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ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 8 ДЕКЕМВРИ ЕСЕННА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА 
СЪРБИЯРИК ПРОВЪЗГЛАСИ ТРИМА 

КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТИ ДАНЪЧНА ПОЛИЦИЯ
* В понеделник Републиканската избирателна 
Воислав Кощуница и на Борислав Пелевич 
рата на Воислав Шешел

комисия провъзгласи кандидатурите на 
, а по-рано беше провъзгласена и кандидату-

е» Борислав
Коштуницд ПвлевиТ»шшш

Велислав
ШвШ07Ь

4 ШК1• '

ВОИСЛАВ КОЩУНИЦА БОРИСЛАВ ПЕЛЕВИЧ ВОИСЛАВ ШЕШЕЛ
Дркторирал 6 Правния 

факултет в Белград 1974 г. 
Избран е за асистент 6

Правния факултет в Белград 
през 1970 г., а по време на 

полипшческите преследвания 
през 1974 г. е бил принуден да 

напусне факултета.
Той е един от

основоположниците на ДС • 
през 1989 г., а от 1992 година 

е председател на ДСС. 
Президент на СРЮ.

В балотажа на 13 октомври 
спечели 1 991 947 гласове.

През 1989 г. завършва 
икономически факултет и 
линистрира през 1998 г.
За председател на ССЕ е

избран през 1998 г.
Подпредседател е на 

Световната федерация по 
кик-оокс.

Преподавател е в 
Полувисшия институт за 

спортни треньори в Белград.
В първия тур на 

президентските избори на 29 
сетнември той спечели 139 

047 гласа.
Каггдидат на ССЕ

Бил е най-младият доктор на 
правните науки в СФРЮ. 

През 1984 година е осъден в
Сараево на осемгодишен 
затвор за непубликуван 

ръкопис.
Дгпутат в Съюзния и в 

Републиканския парламент. 
Шешел е основоположник и

председател на СРС.
В първия тур /ш 

президентските избори на 29 
септември той спечели 854 

308 гласа.
Кандидат па СРС

Данъчното равновесие и реформата на данъчната администра
ция в полза на гражданите е същността на комплекта нови данъчни 
закони, конто предложи правителството на Сърбия, подчерта мин
истърът на финансите Божидар Джелич, обосновавайки в репуб
ликанския парламент новите закони.

Става дума за нова, решаваща фаза в реформата на финансовата 
система, с която ще се обезпечи контрол върху издължаването на 
данъчните облагания, а уравновесената данъчна система трябва да 
осигури на гражданите по-приемливн данъчни облекчения и по-ни
ски цени, уточни Джелич.

(На 3 стрО

Кандидат на ДСС ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА ООН КОФИ 
АНАН в БЕЛГРАД

На заседанието си в понеделник РИК провъз- подкрепена от 11 696 избиратели, докато канди- 
гласи кандидатурата на Борислав Пелевич, ко- датурата на Воислав Кощуница са подписали 15
тото предложи ССЕ, и на Воислав Кощуница, нре- 202 гласоподаватели.
дложен от ДСС за президент на Сърбия. Канди- РИК взе решение в състава на избирателните 

президентските избори в Сърбия отбори и избирателните комисии в разширен със
тав да влезнат и представители на подалите кан
дидатурата си. На заседанието в понеделник беше 
рошено на 8 декември да се гласува в 8 635 изби
рателни пункта, което е с 20 повече в сравнение с 

па изборите на 29 септември.
Кандидатурата на Воислав Шешел беше про

възгласена още на 14 ноември.

ООН ЩЕ 

ПОДПОМОГНЕ 

ЗАВРЪЩАНЕТО НА 

БЕЖАНЦИТЕ

датурите си за 
те подадоха в неделя вечерта, а в понеделник 
РИК констатира, че са изпълнени всички предви
дени от закона условия за тяхното провъзглася
ване.

Както беше съобщено, след проверката 
брояла избирателите, подкрепили кандидатурите

на Пелевич е
* Джинджич: Преговорите между Белград и Прищина ще 
подпомогнат решаването на въпроса за статута на Ко
сово

им, е уточнено, че кандидатурата

СРЕША В ДИМИТРОВГРАД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ИЗБИРАНЕ НА НА
ЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА МАЛЦИНСТВОТО НИ

В рамките на балканското си турне генералният секретар на 
световната организация Кофи Аиан направи двудневна визита в 
Белград вън вторник и в сряда. Във вторник Кофи Анан се сръщпа 
с югославския президент Воислав Кощуница, с президента на 
Черва гора Мило Джукановнч, със сръбския премиер Зоран Джи
нджич и е председателя на Координационния център за Косово и 
Метохня Нсбойша Чович, а в сряда разговаря с представители на 
световната мисия в столицата, както и с главния пркурор на Хаг
ския трибунал Карла дсл Поите.

Сръбският премиер Зоран Джинджич оповести след разгово
рите си с Кофи Анан, че между Белград и Прищина ще има преки 
разговори по конкретни проблеми на гражданите в Космет - иму
щество, превозване до работното място, т.е. за всички, които не са 
конституционни, а жизненоважни въпроси. Тези разговори ще под
помогнат и трайното решаване на въпроса за статута на Косово.

На пресконференция след разговорите си с президента Кощу
ница Кофи Анан подчерта, че ООН имат задачата да помогнат при 
уточняването на истината за изчезналите граждани: ако са живи - 
къде са, а ако не са, семействата им да намерят тленните им ос
танки.

МОГАТ ЛИ "АНТИБЪПГАРИ" ДА 

ИЗБЕРАТ БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ?
Ш На 13 ноември председа

телят на Общинската скуп
щина в Димитровград Боян 
Давитков организира сре- 

на вси-

И СЪВЕТЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ РЕШИ
. ' ]

29 НОЕМВРИ НЕ Е 

. ПРАЗНИШ
ща е представители

действащи общината 
партии, сдружения, прос
ветни учреждения

"Организация на

ш чки

и пр. на
тема:
електорската скупщина за 
избор на национален съвет 
на българското малцин
ство”.

^(НаЗстр.)
^ (На 2 стр.)(На 3 стр.)



СЪСЕДИТЕ БАЛКАНИТЕ 7% СВЕТЪТ 22 ноември 2002 г.»ймий»
БЪЛГАРИЯ 

ЗАТВОРИ ГЛАВА 

"ЕНЕРГЕТИКА" В 

ПРЕГОВОРИТЕ С ЕС

ООН ЩЕ 

ПОДПОМОГНЕ 

ЗАВРЪЩАНЕТО НА 

БЕЖАНЦИТЕ ЩЕ ИМА 

ПАРТНЬОРСКА 

ПРОВЕРКА НА АЕЦ 

КОЗЛОДУЙ

е затворила глава ” Енергети-България временно 
ка” в преговорите с Европейския съюз, съобщиха от 
дирекция "Информация и връзки с обществеността” 

Министерство на външните работи. Затварянето 
главата е в съответствие с Меморандума от 1999 г., 
Решението на МС от септември 2002 и Решението

нана

на
От Министерството па външните работи съобщиха, НС от октомври 2002 г. 

че 15-те стрини-членки са дали съгласието си за На 18 ноември се състоя поредното 8-мо заседание
изпращане на партньорска проверка, която да анализ- на Конференцията за-присъединяване на Ьългария
пра нивото на безопасност па трети и четвърти реактор към ЕС на ниво минситри. Българската делегация ое 
на ЛЕЦ ”Козлодуй”. водена от министъра на външните работи г-н Соломон

Новият анализ на сигурността на двата блока трябва Паси. Заседанието се проведе в навечерието на реша- 
да бъде извършен преди окончателното приключване ватата за България среща на Европейския съвет в 
на преговорите, съобщиха още от дипломатическото Копенхаген (12-13 декември). Окончателното решение

но глава "Енергетика”, както и по целия преговоренведомство. „
Българската делегация на Конференцията за процес ще бъде на Парламента, който ще се произнесе 

присъединяване на България към ЕС бе водена от мин- при ратификацията на Договора за присъединяване 
истъра на външните работи Соломон Паси. На вч,прос към ЕС. 
беше ли изрично записано, че България поема анга
жимент да затвори 3-и и 4-и реактор на ЛЕЦ Козлодуй 
до 2006 г.,
"Преди всичко нека да опиша каква беше цялата си- 
туацня около тези преговори - много голяма битка, но 
все пак надделяхме: проверка ще има. Това е една бит
ка, която продължава вече 10 години. В нея се вклю-

ГЕРДЖИКОВ ЗА ЧЛЕНСТВОТО В ЕС
както настоява ЕС, Соломон Паси отговори:

РАНО Е ДА СЕ 

ФИКСИРА 

ТОЧНАТА ДАТА
Ъ (От 1 стр.)

Генсскът на световната организация прецени, че 
ООН провежда в Космет успешна мисия, но е нзпра- 

. вена пред трудности. Нашата задача е да създадем мул- 
тпетничсско общество в Косово с демократически ин
ституции, които да спазват правата на малцинствата, 
каза Кофи Аиаи.

Югославският президент Воислав Кощуница при
помни, че благодарение на опростената правова проце
дура в БнХ са се завърнали 43% от бежанците, в Хърва
тин - 17%, докато в Косово са се завърнали само 0,056 
от разселените лица. Анан се съгласи с домакина си, 
като посочи, че тук трябва да се има предвид и фактора 
време, ” понеже от конфликта в Хърватия е изминало 
много по-дълго време, отколкото от този в Косово” и 
добави, че ООН ще помогне за завръщането на бежан
ците.

чиха множество международни институции, включите
лно ЕБВР, Лондонският клуб, Г-7, ЕК, Европейският 
съюз и в момента ние постигнахме дори невъзмож
ното” . Соломон Паси потвърди още веднъж, че ще има 
партньорска проверка „а АЕЦ "Козлодуй”. Българ- т°ва- коет° ">'хме на Днешната пресконференция, 
ската страна, по думите на Соломан Паси, е постигнала е известна промяна от очакванията, тъй като във 
най-доброто възможно, дори невъзможното, въпреки вчерашния ден стана ясно за предлаганата промяна и 
драконовските ограничения, конто налага мемораду- тазн промяна беше по посока щото и България, и 
мът от 99 година. Проверката е пробив в рамките на Румъния да получат еднаква дата - 2007 година, незав- 
меморандума и е безпрецедентна в преговорния процес иснмо, че в документите ясно личи по-ласкавата оценка 
на ЕС, защото пито една от страните, които са пре- за България, която очевидно е постигнала по-големи 
говаряли с ЕС не са успели да постигнат такъв резул- Успехи и има по-гоялма готовност за ЕС. 
тат, посочи министър Паси. Партньорската проверка е Така председателят на Народното^ събрание Огпян
много добър знак, който дава оптимални възможности Герджиков коментира в предавенто Светът в 13 
България да постигне окончателните условия за зат- РаДи° Свооодна Европа новината, че България няма

да получи конкретна дата за членство в Европейския 
съюз на срещата на върха в Копенхаген през декември. 
Герджиков каза още, че "действително години по-рано 
е може би преждевременно да се фиксира точна дата, 
след като България и по-скоро може да отговори на 
изискванията, като се има предвид, че през последната 
година България се движи с най-високи темпове от 
всички страни-кандидатки”.

на

варянсто на двата реактора.Събеседниците са разговаряли и за сътрудничест
вото с Хага, както и за изграждането на демократични 
институции и за регионалното сътрудничество.

- СРЮ би могла да спомогне за развитието на ре
гиона, ако продължи напредъка в утвръждаването на 
законността, зачитането на човешките права и развити
ето на демократичните институции. Важно е да 
продължите реформите, но те не могат да бъдат само 
стопански, а и социални и аз се надявам, че ще имате 
помощ от международната общност, подчерта Анан.

ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ:

МАЛКО Е 

НАПРАВЕНО ЗА 

МОДЕРНИЗИРАНЕ 

НА СЛУЖБИТЕ ЗА 

СИГУРНОСТ

СПОРЕД ЖАН ЛЮК ДЕАН
ВЪЗМОЖНО Е ПРЕЗ 2007 г. 

БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ПРИЕТА 
В ЕС

Генералният секретар на ООН се срещна и с 
представители на Сдружението на семействата 
на изчезналите лица в Косово. По думите на 
председателя на Сдружението Сима Спасич, 
той съжалява за тяхната трагична съдба и 
смята, че за решаването на този проблем 
трябва повече време.

- С нас той беше по-малко от десет минути. 
Нима толкова заслужава животът на 1300 
души? - попита Спасич.

=====

Това каза в интервю за БНР Димитър Луджев, който Деан взе участие в кръгла маса в хотел "Шератон” 
оеше министър на отбраната в първото демократично посветена „а разширяването на Европейския съюз На 
годи,7 РСКО П1>аВ,,ТеЛСТВ° СЛЗД 10 ВоемвР- 1989 -„„ос Дали България ще бъде третирана наравно с

Според Луджев, специалните „и служби „е са годни 7лу77ноппашГо чле^Г^”3“’ К°ГаТ° 
да посрещнат пито информационните, пито онератнв- °ТГОВОР": *"
„„те задачи, конто са необходими по пътя ш. към За България. Важно 
НАЮ. Липсва законодателна база,

Генералният секретар на ООН се срещна и с предсе
дателя на Координационния център за Косово и Мето- 
хия н висспремиср на Сърбия Нсбойша Чович, както и 
с черногорския президент Мило Джуканович. и това ще се отнася и

е всяка страна в съюза да има
™... ......................... »„„„.....■««“‘пГ;

почти пито една от структурите, които се изискват за БНР. ' Р д,13викатслство>
борба с организираната престъпност и осигуряване на
стабилност и сигурност. Нямаме добре обучена и мод- ПАТРИК КОКС:
ерна Гранична полиция, нямаме служба за борба с нар- Г1ГП1ПиМ П1Л ЩЕ ..лп . . ..
котрафяка или за борба с нелегалната миграция на СМЕ МОРАЛЕН И
граждани и търговия с жива плът, посочи още Луджев. ПОЛИТИЧЕСКИ ДОГОВОР С 
ГъХТси™ отбслежн “тежкото състоян,,с ва БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

МАКЕДОНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ 
УЧАСТВА НА СРЕЩАТА В 

ПРАГА

вена

предадеМакедонска делегация, начело с президента Борис 
Трайковски участва на срещата на страните-членки на 
НАТО в Прага, предаде македонската агенция "Мак- 
факс” .

Членове на делегацията са и външният министър 
стаиата Илинка Митрева и министърът на отбраната 
Владо Бучковски.

Македонската агенция твърди, че седем страни от 
Вилнюс групата ще получат покана за членство в али
анса н че 
гях.

