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АЛБАНСКИЯТ ВЪНШЕН МИН
ИСТЪР ПОСЕТИ БЕЛГРАД НА ТРИМЕЖДИЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ, 

БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

ПОДПИСАНИ 

БЯХА ТРИ 

СПОГОДБИ
ПОСТАВЕНА

ТРИСТРАННА
ГРАНИЧНА
ПИРАМИДА1 ^Съвместен-

гиона
принос към стабилността в ре-

Шефовете на дипломацията на Югославия п 
Албания Горан Свпланович и Илир Мета под- 

вторннк в Белград три споразумения 
за икономическото и друго сътрудничество 
свестиха скорошно подписване и на спогодба за 
свободна търговия между двете съседни страни.

Министрите Свпланович и Мета подписаха 
споразумения за

писаха във *Започна прокарването на границата между нашата 
страна и Македония. Ще се търсят възможности да се 
издават удостоверения за преминаване на границата 
край Голеш на хората от босилеградските и кривипалан- 
ските села край югославско-македонската граница.

и оп-

Министрите Мета и Свпланович

Албанският външен министър Илпр Мета раз- 
дппломатнческн и служебни паспорти, взаимно товаря във вторник п с председателя на Съвета на 
насърчаване и защита на капиталовложенията и гражданите в Съюзния парламент Драголюб Ми- 
за сътрудничество в областта на здравеопазва- чунович, сръбския премиер Зоран Джинджнч, е 
пето и в медицинските науки. Те присъстваха и на югославския президент Вопслав Кощуница и с 
подписването па споразумение за сътрудничество вицепремиера на СРЮ Миролюб Лабус. 
между' Югославската стопанска камара и Унията 
на търговските и промишлени камари в Албания.

отменянето на визите за На 24 ноември край с. Жеравино - на точката, 
пресичат границите между Югославия, България и Македония, е 
поставена тристранна гранична пирамида, с която започна офи
циалното прокарване на границата между нашата страна и Маке
дония. На откриването на граничната пирамида присъстваха 
негрите на външните работи на трите страни - Горан Свпланович, 
Соломон Паси и Илннка Митрева. След церемонията тримата мин
истри заявиха, че трябва да се положат усилия за възможно по-до
брото функциошфане на създадения неотдавна в македонската 
столица Еврорегнон Ниш- София - Скопие.

в която се

мин-
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ИЗЛОЖБА НА СЛОБОДАН СОТИРОВ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (Но 2 стр.)

ПЪРВИЯТ ЧУЖДЕНЕЦ" В 

НАРОДНОТО СЪБРАНИ!
СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ГЛАСУВА ПАКЕТ 

ДАНЪчНИ ЗАКОНИ

И ПЪЛЕН БЮДЖЕТ, И 

ПО-ЕВТИНИ СТОКИ
*На 27 ноември тази година в Народното събрание на Република България, по-точно в 
клуба на народните представители, бе открита самостоятелна изложба на световно 
известния димитровградски художник Слободан Сотиров.

*Със 17 процента поевтиняват захарта, олиото, маста, 
газът и компютрите *От Нова година - данъчна полиция 
*Когато купувате, не излизайте без касов бон (сметка) от 
магазина

Експозицията се състои от 
23 картини и 
натюрморти, с които 
художникът е известен.

"Като българин, който е 
роден и живее в 
Югославия, Сотиров е 
пример на творец, 
принадлежащ на двете 
страни и на двете 
култури", каза 
посланикът на СРЮ в 
София г-н Чедомир 
Радойкович, откривайки 
изложбата, заедно с 
г-жа Камелия Касабова,
заместник-председател 
на Народното събрание.

Чр> (На 3 стр.)

Скупщината па Сърбия гласупа пъп пторипк Закон за данъчната 
процедура п данъчната администрация, както и предложените от 
прапителството изменения в данъчните законп.

Както обясни финансовият министър Божидар Джслич, целта 
на данъчния пакет е да се осигури ефикасен контрол над 
плащането па данъците, за да се пълни републиканският бюджет, 
да се намалят цените па някои стоки от първа необходимост и да се 
въведат данъчни облекчения.

/
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СБОГОМ, 29 

НОЕМВРИ!Посланикът па СРЮ г-н Радойкович откр^Ша из^жбати

За първи път след 11 световна война няма да празнуваме 
днешния 2? ноември като државен празник. Както вече знаете, 
уважаеми читатели, преди двадесетина дни Съветът па репуб
ликите взе такова решение^ а една седмица по-късно му се 
придружиха и депутатите в другата камара в Съюзния парла
мент - Съвета на гражданите, с което в аналите на историята 
беше изпратена една свещена до вчера дата.

Показателно наистина беше отменянето на 29 ноември като 
държавен празник. Показателно, защото трябваше да измине 
почти едно десетилетие и половина след срива на државата, 
чнйто символ беше тази дата! И, разбира се, на идеологията на 
нейните управници. Както и да е, все пак го отмениха. Но ще се 
освободим ли и от насилствената технология на управлението, 
пнедряваиа повече от половин век под знамето на 29 ноември?

