров

Ш

Водоравно: 1. Политура. 4. Дребен хищник с неприяна ми
ризма. 7. Град в България. 12. Свободна общинска земя за 
пасище. 14. Строителен л1атериал. 16. Преследване на дивеч. 17. 
Материал, от който се правят запушалки. 19. Вид папагал. 20. 
Голям воден басейн. 22. Велосипед. 24. Свод на стая. 25. Марка 
ски. 27. Набелязан по земята, но още неизработен път. 28. 
Планина в Сърбия. 29. Автознак за Кикинда. 30. Марка бразил
ско кафе. 33. Експеримент. 34. В архитектурата — гладка, плоска 
повърхност на стена, врата, таван и др. 36. Металическа пръчка 
със спирален нарез. 37. Задна част иа шията. 38. Две въз
можности, от които по неволя трябва да се приеме едната. 40. 
Орляк птици. 41. Ивица Рачан. 42. Белградски ежедневник. 44. 
Част от каруца. 45. Ил1ето на писателя Хайтов. 46. Река в Сърб 

Отвесно: 1. 12 и 13 буква в азбуката. 2. Гръцки футболен 
отбор. 3. Голямо влечуго. 5. Река в Русия. 6. Испански футболен 
клуб. 7. Голяма неотровна змия. 8. Марка руски самолети. 9. 
Държава в Европа. 10. Външна обвивка на дърво. 11. Една от 
зодиите на хороскопа. 13. Благоухание. 15. Вид детска играчка. 
18. Вид дълги панталони със 
и плътно

Т1Я.

стеснени долу крачоли. 20. Голямо 
планинско възвишение. 21. Пигмент, който се съ

държа предимно в морковите. 23. Ехо, екот. 24. Марка камиони 
от Словения. 26. Животни от рода на коня. 29. Химически 

българския писател Страшимиров. 32. 
Стопански блага, с които се търгува. 34. Продълговат назъбен 
стоманен къс,-за изтриване и изглаждане на железни, дървени 
и други предмети. 35. Авторът на "Илиада". 38. Долина. 39. 
Пристанищен град в Израел. 42. Река в Италия. 43. Първенец.

елемент. 31. Името на
....

Решение на кръстословицата 132 - Водоравно: 1. Философия. 8. Реки. 12. "Ел". 13. Комик. 14. 
«■ак™™°КГп п' 17' 19, °РатоР- 21- НаР- 22. Рипал. 24. Торун. 26. Ту. 27. Алт в.
^с-тис" 41 МатадорЛ ? С°ЛУ”' 3 34' Ин’ 35' МиРис‘ 36' Симид. 38. Талия. 39. Рсната. 40.



15 ноември 2002 г. СПОРТ Щ МАЛКИ ОБЯВИ
И|ЬМД(ДАГ»ТД1 Въз основа на чл. 44 на Закона за прива

тизацията ("Служебен вестник" на РС бр. 
38/01) и решението на Скупщината на 
общественото строително предприятие 
(ОСП) "Градня" от 23. 10. 2002

ФУТБОЛ НФЗ 14 КРЪГ Димитровградският отбор но 
спортна стрелба ” Граничар” 
провежда акция за събиране па 
средства, с които да се купят под
ходящи

"ПЕТИЦА" БЕЗ ОСОБЕНА 

ИГРА
г. дирек

торът на предприятието отправяпровки
състезателите. На ’ Граничар” са 
нужни три кожени якета и три 
кожени панталона, за конто са 
необходими около 450 евро.

Стрслчсскнят

екип за

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
към работещите да се 

запишат за акции

ФК "Балкански" - ФК Напредък” (Алексинац) 5 : 0 (2:0)

Димитровград, 9.11.2002 г. СЦ ”Парк”,
Чнр.14 от Пирот -8.^Голмаистори:Ст;тк<>п в 20, В. Пейчев в 44 в 89

”Балкански'' в зГл ” ж“""’"' Ж-ЪЛТ" Ка‘>то",,: Панайотов,,., от 
Балкански > „Зс,\,ляк’ Ж,|вк°В1,ч и Исвтнч от ” Напредък”.

Бал’'а''ск" •' Соколов 8, Стойчев 5.5 (Цолич 6), Жнвколнч 7 В
7 Станков^Т ГОВГ7’ М' П1=Й"СВ *’ Па"а«°т°в"” 6 (Цспков 6.5), Гюров 
7, Станков 7.5, Ь. Глнгорневпч 6 (Иванов 5.5) м Мнялковач 5.5

Играч на мача: Владимир Пейчев от ”Балкански”.
Много по—лесно, отколкото 

днтелна победа над младия 
Алексинац. Без някакви

съюз
Сърбия с обещал да купи 
стрелческо облекло (яке п панта
лон) Санела Дончева,

Грапнчар”, която е една от най-

иа
зрители 200.Съдия: Саша

от

псрснектнвпптс млади стрелци в 
републиката.