на

По думите на Димитър Луджев обаче, с приемането иа ” Ние С1*е сключили морален и политически договор
Ьългария за член на НАТО, най-доброто и най-реалнстич- с България и Румъния”, заяви председателят на Ев- 
мото нещо което ще се случи е, че ”вол,о нсволю, ронейскня парламент Па^ик КокПъв всГш.т^ното
внтнс„съоб^зиГз1,,"!:"”:1ас:7;:в7777 ™,°яЕа‘,гь,">сдп"тед7тизабъдещетонараз-
пакт. А това е добро за българските граждни, тъй като СтнасбТп^ СЪЮЗ “ ЕвРопсйския парламент в
това е начинът да се подобрц сигурността, да въведем ред, ,
контрол, да намалим корупцията”, каза още пред БНР 1 1Ле1,,,а българска парламентарна делегация на-
Димитър Луджев. чсло с Огнян Герджиков участва в дебатите.

Македония, Хърватия и Албания не са между
насила пие

В Прага се очаква Трайковски да говори за успехите 
на демокрацията в Македония* решаването на конфли
кта в страната с политически средства и провеждането 
иа честни и демократични избори.



^ СЕДМИЦАТА ЧЯ22 ноември 2002 г.

СЛОБОДАН ПОПОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС 
В СУРДУЛИЦА: И СЪВЕТЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ РЕШИ

29 НОЕМВРИ НЕ Е ПРАЗНИКОБЩИНАТА ИМА 

ЕВРОРЕГИОНАЛНИ 

ПРОГРАМИ
I Съветът на републиките вече взе решение за премахването на празника

Против премахването на 29 ноември като дъ
ржавен празник гласуваха само депутатите от 
ЮЛ и СПС, докато лидерът на радикалите Вои
слав Шешел отправи забележка към правител
ството защо този закон е внесен по спешна, а не 
по редовна процедура.

Съюзният министър на правосъдието Саво 
Маркович каза, че се водят идеологически раз
исквания, защото се знае, че всъщност става 
дума за празника на АВНОЮ, т.е. за 29 номври 
1943 година. По негово мнение може би е тряб
вало да се реши с гласуване на нов закон за 
държавните празници, но, както каза, за това е 
липсвала политическа воля.

По предложение на Правителството на СР 
Югославия депутатите в Съвета 
в съюзния парламент гласуваха в понеделник 
Закона за изменения и допълнения в Закона за 
държавните празници в СРЮ, според който 
занапред 29 ноември няма да се празува като 
Ден на Републиката.

Тъй като този Закон вече е гласуван в Съ
вета на републиките, остава само да бъде пуб
ликуван в държавния вестник ” Службени лист 
СРЙ и осем дни след това да влезе в сила. 
Време има съвсем достатъчно,

на гражданите

сеГбГж^а™

ратно! Д° пристигат ХРИСТИ ДО Власинското езеро и об-

п"ГГД;,ТСЛЯТ 0бщинск:,та скупщина в Сурдулица Слободан 

мястото си в новата--------  1
така че тази го

дина за пръв път след II световна война няма да 
празнуваме 29 ноември като държавен празник.

структура.
- Започнахме да подготвяме програми, 

се включи в сближаването
с които общината ни да

на стопанствата и културите на наро- 
дите от трите страни. Уверени сме, че Еврорегионът може да 
окаже положително въздействие върху развитието 
община, подчерта той.

Попович очаква ДАНЪЧНА
полиция

ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАР
СКИЯ ПОСЛАНИК В СРЮ

НАЙ-СТРОГО 
НАКАЗАНИЕ ЗА 

ВАНДАЛИТЕ

на нашата

трите правителства да създадат условия за ус- 
пешно функциониране на Еврорегиона, преди всичко за либере- 
лизиране на границите и за приемане на пови закони за обмитяване 

стоките. Според него едва ли плановетена ще се реализират, ако 
европейските структури и фондации не окажат материална подк
репа.

'Ъ (От 1 стр.)
С измененията на данъчните закони 

лсппс на данъчните проценти, въвеждане на стимулации за 
инвеститорите и обединяване на данъчната сметка, за да се 
контролира събирането на данъците. Тези изменения трябва 
да ни доближат до Европейския съюз, да насърчат увеличе
нието на производството, да осуетят сенчестата икономика и 
да повишат ефикасността на данъчната администрация.

Със Закона за данъчната администрация, който ще се при
лага от средата на следващата година, се предвижда формира
не на данъчно управление и специална служба - данъчна по
лиция.

Всеки бизнесмен и гражданин ще притежава свой данъчен 
идентификационен номер, а всички данни ще бъдат в една 
база, която ще обезпечи по-качествени услуги за стопанст
вото и гражданите.

Специално подготвените данъчни полицаи, които няма да 
бъдат въоръжени, ще ”ловят големите риби”, а няма да се 
занимават с дребните чсрпоборсаджнп >: да им отнемат по 
някоя кутия цигари. Тези т.нар. данъчни командоси ще бъдат 
експерти но право и ще имат големи пълномощия, подчерта 
министър Джелнч.

Министър Джслич очаква до края на седмицата депута
тите да гласуват данъчните закони, за да може преди Нова 
година, поради отменянето на данъка на оборота, олиото, 
маста, захарта, персоналните компютри и софтуерите да по
евтинят със 17%.

се предвижда нама-
В момента сУРДУли‘*ани предлагат няколко конкретни планове 

в това отношение. Попович оповестява някои
- Надяваме се посредством институциите на еврорегиона да се 

свържем и с европейски специалисти от различни области. Такива 
хора са особено необходими на изостаналите общини

от тях. По повод взривяването на сръбски чер
кви в косметската община Изток послани
кът на Република България в СРЮ д-р Яни 
Милчаков изпрати писма до председателя 
на Координационния център за Косово д-р 
Нсбойша Чович, сръбския патриарх Павле 
и Рашко-Призрснския владика Артемий. 
Българският посланик най-остро осъди ван
далския акт, ” който няма нищо общо с мо
рала и демократичната политическа прак
тика”.

"Престъпниците трябва да бъдат нака
зани най-строго, а политическите фактори в 
Югославия, на Балканите и в света са длъж
ни да се застъпят категорично за опазването 
па културно-нстопическитс паметници в 
Косово и Мстохия”, подчерта българският 
посланик.

Д-р Яни Милчаков изтъкна в писмото си, 
че България е готова да подпомогне обнов
лението на разрушените културни 
ци в Косово и Мстохия. Той допълни, че 
екип, съставен от най-добрите български 
реставратори и иконописци, е готов веднага 
да се включи в тази работа.

и на онези,
достатъчно кадри. Когато става дума за транс-които нямат

граничното сътрудничество с България, предлагаме да се изгради 
пътят Сурдулица - Стрезимировци, да се модернизира гранично- 
пропускателният пункт край Стрезимировци, да се открие авто
бусна линия Сурдулица- Трън, по-ускорено да се развиват селата 
край границата, в стопанството на общината да се реализират нови
проекти.

Председателят смята, че сега се създава възможност да се полз
ват и туристическите потенциали на Власина, която може да стане 
място заг високо развит туризъм.

-Власина и Власинското езеро могат да имат значение за трите 
страни. Близо са и до България и до Македония^ така че тук могат 
да идват туристи от двете държави. Затова обсъждаме възмож
ността за сключване на договор с летищата в Ниш, Скопие и Со
фия, които да превозват туристи до Власина и обратно.

паметни-

В.Б.

СРЕЩА В ДИМИТРОВГРАД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ИЗБИРАНЕ НА НАЦИОН
АЛЕН СЪВЕТ НА МАЛЦИНСТВОТО НИ

МОГАТ ЛИ ' АНТИБЪЛГАРИ" ДА 

ИЗБЕРАТ БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ?
На 13 ноември председателят на Общинската скупщина в Димитровград Боян Давитков организ
ира среща с представители на всички действащи общината партии, сдружения, просветни учре
ждения и пр. на тема: Организация на електорската скупщина за избор на национален съвет на 
българското малцинство”.

които най-добре ще знаят и могат да 
интересите на малцинството. ”Нс 
да допускаме разделянето на 
черта между другото Давитков.

По време на разискването д-р Ангел Йосифов, пред
седател на общинската организация на ДСБЮ, веднага 
отправи забележка, че поканата за тази среща е от
печатана само на сръбски, а на заседанията на бъдещия 
съвет със сигурност ще се разисква само на майчин- 
български език. Йосифов припомни на всички предста
вители на партиите какво са говорили преди 
избори, че ” сме такива или онакива, а сега стигаме до 

постояно говореше ДСБЮ— че сме бъл-

се застъпват за 
трябва още веднъж 

тези” и ”онези”, нод-

скупщина да бъде избран зо електор на скупщината, 
която ще избере Националния съвет”, каза Тодорова.

От името на КИЦ "Цариброд” и ДСБЮ Небойша 
Иванов също изрази опасение от факта, че всеки от- 
борник може да бъде електор, което според него е 
твърде опасно. За това създаването на такъв съвет 
изисква политически дебат по някои въпроси, а в това 
е незаменима ролята на радиото и телевизията. ” В мо
мента е важно да намерим онова, което ни свързва, 
което ни съединява, а не да се караме за неща, които ни 
противопоставят едни на други. Единствено фактът, че 
сме българско малцинство, в момента е нашето най- 
голямо богатство и нищо друго. Затова трябва да го 
използваме”, изтъкна Иванов.

Драган Димитров, представител на неправителстве
ната организация "Балкани”, изтъкна, че начинът на 
избиране на електори е най-лошата част от закона, но 
той е еднакво лош за всички малцинства и независимо 
от това, той трябва да се използва. Затова малцин
ството трябва да държи сметка кои ще бъдат електори 
и кои ще бъдат избрани в бъдещия съвет.

Повсчсто от останалите участници в разискванията 
се въртяха около много други въпроси, конто също 
така са от интерес за малцинството, но дискутантите 
повече връщаха нещата към миналото и не предлагаха 
нищо ново, което да води към някакъв конкретен изход 
от положението.

Както вече е известно, според Закона за национал- 
малцинства всяко малцинство в СРЮ ще трябва да

число и бъл-
ните
сформира свой национален съвет, в това

. Известно е също така, че на 31 октомвригарското
Съюзното министерство за национални малцинства и 
етнически общности организира в Ниш среща, на която 
стана дума за процедурата за избиране на национални 
съвети. На срещата в Ниш като представители на 
Димитровград са присъствали председателят на общи- 

Боян Давитков и д-р Симеон Басов, като предста
вител иа ГСС.

Целта на срещата в Димитровград също бе запоз- 
наване с процедурата. Както изтъкна председателят на 
общината, решаването на малцинствения въпрос изис- 

мъдрост и търпение, но и иконо- 
Създаването на Национален съвет е уси- 

. Този съвет ще има голяма роля и ще 
въпросите за служеб

ната всички

коетооноп'а,
. Той, а след него и много от участниците поста-гари

пиха въпроса за броя на българите според данните от 
последното преброяване . Защо не се съобщават резул
татите, дори и неофициални, ако това вече е направено 
в някои общини като Бабушница например.

Като представител на Хслзинскня комитет за
българите в Югославия Здснка То-

ква не само голяма 
мическа сила. 
лие в тази насока
представлява малцинството по 
пата употреба на езика, образованието, информиране
то... Затова при избирането, дори и кандидатирането,

бъдат избрани хора,

за
щита правата на 
доропа изтъкна, че те са критично настроени към Зак- 
она за малцинствата, защото правата продч.лжават да 
не се спазват. ” Самият факт, че вие откривате 
среща на сръбски език, че сте поканили на срещата 
партии с антибългарски настроения говори достатъчно 
сам но себе си. Затова ние няма да участваме, тъй като 
Законът дава право на всеки отборник от Общинската

трябва да се държи сметка да
тази

иа малцинството/
озоред°Марко'и1укарввД "ние не искаме нища 
повече от това, което Сърбия иска за сър 
Косово. А от дългогодишен опит зная какво се 
прави тук и съм скептичен по отношение на 
бъдещия Национален съвет . А.Т.
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РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОО НА СРС 
В ДИМИТРОВГРАД КИРИЛ МЛАДЕНОВ

юшятш ________
СЛЕД ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕФЕРЕНДУМ В

СЪРБИЯ

СЪРБИЯ СЕ СЪВЗЕМА 

И ЩЕ ГЛАСУВА 

ШЕШЕЛ
ДХСС ЗАМРАЗИ СТАТУТА 

СИ В ДОС
. ДХСС сформира свой депутатски клуб * Йованович: Не приемаме поставяне на условия 
* Батич: Непременно, и то скоро, ще имама референдум всичко най-добро, казва* Днес за Милошевич мисля 

водачът на димитровградсктие радикалипоискаме тази точка да сс разгледа но спеш- 
Бятнч. Онези, коит о са гла- 

иннцнативата трябва 
да пояснят защо повече клонят К'ьм Хависр Со- 

отколкото към собствения си народ. Те би

Дсмохрнстнянската партия на Сърбия (ДХСС) ще 
реши във вторник да замрази членството си в
коалицията ДОС н в Скупщината на Сърбия да суналн за отхварлянсто на 
сформира свой депутатски клуб ”ДХСС - Само
стоятелна Сърбия”. Това беше направено, след лапа, ,
като републиканският парламент реши да отхвъ- трябвало да знаят, че всеки за! у ен ден за врои» 
рлп инициативата на тази партия за разписвано на е загубена цяла година, оцени Батич п добави, че 
референдум за самостоятелност на Сърбия. ” иска за разписвано на референдум са подписали

Лидерът на ДХСС Владян Батич каза, че не- 400 000 граждани”, 
совата партия не е изненадана от решението на Коментирайки решението на ДХСС, шефьз на 
Парламента да отхвърли инициативата н, понеже депута тския клуб ’ ДОС - Реформи на Сз.роия 
е "очевидно, че се нравят някакви безпринципни Чедомнр Йованович прецени, че всеки има пра- | , ,ш върху политическия

да действа автономно, но ДОС няма да се | % живот в нея? 
да било изнудвания”.

♦

пата процедура, каза * У—п Младенов, кой ще бъде 
| новият президент 

Сърбия?
- Няма съмнение, че това 

ще бъде д-р Воислав Шешел.

зидентските избори през 
томври показаха, че избира
телите
рад, но и в цяла Сърбия бавно 
се съвземат. Надявам се, че 
онези, които гласуваха за 
опонентите на д-р Шешел, 
разбраха, че всъщност гласу
ваха за провала.

* Съществува възможност 
СПС този път да подкрепи 
кандидатурата на канди
дата на СРС. Разговаряхте 
ли с лидерите на ОО на СПС 
гю този въпрос?

ок-1
на

не само в Димигров-

* Колко членове има Радикал
ната партия в нашата 
община и какво е влиянието

договори и компромиси".
- Това няма да попречи на ДХСС, защото ние

вото
съгласи е какнпто и - В момента ОО на СРС в 

общината ни има 658 члено-

МИНИСТЪР РОДОЛЮБ ШАБИЧ:
- Д-р Шешел очаква гла- 

от всички страни. ТойИЗБИРАТЕЛНИЯТ СПИСЪК Е ПОД
КОНТРОЛ

сове
очаква този път за него да
гласуват и гражданите, които 
на предишните избори гласу
ваха за Кощуница и Лабус.