(На 3 стр.)

БОСИЛЕГРАД ПРЕД ПРЕЗИДЕНТ
СКИТЕ ИЗБОРИ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, 
НОВИЯТ СОБСТВЕНИК НА 

ПЪРВОТО ПРИВАТИЗИРАНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ В 
ДИМИТРОВГРАД:

В
СПИСЪЦИТЕ 

ИМАЛО И 

"ЧУЖДЕНЦИ"
МЕТАЛАЦ ЩЕ 

ИМА И
ГАЗОСТАНЦИИ
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СЪСЕЛИТЕ 5? БАЛКАНИТЕ 75% СВЕТЬТ 29 ноември 2002 г,

ПАРЛАМЕНТЪТ 
ГЛАСУВА ВОТОВЕТЕ 

ДРУГАТА СРЯДАи ш штПОСТАВЕНА
ТРИСТРАННА

ГРАНИЧНА
ПИРАМИДА

ПРЕМИЕРЪТ НЕ Е ПОИСКАЛ ОТ МИН
ИСТЪР СВИНАРОВ ДА ПОЕМЕ 

ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА 
"ТЕРЕМ"

наведнъжгласуващеПарлемснтът 
следващата сряда внесените от сини и червени 
вотове на недоверие към правителството заради 
ЛЕЦ ” Козлодуй . Дебатът еьщо ще е обш - в 

в петък. Това заяви вчера шефътчетвъртък или
парламента проф. Огнян Герджиков.на

(От 1 сгр.) Преди това в пленарна зала ще се реши дали 
гласуването да бъде явно, тайно или поименно. 
Левицата е за таен вот, десницата - за явен, 
жълтите не са обявили предпочитанията си.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ 

СТАНЕ ЕДНА ОТ 

26-ТЕ НАЙ-ВАЖНИ 

СТРАНИ В СВЕТА

Спиланопич подчерта, че по време па предстоящото 
прокарване на границата с Македония трябва да се държи 
сметка за това тя да съединява, а не да разделя хората и че 

интереси на населението от двете й страни ще 
план. Председателят на Общинската

Поучено от горчивия си опит с проваленто 
обсъждане на бюджета, ръководството на пар
ламента ще спре командировките па депутатите 
от мнозинството.

Нормално е след този съвместен вот двете 
опозиционни сили да направят парламентарен

Премиерът Симеон Сркскобур.. «тски „е е поискал от мин- съюз, ""П.сгуии се.,о 
истърн ш. отбраното Николай Соннарон до поеме ^ ш д1юто събрание, та да внесе
политическата отговорност за скандала Гсрсм , сьоощи Р У Р ^ гласуване на недоверие на
Дарик радио, цитирайки министър Свинароп. Премиер ьт иска • * аги к прп к вечеота СДС пък

А" Н» комепт....... .. тема дали пъобп.с гробна до се носи
политическа от. опорност или не, и нторо - на какао нипо да Р Л ^ ^ Мотивитс па
б ъде тя, е пояснил военният министър. ™,|И и черве11И са близки - правителството не

защитава националните интереси и нарушава 
коентитуцията, като поема ангажименти пред 
ЕС да затвори 3-и и 4-и блок на ЛЕЦ ”Ко
злодуй” през 2006 г. в ъпреки решението на пар
ламента, изискващо това да стане след прие
мането ни в ЕС. Разликата е, че БСП акцентрува 
и върху поскъпване на електроенергията от 40% 
до два пъти при затварянето на блоковете.

жизнените 
бъдат па преден 
скупщина в Босилеград Владимир Захариев разговаря с пред
ставители на нашето и македонското външно министерство, 
както и на Кривопаланска община за необходимостта от 
откриване на граничен пункт край село Голсш.

-Компетентните органи от двете страни ще действат но 
въпроса, а временно решение с издаването специални удос
товерения за преминаване на населението край границата, 
каза Захариев п подчерта, че е възможно удостоверенията да 
се издават от март следващата година. Так ъв документ, ще 
могат да получат само хората от двете страни па граничната 
межда, конто имат имоти и роднини п другата д ържава, поясни 
той.