Емитент: ОСП "Градня" от Димитровград, ул. "Балкан
ска" 86

Матичен брой: 7133235
Обща стойност на капитала: 14 747 143 динара (на 23. 10. 

2002 година)
Дейност: строителство
Брой на работещите: 75
1. Номиналната стойност на една издадена акция е 1000 

динара. Общият брой на издадените акции е 14 747, а 
техните поредни номери са от 01 до 14747.

2. Въз основа на Договора за • покупка-продажба на 
обществения капитал купувачът получава 10 323 акции с 
поредни номери от 01 до 10323, чиято обща стойност с 10 
323 000 динара, респективно 70% от обществения капитал.

Работещите могат да получат най-много 30% от 
обществения капитал на предприятието или 4 424 000 ди
нара, респектипно 4424 акции.

В съответствие със Закона за приватизацията, на Ак- 
ционния фонд се предоставят за по-нататьшна продажба 
акциите, за които работещите не са се записали, както и 
акциите, които не са купени от купувача.

3. Право на безплатни акции имат гражданите на 
Сърбия, които работят или са работили в предприятието (в 
по-нататъшния текст: работещи)

Работещите имат право ма безплатни акции, чиято обща 
номинална стойност е 400 ДМ в динарска равностойност за 
всяка цяла година трудов стаж в предприятието според 
официалния курс на деня, когато е публикувана поканата.

Правото на получаване на акции може да бъде реализи
рано при не повече от 35 години трудов стаж.

Ако стойността на капитала, определена за безплатни 
акции, е по-малка от номиналната стойност на акциите, 
които работещите получават безплатно, работещите 
получават по-малко акции в зависимост от съотношението 
между тези стойности.

При записването за акции работещите представят 
доказателства за:

- гражданството си,
- трудовия си стаж в предприятието
4. Записването за акции ще се извършва в.управлението 

на ОСП "Градня" в Димитровград, всеки работен ден и в 
събота от 7 до 14 часа.

Записването за акции става чрез подписване на 
изявление.

***
очакваха, домакините постигнаха 

и неопитен отбор
През миналата седмица в Пи

рот се проведоха спортни срещи 
иа 50-ииа инвалиди от Пирот, 
Ниш,
Димитровград. Те сс състезаваха

убс-
” Напредък” от 

сериозни голови положения ” Балкански” 
|.кл|.л пет гола п е пс крачка от лидера във временното класиране 

Исдннстпо от Бела паланка. Гостите пс успяха да отбележат

па

Бела паланка II

гол по пикадо, шахмат и спортна 
стрелба.

При ппкадото класирането бе 
следното: Пирот, Бела паланка, 
Димитровград и Ниш; мри шах
мата: Ниш, Пирот, Бела паланка и 
Димитровград, а при спортната 
стрелба: Бела паланка, Пирот, 
Ниш и Димитровград.

На срещата на инвалидите се 
проведоха 
положението

дори и от ду спа.
В следващия (петнайстн) кръг от първенството "Балкански” 

тува в събота в Ново село.
гос-

Д.С.

ЧЕРНАТА СЕРИЯ НА "ЖЕЛЮША” 
ПРОДЪЛЖАВА

Желюша" - "Фиаз" (Прокупие) 
1 : 5 (1:1)

разговори 
на тези хора в 

страната ни. Изтъкнато бе, че ин
валидите 
получават най-ниските парични 
помощи (т. нар. ”|швалпд||мш|”).

Организатор па проявата бе 
Координационният отбор на ин
валидите по труда за Ппротскп 
окръг и градската Организация 
на инвалидите по труда от Ниш.