Що се отнася до втората 
част на въпроса ви, мога да 
кажа, че аз контактувам и 
имам добри отношения с вли
ятелни хора от всички пар
тии.
| * Много хора и днес се пи- 
•3. тат дали д—р Шешел 
I* спечели президентските 
| избори през 1997 година?

да изготви възможно най-точ-Сръбскнят министър на дър- ските управления или на минне-
Родошоб терството притежаваните от тях ння списък на избирателите вжавното управление

Шабич призова във вторник гра- сведения за изменения в изби- Сърбия за предстоящите през
рителните списъци. Призивът е идентски избори.жданмте, политическите партии

Шабич съобщи, че ииспекто- 
на това министерство все-

п неправителствените органнза- мотивиран от желанието на ре- 
цип да предоставят на общпп- публнканската администрация рнте

кпдневно контролират и кори
гират избирателните списъци 
във всичките 163 общини. Той 
напомни, че общините са длъж-

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД Кирил Младенов

КОНЦЕРТ ЗА
ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ

НОВОБРАНЦИ

ве. Що се отнася до влияние
то му върху местния полити
чески живот, смятам, че то е 
голямо. Впрочем във всички 
местни отбори ние имаме 
твърде влиятелни хора.

* Иа провалилите се през- 
У идентски избори 6 Сърбия 
| през октомври пиг. предее- 
| дателят на СРС д—р Шешел 
[{ получи доверието на около 16 
1 на сто от гласопо- 
$ даватслише 6 Аилштровград- 
I ска община. Аоболни ли 
| бяхте от този резултат?

- Да, бяхме доволни. Пре

пи да изготвят списъците иа из
бирателите си най-късно до 22 
ноември, а след тази дата ” 
минат няколко дни, докато се из
готви общият списък на избира
телите в Сърбия”. След като се 
завърши и тази работа, единст
вено РИК може да извършва 
.промени в избирателните списъ
ци и то само въз основа на съде
бни решения.

Министърът на държавното 
управление е уверен, че няма да 
има големи промени в броя па 
избирателите в Сърбия.

-Това веднага беше ясно. 
Тогава в Косово и Метохня 
Милутннович получи около 
600 хиляди гласове. Знае се 
как...

ще

Днес от 12 часа в голямата зала на Центъра за култура в 
Босилеград ще бъдат връчени повиквателни за казармата на 
новобранците от декемврийския набор. По този повод ще бъде 
организирана н културно-художествена програма, в която ще 
участват фолклористите от Центъра, заедно с декламаторнте 
от основното училище.

Като гости на тържеството са поканени да присъстват пред
ставители от военните поделения в Ниш, Враня и Босилеград, 
както и представители на ОВР в Босилеград и ГПП ” Риба- 
рцн”.

ц * Г—н Младенов, какво е 
| мнението Ви за Слободан 
Г] Милошевич?

- Днес за Слободан Мило
шевич мисля всичко най-до
бро, защото в Хага той за
щитава Сърбия, а не себе си.

Разговора води: 
Б. ДимитровК. В.

РАЗГОВОР С АНИТА АЛЕКСОВА, ПРОФЕСОР ПО АНГЛИЙКИ ЕЗИК И ШАХМАТИСТКА

ДА ЗАПОЧНЕМ ДА МИСЛИМ ДРУГОЯЧЕ
на живота н труда. години Димитровград ще опус- те, конто, въпреки различните Когато става дума за димит-

Трябва да бъдем реалисти и гее, както опустяха много села в проблеми, са успели да оцелеят ровградскнте работници, аз, за 
да си признаем, че в касите няма общината ни. и дори да станат
пари или има много малко. А 
всичко зависи от парите. Трябва 
да се питаме за колко хиляди хо
ра няма работа в този град. Как
во трябва да правят те сега?
Трябва ли да се занимават е кон-

п преуспяващи, разлика от някои хора, не смя- 
Пнротският Тигър например там, че те са лениви. На тях про- 
е една такава, фирма, вранското -сто вече не им се предоставя 
предприятие Симпо също та- възможност да работят и да пе

челят добре.

* Аа се възстанови стопан
ството. Това е лесно да се 
каже, но как да се постигне?

ка и т.н.
При сегашните условия май 

не можем да очакваме много от 
републиката, понеже проблеми 
има навсякъде, пари и кредити 
са нужни навсякъде.

- Вижте, отговор па този въп
рос трябва да дадат предимно 
хората, които са получили необ
ходимото за това образование, 
които са работили в стопанст
вото, както и тези, които просто
са длъжни да размислят за бъ- | * Виждате ли бъдещето си 6
дещето на този град, а това са 1 този град? __ 1 м’ н ните си интереси. Ако искаме

- Какво няма? Няма напри- датели"° ° ‘Ц,ШСК"Те '>ъков°- -Едва ли мога да видя бъ- градът ни, общината .... да не
мер кино. Вече ..е еме енгурщ, Всеки един от нае, Димитров- Гт^ъ^х^нх^ГгГд!'ПР<>ПаДа П°ВеЧе’ ТРЯб“а ЗЯП°‘ 
фунцкионира ли местният теа- градчаиите, трябва да си гледа 
тър или не. Аз обаче бих подче
ртала факта, че в този иконо-

* Г—це Алексова, май сме се 
оплели в проблемите като 
пиле 6 кълчища?трабапда, да вършат престъпле

ния, за да оцелеят?
Г—це Алексова, идеята ми е 

’) в разговора да сс съсре- 
у дошочил1 върху темата 
Ц "Аимишровград — настояще 

и бъдеще". Какво мислите по 
този вптрос?

— Да, но аз не зная какво по
вече може да се очаква. Всеки от

* Какво няма 6 този град, а 
би трябвало да го има или 
пък съществуват условия за 
него?

нас като че ли само гледа лич-

- Мисля, че тази тема в ни- 
къкъв случаи не трябва да се от
бягва. Напротив, тя трябва пос
тоянно да се потенцира. Факт е, 
че обстановката в Димитров
град е тревожна и е крайно вре
ме да се вземат някакви мерки за 
възстановяване на тукашните 
стопански фирми, понеже ико
номиката е базисното нещо, от 
което зависят останалите сфери

на- чнем да мислим другояче, чзащо- 
меря работа в Димитровград, но то на никого, конто остане да 
какво да правят младите иконо- живее в Димитровград, няма да 
мисти, юристи, технолози... И му харесва такъв замрял град. А 
затова, отново го казвам, трябва Димитровград, ако тези нега- 
да се намерят начини да се въз- тивни тенденции продължат, 
становят местните фирми, за да след 5-6 години ще остане на- 
нма работа и за тези образовани половина, когато става дума за 
хора. Те трябва да останат да броя на населението, 
живеят тук, а не да бягат от соб- Разговора води: Б. Димитров 
ствення си град.

съвестно работата. Аз като пре
подавател по английски език и 

мичсски съсипан град няма вече литература мога да кажа 
условия да сс печелят пари. И

само
това, че ми се струва, че един
ствената алтернатива за тукаш
ните стопански фирми е да сс

затова съживяването на стопан
ските фирми трябва да предста
влява първостепенна задача за опитат да привлекат тук чужде- 
оощннекото ръководство. В странен капитал, 
противен случай след няколко Трябва да се учим от фирми-
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НОВ МЕТОД НА РАБОТА НА ТРУДОВАТА БОРСА В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ПРОГРАМА ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ СЛЕД МЕТАЛАЦ"

И ГРАДНЯ ИМА 

НОВ СОБСТВЕНИК
♦Хората идват на пазара, избират 
работодателят избира кадри, каквито0саИмуИ„ужниаТ' П°Д0бн0е и натР™оват° борса:

, Във Ф«л"ал"те па Републиканската трудова 
оорса в общините в Пчински окръг започна да се 
провежда програма, в рамките на която безра- 
оотните се обучават как да търсят работа. Ръко- 
водителят на филиала в Сурдулица Томислав Ма- 
рковнч казва, че Трудовата борса в републиката е 
подела акцията, понеже

- В общинските филиали на борсата организи
раме сказки с безработни, преди всичко със сред- 
нисти, полувисшисти и Строителното предприятие ” Градня” от Димитровград ве

че не е обществено, а частно предприятие.
На 13 ноември ” Градня” бе продадена чрез Агенцията за 

приватизация на публичен търг за сумата от 2 милиона и 60 
хиляди динара. За съжаление (или щастие на купувача) това 
бе и началната цена на предприятието. Новият собственик на 
” Градня” е частната строителна фирма ”ВИРКОМ” от Пи
рот, чиито собственик е Драган Антич, строителен инженер от 
Пирот. Както ни осведоми Славча Тодоров, настоящ директор 
на Градня” , продадени са 70% от активите на фирмата, а 
останалите 30% ще бъдат раздадени на работниците до 25 този 
месец. Според подписания в сряда купопродажбен договор, 
новият собственик на фирмата е длъжен през първата година 
да инвестира 750 хиляди динара и няма право в срок от една 
година да освобождава от работа никого от заетите в момента. 
През първите две години той също така няма право да про
меня дейността на фирмата.

В момента в ” Градня” има 75 работници на постояна ра-

висшисти, пред които се 
изнасят лекции и се водят разговори за това как 
те самите да се ангажират в търсенето на работа. 
Става дума не само за това какво трябва да знаят 
когатов променените общест- 

вени отношения и условия за стопанска дейност 
тя не може да е само класически посредник 
оезработните

търсят работа при работодател, 
самите те да си откриват фирми - казва Звонко 
Симоиович, сътрудник във филиала в Сурдулица 
и един от инструкторите за провеждане на про- 
грамата за активно включване на безработните в 
търсенето на работа в Пчински окръг.

Симоиович

но и как

_ - между
и раоотодателите. - Понеже Тру

довата борса днес не е такава, каквато беше ня
кога, ние се стараем да научим безработните 
да търсят и да си намерят работа, казва Марковнч 
и допълва, че „това изобщо не означава, че бор
сата и занапред няма да бъде посредник при тър- 
сенето на работа”.

как
подчертава, че ■търсенето на работа в 

днешните условия прилича на пазар. Хората идват па 
пазара, например на ”зеления”, избират си стоки и 
ги плащат^ Подобно е и на трудовата борса: част
никът -^работодател си избира кадри, каквито са му 
нужни. Тъкмо затова е от голямо значение какво 
впечатление ще оставите у работодателя. Всичко е 
важно - като се започне от нивото на образованието, 
владеенето на езици, как ще напишете молбата, 
тРУДОвата си биография и прочие - подчертава Си- 
монович. - При сегашните условия едва ли безработ
ният ще си помогне, ако се представи за бедняк. За 
бедните се грижат други органи, на работодателите 
им трябват способни хора.

Програмата учи безработните как сами да си 
създадат условия за работа, т.е да започнат собствен 
бизнес. ” Даваме им напътствия как да си подсигурят 

такъв бизнес, какво трябва да направят, 
изтеглят банкови и други кредити, какви са 

условията на банките”, пояснява Симоиович.
Разговорите с безработните в общините се ор

ганизират най-малко един път месечно. Там, където 
не са

НА "МОБТЕЛ" ВРЪЩАТ 1,8 МЛРД?

Върховният съд на Сърбия анулира 
решението на Републиканското управление 
за обществени приходи (РУЙП), 
на което "Мобтел" е платил данъка

бота.
въз основа А.Т.върху

екстрапрофита на "Астра банка". Съдът е 
наложил на РУЙП да преразгледа 
решението си, по силата на което "Мобтел", 
като един от основателите на банката, е 
платил на няколко вноски 1,8 милиарда 
динара.

В ЦЕХА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАДкапитал за

за да

РАБОТНИЦИТЕ 

СТАНАХА 

СОБСТВЕНИЦИ НА 

АКЦИИ

Доколкото РУЙП не намери нова правна 
основа или пък вещи лица не потвърдят 
първоначалното му решение, тези пари ще 
бъдат върнати на "Мобтел". проведени, какъвто е случаят в Босилеград, ще 

бъдат организирани скоро, оповести инструкторът.
В.Б.

УКРАС-ЦИЛЕ

ДОВОЛНИ ОТ ПАНАИРА 

ОЧАКВАТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА
* Още не е уточнено как ще работи босилеградският цех 
след продажбата на "Здравле" на исландската фирма 
"Фармако"

Приключи срокът за записване на работещите за безплатни 
акции в цеха за преработка на плодове и зеленчуци, който е в 
състава на АД ” Здравле” от Лесковац. По думите на ръко
водителката на цеха Сладжана Ангелова, в цеха работят 92 работ
ници и всички са станали притежатели на акции в зависимост от 
трудовия им стаж. За една година трудов стаж всеки работник има 
право на 12 акции, докато стойността на 1 акция в момента е 1000

определена. В ” Циле” иНай-старото димитровградско предприятие 
”Циле”,
”Украс”
малкото работещи фирми в града. Наистина, не с 
пълен капацитет, но все пак работи.

”Може да се каже , че работим нормално (док
олкото е възможно в сегашните условия), но все 
пак работата е подчинена на предстоящата при
ватизация на ”Украс-Циле” - изтъква ръково
дителят на цеха в Димитровград Данче Ангелов. 
- Производствената програма е същата, но се про
извежда, само продукция, която веднага се про
дава, тъй като в складовете има значително ко
личество непродадени мебели.

Фирмата е в списъка на Агенцията за прива
тизация на малки и средни предприятия и трябва 
да бъде продадена до края на годината. Вече има 
заинтересувани купувачи, а най—голям интерес 
проявяват някои постоянни клиенти от Гърция. 
Но бъдещият собственик на 70% от капитала на 
фирмата ще стане известен на публичния търг,

дата все още не е 
”Украс” като цяло все още се събира необходи
мата документация, която се изисква от Аген-

чиято
което от години работи в състава на 
от Бела паланка, тези дни е една от

цията за приватизация.
Що се отнася до участието в току-що завър

шилия панаир на мебели в Белград, в ” Цилс” са 
доволни от интереса на посетителите. ” Циле” се 
представи на панаира с кухненски маси, четирик
рилни секции и секции за антрета. Цехът от Бела 
паланка е показал двадесетина вида столове. 
Както винаги досега, изложената на панаира сто
ка е продадена и са сключени значителни сделки. 
Щандът на ”Украс-Циле” е бил посетен и от 
партньори от Гърция, България и Македония, с 
които има реални възможности за сътрудни
чество.

В ”Цилс” в момента работят 120 човека, кои
то след няколко дни трябва да получат заплатите 
си за октомври.

динара.
В края на миналата седмица Управителния съвет на ” Здравле” 

взе решение за продажбата на 70% от капитала на предприятието 
на исландс
” Здравле” стана чрез публичен търг, а исландската компания бе 
единственият купувач. Според договора, исландците плащат около 
50 милиона евро за 70% от капитала на лесковското предприятие, 
от които 23 милиона евро са предвидени за социална програма в 
”Здравле”. Купувачът се ангажира да инвестира в предприятието 
20 милиона евро, а за държавата ще бъдат отделени 3,5 милиона 
евро.