След 21-ви ноември пие сме изправени пред перспективата 
да станем една от 26-те най-важни страни в света, каза в ин
тервю за предаването ”Преди всички’ па БНР националният 
координатор в Пакта за стабилност Владимир Филипов.
Станем ли пълноправен член на НЛТО, ние ще имаме право да 
слагаме вето в ърху решенията на тези страни. ”Това е такова 
еманципиране и издигане, каквото досега не е имало в нашата 
история. За да стане това обаче, трябва да се случат доста 
неща”, каза националният координатор п Пакта за стабилност.
Формално до март трябва да подпишем протокол за присъед-

Вашипгтопскпя договор, след това този протокол процедурният срок и до края на седмицата да се
дебатира но вота. Правилникът предвижда де
батът да е не по-рано от 3 и не по-късно от 7 дни 
от внасянето на вота. БСП и СДС ще се съберат

Оповестената възможност за издаване на такппа доку 
ще нма особено значение за хората от Жеравпно, Голсш н 
Караманица, на конто границата с Македония донесе само 
допълнителни трудности н проблеми. Много семейства от иай- 
южннтс села па Боснлсградска община имат къщи в Крика 
паланка, много хора от тези села останаха да живеят там. 
Докато бяхме в една д ържава е Македония, хората от тоя край 
работили, строили къщи, пазарували п продавали добитък в 
това градче. Децата им учели там, женили и омъжвали. 
Младостта па тези босплсградскп села остана в Македония, а 
в тях останаха хора на преклонна възраст.

След като се постави границата, наши хораг които живеят в 
Кривнпаланско почти престанаха да поддържат имотите си, а 
децата все по-рядко идваха при родителите си, мнозина от 
които едва преживяват. Идват н сега от време на време, но 
нелегално. Истина с, казват хората от тримеждието, чс 
граничарите гледат през пръсти на всичко това, по границата 
си с граница. За такива нарушения някои били глобени, като 
временно им било забранено да влизат в Югославия.

В какво географско пространство живеят днес хората от 
Жеравпно, Голсш н Караманица показва и фактът, че са от
далечени от Крива паланка па двадесетина километра, а от 
Босилеград - на около 50. За да отидат легално в Паланка или 
да дойдат оттам, те трябва да минат през България, което 
означава, че трябва да преминат през две граници, а ако ми
нават през граничния преход ”Чукарка” край Прешсво, 
трябва да изминат над 220 километра.

ментн

Бързането на червените бе, за да се спази

ипяваис к ъм
трябва да почне да се ратифицира от парламентите на член
ките на НЛТО, обясни Владимир Филипов. ”Лко това върви 
по график и благоприятно, някъде к ъм май 2004 година на нова 
среща, подобна па тази в Прага, би трябвало да станем пълно
правен член. Практично погледнато, нс съм сигурен, че тук 
нещата ще седят по този начин. Ако досега сме смятали, че 
нещо можем да поскрисм, оттук нататък не с така”, каза още 
Филипов. Той коментира скандала ”Терем” като 
който разкрива луфтове, а върху неговото отстраняване 
трябва много да се работи.

на консултации в парламента в сряда, за да 
изработят общо проекторешение за вота. 
Според зам. - председателя на БСП Румен 
Овчаров СДС е на чужда територия по темата за 

случай, АЕЦ трябва да приеме мотивите на червените, 
зашото били по-силни.

ОПОЗИЦИЯТА НЯМА 
ШАНС ДА СПЕЧЕЛИ 

ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ

” Едно от задължителните неща, които трябва да направим 
по отношение на НЛТО, с да променим самата натовска кому
никация и виновното говорене за нещата, които трябва да 
променим”, каза Владимир Филипов и добави, че е необходимо 
управляващите да говорят ”с една идея повече” гордост и да 
обясняват повече постъпките и решенията си. *Това е мнението на екоминистър 

Долорес Арсенова и министъра на 
младежта и спорта Васил Иванов.В.Б. АТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ 

ОТЛИЧИ 13 БЪЛГАРИ И 
ЧУЖДЕНЦИПОДПИСАНИ БЯХА 

ТРИ СПОГОДБИ
Екомнннстърката Долорес Арсенова и коле

гата й Васил Иванов, който отговаря за спорта в 
правителството, не смятат, че опозицията нма

На тържество в НДК по повод успеха на България в Прага, ша,,с Да спечели вота на недоверие. 
Атлантическият клуб отличи 13 българи и чужденци за приноса Екомнннстърката Долорес Арсенова разк

ритикува опозицията, че внася вот на недоверие/Ь (От 1 сгр.)
Шефът на албанската дипломация каза, че подписаните 

спогодби създават ” институционални рамки за билатералните 
ни връзки и ще допринесат за повишаване на обмена не само в 
търговията и икономиката, но и в интелектуалната сфера.”

-Разговаряхме за отношенията между двете държави, за 
позицията им в региона и за съвместните ни усилия да станем 

от европейските и свроатлантически интеграции”, каза 
Свиланович па пресконференцията след срещата с албанския 
си колега и добави, че Югославия, както и па Албания са 
запланували през 2003 година да започнат преговори за стаби
лизация и асоциация с Европейския съюз.

нм в утвърждаването на атлантическите ценности, предаде 
БНР. Сред отличените са трима президенти - Желю Желев, 
Петър Стоянов и Георги Първанов, н трима премиери - Стефан 
Софиянски, Иван Костов и Симеон Сакскобургготскн. Злат
ната значка на

............ 1сд като страната е получила опокана за
НАТО. ” Считам, че мнозинството ще преодо
лее този вот. Смятам, че фактът, че БСП и СДС 

клуба получиха съпругата на бившия генерален се обединиха говори изключително добре за 
секретар на НАТО Манфред Вьорнср, бившият вицепрезидент управляващото мнозинство”,
Тодор Кавалджисв и лидерът на ДПС Ахмед Доган.