за

Ппротскп окръг

Димитровград, 10.11.2002 г. СЦ ”Парк”, зрители 150, съдия Милан 
Кръсти»! от Пирот-8. Голмайстори :Дончсв в 1 минута за "Желюша”, 
а Чсрапнч в 29, Мплойковпч в 60, Мнлосавлсвич в 82 и 90 н Цсровпна в 
87 минута за ”Фназ”. Жълти катрони: Дончев от "Желюша”, а 
Стамсикович, Томич, Таскович и Цсровпна от ”Фиаз,х

”ЖелюшаСтоицев 5, Миланов 5 (Момчилов 5),Стсванов
ичев 6, Д. С.5,Бошковнч 6.5, Крумов 5.5, Стефанов 5.5, Тозев 5.5, Ицич 5, До 

Н.Гсоргисв 5.5, Гогов 5. Играч па мача: Чсранпч от ”Фназ”.
Четири поражения в последните четири кръга - това е равносметка 

на ’Желюша”. Очевидна е кризата в отбора, а изходът е само в по- 
упорнта работа. Отличният отбор от Прокуннс надигра домакините 
във всяко едно отношение. Домакините сс представиха равностойно 
само през първото полувреме, дори откриха резултата. Но с напредва
нето па времето гостите все повече поемаха играта в свои ръце и 
съвсем заслужено постигнаха заслужена победа.

В следващия кръг "Желюша” ще гостува в неделя в Първа Ку-

РЕАГИРАНЕ

НЕ СТАВА 
ДУМА ЗА 

АНДАЛЩИНА
("Случайност или ван
далщина?", "Братство" 
бр.1921)

типа.
Д.С.

Записпането за акции люже да сс извърши лично или от
представя заверенолице, коетоупълномощено 

пълномощно.
При записването за акции работещите могат, по личен 

избор, да уггьлиомоиуят лице, което ще ги застъпва в 
Скупщината на предприятието.

След подписването на изявлението работещите ще

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА СПОРТНИЯ СЪЮЗ -Кръстът на паметника на Ди
митър Д. Валявнчарскн в гроби
щата в Босилеград не е съборен 
от вандали. Просто той с стар, па- 
цпал е и се е счупил, каза предсе
дателят на местната общност п 
Босилеград Методи Чинев, оно- 
пергавайки съмнението на Дими
тър Димитров, че някой нарочно 
е счупил кръста.

Чинев казва, че често отивал 
на гробищата и още преди месец 
шбслязал, че кръстът е паднал. 
"За това нещо обаче не еьм раз-

МАЛКО ПАРИ - МНОГО 
РАЗХОДИ получат уверение за акциите, за които са се записали.

Срокът па записването за акции започва на 11. 11. 2002 
година от 7 часа и приключва на 25. 11. 2002 година - до 
изтичането на 15 дни от началото на записването.

5. След завършване процедурата на приватизацията 
работещите, които са се записали за акции, ще получат 
заверени уверения за собствеността им над акциите. Тези 
уверения ще заместят подписаните изявления.

Акциите са обикновени и поименни.
Собствениците на акциите имат следните права:
- право на участие п управляването;
- право на участие в подялбата на печалбата (дивиден-

Слсд 7-мессчно прекъсване Управителният съвет на Спортния 
Димитровград проведе заседание на 11 ноември и то в 
На заседанието бяха обсъдени няколко важни въпроса от 

областта па спорта. Най-напред бе обсаден финансопнят отчет до 31 
октомври 2002 г. от който се вижда, че разходите на Спортния съют еа 

(90% от конто от бюджета) са I 208 500

ПЪЛСИсъюз на
състав.

1 170 864 динара, а приходите 
динара. Ако се има предвид броя иа клубовете, членове на Спортния 
съюз, веднага става ясно, че парите са малко дори за един отбор (само 
на "Балкански” трябват много повече нари).

Същият проблем ще се появи и през 2003 г., въпреки че се очаква 
с 11%.

с внуците па Балмвпчарговарял
1:ки, понеже си мислех, че тс вече 
знаят. Не трябва да има съмне
ние, че някой нарочно а е с ъборил

тите);
- право иа участие п дяла от фалитната маса, който 

остана сдед изплащането иа кредиторите (поперителитс).
6. Тази покапа се обявява на таблото на

повишаване на средствата
Тъй като мандатът на УС и на Скупщината изтича до края на 

ново р ъководство, всички клуоовс до I 
и по 1 па

годината и трябва да се избере
декември т.г. трябва да предложат но 2 члена па скупщината 
УС. Сформирана е комисия за избор на пан-доорнтс спортисти ю 2 
г, който ще се проведе през януари 2003 г.

предприятието, 
"Служебен вестник" на Република

кръста и но тоя начин да се съз
дава напрежение”. във в. "Братство" и в 

Сърбия.
Всички доп ълнителни информации могат да се получат 

по телефона: 010/363-166 и тел/факс 010/363-166 и 361-488.
07. 11. 2002 г.
Димитровград 
ОСП "ГРАДНЯ" -

В.Б.

д.с.