”ФАРМАКО”. Продажбата наката компания

” Фармако” се е съгласил ” Здравле” да се приватизира 
цялостно, да не се уволняват работници за период от три години, 
както и да изпълни условията по Социалната програма, която саА.Т.

изготвили синдикатите в предприятието.
Все още не е уточнено как ще работи в бъдеще цехът за прер

аботката на плодове и зеленчуци в Босилеград.'р МИТНИЧЕСКИ 
СПРАВОЧНИК ЗА 

ПЪТНИЦИ (6)

ИЗНАСЯНЕТО НА 
ЛОВНИ ТРОФЕИ

ууГОСЛАВИ^
|0 1—
А САП1МА

К.Велинова

БОСИЛЕГРАДПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Забранено е изнасянето на ловни трофеи, 

стойност, изразена с точки според ЦИЦ 
(Международен съвет за лов и защита на 
дивеча), е по-висока от:

* обикновен елен 248 точки;
* елен лопатар 209 точки;
* вирджинийски елен 419 точки;
* сръндак 185 точки;
* див козел и дива коза 120 точки;
* муфлон 242 точки;
* мечка 582 точки;
* див вепър 142 точки;
* вълк 160 точки;

\ За ловни трофеи се смятат:
| * рогата на всички видове
| елени и сръндаци;

* рогата на муфлони, диви
СУСПЕНДИРАН 

ПОЛИЦАИ
чияго

козели и диви кози;
* зъбите (глигите) на див вепър;
* зъби (” очняци” ) на елена;
* черепите и кожите на мечка, вълк, рис и 

дива котка;
* черепите на лисица и язовец;
* препариран дивеч и препарирани 

тялото на дивеч.
Ловни трофеи могат да се изнасят въз основа

Г ■

•Ч .
Владко Стойнев, полицай в Отдела за вътрешни работи 
в Босилеград, временно е отстранен от работа и срещу 
него е започната дисциплинарна процедура.

Според неофициални данни, полицаят е бил наказан 
поради съмнение, че е злоупотребил със служебния си 
пост, като съдействал на черноборсаджии, от които 
имал материална полза.

Суспендираният полицай твърди, че не е виновен. 
Босилеградчани помнят, че заради подобни нарушения 
преди пет години той беше наказан, като беше 
преместен на по-ниска длъжност за една година.

части от

* дива котка 65 точки.
Забранено е изнасянето и на препарирани 

части от тялото на дивеч (напр. глава с рогата 
на елен, глава на див вепър със зъбите и тн.) 

трофеи надминават броя на

на:
Съюзното министерство за- разрешение на 

икономически връзки с чужбина - препариран 
дивеч и препарирани части от дивеч;

останалите ловни тро-- трофейната листа - точките вчиито 
посочената таблица. В.Б.Щ-феи.
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РДДМИЛА МИЛАНОВА *^^^ПМГОтКШк '
ОТ СЕЛО ЗА СЕЛООШаЮШи

ДОНОРСКО СЪБРАНИЕ В ЛЕСКОВАЦ

ЦХФ ПРОДЪЛЖАВА 

. ДА ФИНАНСИРА 

ПРОЕКТИ В 

БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА

ИЗМИНАВАЛА ПЕШ И ПО 

15 КИЛОМЕТРА ДНЕВНО
от Радмила Ми- 

тема какъв с наталитстът
Няма по-добър събеседник

паланова за разговор 
в Звопския край. Няма, защото тя е единствената 
патронажна сестра в този край.

Родена е в е. Ясенов дсл. В Македония, където 
преселили родителите й, е живяла до преди 

няколко години, когато се завръща в родния 
край, търсейки работа. Намира работа

амбулатория, а след това тук се и омъжва. 
” През миналата година в Звонци и съседните 

доминиращо българско население - Вучи

Международната неправителствена организация ЦХФ проведе 
седмица в Лссковац конференция под название Как да 

се развива местното самоуправление”. Участваха представители 
различни тукашни и международни неправителствени органи

зации от региона на Югоизточна Сърбия.
На събранието в Лссковац участваха и представители 

общините от Ябланншкн и Пиянски окръг, между конто бяха и 
представителите на боснлсградското общинско ръководство.

По думите на Горан Стоянов, председател на Изпълнителния 
отбор на ОС в Босилеград, на събранието е обсъдено реали
зацията на досегашните проекти на ЦХФ, както и плановете и за 
предстоящата година. Според Стоянов през следващата година 
проектите на ЦХФ в Босилсградска община ще са свързани с 
екологията и защитата на жизнената среда. В този смисъл особено 

ще се обърне на чистотата на питейната вода, особено в

са семиналата
в звон-

на скала
на

села с
дсл, Ясенов дсл, Пресека, Ракита, Бсрин извор и 

около 20-ина деца. 
в Ракита. Тази

Нашушковица - са родени 
Най-много са новородените 
година броят на бебета е чувствително по-малт,к 
- 6”, говори вред нашия вестник Миланова.

На въпроса ни трудно ли е да е да бъдеш па- 
тропажпа сестра в този прекрасен 
ологическо, но беден в икономическо отношение 
край, Радмила споделя:

” Психически не е трудно, но е трудно физи
чески. Разстоянието между селата е значително. 
Не всеки път може да се разчита на превоз, така

в ек-

внимание
четирите боснлсградскн села Дукат, Долна Любата, Горна Лнсина 
и Долно Тлъмино, където и досега ЦХФ е финансирала реали
зацията на различни проекти. Стоянов каза, че на събранието в 
Лссковац пред ЦХФ са представени и още няколко други проекти 
със значение за нашата община, но колко и кои точно от тях ще

предимно от финансовите
че често ми се е случавало пешком да премина по 
15 и повече километра дневно.”

Размишленията на Радмила във връзка с бъ
дещето на този край вървят в следната посока:

”3а да биха искали да останат тук, младите и 
трудоспособни хора трябва да видят някаква пер
спектива. Тя днес не се вижда. Върху какво ще се 
базира развитието на този край, дали върху

бъдат осъществени, зависи 
възможности на общината като втори участник във финансира- селското спопанство, дали върху туризма или 

може би върху минното дело, е въпрос на бъ
деще. Във всеки случай нещо трябва да се нап
рави по този въпрос.

пето на заплануваните проекти.
К. Велинова

Б. Д.

ГОИНДОЛЧАНИ 

СТРОЯТ мост ДИМИТРОВГРАД

СТЯГАТ ПЪТИЩАТА ЗА ЗИМАТАЖителите па село Гони дол тези дни усилено работят върху 
довъригаването на моста на река Нишава, конто ще ”свз»ржс” 
имотите им от двата бряга на реката.

Както е известно, голяма част от имотите на гоиндолчани ( и на 
жсл10111аш|) се намира от другата страна на Нишава. Пешеходен 
мост има край Жслюша, а за моторни превозни средства и за 
-харуци - в Димитровград. Затова гоиндолчани са се организирали 
и е помощта на общината са започнали да строят мост за 
пешеходци. Неговата конструкция е от железни тръби и както ни 
осведоми Риста Кръстев, отборник от Гони дол, когото заварихме 
на строежа, ще може да издържи тежест от топ н половина. Това 
означава, че освен пешеходци, но него ще могат да преминават н 
мотокултнватори.

Стойността па строежа е около 60 хиляди динара, като полови
ната е отпуснала общината, а другата половина - местната 
общност. Строителството се извършва от самите местни жители с 
помощта на ”Комупалац”. На същото място гоиндолчани някога 
са нравели дървени мостове, които реката е отвличала, когато е 
прииждала. Но и на това ще дойде краят, след като мостът бъде 
завършен.

Републиканската дирекция се е заела и със 
запълването на дупките в асфалтовата настилка 
на регионалните пътища, което също е нейно за
дължение.

Що се отнася до локалните пътища, поправки 
са направени на пътя за селата Планиница, Слив
ница, Било,Борово, Верзар. В момента се работи 
на пътя за Мъзгош, за Бребевница. Пътят за село 
Сенокос също е ремонтиран. В почистването на 
”джнграка” около него активно са се включили 
и жителите на селото.

Съответната общинска служба се подготвя и 
за настъпващата зима.

Повечето от местните общности в Димитровг
радска община ще посрещнат предстоящата зима 
поне с поправени пътища.

Съответната общинска служба е провела ин
тервенции на няколко локални пътища, а на ня
кои се е намесила и Републиканската пътна ди
рекция. Така, с нейни средства, пътят за Скър- 
веница, дълъг около два километра, е поправен и 
разширен до пет метра. Общината е участвала 
там, където е трябвало да се минира каменистата 
почва. Работите, които са за сметка на споме
натата дирекция, се провеждат от строителното 
предприятие ”Градня”. Пътят е насипан и вали
ран, предстои да се изкопаят канавки от двете 
страни.

А.Т.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО НЕ ОБЯВИ СПИСЪКА НА КРАДЦИТЕ 
НА ТОК В БОСИЛЕГРАД

А.Т.

В СРЯДА В БОСИЛЕГРАД

ОТБЕЛЯЗАН
МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН 

НА ДЕТЕТО

ПОЛИЦИЯТА ДЕЙСТВА ПО СЛУЧАЯI *Сред нелегално ползвалите ток домакинства няма социално застрашени, а повечето 
от тях са заможни *Понеже Електроразпределителното не предприе действия, за да 
утвърди истината, със случая се зае полицията

Комисията на Електроразпределителното в Лес- 
ковац в средата на годината установи, че някои до
макинства в Босилеград са крадели ток по различни 
начини, но досега псе още не е обявила имената на 
хората. Елсктричаритс оповестиха тогава, че 20 до
макинства ползвали ток нелегално, като ощетили 
предприятието за около три милиона динара. Пред 
журналисти казаха, че сред нелегално ползващите 
ток домакинства нямало бедни, а ръководители 
фирми. Едни хора крадялн ток, като са прекратили 
абонамента си, но обектите им останали включени 
към мрежата, други се включили без съгласието на 
предприятието, докато 
различни „изобретения’
мисията тогава протоколирала, че някои са полз
вали нелегално тока кратко време, а други го пра- 

дини. Докато някои се задоволявали с мал
ко „пестене”, други с ток, който не минавал през 
електромерите, отоплявали помещения или цели 
жилища. По този начин някои 
краднали ток за 18 000 динара, други повече, докато 
кражбата на четири души била „тежка” - по 218 000 
динара.

В босилсградскня Клон тогава оповестиха, че 
сред техните работници и монтьори нямало крадци.
Не криеха обаче, че някои от тях са „може би” били 
главните съветници и майстори как да се краде ток.

Някои и сега „знаят” кон колеги къде са действали и 
кому са дали възможност да ощетява предприятието 
им.В сряда в Босилеград бе отбелязан международният Ден на детето - 

20 ноември.
От службата на Общинската организация на Червения кръст в 

Босилеград съобщиха, че тази година световният ден на детето се 
отбелязва под девиза ”Имам право на своите права”. Това е лозунг от 
конвенцията на Обединените нации за правата на детето. Според този 
документ съществуват 12 основни детски нрава, между които правото 
на ндснтнтет, право на образование, право на собствено мнение, право 
на защита от различни видове, дискриминация, право на защита от 
насилие, право па защита от експлоатация, право на защита от вземане 
и търговия с различни видове наркотици и дроги н др.

От Червения кръст в Босилеград съобщиха, че събраните от ху
манитарната акция ’ Надбягване - за щастливо детство” пари вече са 
преведени па основното училище, където 4ще бъдат използвани за 
заплащане па детската кухия или пък с тях ще бъдат подпомогнати 
деца от социално слаби семейства.

Надбягването за учениците от основното училище

Шефът на босилсградскня Клон Стоил Венков
заяви тогава, че „ако крадците не си платят дълга, 
ще ги изключим от електромрежата, ще ги дадем на 
съд за издължаване на сумите и ще заведем срещу 
„тях углавни дела”. Преди известно време той каза, че 
освен полицията, по въпроса действат и компетент
ните

на
органи в Лссковац, но подчерта, че не му е 

известно докъде се е стигнало.
Реагира и тукашната общественост, която поиска 

Електроразпределителното да съобщи 
онези, които, ползвайки нелегално ток, са бъркнали 
в джобовете на бедните. Понеже 
бяха обявени

трети крадялн ток чрез 
в електромерите. Ко-

имената на

и след месеци не
имената на хората, които са заподоз

рени в кражба, мнозина вярват, че скандалът е съз
даден неоснователно, че преценките на комисията не 
са точни, че компетентните мълчат, понеже в цялата 
тази ” сделка” са замесени и електрнчарите, че крад
ците са се вмъкнали под кожата на компетентните в 
ЕПС ... Разбира се, да

вили от го

се проведе преди
около три седмици, а от 500 стартови номера бяха продадени 158, 
колкото бяха н участниците в надбягването. Стартовите номера се 
продаваха но 20 динара, а общата сума, събрана от тях, възлиза на 3160 
динара.

Тази акция на Червения кръст се провежда 
разлйка от миналата година отзивът този 
отбелязаха в службата на ЧК.

домакинства са от

не станат за срам.
От Отдела на вътрешните работи не съобщават 

подробности. Според неофициални информации, ин
спектори са събрали данни и всичко е предоставено 
на прокуратурата в Сурдулица.

за втори път, но за 
път беше много по-малък,

К. В.
В.Б.
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«е Е СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИН
СКИТЕ КОМИСИИ ЗА ЕЗИКА В УЧИЛИЩАТА

ОБУЧЕНИЕТО ПО 

СТАРОМУ - НА СРЪБСКИ
^Основните Пене Димитров, учител 

по български език в основ
ното

Подборът
па МОН, а условията 
лучаванс на отличието са ут
върждаването и отстояване
то па националните белези в 
областта па образованието, 
изучаването па български 
език в училищата, където жи
веят българи, популяризира
нето на българска лнтертура 
и други.

- Наградата е голямо за
дължение и предизвикател
ство за мен, за борбата и зас
лугите ми като учител вече 25 
години в училищата в Боси- 
легад. Да не кажа точно бо
рба, но всс пак за отстоява
нето на основните човешки 
достойнства в областта на об
разованието, в ползването на 
майчиния език в училищата. 
Мисля, че може би ие съм оп
равдал напълно наградата, но 
всички знаем какви бяха ус
ловията през последните го-

иа наградените е 
за по-нетното минГтертсТоВпа°^ЛЛГРТ и ДимитРовгРаД изчакват прос

вани да получи статут на майчин ^о такова °добРение българският няма У маичин, но такова в държавен вестник още
училище в Босилеград, 

сред първите носители на ог- 
личното ” Паисий Хилендар
ски”, което присъждат Мин
истерството на образование
то и науките па България и 
националният институт по 
образование от София.

Отличието ” Паисий Хи
лендарски” е присъждано за 
пръв път тази година. То се 
дава па проспстпп деятели из
вън границите на България, 
които имат заслуги в област
та па образованието и обуче
нието но български език и 
литература. Плакст, медал и 
по едно факсимилно издание 
на оригинала на ” История 
Славяноболгарска” са полу
чили 21 учители от българ
ските общности в Украйна, 
Молдова, Румъния, Алба
ния, Унгария и Югославия.