точно сл

каза екомин
истър Долорес Арсенова.

” Както искате така го разбирайте, но моето 
мнение е, че за нас това говори добре.”

” Мисля, че управляващата партия и коали
ционният партньор са в много добро разби
рателство в момента и вотът няма да успее”, 
заяви

част
ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ С 

ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ 
ОТ НАТО

Югославският външен министър каза, че ” практически е 
приключило изготвянето на споразумение за спободна 
търговия”, чисто подписване се предвижда през следващите 
паколко месеца.

Васил Иванов, министър на младежта иПрезидентът Георги П ърванов има във вторник работен 
обяд с посланиците на държавите членки на НАТО, съобщи 
Дарик радио. Поканени бяха още председателят на Народното 
събрание Огнян Герджиков,
Сакскобургготскн, министърът на външните работи Соломон 
Паси и министърът па отбраната Николай Свинаров.

спорта.
Долорес Арсенова обясни, че правител

ството все още не е обсъждало как да отговори 
на американското запитване за това 
подкрепа може да окаже при евентуална опер
ация срещу Ирак.

Симеонпремиерът
Шефът на албанската дипломация припомни, чс в началото 
следващата година в Белград ще се проведе 

държавните и правителствени ръководители от страните в 
Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Той привет
ства усилията на мненията на ООН да повиши сигурността в 
Косово, да сс изградят демократични институции 
помогне съвместния живот на сърби и албанци.

Свиланович подчерта, че ” преди разговорите за Косово 
трябва да бъдат решени някои жизненоважни въпроси в 
областта - завръщането на разселените, от чийто темп през 
последните три години Белград не е доволен, сигурността за 
всички граждани и спазването на малцинствените 
права”.

каква
на самит на

СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ 
ОДОБРИ РЕЗОЛЮЦИЯ 1443 ЗА 
ИРАК, ВНЕСЕНА ОТ БЪЛГАРИЯ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БЪЛГАРСКАТА 
ЖУРНАЛИСТИКА ВСЕ 
ПОВЕЧЕ ЗАВИСЕЛА ОТ 

ВЛАСТОВИТЕ 
СТРУКТУРИ

и да се под-

Съветът за сигурност на
„удължава до 4 декември срокът за действие па про- 

грамата "Петрол срещу храни” за Ирак, предаде Дарик радио, 
цитирайки АФП. Проекторезолюцията бе внесена от България 
и Великобритания. Първоначално бе предвидено действието на от властовитв структури и в по-малка степен да

отразява дневния ред на обществото, превръща 
се в софиоцснтрична н се върти около жълтите 
павета”. Това каза в предаването ”12+3” на 
БНР доц. Милко Петров, преподавател по 
чуждестранна журналистика. Той добави, че 

ООН. ДРУгата опасност пред българската журан- 
лиситка е ”ние да отидем прекалсно напред в 
състоянието, което би ни сс искало и което с в 
момента Европа, а да се окаже, че не променяме 
нещата - да сс изменяме външно, без да се 
променяме вътрешно”.

ООН е одобрил Резолюция 1443, с
която сеи човешки

” Онова, което ме плаши в българската жур
налистика, е че тя все повече започва да зависи

ПО ПОВОД УСПЕХА В ПРАГА
ПРИЕМ В БЪЛГАРСКОТО 

ПОСОЛСТВО В СРЮ
програмата да бъде продължено с шест месеца, цо САЩ се 
противопоставиха, тъй като не успяха да включат нови стоки 
списъка на забранените за внос в Ирак. България 
ворила на Вашингтон с какво може да бъде полезна 
коалиция, която да окаже натиск върху Саддам Хюссин за 

резолюцията на Съвета за сигурност 
Това заяви министърът на отбраната Николай Свинаров, преди 
раоотния оояд на ’ Дондуков” 2, на който президентът Георги 
Първанов покапи премиера Сакскобургготскн, министъра 
външните работи Соломан Паси и посланиците 
членки на НАТО.

в
вече е отго- 

в една
По повод официалните покани към България, Румъния, 

Словения и Словакия да станат пълноправни членове на 
НАТО, посланиците на тези страни в Белград организи
раха съвместен прием за видни обществено-политически и 
културни дейци в Югославия. Приемът се проведе в сряда 
вечерта, в българското посолство в Белград.

изпълнение на на

па
на държавите-



СЕАМИ1
И ПЪЛЕН БЮДЖЕТ, И 

ПО-ЕВТИНИ СТОКИ

29 ноември 2002 г. ТА

СБОГОМ, 29 

НОЕМВРИ!(От 1 стр.) пето на данъците ще се грижи данъчното 
управление. Закрива се Заводът за оборот и 
плащане, а изчисляването и

Измененията в данъчните закони ще влязат 
след публикуването им в ” Служебен 
а една седмица след това ще бъде премахнат 

данъкът върху оборота и по този начин ще по
евтинеят със 17 процента захарта, 
и компютърните съоръжения.