ШК МЛАДОСГОТБОСИЛЕГРАДИЗИГРА ПЪРВИЯ директор 
Сллвча ТодоровДимитровград

подчерта Божилов и добави, че сс надява в бъдеще 
” Младост” да постига по-добри резу;

Освен ”Младост” и ”Пуста река”, в Сдружената 
шахматна дивизия на Пчиискн и Ябланишки окръг 
се състезават и отборите: "Ром от Лссковац, 
"Долна Яйна” от Долна Яйиа, "Морава” от 
Владичин хан, ”10г” ог Буяновац, "Вучйс” от 
Вучйс, "Беса” от Буяновац, "Радан” от Лсбанс и 
” Ром” от Вранска баня.

През уикенда ще сс изиграят мачовете от втория 
кръг, а босилсградският отбор "Младост” ще 
посрещне в клуба па нснсиоиерското дружество в 
Босилеград "Вучйс”, най-сериозния кандидат за 
калсирапс за по-ппеш ранг. ,

си досега шахмат
на 10

За пр ъв път от сформирането 
пият отбор "Младост” от Босилеград изигра 
ноември в БоЙник официален мач.

първия кръг в Сдружената
Пчински и ЯПлаиишки окръг

отстъпиха с 0:6 при гостуването си 
мач за

пъти.
СКРЪБНА ВЕСТ
На 8 ноември 2002 г. коварна 

смърт покоен скъпия ми брат, физикИ1НХ-
В рамките на

матна дивизия на
босилсградчани

” Пуста река” п БоЙник. К неделния
У Нопиня Божилов, който е и

Владимир Захариев, Иовап 
и Митко Алексан-

РАДЕ СПАСОВ 
(1952-2002 г.) 

от Босилеград
на
"Младост” играха: 
треньор на отбора, 
Стоилкович, Драголюб Величко В

Както\всички брули във живота 
Ти иа крак посрещна и смъртта1.

Ванче Богоов със семейството си

Дров. шахматистиИл босилеградскитеТреньорът
Нопица Божилов каза, че

отбора си, по не 
Причина за загубата в БоЙник с

шахматисти от подобни

с доволен от нред- 
: И от резултата, 
липсата па опит иа П. Л. Рангеловстапяното на

състезания,
нашите



15 ноември 2002 г.ФШшЛ
ШЮ>

\'}<Ншу7\/ ттттРИ
■[ <Г пчи/оп (Л 1

л

.-• ч

МЕНГЮШКО
- Дсдо, ютре че дойде йедън мой приятель да учимо 

зайедно, па те молим да гледаш некико да не се навърташ 
около няшуту собу. И немой гявол да те лъже да си 
примъкиул уше на вратата да чуйеш кво вътре правимо! - 
запе ме опядън унукат.

- Бре сине, ти ми надума теквся работе, свес ми се зави. 
Кита съм те я изложил? Све че буде кико що ти очеш, 
ми кажи само йедно...

- Кво, дсдо?
- Да не сте с тога твойега другаря решили да обарате.
- Одека ти това па пада напамет, дедо?
- Па тскъв си таян, кока немя да учите, а недай боже че 

дидзате общинуту у въздув!
_ Море мани се дедо от майтаплъците, знам дека ти 

ужкьим нищо не чуйеш, нищо не видиш, а после га 
изтресеш тека, та цел свет се смейе... Сечаш ли се лани 
дооди онова девойче, разтури ме с подигравкье...

- Добре де, дедин, кико очеш - тека че буде!
Е, елем, мене поче нещо да ме глодже отнутра: защо

унукат оче да не съм тупа кига дойде приятелят му? Ако уче 
- нека уче, я и без това не гьи разбирам кво чету. Ужкьим 
орате за историк», ама тека убъркано и уплетено, не може 
да разбереш защо се йе водила некиква война и кой на краят 
йе победил. Ужкьим йедните изгубили войнуту, ама станули 
некикви си "морални победители"... А тия па що победили, 
войску загубили млого, изгьинулй кико пърс и плева... Кока 
я не знам дека на войну се гьине! А да не ви разпраям кига 
уче по гьеогравию, визику и математику...

"Море дете, мислим си я, че задремем я до кавторат у 
куйнуту, а нали и кюнъцат от твой ту собу излази у куйни- 
цуту, че поначульим уши да видим и чуйем кво бъш учите!"

Пооблегну се я на миндерът и чекам. Требе да съм верно 
позадремал, кига чу кико ньеговият приятель пита:

- Сам ли си?
С краят на окото видо кико унукат тури пърс на уста да 

кюти и показа къмто мене. Е, тува само що не искоколи. 
Ньеговият приятел се облекъл у некикве шарене дрейе, съл 
йе некоя белосветска. А дибидус се чалдиса кига видо дека 
на йедно уше му виси менгюша, а на носат има белчуг кико 
що нийе турамо на прашчина да не рию!