Оповестеното 
на общинските комисиисъвместно заседание нстсрството па просветата и спорта е 
п реализиране на обучението^о^бъл' ^^Л?с"° Усбншгг план п програмата в 
гарски език в училищата в Лимитно^ °ОЩШШТе ,! Босилеград и Димитров-

д-- - - '-V-: ~
Соснле. радчанн нмахТ^облГ с Г,” вГГ''бо^^™

прГлГ Тс0е'ГГ,,,Лсе "° Т“" С™а >■ баварският език „а

ннчката на ПтГп ’ ЧС "а',ал‘ "0ЛУ,,И статУт на майчин в основните
гъм пооепет Д ПЛа" " пРог1>ама Училище в двете общннн. Всъщност н
Сгш тГчГ министерство Биляна становището „а нашата комисия е обу-
воните по С ^ УЧаСТВа В РаЗГ°- ,,С,ШСТО "а ма--'-' да започне отворизе поради други задължения.

Защо босилеградчани

дини. Това е може би още ед
но допълнително задълже
ние в бъдеще още повече да 
се застъпвам за отстояване 
на правата - всичко според за
кона и конституцията па Ре
публика Югославия, което ни 
се полага, но па практика не 
се прилага. Радва ме, че съм 
получил едно такова призна
ние, по много по-драга би ми 
била награда от сръбското 
Министерство и тези заслуги 
в образованието ми да бъдат 
признати тук, в Сърбия, в дъ
ржавата, в която живеем! - 
заяви Пепе Димитров.

К. Велинова

комисия. -

следващата година- пай-напред от пър
ви до четвърти клас, като слвече пак не

отидоха в Димитровград? Отговор 
кар и частичен, може би дава телефон
ният разговор между г-жа Стоянович и * китс”

ед това да
продължи и в горните класове.”

Колко големи и сериозни са „греш- 
и фактът, че напреже- 

педагогическия съветник Дежкя Геор- „пето сред малцинството продължава, 
гнева, която същевременно е и предсе- Докато някои настояват обучението да 
дател на боснлеградската комисия. На-

, ма-

показва

е на сръбски, а други на български, 
всичко си остава по старому- занятията 

да отидат в Димитровград, да про- в детските градини и обучението в ос- 
ведат разговорите, а сетне да я осве
домят за резултатите. Съветннчката и

предлагаше боенлеградча-чллничката
В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ПЪРВОЛАЦИТЕ НАЙ-ДОБРИ
ни

повийте училища са на сръбски, броят 
на часовете по български в основните 

отговори, че двете комисии веднъж ве- училища не се увеличи. В училищата в 
срещнали в Босилеград и не В началото на учебната година в основ- Най-малко единици, само една, има 

ното училище в Димитровград по традиция 
най-добри са първолаците. От 97 записани 
ученици в началото на годината всичките са 
без слаби бележки.

че са се двете общини още изчакват мпнистср- по рису
ване. Общо в училището има 388 слаби 
бележки , като от пети до осми клас те са 346.

успели да вземат конкретни решения, а ството да даде в държавен вестник 
членовете на ооснлеградската комисия официално одобрение по въпроса за 
не са съгласни отново да разискват майчиния език. Такова одобрение още 
проблема без присъствие на предста
вители на министерството.

Членовете па боснлеградската ко- коя страна дърпа конците.
Кога ще се проведе съвместното за

седанието на комисиите, на което се 
очаква да се изяснят проблемите, до 

създаде допълнително напрежение, момента не е известно. Възможно е 
Става дума за едно „погрешно” одо- това да стане след десетина дни, когато 
брение на министерството, което прие- Стоянович, както самата каза на Геор- 
тигпа в общините в средата на октом- гнева, ще може да вземе участие в рабо- 
ври. В одобрението, подписано от тата на комисиите, 
помощник-министъра Желимнр По- 
нов, се казва: „Въз основа на член 5 от 
Закона за основното образование Мин-

С намалено поведение има 11 ученици.
Още във втори клас слабите оценки ”иа- Най-много са от ссдми клас-5. От първи до 

бнрат скорост” и от 8 във втори стигат до 44 трети клас няма ” непослушни” . Отсъствня- 
в осми клас. От общо 895 ученици 186 имат та също показват, че колкото по—големи са 
по една или повече слаби оценки по различни учениците, толкова повече отсъстват. Така 
предмети. Ако се цепи но предмета, по който от първи до четвърти отсъствията са 1359 и 
имат най-много слаби оценки, излиза, че уче- то само извинени, докато от пети до осми 
инците от димитровградското основно учи- клас има общо 2800 отсъствия, от конто 197 
лпщс са най-слаби математици, тъй като от са нсизвннени. 
първи до осми клас има 90 единици. След тях 
са слабите оценки --------------------------------------------------------------

няма, но не е известно дали то изобщо 
е нужно, така че не е известно кой и на

мисия изискват да присъства такова ли
це и поради факта, че по въпроса за 
езика в училищата в двете общини се

А.т.

по физика, които са 
65, по сръбски език 
-46, по нсторня-40, 
техническо обра
зование -35 и т.н.

В КРАЯ НА ПЪРВИЯ СРОК В 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯВ.Б.

337 УЧЕНИЦИ - 388 
ЕДИНИЦИПАК ПГ И "ШОПСКИ ЕЗИК "?ЖЕЖКА За края па първото тримесечие в Димитровградската гимназия 

може да се копетапра , че всеки ученик има по една, а и малко 
повече слаби бележки.

Слабите оценки в училището с общо 337 гимназисти са 388. 
Мапстпана повече от половината ученици - 188 са без слаби беле
жки, но 149 ученици имат една, две или повече единици, така че 
успех ът им не може да б ъде похвален.

” Най-богати” на слаби оценки са учениците от иц, където 26 
ученици са ” натрупали” 56 единици. Слсдпат ги учениците от 
111ПШ13 с 52, а след тях тези от шИг. Най-малко единици имат уче
ниците от ШШ2 клас, само 11.

За два месеца и десетина дни гимназистите са направили 7 622 
отсъствия, от конто 6 842 са извинени, а 780 псизвниснн.. Интер
есно е, чс най-много неизвинепн отсъствия са допуснали първок
ласниците и четвъртокласниците - първите 188, а вторите 212 
пеизвинепн отсъствия.

-■

Предизвикателството (от небрежност или 
невежество) е силно, защото не може (лниг- 
вистически взето) да съществува ” 
език”, а евентуално само ”шопски местен го
вор от Царибродскц” като съставка на българ
ския език, като съсгавка на но-голяма езикова 
западно-българска област. От друга страна, ду
мата шоп не е стникум, не е дума за означаване 

национална принадлежност, особено в Царн- 
бродско и Босилеградско, к ъдето живее б ъл
гарското национално малцинство. Това се под
чертава и признава от видни ср ъбски 
(вж. Павле Ивич - срнски народ и шегон .резик, 
Бгд, 1986, стр. 46). Едно е да обичаш Шонлъка 
(и българския, и сръбския!), да знаеш неговото 
народно творчество, неговия гово|», негойите 
обичаи, носии, песни и хора, а съвсем друго е да 
издигаш неговите говори (в нашия случай - бъ
лгарските и съседните сргъбски) до равнището 

национален език. Сръбският книжовен (на
ционален) език обхваща и онези източни го
вори, които са по-архаични от говорите, върху 
които е изграден сръбският книжовен език, 
Българският език също така обхваща всички 
западни говори, които са по-архаични от 
източните, върху които е изграден книжовният 

дадени исторически условия (втората 
18 век и почти целият 19 век). Това

Тази разновидна тема (понякога наивно
местна, друг път национално-идеологически 
оцветена, тема за кръчмарски маси и научни 
конференции) не ни напуска вече тридесетина 
години. Писал съм но този въпрос 
пъти, изказвал съм" се на различни учителско- 
методически срещи, пък и съм писал проза и 
стихове на ” шопски”! Обичам го, защото този 
говор (като част от по-голям диалект) е пър
вият ми ”майчин език”, какъвго е и за писа
телите Елин Пелин, Михалаки Георгиев, Добри 
Жотев и много други. Но никога не съм казвал, 
че това е шопски език и че това е говорът на 
етническа група - шопи! Прибавянето на на
ционална принадлежност към думата ШОП и 

основа в областта

шопски

няколко

на

А.Т.лингвиегн

ДОЛНА ЛЮБАТА

ЗАПОЧНА
РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 

ИНТЕРНАТА

неговш! говор няма научна
филологията, а мотивировката на едно так- 

отиошение може да създаде ненужни ст- 
особено между сърби и бъл- 

винаги нещастно, най-меко

на
ова
нически спорове -

нагари, което за нас е
(Ще повярвате ли, че думата шоп и при- 

шопски НС фигурират в сегашните
казано.

От началото на тази седмица започна реконструкцията на учи
лищното общежитие п село Долна Любата, заяви председателят на ОС 
Владимир Захариев.

'Гой допълни, че договор ът е подписан между ОС, ЦХФ и строител
ното предприятие ГРАДИМГ от Лсскошщ, което ще извърши ре
монта. Според Захариев, за да б ъде ангажирано, споменатото пред
приятие трябва да изп ълни поставеното му условие да наеме местни 
строители за ремонтните работи.

Реконструкцията на училищното общежитие ще струва 2,7 мил
иона динара, от конто 18 милиона отпуска ЦХФ, а останалите 900 
хиляди осигурява Боснлеградска община. Според договора ОС трябва 
да плати тази сума на девет еднакви месечни вноски.

Захариев каза още, че през зимния период в ремонтираното об
щежитие ще б ъде организиран подобно па летния ПИИУС окок ъм- 
П1П11' - зимен к ъмпинг, конто ще има характер па шахматна школа и 
” школа за фолклор”.

л щателното 
речници по сръбски език и сегашните енцик
лопедии и наръчници!? Може би по тези при-
чини!)

Елементи от нежеланите значения
и в книгата на моя при-

на шоп и
език в 
половина на 
са научните факти - исторически и филологи- 

Всичко друго (”шопски език”, ”шопски 
думи”, ”шон но народност”) са наши местни 
приказки, възникнали в определени историче- 

нериоди. За такива ” приказки” в сериозни 
книги няма място!

шопски се пром ъкнаха 
ятел Спас Крумов ("Поганово - звено между 
Земята и Небето”, Цариброд 2002) и топа пре
дизвика жежки разисквания и забележки на 
промоциите на книгата, станали в Белград и 
София (31. 10. 2002 година). Особено в София 
критикуваха етническия смисъл на спомена 
титс думи (”българи-шопи е. 146, сегашното 
население - шопите” е. 109, "специфични шоп
ски ДУМ1Г” с. 287, "шопско братство с. 287).

чсски.

ски

Марин Младенов
К. В.
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В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, В СОФИЯ

Изложба на Слободан 
Сотиров

ИЗЛОЖБА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
САМОДЕЙЦИ В ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

СТРАСТНИ 

ТЪРСАЧИ ПО 

ПРОСТРАНСТВАТА
на изкуството

Па 27 ноември във фояйсто на Народното събрание в София ще 
бъде открита изложба на рисунки на Слободан Сотиров. Експозицията 

платната на Сотиров, един от най-известните живописци сред 
Югославия, ще открие председателят иа Народното

на чисто

па
сънародниците ни в 
събрание Йордан Гсрджиков.

Изложбата иа Сотиров п Народното събрание в София,
очаква ще говори и югославският посланик воткриване, както се 

България Чсдомнр Радойковнч, се провежда в рамките на програмата 
за разширяване на културно-просветното и научно сътрудничество 
между нашите две съседни страни и несъмнено е голямо признание за 
нашия майстор на четката и боите.

Пред внушителен брой посетители в Градската
петък бе от-галсрия в Димитровград миналия 

крита ссдмата годишна изложба на димитровгра
дските художници-любители. Проявата бе 
крита от Радмила Методиева, строителен 
нер от Димитровград.

Според нейната оценка, художниците-любите
ли от години облагородяват в духовно отношение 
•гази среда, а от творчеството им блика голяма

Картина на №'лн Аимитров
В.С.Б.

ОТ“
ниже-

СЛЕД УСПЕХА НА НИШКИТЕ КУКЛЕНИЦИ В 
КРАГУЕВАЦ

Илия Методиев, но има и други автори, чиито 
картини са чудесни.”

Витомир Илиев, пенсионер: ” Чудесна излож
ба. Аз повече обичам изложбите на самодейците, 

изложбите на професионалните
VI"КРАСАВИЦАТА 

НА ПРЕСТОЛА
ЖИ-виталност.

Експонирани бяха 40 творби (предимно 
на, но имаше и акварели, темнери, рисунки...) на 
следните 15 автори: Видойко Петров, Илия Мето- 

Славча Арсенов, Далибор Тошев, Петър 
Гогов, Драган Стратиев, Иван Коцсв, Горан Ми- 

, Мая Стоянова, Момчило Андреевич, Всс- 
Ннколона, Кирил Цветков, Георги Димитров, 

Деян Димитров. Емина Иванова—Найденова се 
представи с икони и оцветени от нея кюпове, до- 
като Боян Глигоров експонира няколко малки 
ваятслски фигурки.

Няколко днмнтровградчани изказаха впечат
ленията си от изложбата пред нашия вестник.

М-р Михаил Иванов, технолог: ” Редовно сле
дя изложбите на самодейците и мисля, че от го
дина на година те напредват. На тази изложба 
можахме да видим творби, които са на нивото на 
творби, сътворени от академично образованите 
живописци.

Лично мен особено ме плениха творбите на

отколкото
вописци, тъй като, честно казано, не винаги мога 
да разбера професионалистите.

Особено ме въодушевиха иконите на Емина 
Иванова-Найденова и пейзажът на Видойко ГТет- 

нарисуваио дефилето на Ерма и

• • • нлат-

Дисв,
*С пиесата "Красавицата и звярът" нишките кукленици ста
наха абсолютни победители на международния фестивал 
"Златна искра" в Крагуевац

Нишкнят куклен театър се за
върна от четвъртия между на-. 
родей фестивал на кукленнцнте ,
” Златна искра” в Крагуевац като ' 
абсолютен победител при кон
куренцията па девет ансамбли от 
България, Румъния, Унгария, Ч 
Украйна, Полша, Македония, Ре- Н 
публика Сръбска и Югославия. И 
Пиесата на Шарл Перо "Красави- Я 
цата и звяр ът” по адаптация на I I 
Жслко Хубач и постановка на I 
Зоран Лозаичич получи най-ви- I 
сока оценка от страна на офнциал- И 
ното жури, която е тъждествена и ■ 
с оценката на журито на ” Детска И 
телевизия” от Крагуевац, което ■ 
също я провъзгласи за най-добра. Г

Нишките кукленици се завър- и 
наха от Крагуевац с още едно при- ^ 
знание. Специална награда за кук- ■ 
литс в това представление журито Я 
присъди на Иванка Гетова от Бъл- Щ 
гария, дългогодишна сътруднич- Ш 
ка на Кукления театър в Ниш.