Парламентът прие предложението на Лигата 
на социалдемократите във Войводина да бъде от
менен данъкът върху оборота на газ, така че и 
газът ще поевтинее също със 17%.

С промените в законите

в (От 1 стр.)
Няма никакво съмнение, че и това ще стане, но се 

опасяваме, че ще трябва да изминат още петнадесетина 
години, за да кажем окончателно: "Сбогом, 29 ноем
ври” !!

сила
пик”, вест- контролът на при

ходите, които подлежат на данъци, се обединяват 
в едно управление, за да се повиши ефикасността 
на данъчната политика.

За да бъде по-ефикасна данъчната админис
трация, всеки данъкоплатец ще получи иденти
фикационен брой. Всички граждани, 
имущество на стойност над 20 милиона динара, са 
длъжни да го декларират най-късно до 
следващата година.

Законодателите предупреждават гражданите 
да не излизат без касов бон от магазините, в които 
купуват стоки. Купувач, който бъде заварен от 
данъчните полицаи в търговския обект или на 200 
м от него без сметка, ще бъде глобен с 1000 ди
нара.

олиото, маста

Оптимистичен лъч проблесна на 5 октомври 2000 г. 
защото си помислихме, че е дошъл преломният момент 
и сме достигнали кулминацията, след която идва 
развръзката, когато няма да има място за герои от типа 

Аркан, Кертес, Бокан, Шешел, Шувакович и тем по
добни.

Уви!

които имат

юли
за данъка върху обо

рота, ползването на обществени блага, иаиму
ществото и дохода на гражданите се осигуряват 
значителни облекчения за данъкоплатците. 

Законът за данъчната процедура и данъчната 
администрация ще се прилага от 1 януари 2003 г. 
Въз основа

Скоро след това нашата политическа и обществена 
сцена беше заляна от силна вълна на еснафски прими- 
тивизъм. В началото на годината, а особено в навечерие 
на провалилите се президентски избори в Сърбия, го- 
ворителителите на "реформаторите” и на "легалис- 
тите” шумно си разменяха сочни епитети от рода на 
"отстъпници ”, "убийци ”, "престъпници ”, "камарила 
” ... По някакво си чудо, след още една взаимна търговия, 
в навечерие на предстоящите президентски избори, те 
като че ли се поуспокоиха, дори станаха прекалено 
вежливи едни към други. Хубаво, ама играчите от по- 
нисък ранг не изпускат щафетната палка на безвкусието 
и насилствения темперамент! За жалост, колкото на по- 
ниско стъпало в йерархията са, толкова по-силна е 
"изявата” им.

Миналата седмица вниманието на обществеността най-на
пред привлече треньорът на "Партизан” Любиша Тумбак- 
ович, който се опита да ” поучи” колегата ни от РТС (на всич
кото отгоре бежанец, намерил убежище в Србия), че не му е 
работа да лови треньорските, сиреч професионалните му не
сполуки. Броени дни след това, вирусът на насилието се пре
сели на улица ”Джуро Джакович” в столицата, където се на
ложи дори полицията да разделя скаралите се някогашни идео
логически съратници и съпартийци - ЮЛ и бизнесмена и да
рител Ненад Джорджевич. Представлението стана още по- 
колоритно с намесата на депутатите от Административния 
комитет на републиканския парламент, в чието ”високо кул
турно ниво" няма никакво съмнение! Вербалният дуел на 
Райко Баралич(СПС) и някогашния радикал, а сегашен хрнс- 
тнян-демократ Александар Стефанович приключи с показ на 
боксьорските умения на Стефанович.

Всичко това са столични истории, станали само за една сед
мица. А колко са подобните в провинцията? И димитровград
ските управници (най-напред шефът на управляващото СГЦ, а 
сетне и председателят на общинското правителство) по най- 
груб начин се опитват да дисциплинират струдницнте 
” Братство” и да ги учат на ” професионализъм”.

Оказа се, че две години след Милошевнч неговата техноло
гия на управление е в сила и, че сръбската политическа арена 
е залята от голяма вълЯа от кадри, които са изпекли поли
тическия си занаят но рецептата на провинциалната полити
ческа (не)култура. Някога Сърбия имаше един Господ бог и 
негови последователи, а сега - цял куп големи и малки богове. 
Институцията ” имунитет” е превърната в могъщо средство за 
запазване на властта и привилегиите. Управниците се осво
бодиха от Милошевнч (и от 29 ноември), но не и от неговата 
управленска технология!