Напиня ме смей, ама стискам. Добре та си улезоше...
- Носиш ли плейбоят? - пита унукат.
- Носим!

ама

кига

МОЩ ш 
^ОКАЧИШ***

ай Панчево - ЛОВАНОВО НА 
ДУНАВУ.

га не повикате на помощ калу
гер Мурдарий от Погановския 
манастир? Той вече има опит в 
тази работа!

М. г.
БЛАГОСЛОВИЯ

НОВА "ЙОВАНИЗАЦИЯ ...
Според пресъхнали източни

ци Радио Партенка съобщава, 
че някои млади попчета с набо-

Отец Мардарий от Погановс
кия манастир казва, че той е го
тов веднага да поправи текста на 
предупредителната табела стига 

ла брада нмат^ предложения за да получи благословия (наред- 
по-нататъшна ”йоваНизация” и ба) от г-н Ириней. 
в областта на литературата.
Старият писател да се пише

ХРОНОГРАМИ
♦ПРЕТЕНЦИЯТА, че се е ос- 

вободило от всички недъзи, е 
първият недъг на всяко ново 
време.

♦ПРЕОЦЕНКАТА на мина
лото винаги намалява цената

За поправка на грешката 
трябва да се получи ”благосло- 

•ЮВАН Екзарх, а авторът на вия” 0т Ириней,
” Под игото” -ЛОВАН ВАЗОВ.

му.а дали тя не е 
получена и при правенето на 
” грешката”?

♦БЕЗ БЪДЕЩЕ е страшно, 
но по-страшен е излишъкът от 
минало.

Познатият разказвач да стане 
ЛЕЛИН Пелин, а известният 
професор - ЛОВАН Д. Шишма- 
нов. Има и прелдожение нашият 
художник от Желгоша да стане 

„ ЛОВАН Петров, а

А.Т.

КАЛУГЕРСКА ПОМОЩ
Повече от десет години жи

телите на Димитровград се опи- 
директор на библиотеката в Ца- тват да върнат на своя град ста- 
риброд - ЛОВАН ЛОВАНОВ. Рото му и хубаво име Цариброд, 
Селото край Ерма да се нарича 
ЛОВАНОВО НА ЛЕРМИ, а се- зултат. 
лото на банатските българи кр-

♦САМО от изминатия път не 
можем да се отклоним. 

♦ВАЛИДНОТО за

- Дявай! - рече он кока га нещо пържи под дупе.
- Носим и друго нещо! - рече ония с пискав глас.
- Кво? -всички пита унукат. 
- Имам и траву... 
"Леле боже -

сегашният времена е винаги и съвременно. 
♦СВОБОДНИ помисли си я - са че га учи и на маджийе!"

■ А, дрогу нечем! - отсече унукат.
- Това нейе дрога! - поче ония мазно, мазно. - Само малко 

те позамайе, та това що гледаш йе
- Ти си запали! - рече унукат. - Тия пут че минем без траву!
- Ма йеднуш требе да пробаш. Са му йе времето...
- Са не могу, че насети деда Манча, а ти га не знайеш къв 

йе, после че ме растури! - опиня се моят унук.
- Ма тека се опиняше и...

сме, докато 
можем да избираме задължени
ята си.усилията им останаха без ре-но

Стоян СТОЯНОВАбе, царибродчани, защо се- кико истинско.

гдеен Р ■I Име - тува он изреди пе-шес прекорари супа; БДииигроп
_ - а са не могу от ньи цигару да си свийем!

- Ма и они ли пуше траву?
- У-у-у, ти да си жив и здрав, а знайеш ли дека... - и тува 

пай изреди десетина имена кико поп кига набрая мъртви за 
упокой - ... е они узимаю исгинску дрогу, фиксаю 
тояно. Знайеш ли

Йй А 'ШЪЛ с&Л/ #4

се пос
ти дека у школуту най-малко двайесе наПо подходящо е 

Млтгпък"' сто се фиксаю?
- Не прекаруй! - рече унукат.
- А повече от половината цугаю сьглам! Имаш ли водку? 

уз цигаруту би дошла кико кьец на десетку?
7 Има, ама баща ми заключуйе бифего! - поче гузно 

унукат. д
- Нищо от тебе! - рече Менгьушко и натиену бравуту. - Че 

идем при... и -пак спомену некикъв чудън прекор.
А тека дедин, от тебе че стане човек!" 

по-силно, та да ме чуйе унукът.

V*, ' *»<

- реко си я и заръка
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