- Щастлив съм, че станахме аб- | 
солгатнн победители на този го- [_ 
лям международен фестивал. Още

ров, където е 
влакчето, което се движи по някогашната тесно- 
лилейка.” п

Мича Митич, професионален художник: На 
тази изложба са представени няколко много до
бри творби, които биха могли да бъдат предста- 

по-реномирани изложби. Такива 
например са творбите на Георги Димитров.”

Властимир Вацев, професор в пенсия: ” Харес
ва ми това, че самодейците рисуват със страст. 
При някои самодейни живописци, както напри
мер при Илия Методиев и още някои, забелязвам 
един реалистичен подход, характерен за руската

ланон
на

вени и на много

'1
художествена школа.

От композициите на Георги Димитров виждам, 
че авторът има усет за пространство, за композ
иция, за съчетание на цветовете, за създаване на 
зрителен ефект.

Творбите на Славчо Арсенов също ми харес
ват. Той рисува абстрактно, но въпреки това пла
тната му са разгадаеми, сиреч могат да се дешиф
рират. Славчо с усет разпределя пространството 
в платната си, а самият хроматичен ефект, според 
мен, е направен съвсем удачно.

Впечатлява и самодеецът Видойко Петров, ка
кто и още някои художници. Понеже не успях 
щателно да разгледам изложбата заради големия 
брой посетители, нека да спрем тук.”

Остава дилемата защо на тази изложба не ви
дяхме творбите на Зоран Свиленков, Томислав 
Митов, Таня Арсенова, Новица Алексов, Ивана 
Манчич, Зорица Милева и още някои членове на 
местното Сдружение на художниците-любители.

Б. Д.

✓ .
Г-ч

9' " •' ич;.

шш
"Красавицата и звярът" продължава успешното си 
пътешествие. Вчера нишките кукленици се представиха 
в Зренянин на юбилейния 35 фестивал на куклените 
театри в Сърбия. Амбициите на нишките кукленици и в 
Зренянин са за победа.

картина на Геогри Аимитров
повече ме радва оценката на децата са най-строгите критици - 
детското жури, защото смятам, че каза Зоран Лозаичич.

РАЗГОВОР С НЕВЕНКА ГЛОГОВАЦ, МЛАДА ДИМИТРОВГРАДСКА ПОЕТЕСА

НЕ Е ВАЖНО КЪДЕ ЖИВЕЕШ, А С 

КАКВИ ХОРА
.*е /
г *I#* Госпожице Глоговац, някога 

живеехте в Дубровник. Как прие
хте факта, че ще трябва да живеете 
в Димитровград?
- Трудно приех този фкат, но живо

тът е непредвидим. В крайна сметка ми
сля, че не е толкова важно къде живее 
човек, а с какви хора.
* Според Вас поетът ражда ли се 
или пък социалното обкръжение 
създава от човека поет?
- Мисля, че става дума и за едното, и 

за другото. Един поет е продукт на тала
нта си, но и на обкръжението,’в което 
живее.. Същевременно той е и продукт 
на резки и болни промени в живота му, 
когато поезията се явява като ” вентил” 
за изразяване на емоциите му.

* Трудно ли Ви беше да се 
откажете от ийекавщината? Извест
ният писател Мирко Ковач, който е 
роден в Херцеговина, но дълги 
години е живял в Белград, веднъж 
бе заявил, че никога не би сменил 
ийекавщината с екавщината?

- Не бих казала, че съм се отказала от 
ийекавщината. Във всекидневния говор 
да, но при писането не. Мисля, че това и 
не е толкова съществено, тъй като става 
дума за един и същ език.

* Спомняте ли си кога написахте 
първото си стихотворение?
- Това беше през 1992 или 1993 годи

на. Бях под впечатленията от военните 
стълкновения в страната ни. Струваше 
ми се, че тогава осъзнах цялата тъга и 
омраза, цялата горчйлка на този свят. И 
цялата самота.

На перона на 
изгубените души

;С

Това се случи отдавна,
само преди един месец, 
срещнах себе си 
на перона на изгубените ;

души.
А&ижейки се по—нататък,

срещнах познати лица 
и едно
от приказюипе на Мая.

Усмихнах се,
видях самия Бог 
или дублъора, 
подадох ръка 
и се сдобих с приятел.

Невенка Глоговац 
(Превел от сръбски: Б. Димитров)

Невенка Глоговац е родена на 21 
декември 1982 г. в Лубровник. От тази 

година следва във Филологическия 
очакваме скоро първата Ви стихос- факултет 6 Белград, специалност 
оиркаг Сръбски език и литература.
- Имам над 100 стихотворения, а за Публикувала е стихотвор 

публикуване па стихосбирка ще ми бъде списанияпьа " Супер ти.н", " Май лов
необходима финансова и друга помощ. стори:' и "Мост”, както и 6

съвместната стихосбр 
учегшците от Аимитровградскапиг 

Б. д. гимназия под название" Шепот в
омагьосания кръг'.

* Колко стихотворения сте напис
али досега и можем ли да

вгния

ика на

• ___  • •
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ВЪЗПОМЕНАНИЕI ад ИН МЕМОРИАМ

момчило
АНДРЕЕВИЧ - МОНЯ

момчило
АНДРЕЕВИЧ

МОНЯ
;т
т?>щ
№ (1936-2002)

Живя ТИХО II ТИХО премина широката и дълбока Модра река, за 
да пие от водите па Лета и да забрави всичкия гнет па нашия, 
царпородски суетен живот. Ще попита някой как така е живял

ще в Ниш, група Сръбски и 
френски език.

Учителствува в с. Смило- 
вци, Призрен и с. Звонци. 
През 1966 г. се завръща в 
Димитровград и става биб
лиотекар в Народната биб- 
лиотека. Задочно 
изпити и става квалифици
ран библиотекар. В библи
отеката работи повече от 
три десетилетия.

Момчило Андреевич пр
едпочиташе да казва: "Чо
век знае толкова, колкото е 
любознателен". А той 
стина знаеше

то любител с изобразител
но изкуство, рисуваше ка
рикатури, пишеше сатири
чни текстове, свираше на 
мандолина, правеше маке
ти...

тихо, когато всички знаем неговите театрални, естрадни или нови
нарски изяви, препълнени с хумор и сатира. Той много добре 
знаеше, че сатирата е острият сатър, а хуморът е "сладкият ме
хлем”В началото на тази сед

мица ненадейно престана 
да тупти сърцето на един от 
най-известните и най-ува- 
жаваните димитровградча- 
ни - Момчило Андреевич - 
Моня.

Винаги беше отзивчив 
към местните журналисти. 
За тях той представляваше 
събеседник, какъвто само 
може да се желае.

Той беше всестранно об
разован, извънредно реал
ен и свободомислещ човек, 
който винаги е готов да да
де най-подходящия съвет, 
да разсмее, да ободри.

Момчило Андреевич - 
Моня остави

и рядко взимаше сатъра в ръка, но пък сладкия мехлем
полага раздаваше повсеместно, защото раните бяха много. Това беше 

неговата външна изява. Вътрешно той дълбоко и мъчно 
изживяваше всички нсправдини и житейски трудности и много, 
много рядко можеше да се забслжи, а камо ли да се говори за това 
с него. Хуморът беше негова потребност, за да поръсва своите 
съграждани с него и да ги разтушава в дни на падения и мрак. 
Неговото добро и широко сърце побираше и свои, и чужди ядове, 
но както и всичко човешко не беше безпределно.

Той носеше в себе си обикновения босненски добряк от родното 
Търново край Сараево, съчетан с жестокия военен опит на един 
хлапак и сладкия дъх на следвоенния младежки ентусиазъм. И 
свършил френски език в Полувисшото педагогическо училище в 
Ниш, захваща работа в Косово, в Звонци, в Смнловци и накрая в 
Цариброд. Навсякъде е желан заради своя истински всеотдаен 
труд, който той вършеше немилостиво докрай, без остатък. При
тиснат от неразумни и злонамерени доводи от страна на 

приятели”, той свършва и обучението за библиотекар и става 
първият квалифициран библиотекар в стогодишната история на 
библиотечното дело в Цариброд. Така и излезе в пенсия преди 
година и половина. Радваха ни неговите посещения, защото зиас-

Роден е през 1936 година 
в Търново, недалече от Са
раево, в Босна, където ба
ща му (по потекло 
ротското с. Обрановац), е 
бил на служба.

След

наи- 
и умеешеот пи-

много неща.
Освен сръбски, добре 

владееше български и фре- 
иа нски език.

Автор е на монографията 
за димитровградската На- 

шване на основно училище родна библиотека, 
и гимназия, през 1957 г. Мо
мчило завършва Полувис- 
шето педагогическо учли-

незаличими 
следи в културния и обще
ствения живот в Димитров
градския край. Ще липсва 
на всички нас, които го поз
навахме. Ще липсва на Ди
митровград.

Дълбок поклон пред све
тлата му памет!

освобождението 
през 1945 г. семейството 
Андреевич се преселва в 
Димитровград. След завър-

Момчило бе изтъкнат ак
тьор в димитровградския 
самодеен театър "Христо 
Ботев". Занимаваше се ка- Б. Д.

«юл
хме, че щс се посмеем от сърце с неговите незлобиви шеги за своя 
сметка или за сметка на някой от нас. Неговите картини и ръкоде
лия украсяват стаите в Библиотеката, Музейната сбирка и Гимназ
ията. За това и за всичко друго, което вършеше, го обичаха всички 
и от града, и от Библиотеката.

Когато се е раждал, вероятно всички са се смеели, а той е 
плакал. Сега, когато премина в небитието, всички плачем, а той 
може би се смес.

Какво по-голямо наследство от това е могъл да остави?
Колективът на Народната библиотека в Димитровград

тт села Мпою едт>р и дребен добитък е имало някога но 
просторното назъришко пасище под Орлов 

и жената, кран коритото (водопоя) са
Станоика Тодорови от Назърица

НАЗЪРИЦА калшк. Мъжът 
Мнлорад и

Назърица е едно от по-малките села в Босилеград- Разпределил ги в няколко местности, дал им земя да я 
ска община. Намира се на около 35 км югозападно от обработват за ссбс си н да отглеждат добитъка му. 
Босилеград, в южните и югозападните склонове на 
планина Църноок. Граничи с босилеградските села 
Ярсшнпк, Горно Тлъмино, Догаиица, Дукат и Църно- 
щица, както и със село Църна река от община Тър-

Така са образувани махалите, а хората нарекли селото ИВв 
Назърица по името на турчина. Назър обаче не ос- НН 
танал дълго време в топа село. Неговият син нзвър- 1Ш8 
шил през войииклъка си голямо престъпление, за кос- 
то му се полагало смъртно наказание. С помощта на рфг 
влиятелния Белут бег, близък на турските посини вла- ?;•» - 
сти, Назър успял да спаси сина си от сигурна смърт и в 
знак на благодарност подарил на бега цялото село 
заедно с добитъка и хората. Наследниците на бега вла
деели Назърица до освобождението от гурцнтс, ко
гато държавата България откупила селото в полза на 
селяните и те продължили да живеят свободно в него.

говище.
Селото заема 813 хектара площ, от които 308 ха са 

ниви, 190 ха ливади, 237 ха гори, 57 ха пасища, 14 ха 
овощни градини, 17 ара зеленчукови градини и около 5 
ха необработваеми площи. Назърица е село от разоит 
тип. Неговите махали Каловци, Котарци, Лазаровци, ..
Селище, Бориче и Горна махала са пръснати по до
ловете и баирите от лявата страна на Назъричка до
лина (река), а от дясната й страна е само махалата 
Елсница.

Няма документи, от които да се разбере кой и кога 
Назърица. Според легендата, която 

записал известният учител, етнолог, географ, фолк- 
диалектолог Йордан Захариев от Боспле- 

към 300 години, за-

Нс се знае дали първите жители на Неманннцн са 
живеели на едно място или по махали. В селото и днес 
съществува местност, наречена Селище, в която сега се 
намират сградите на училището, бившата община и сел
ския магазин. Захариев записал, че в тази местност не се 
забелязвали останки от къщи, но Анаии Накев, гимназ
иален преподавател но география от Назърица, казва, че 
през 70-те години на миналия век, когато започнал строе
жът на новото.училнщс върху основите на старото, били 
изкопани камъни за ръчно мелене на жито. За съжа
ление, планинците вградили камъните в основите на учи
лището, без да осведомят хората и институциите, които 
се занимават с проучването на старини. Й. Захариев за
белязал останки от примитивни жилища, зидани с ка
мини, на баира Градище под Дяволски камик и смятал ,

Захариев записал още една легенда за основаването 
и името на село Назърица. И според тази легенда ста
рото село се наричало Нсмапннцп. На големия събор, 
който се провеждал на Пстровден около черквата, на
мираща се в подножието на Църноок, между селата 
Нсманинцн и Църиощица, една година станал голям 
побой. Едно момче грабнало любимата си мома и се 
опитало да я отведе у дома си, но нейните родители не 
били съгласни да му я дадат и затова братята па мо- 

побьрзали да осуетят неговото намерение. За-

е основал село

лорист и
град,преди 200 години (сега вече

Захариев събрал материалите за ,книгата си
бел. на Б. Я.)щото

” Кюстендилско Краище” до 1910 г. 
селото се наричало Неманинци, а неговите жители се 
занимавали ст,с земеделие и животновъдство. Веднъж

Щип, които имал

мата
вързал се лют бой, в който братята на момата убили 
момчето, а пък братята на момчето убили един от 
братята на момата. И двете жертви на побоя паднали 
в землището на Неманинци и затова гурцнтс нало- 

неманинчани да платят 1500 гроша глоба

тук минал Назър, богат турчин от 
много овце и коне. Харесал нсманииските

от селяните да докарва тук своите стада, да . ..
плаща наем на селото.

пасища и

поискал
пасе през летния сезон и да
Селяните се съгласили и Назър Докарал стадата си. 
След известно време обаче турчинът набавил но 
какъв начин документи, с които доказал , е 
купил „ялото село и затова вече „е трябвало да плаща 
наем „а селяните. Те били огорчени от нос. ь. ' 
Назър и тъй като не искали да бъдят негови -1 
роби, напуснали бащини™г«— 
преселил» в околността на Ши", кьдс I 
ново село със същото име - Неманинци.

След като селяните напуснали селото си. На ър бил 
семейства ог Други села.

жили на
(” кръвника”); Селяните нямали толкова пари и ги 
взели назаем от турчина Назър, като при това 
ранили договор с него. След като върнали парите на 
турчина, те поискали да се скъса договорът, но Назър 
не се съгласил и им показал някакви документи, с 

имотът са негова соб-

че тук е имало старо селище.
В разговор със 70-годишния Златан Цеков от махала 

Елсница узнах, че недалеч от тази махала, в местностите 
Горно кучнщс и Иванов дол имало зидинн от къщи. Ов
чарите намирали там съдове от печена глина - паници, 
малки и големи гърнета и др. Следователно и там някога 
е имало старо селище, но никой не се е заинтересувал да 
проучи тази старина.