на този закон ще бъде създадена 
данъчна полиция, а за всички аспекти на прибира-

в НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ
В НАВЕЧЕРИЕ НА 
ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ 

ИЗБОРИ В СЪРБИЯ
ГЛАСУВАЙТЕ
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* ОССЕ започна кам
пания за масово 
гласуване

Организацията за сигур
ност и сътрудничество в Еп- 
ропа (ОССЕ) задвижи ини
циатива за масово гласуване 
на предстоящите президент
ски избори в Сърбия. Кам
панията под лозунга "Гла
сувай - за теб става дума!” 
беше открита във вторник 
след пладне на площад "Ре
публика” в Белград. Пред 
събралите се граждани го
вориха специалният пратеник 
на Съвета на Европа Всрспа 
Тейлър и и.д. шефът на 
мисията на ОССЕ у нас Марк 
Дейвидсън.

Версии Тейлър говори за 
голямата полза от повишава
нето на съзнанието па граж
даните относно участието им 
в изборите и гласуването за 
демокрация. Тя каза, че не е 
задължително всички избори 
да нредставяват прелом п об
ществото 
навсякъде но света топа е 
начин за изразяване полята на 
гласоподавателите. Защото 
ако не се гласува,някой друг 
вместо тях, косвено ще 
решава това.

5ш
7

' (От 1 стр.)
Както изтъкна аташето по културата в посолството на СРЮ в 

София г-жа Диана Шакан, предстои организиране на ретроспективна 
изложба на Сотиров на същото място, в която ще бъдат включени и 
портрети. През изтеклите десетилетия художникът е нарисувал повече 
от хиляда портрета и въпреки че е твърде познат с натюрмортите си, 
още по-известен е с портретите на известни личности. Неговите пор
трети се намират в частни колекции в много държави на Европа и 
Америка.,

Пред нашия вестник г-н Сотиров сподели: "Тази изложба е много 
интересна, понеже аз съм първият "чужденец” който излага спои 
картини в българския парламент. Досега тук са били представяни само 
български художници, а аз съм първият българин от чужбина, който 
експонира тук. Бих искал да благодаря за това преди всичко на г-н 
Стоян Стапкулоп, аташе но културата при посолството па България в 
Белград, защото да организираш изложба в друга държава е свързано 
с много изисквания. Но стана. Сега аз излагам свои творои, а за евен
туални изложби в бъдеще съм предложил тук да се представят худож
ниците от Цариброд с една колективна изложба. С удоволствие ви 
съобщавам, че те приеха предложението ми и след пет- шест месеца в 
Народното събрание ще се открие такава изложба.

Сотиров на Народното събрание дари една своя картина, изо
бразяваща една хубава червена ябълка, за да свидетелства, че тук е 

• минал Слободан Сориров.

на в.

поясни, че

Ванче Богоев
А.Т.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ПИРОТ- 
СКИ ОКРЪГ ПРИ НАЧАЛНИКА 

МИЛОСАВЛЕВИЧ
СЪОБЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ 

СЪВЕТ НА ДСБЮ
ЗА РАВНОПРАВИЕ В 

ОБЛАСТТА НА ТРУДА
дидатурите на крайните великосръбски 
ционалисти Шешел и Пелевич, които неведнъж 
са демонстрирали шовинизъм и омраза 
ционалните малцинства в Сърбия.

Именно поради това ДСБЮ още веднъж 
призовава гражданите от б ългарското малцин
ство да бойкотират изборите на 8 декември 
този начин да застанат на странта на най-про- 
гресивна га част от сръбското общество, която 

I единствения шанс на Сърбия в 
провала на крайната великосръбска национал
истическа опция. Само това може да нанесе 
окончателно поражение на политиката, която 
ни изправи пред пълен провал, и да открие 
простор за действие на демократичните сили, се 

между другото в съобщението на ДСБЮ, 
подписано от председателя на Главния съвет 
Йовица Костов.

нагноеният съвет иа Демократичния съюз на 
българите в Югославия призовава гражданите 
от българското малцинство изцяло да бойкоти- 

за 8 декември т.г.
към на-

рат повторно разписаните 
избори за президент на Сърбия.

Главният съвет на ДСБЮ смята, че нито 
една от предложените личности за президент на 
Сърбия не отговаря на интересите на българск- 
ото малцинство. Ние не можем да подкрепим 

актуалния югонрезидент

По препоръка на министъра за местното самоуправление Родолюб 
Шабнч пъп всички общини в републиката трябва да се сформират 
работни тела, които ще се занимават с проблемите на равноправието в 
областта на труда.

Представителите' на всичките четири общини в Пнротски окръг 
бяха запознати с препоръката тези дни от началника на окр ъга Драган 
Милосавлевич.

На заседанието в сградата на окръга в Пирот бе казано, че равно
правието в областта на труда подразбира равнопонравнето 
и жените и пропорционалното трудоустрояване на двата пола в

II ПО

днес вижданакандидатурата 
Воислав Кощуница, защото и но времето 
неговото управление, българското малцинство

политически и
на мъжете

пълен иконмически, 
провал под натиска на наследената от 

Милошевнч политика на грубо 
иа малцинството, обед-

претърпя 
културен 
времето на 
нарушаване правата

обезлюдване на територията, където 
Още по-абсурдно е да подкрепим кан-

държавните институции.
Освен топа, равноправието трябва да бъде налице и когато става 

дума за положението па гражданите от националните малцинства, 
когато става дума за работниците, които са с определена степенказва

както и 
ни инвалидност.няяаие и 

то живее.
Б. Д.

I



: ОБЩЕСТВО 01 29 ноември 2002 г.оню!
БОСИЛЕГРАД ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ

ИЗБОРИСССС АПЕЛИРА КЪМ ЧЛЕНСТВОТО СИ ДА ГЛАСУВА

СЪРБИЯ ТРЯБВА ДА СИ ИЗБЕРЕ ПРЕЗИДЕНТ В СПИСЪЦИТЕ ИМАЛО И 
ЧУЖДЕНЦИ* Гласувайте за онзи кандидат, който ще йод- провеждане. Сега е иай-нажио Сърбия да си избере 

Помогне 'за намаляването па безработицата и президент, койго да върши законовите си функции, 
Повишаването па Пенсиите и за Плат шие, Поръча каза Смилания.
Миленко Смиланич

Председателят на Самостоятелните синдикати в си да гласуват за онзи кандидат-президент,
гото смятат, че с реализацията на програмата си ще 
подпомогне ио-нататъшното развитие на демок-

Самостоя гелннят синдикат ще призове членовете
”за ко-

В списъците на пълнолетните граждани в Босилсградска община, 
които пи «сми дсксмщж ще гласуват та нретидеит на Сърбия, са 
вписани имената на 9145 души, г.е. с 43 по-малко, отколкото бяха 

на провалилите се през октомври избори, оповестиха от 
Републиканската избирателна 

и от тях са отпаднали 87 души, някои от 
взели са

Сърбия (СССС) Миленко Смиляиич апелира към 
членовете на тази синдикална централа и към 
гражданите на Сз.рбия масово да гласуват на 8 де- рацията, спазването на законите, намаляването на 
кемврн. По неговите думи малки са шансовете пред- безработицата, повишаването па заплатите и ненси- 
стоя1Цитс президентски избори да успеят, поради ите и но-голямата социална сигурност. По думите на 
което Самостоятелният синдикат ще направи Смиляиич излизането на изборите е синдикален, 
всичко, което е по силите му за благополучното им граждански и морален Дгьлг.

регистрирани 
общинската секция комисия.на
Спис ъците са преразгледани 
които са починали, други 
документите си и ще 
Същевременно в списъците са записани имената на 60 души, някои от 
които се заселили, докато други са станали пълнолетни.

Според добре осведомени източници обаче, и в преработените 
списъци също имало „чужденци”. Не е възможно да има толкова 
пълнолетни, ако се знае, че по време на последното преброяване насс- 

наброявало 9850 души. Става дума за хора,

са уточнили статута си, т.с. 
гласуват там, където действително живеят.

ОО НА ДС ПИТА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ:

ЗА ТАКАВА ВЛАСТ ЛИ ГЛАСУВАХТЕ ? които иматлснието е
местожителство в общината, а живеят на други места, както и за хора,

югославскикоито не регулирали документите си, според които са
Македония или България. От

конто бяхаституцик показват и съдебните дела, 
спечелени от бившия директор па Центъра за кул
тура, бившия началник но стопанство в общината, 
бившия директор на ”Комуналац”, от служителите 
в Центъра за култура, в РТВ ”Цариброд”...

За съжаление обаче, и след спечелените съдебни 
дела тези хора не са върнати на работните им места.

-Следващата крачка на настоящата общинска 
пласт беше сформирането на Комисия за български 
език без да се зачита мнението на останалите 
значими политически фактори в града. Като резул-

Политическата практика и бонтонът налагат да 
бъдат дадени сто дни на всяка пласт, за да може тя да 
се консолидира и да предприеме определени крачки. 
От спечелването па 
управляващи минаха три пъти но сто дни и след 
толкова време Общинската организация на Демок
ратичната партия п Димитровград за нрз.п п ът се 
появява със съобщение,
”Братство”. В него 
време Общинският отбор на ДС като орган па пар
тията и като група хора, конто живеят в Димитровг
рад, да реагира срещу безделието на общинските 
власти. Защото:

-Първата крачка, която направи локалната вла
ст след като спечели власта, бе реваншизъм във вес- 
ко отношение, като при това смяната и отстранява
нето от работа на ннакомислсщитс п Общината, 
Центъра за култура, Радиото и Телевизията и в яв
ното предприятие "Комуналац” са иай-очебиещн. 
Колко са законни тези уволнения в споменатите ип-

граждани, а от десетилетия живеят п 
общинската администрация съобщават, че не им е известно колко хора 

такъв статут, като подчертават, че не са упълномощени да ги 
от списъците, понеже те може би ще дойдат да гласуват.