нан-ня-

които доказвал, че селяните и 
ственост. Затова жителите па Неманинци напуснали 

си село и се заселили в околността на Щип,родното
където образували ново село със същото име, 
рото им село в склоновете на Църноок получило ново 
име - Назърица.

- Следва -а ста-

Богослао И. ЯНЕВ

принуден да засели десетина
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ЧЕРВЕНА КНИГА •

КРАГУЕВСКА И ВРАНЯНСКА РУЖА - 

ПРИЗРАЦИ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
ИЛ.К кницогци ПЦГо'/л:1ШиИ и 8АЛЦ 
ЦСс/ап 1лксол (ЕХ)
| исЯ ки1*коп)а ицгоЛепо»11 и 1ицо\1иуЦ1
ИСсхяо икьпп (ЕХ)
фиксимилс на заглавието за 

врачанската ружа в Червената юшгагодина обнародваха статия Нова В|М>Т 
АКНаеа из околинс Враша в

Естествоизпитателнйя

а
ПРОЩАЛНО СЛОВО ЗА 

ЕДНА БИЛКА
мигове, заредени е висок тонус.

Вървейки последователно от кутия до из рода
кутия, от купчинка до купчинка, веднъж Гласника ..... „„„„.„„И

Дивата ружа от околностите на Кра- се изправиха пред сбирката на д-р Павел музей в одогор , 
гуевац, която Панчнч открил, описал, Чсрнявски, професор но ботаника вАг- 
съхранил няколко егземпляра в споя хер- рономичсския факултет в Дсмун. През 
барни и въвел в науката под името 1946 година Павел Чсрнявски беше съб- 
АННаеа кгацщеуасепви! 1876 г., била по- рал билки в околността на Враня. Понс- 
дире забравена. Забвението се протегна- же се касаеше за европейски известен бо- 

ни повече от сто години. Ботаниците

па преурежда природата.

ПРОЩАЛНИ АКРОДИ1И МЕМОК1АМ И ЗА 
ВТОРАТА ДОМАШНА 

ДИВА РУЖА

Епилогът е предвидлив. И враняиска- 
та дива ружа бе внесена в Черв 
га в отдела ” Ех” (завинаги затрита). В 
Червената книга се твърди, че причините 
за нейното изчезване са сходни с ония за 
гибелта на ружата от Крагуевац. Пре- 
ораване на междите и синорите, иитеи- 
зивно напасване на добитък, строителни 
похвати... ” Възможности за реинтродук- 
ция не съществуват” - изрично се казва 
там - ” таксонът е завинаги изгубен за 
световния генофонд”! Ще рече,

ената кии-

Новият вид, определен 
въз, основа на сбирката на 
Чсрнявски, получи 
АКНаеа угап|еп515. Стъбло
то му нарастваше до 120 цм 
и цялото биваше покрито с 

косъмчета. Цвс-

ло
се сетиха за нея неотдавна, когато стана 
актуален въпросът за създаване на Чер
вена книга за затрити и застрашени бил
ки в Сърбия.

Справките показаха, че след Панчнч 
крагуевската ружа никога отново не е 
била търсена или случайно намирана в 
Сърбия или в която и да било друга ст
рана. Наложи се да се организира спе
циална контролна експедиция с цел да 
направи проверка на отбелязаното от 
Панчнч находище. Резултатът бе отри
цателен, разочарованието болезнено, от 
ружата пито следа. Интимно я нарекоха 
билка - фантом. Съставителите на Чер
вената книга бяха принудени със свито 
сърце да запишат: ” Възможност за ренн- 
тродукция не съществува, таксонът е за
винаги заличен от световния генофонд”!
Бе константирано, че и последните живи 
екземпляри, отглеждани между 1887 и 
1961 година в ботаническата градина в 
Белград, също са изгиналн. Така, поради 
немарливост и недостатъчната биолож
ка грамотност, бе осуетена вазможност- 
та едно уникално растение да бъде все
странно проучено в полза на хората. Сти
хийният размах на строителството, кое- таник Воно и Кольо си помислиха: 
то политиците провъзгласяват за успех, ”Ох, време е малко да отдъхнем, 
без предварително биоложко рекогнос- уверени сме, 
циране на исконния естествен порядък, акуратния Чсрнявски ще се справим без р|ак ,,„щ0! 
То бе фатално и за дъщерята на приро- затруднения. Но, очакванието им се про- стана 
дата от Крагуевац, на която бе отнето 
правото на съществуване.

името

жлсзисти 
товетс бяха насадени вър- хими-
ху съвсем кратки дръжчи- 
ци, а имаха и особена багра
- розовосиньовиОлетова. 
Чсрнявски намирал расте
нието само по синури и ръ
бове на обработваеми пло-

• /Г ПЧ.I
!

щи.
ЬЗа да се отърват от при

тискащия ги скептицизъм I Ш" I)и докажат, че са описали 
самостоятелен вид, кусто- 
сите отпътуваха за Враня 
да съберат оригинали.

местността 
Златокоп, първичното на
ходище (юсиз с!а551сих), къ- 
дето Чернявски на 13 сеп
тември 1946 г. бе изскубал 
първите стръкове. Не ус
пяха да намерят поне един 
егземляр! Посетиха и вто
рото отбелязано от Черня
вски находище, Санин дол. 

Привиждаха им се миражи! 
им ясно, че и вранянската ружа, 

подобно на крагуевската, е сполетяла зла 
участ, че и тя е жертва на човешката 
охота недостатъчно обмислено да

1 V.

IОбиколиха

>г
--А

:
>Рисунка на 

вранянската 
дива ружа I

че с материалите на
Разпространение - находището е 

тпбелязано с кръгче
вали. чният състав, лечебните свойства и евен

туално други изгоди от този вид ще ос
танат тайна за науката.

От биогеографска гледна точка уче
ните смятат, че крагуевската и вранян
ската ружа са представлявали междинно 
звено между сродниците, живущи на Ап- 
енинския полуостров и Югозападна 
Азия. Сега този мост е сринат.

Печалната съдба на двете домашни 
ружи е зов към хората да си прочистят 
ушите и чуят воплата СОС, която от
правя страдащата природа. Тя е преду
преждение, че ако се продължи девастн- 
ране на биодиверситета, трябва да се 
очаква жестоко възвратно отмъщение, 
което ще коства скъпо човечеството.

Протокол: Сп. Кр.

- Кольо, бе, мумифицираният зелениш 
на Чернявски като че ли е доста мъглив. 
На егземплярите, които държа в ръцете, 
той освен датата и неходището нищо 
друго не е назначил. Моля те, погледни, 
дано с обединени сили преодолеем спън
ката*

ПРЕСЛЕДВАШ ЗАЕК, А 
ИЗГОНВАШ ВЪЛК

На кустоснте от Естествоизпитател- 
ния музей в Белград д-р Войо Николич и
д-р Никола Диклич, изтъкнати ботаници, Войо и Кольо няколко поредни дни се 
бе възложено да пристъпят към обстои- взираха ту в билките, ту в наръчниците и 
на ревизия и преустройство на претру- определителите, ту в контролните образ- 
пання с препарирани билки музеен мсиз 
ИогШб” (суха градина”) или хербарий.
Те се заселиха в магазина, където в кар
тонени кутии бяха складирани всевъзмо-

ци, ала напразно. Бяха безпомощни, ма
териалите от Враня даваха съпротива и 
се изплъзваха от ”дедетивския” 
и ботанически знания. Не оставаше ли-

им опит
жни материали: и коректно детермини
рани, и съмнителни, и недетерминирани 
и със застаряло определение. На момен
ти работата протичаше рутинно, дори 
скучно, обаче се редуваха и напрегнати

що друго, освен макар с мръвка недо
верие, да заключат, че са се натъкнали на 
непознат на науката вид. След допълни
телните консултации кустоснте 1982

Компютърна цветна рекоентрукция 
на нейните репродуктивни органи

КРЪСТОСЛОВИЦА 134 
Съставил: Драган Петров

1 2 3 4 5 6 7 8

9 30 11 12
Водоравно: 1. Част от нещо. 3. Река в Италия. 5. Арабско 

9. Най—голямото животно. 10. Съперник. 12. Марка 
автобуси и комиони. 13. Мярка за електрическо 

съпротивление. 14. Парична единица в Словения. 15. Дървен 
духов музикален инструмент. 17. Името на турския револю
ционер Ататюрк. 18. Ниско място между височини (мн.ч.). 19.' 
Сложен уред. '21. Горчиво растение. 22. Името на сръбския 
певец Здравковци. 23. Прислужник на свещеник. 24. Първата 
нота. 25. Лекарство, цяр. 26. Гръцки остров. 27. Нишка фабрика. 
28. Мярка за дължина. 30. Домакински съд. 31. Права мислена 
линия, минаваща през средата на някакво тяло. 32. Безалко
холна напитка. 33. Скитник. 34. Женска дреха, народна носия. 
35. Другото име на Венера.

княжество. 33 14 15 16немски

37 18

19 20 23

23 24

25 26- 27
Отвесно: 1. Пушек. 2. Югославската самолетна компания 
кр.). 3. Римският император Понтий. 4. Елипсовидно очер- 29(съкр.). 3. Римският ___

5. Френско модно списание. 6. Марка боя за обувки. *7. 30тание.
Еврейски свещеник. 8. Генералният секретар на ООН. 9. Голям . 
плавателен съд. 10. Голямо литературно произведение. 11.
Мярка за земна площ. 14. Изделия от печена глина 15. Гигант, 
великан. 16. Безалкохолна напитка. 17. Изолиран електрически 
проводник. 18. Украса на сцена. 20. Градове—държави в древна
Гърция. 21. Строителен материал. 23. Третият падеж. 24. фамил- - . ..............
ното име на сръбския баскетболист Владе. 26. Цвят на кожата
27. Вид карта за игра (мн.ч.). 28. Заострен прът или дърво. 29. Решение на кръстословицата 133

31 32 33

35
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ПЕРИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД
Председателят па Асоциацията 

Драган Псрич посети 
Димитровград.

По време на посещението

ФУТБОЛ: 15 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО на спортните центрове на Сърбия 
па 16 т.м. Спортния съюз на общинаНА НФЗ Р1А2 4 0. ОггДаДпас

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
РАЗГРОМИХА
ДОМАКИНИТЕ

Вис&х^позг 2 Иа сн Перич връчи на димитровградския 
спортен съюз покапа за членство в Асоциацията па спортните цен
трове. Димитровградчани са поканени да присъстват и на заседанието

ЛесковацР1 а,,,,3аЦНЯ’ К°СТ° ЩС 06 "ропсде межДУ 25 11 27 ноември в
Гостът разгледа спортния център ” Парк” и спортната зала, като 

изказа похвали за постигнатото досега. Той изтъкна, че Димитровград 
има I олеми шансове да станс известен спортен център след като бъде 
изграден автомагистралата Ниш-София.

оьше з_ о '♦КаФгУЕкГ
Мгатог

Паргес1ак
Поуо5е1ос

Викоу4к

2 2 РоЦсуес
0 0 Ш Вотс

6 ВлТкдгаю
3 0 МЬккнА ОI ФК "Новоселац" - ФК "Ба

лкански" 1 : 6 (0 : 1)
- слънчево. Главен съдия - Марко 
Милков»'! ОТ Ниш (7). Голмайсто
ри: Спаси» в 89 за ”Новоселац”, а 

ноември 2002 г. В. Пенчев в 42, 53,70 и 79, Мнллк- 
оло 50 Тепе..-, Т зрители - ок- ович в 63 и Иванов в 74 минута за 
оло .50. 1ере„.,т -неравен, времето ” Балкански. Жълти картони:

У зв 36

Стонкович, Младеновкч и Стоя- 
нович от ”Новоселац”.

ФК ’Ч5алкапски” игра в след
ния състав: Соколов 7.5, Стойчеп 
7, Стоянов 7, В. Пейчев 9,-Марков 
8 , М. Пейчев 8, Георгиев 7. 5, По- 
ров 7. 5, Станков 7.5 (Ценков 7.5), 
Б. Глигориевнч 7 (Миялкович 7. 
5), Иванов 7 (Чурчич 7).

Играч па мача: Владимир Пей
чев от ” Балкански”.

Футболистите на ” Балкански” 
разгромиха ”опашкаря” на дивиз
ията и застанаха па п ърха па таб
лицата. С особено добри прояви в 
този мач бе халфът Владимир Пе
йчев, който отбеляза чак 4 гола.

В следващия кръг от първен- 
димитровград* 

бъдат домакини на ”Буковик” от 
Ражан. Срещата ще се играе тази 
събота от 13, 30 часа.

БРАНИСЛАВ ВАСОВ В 
ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 

ФС НА РИС

Ново село, 16 
Игрището ”9 май”,

ВА1ЛАПЗК1 их.15 _!.» [± 52 Н ^ В неделя па стадион ” Чанр” в Ниш се игра мач между пионерския 
отбор нр Раднички” от Ниш и съответната селекция на ФС на РИС. 
Играха пионери, родени през 1990 г.

За отбора па ФС на РИС игра и Бранислав Васов от Димитровград, 
член на ФК ”Балкански”. Той зае 
представи добре, макар че през второто полувреме напусна играта 
поради контузия.

От играта па пионерите е доволен и директорът иа всички селекции 
пъв футболния съюз Мнлован Джорич. Очаква се димитровградският 
футболист да намери място в представителния пионерски отбор па 
Сърбия. де.

2. ЛЕРОЩУО -11
^ 28
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МЛАДОСТ" - "ВИХОР" 2:0
НЕЗАСЛУЖЕНО ПОРАЖЕНИЕ Босилограденият футболен отбор "Младост” триумфира е 2:0 

срещу тима на ” Впхор’ от буяповското село Жбевац в мача от послед- 
кръг от есенния полусезон в Пчннека футболна дивизия. 

п Срещата между двата тима се състоя в неделя на боснлеградската 
Псскара”, а мачът бе решен още през първото полувреме, в което 

бяха отбелязани и двете попадения. В листата на голмайсторите се 
вписаха Игор Василев и Мирослав Георгиев.

След 11 изиграни мача и седем победи в момента ” Младост” заема 
едно от челните места таблицата. Официалното класиране па отборите 
в Пчннека футболна дивизия ще бъде обявено тези дни от футболния

К. В.

111151

ФК "Будучност" (Първа Кутина) - ФК "Же- 
люша" 2 : 1 (2 : 0)

11 футболисти от желюшкпя отбор, конто по време 
на мача се бореха като лъвове.

Домакините стигнаха до водачество от 2:0 благо-
Първа Кутина, 17 ноември 2002 г. Игрището на 

” Будучност”. Теренът — неравен, времето - 
чево. Главен съдия — Александър С. Йованович от 
Ниш (6). Голмайстори: Йованович в 19 и 34 за "Бу
дучност”, а Тозев в 65 минута за "Желюша”. Жълти 
картони: Мплковпч, С. Петрович и Йоцпч от "Бу
дучност”, а Дончев, Стефанов н Бошковпч от "Жел
юша”.

ФК ”Желюша” игра о следния състав: Н. Геор
гиев 6. 5, Миланов 5. 5, Ставров 6, Бошковпч 6. 5, 
Крумов 7. 5, Стефанов 6, Тозев 6. 5, Момчилов 6. 5, 
Дончев 6. 5, Иванов 6 и Гогов 6.

Играч на мача: Йованович от "Буду чност” (8).
"Желюша” претърпя още едно поражение, но 

този път съвсем спокойно може да се оцени, че то 
беше незаслужено. В Първа Кутина заминаха само

дарение на не много благоприятни голови положе
ния. В 30-та минута на мача съдията пропусна (или 
не посмя) да отсъди дузпа за гостуващия отбор, кое
то сякаш много повлия

слъп-

съюз па Пчппскн окръг.върху по-нататъшната игра.
През второто полувреме ” Желюша” имаша иг

рово превъзходство. В 65 минута Тозев намали ре
зултата и изглеждаше, че ще се стигне до израв
няване. През последните 10-нпа минути на мача жел- 
юшани просто окупираха вратата па домакините, но 
нямаха късмет - пропиляха два стопроцентови шан
са за гол.

В следващия (нредпоссдсн, 16-тн) кръг от пър
венството "Желюша” е домакин иа "Обилич” от 
Перутипа. Мачът е насрочен за неделя, 24 ноември, 
от 13, 30 часа.

Въз основа на решението на Управителния съвет на 
общественото предприятие (ОП) "Автотранспорт" в 

Босилеград, Комисията за продажба към предприяти
ето обявява

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
за продажба на основни средства (моторни возила)
а) Товарни моторни превозни средства, марка "ФАП", тип 1820 
БК, година на производство 1982, 3 возила и то:
1. Търгов номер 8 - начална цена 80 000 динара; без мотор
2. Търгов номер 9 - начална цена 80 000 динара; е некомплек- 
тен мотор
3. Търгов номер 10 - начална цена 80 000 динара; без мотор
б) Товарни моторни превозни средства, марка "Раба", година 
на производство 1982, 2 возила и то:
1. Търгов номер 2 - началнсьцена 150 000 динара; е мотор
2. Търгов номер 12 - начална цена 35 000 динара; без мотор
в) Полуремаркета, година на производство 1982, 2 бройки и то:
1. Търгов номер 3 - начално цена 40 000 динара; без платнище 
и желязната конструкция за него
2. Търгов номер 11 
платнище и желязната конструкция за него
г) Ремаркета - 3 бройки
1. Търгов номер 6 - начална цена 100 000 динара - година на 
производство 1981
2. Търгов номер 7 - начална цена 100 000 динара - година на 
производство 1981
3. Търгов номер 13 - начална цена 80 000 динара - година на 
производство 1986
д) Лопати за товарене - 2 бройки и то:
1. Търгов номер 4 - начална цена 150 000 динара - е мотор
2. Търгов номер 5 - начална цена 40 000 динара - е мотор
е) Товарно моторно превозно средство, морка "Застава", тип 
101Т - "Поли", година на производство 1985, е мотор - начална 
цена 18 000 - търгов номер 1.
За товарните моторни превозни средства, марка "ФАП" 1820 
БК, няма регистрационна книжка. За лопатите за товарене под 
"д" няма сметка.
Посочените моторни превозни средства могат да се разгледат 
в двора на предприятието всеки работен ден от 10 до 13 часа. 
Контактен телефон: 017/77-271 и 77-261.
Търгът ще се проведе на 27. 11. 2002 година в 10 часа в двора 
на предприятието. За возилата, които останат непродадени, 
ще се проведе втори търг на 04. 12. 2002 г. от 10 часа.
Право на участие в търга имат всички юридически и физически 
лица, които от 8 до 10 часа в деня на търга внесат в касата на 
предприятието пари в брой (капаро) в размер на 10% от начал
ната цена на всяко возило, което искат да купят или ако 
предишния ден внесат същите пари на джиро-сметката на 
предприятието: 44130 - 601 - 1 - 2001814, ЮНБ - ЗОП Босиле
град.
Купувачът е длъжен да плати достигнатата на търга макси
мална цена веднага ли най-късно в срок от 3 дни след търга. 
Ако не плати тази цена в посочения срок или ако се откаже от 
купуването, купувачът губи правото да му бъде върнато ка
парото.
Купеното возило може да се вземе от двора на предприятието 
след плащане на търговата му цена.
Представителите на юридическите лица трябва да имат пъл
номощно от организацията, която представят, а физическите 
лица - лична карта.
Возилата се продават на принципа "видяно - купено .

Комисия за продажба: 
1. Иван Златков 2. Георги Бонев 

3. Начо Кирилов 4. Симеон Димитров

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СПОРТЕН СЪЮЗ

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА СПОРТА
купи автобус за местните спортни клубове (който да 
бъде на разположение и на общинските организации 
и ведомства), като по тоя начин да сс намалят транс
портните им разходи; да сс отделят средства 
вършвапс иа спортната зала и СЦ "Парк”; да сс 
възстанови футболното игрище; да се обезпечат сре
дства за усавз.ршснствлне на треньори, както и сред
ства за изплащане на хонорари па специалистите, 
които ще бъдат ангажирани в местния спорт; в ио- 

СС в СЦ "Парк” да се въведе теле-

На проведеното неотдавна заседание иа Управи
телния съвет иа Спортния съюз в Димитровград бе 
разискван финансовият план па Съюза за следва
щата година.

Членовете на УС бяха на мнение, че през послед
ните няколко години за спорта са отделяни малко 
бюджетни средства. Преди десетина година, подчер
таха те, съотношението между средствата, които са 
се отделяли за културата и средствата, предназна
чени за спорта, е било 1,5: 1, а сега е 10 : 1.

Изтъкнато бе и това, че СС винаги сс е отнасял 
като истински домакин към средствата, с които е

начална цена 40 000 динара; без

за за-

мещепието на
фон, да се купи комшотьр с принтер; да се купят 
пистолети за СК "Граничар” и съоръжения за АК 
”Железничар”; занапред нап ълно да се покриват ра
зходите за изразходваната електрическа енергия; да 
се осветли още но-добре игрището за малки спор- 

С'Ц ”Пя|»к”.
На заседанието бе казано, че само за оптималното 

провеждане на основните дейности на местните клу
бове през следващата година ще трябват 2, 5 мил
иона динара. Изтъкнато бе и това, че от началото на 
тази година за местния спорт от бюджета са отде
лени скромните 424 хиляди динара.

разполагал.
След проведените разисквания, УС на СС излезе 

със следните предложения, които ще предостави на 
компетентните общински органи: в бюджета да сс тове в
предвидят отделни средства за поддържане на спорт
ните обекти, както и да има отделни средства за ор
ганизиране иа летния турнир но футбол на малки 

атлетически митинг и традиционнатаврата, летния 
манифестация 'зя избиране на най-добрите спорти- 

заплатите па работ-сти в общината ни; размерз.т 
ниците в СС да е като па другите работници, но

си от общинския бюджет; да се

на
Д. с.

лучавнщи заплатите

ШАХМАТНА ДИВИЗИЯ НА ПЧИНСКИ И ЯБЛАНИШКИ ОКРЪГ - II
КРЪГ

"МЛАДОСТ” НЕ ИЗДЪРЖА УДАРИТЕ НА ВУЧЙЕ”
И във „тория кръг от ™7^;:1И^Г,жр”1т г“о™ осноГоу—Т 

шахматна дивизия на Пнипски „„стигнат И „ този ма» "Младост” не игра „ най-силния си
босилеградскнте шахматисти и У ' състав, косго, както и „ ма»а от първия кръг, сс
победа, ям,реки не бяха домакиня Шахмит,;,,^ » ^ краЙ1|ИЯ |1с,у,гпг|,
оор Вунйе , който С1иИ-1сри Рв* я Мя,г1,т „сжду "Младост” и”Вучйс сс състои я
първото място и класиране ви - ч ч - 0 5. Зя Клуба на пенсионерите, понеже босилсградският
в Босилеград сс наложи над Младо  ' ” ‘ ‘ шахматен отбор все ощеляма собствени помещения
отбелязани е, че единственото реми .а бис ле д ^ п. Ра„гелов
нани отбеляза най-младият състезател н |

ОП "Автотранспорт"
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♦Водачи, бъдете ос- 

торожни! Секунда 
невнимание, а после - 
цял живот мъртъв.

(Плакат, издаден от "Наука и 
изкуство )

♦Всяко яйце - бомба, 
всяка кокошка - летяща 
крепост срещу агре
сорите!

УСУКАН НАРОА 4*

‘

- Епа Манчо, най-после дибидус се увери дека смо сьглам 
усукан народ! - заступи ме на пазарището бай Раденко от 
Скървеницу.

- Ако мислиш да ми праиш политику за новите изборйе, 
одма се май и от празну работу. А ако мислиш да ми кажеш 
дека зсльето при нас йе 15 динара, а у Ниш - осьм, орати!

- Нечу да ти оратим ни за йедното, ни за другото. За 
първото станумо за смей на цел свет, а за второто - това ни 
и требе кига свак стиснул чантичку под мишку и бега на 
пазарат, а пече да засуче рукаве и сам да си произведе...

- Па айде кажи защо смо тьгай усукан народ!
- Защо ли? Нали тува наскоро ни пописуваше?
- На свакве десет годин ни пописую, па кво?
- Пита ме девойчето къв съм. Я му убаво кажем - българин. 

А кой ти йе майчиният йезик? - питуйе ме оно пак. Нещо

(Лозунг в птицеферма)

*25 години народна 
власт - 25 години цирк.

(Светлинен надпис над купола 
на цирка)

♦Повече камъни за 
народа.

(Надпис в каменна кариера)

♦Всички комунисти - 
под земята!

ми се обърну и я отсеко - японскьи! Оно ме гледа ококорено, 
а я му кажем: Пиши ялонскьи, ретията све търпи... Ама
проблемът нейе у това...

- Па куде йе тъгай?
- Еве Манчо, от пописуваньего мину коджа ми ти време, 

а нема никаква вее. Кига питаш кико пописуваньего - они 
кажу: тайна! Са медна ме лугца, друга ме вача. Да не 
издал некикву тайну. Девойчето каже - орати си тека кико

< що йе. А я будала па си каза све най-искрено, осем за 
японскьият. Айде кажи ми нейе ли усукано, а?

- А има и теквия що га усукую!
- После Манчо, ти нали знайеш киква се тарапана дидза 

около йезикат?

(Лозунг в мина)

♦Студенти, иконо
мисвайте отпадъците! Те 
са за вас. '■

Съблечи се и легни на пода, аз 
ще се кача на полилея, ще ска
чам отгоре и ще те улучвам. 

Щом се събличат, жената ка-

съм

Следовател пита свидетеля:
- Знаете ли колко ще ви дадат 

за лъжливи показания?
- Да! Обещаха ми - БМВ.
* * *
Служител пристига на рабо

та с един час закъснение, целият 
бинтован. Началникът му го пи
та защо е закъснял.

- Паднах от петия етаж...
- Е и какво! Нима сте падал 

цял час?
* * *
- Как се досетихте, че жената 

всъщност е преоблечен престъ
пник? - питат журналистите по
лицая, който хванал известен 
нарушител на закона.

- Много просто! Вървеше си 
по улицата и не се спря пред ни- 
то една витрина.

+ * *
- Измислих страхотна поза! - 

казва жена на любовника си. -

зва:
- Почакай за секунда, трябва 

да покрия с одеяло клетката на 
папагала, защото той ще разка
же всичко на мъжа ми.

Папагалът:
- Моля ти се, изтръгни ми ез

ика! Не мога да не видя това!
***■

- Скъпа, защо никога не ми 
даваш да разбера кога изпитваш 
оргазъм?

- Защото тогава ти не си наб
лизо...

* * *
В магазина:
- Момиче, защо тези чанти от 

крокодилска кожа имат толкова 
различна цена, а изглеждат ед
накви?

- Госпожо, по-скъпата чанта 
е направена от члена на крок
одил и при нежно логалване тя 
се превръща в - куфар!

(Лозунг в студентски стол)

♦Да не оставим нито 
един пациент да умре 
без лекарска помощ!

(Лозунг в социалистическа 
болница)

♦Да не оставим нео- 
друсана слива в нашето 
село!

ж
И

к ^ - Знам, сви га усукую...
- Ма не ти оратим за това оче ли нече ли децата да уче 

българскъи кико требе да буде по закон, а кико по Бога и 
правду... От толкова оратенье проблемът излите и вечимка 
са продзърта... Друго, сакам да ти

- Па айде казуй, бай Раденко, немой и ти да га усукуйеш!
- Добре де, чул ли си нещо да се гграйи некикъв на- 

ционалън съвет?
- Па нещо съм по на чул...

, - Е, а я онядън бео на йедно те кво я събрани й е...
- И кво оратише?
- Нейе важно кво су оратили, а кико су оратили.
- Е-е-е?
- Свите Манчо, оратише, на чие българскьи йезик!
- Айде-де!
- И тия що орате дека българскьият не им требе и тия що 

не дава ю на децата си да уче българскьи, демек че им смита 
после на вакултет, и тия що орате дека нийе не оратимо 
българскьи, а шопскьи и смо некикъв не знам ни я киюьв 
народ... Абе дибидуз усукана работа!

- И само за това що су оратили на българскьи ти кажеш 
да смо усукан народ, а?

' - Па кико?
- Еве кико: намирисали су тия синковци, ако'буду избрани 

у тия националън съвет, че има по некоя парица! Може и 
да нема голема парица, ама сигурно че имаю некиву влас,

; а за влечицу и дупе би дали. А това що су оратили на / 
българскьи ич да не те чуди. За влас и паре че проорате и 
турскьи, и монголскьи и японскьи...

- Значи у тия гьрм йе заякът?
- Нема нищо по-блато от влас, бай Раденко!
- Значи ли

кажем.-

" I
(Тодор Живков)

♦Всички луди - на 
борба за мир!

Е.

Г-(Агиттабло в лудница)

♦При директора се 
влиза само по голяма 
нужда!

(Надпис на вратата на 
директорски кабинет)

От "Труд'

IАСЕН
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рисува: Сдамйтм

’&Ф*\

това дека целата тая тарапана йе само кой да 
? сеАне у.вотелюту?

- Море нема само да га усукую, ама и у вързолье че га 
уплегу, само да се наместе на по-меко.:.

- Знайеш ли, бай Манчо, я пак си мислим дека смо усукан 
- народ!

- Е, са па кво има?
- Епа тия народ нали види и нали разбира кой къв йе и за 

кво се бори!
- И-и-и?
- Па защо най-после не удари ритник на теквия? Може 

, работата после и да се пооправи?!
1 ,.Iш I > -#4'-'У “ЛХл
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