има с 
заличат

Гражданите, чиито имена още не са включени в списъците, могат да 
направят справки само в Общинския съд.

властта от сегашните

В.Б.посредством вестник 
между другото се казва, че ”е

В ДИМИТРОВГРАДСКА 

ОБЩИНА ИМА 9783 
ИЗБИРАТЕЛИ

тат от това начело на комисията застана пенсиони
ран професор по биология на преклонна възраст, 
който дори не е от българското малцинство. От 
април месец, косато комисията е сформирана, сред 
жителите на града, а особено сред родителите на 
учениците от основното улилище се пласират де
магогски приказки за някаква европейска и държа- 
вна политика, която упражнява натиск вз>рху ко
мисията. А членовете па комисията с цел "демокра
тизация
пз.пеждапе на българския като майчин език”, пред
лагат решения, на които, както самите те казват, и 
самото Министерство се чуди и смее!? Коментарът в 
този случай е излишен.

-Демократичната партия може да посочи още 
много такива ” демократични” постъпки, но ще на
блегне само на най-новата, отнасяща се до не
допускането на журналистите на ” Братство” да при
състват на заседанията на Изпълнителния отбор 
(преди това и на Комисията за български език), за
щото статиите им в "Братство” не са по мярката и 
вкуса на председателя на Изпълнителния отбор и 
председателя на Комисията за български език.

Общинската организация на Демократичната 
партия в Димитровград най-остро осъжда посоче
ните и подобни "изяви” па общинските ръко
водители и се нита дали в Димитровградска община 
отново влиза в сила Шсшслевият закон за информи
рането и времето па благонадеждни и неблагона
деждни журналисти, и всичко това с цел "обективно 
” информиране, к ъм което декларативно се стремят 
Съюзът на граждани "Цариброд”, докато не дойде 
на власт се залагаше.

След ажуриранего на избирателните списъци компетентите в 
органите на местното самоуправление в Димитровград установиха, 
че в общината има 9783 избиратели. Броят на избирателите за 
президентските избори през октомври т.г. бе 9829.

Що се отнася до избирателните пунктове, те си остават 17. В 
Димитровград ще има четири избирателни пункта, по един ще има 
в Лукавица, Желюша, Белеш, Гоин дол, Градине, Куса врана, 
Трънски Одоровци, Долна Невля, Поганово, Височки Одоровци, 
Смиловци, Пъртопопинци и Каменица.

на удобния момент занзползпанс
ПО ИНИЦИАТИВА НА КИЦ 

ЦАРИБРОД"

АНКЕТА ЗА 
СЛЕДВАНЕ Б. Д.

Като се ума предвид факта, че през последните 
няколко години почти 60% от завършилите средно
школци кандидатстват за
КИЦ "Цариброд” направи анкета сред четвърток
ласниците в димитровградската гимназия.

На въпроса дали са заинтересовани да следват в 
България , от 78 запитани, 27 са отговорили, че имат 
такова желание. <

Запитани дали биха искали да слушат курс но 
история на българския народ, положително са отго
ворили 24 от запитаните.

Като се вземе предвид това, че сред запитаните са 
и ученици от гостилиичарко-туристическата пара
лелка и че анкетата се прави в самото начало на 
учебната година, в КИЦ изтъкват, че резултатите от 
анкетата са задоволяващи. Въз основа на тях ще 
може да се получат средстава от Европейската 
скаутска организация, с които да се реализира 
курсът, както и екскурзия в България.

БОСИЛЕГРАД
следване в България,

ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ 
В СПС

След неотдавнашните избори в местните организации на СПС в 
Босилсградска община тези дни беше избран нов Общински отбор от 
27 души (досега - 31). За председател на отбора е преизбран Никола 
Крумов. Владимир Стоичков е преизбран за подпредседател, 
същия пост е избран и Дане Велинов.

Изпълнителният отбор на ОО на СПС и занапред ще наброява 13 
ДУШИ, а досегашният му секретар Симеон Йорданов ще продължи да 
изпълнява тази длъжност. Общинската организация е предложила и 
четирима делегати за предстоящия Шести конгрес: Дане Велинов, 
Борис Александров, Симеон Йорданов и Васил Иванов, а Никола Кру
мов е предложен за член на Главния отбор на партията

а на

Накрая бихме питали гражданите па Димитров
град: За такава власт ли гласувахте на изборите ми
налия ноември?”, се 
писано от

казва в съобщението, нод- 
Общинския отбор на ДС в Димитровград.А.Т.

А.Т. В.Б.

РАЗГОВОР С ДОНКА БАНОВИЧ, ЛИДЕР НА ОО НА ДСС В ДИМИТРОВГРАД

В СПИСЪЦИТЕ ИМА ОЩЕ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
ИЗБИРАТЕЛИ

Димитровград па пробам 
се президентски избори?
- Да, ОО па ДСС бе твърде до- 

от броя на избирателите, 
гласуваха за д-р Кощуница

нирансто от даването на вот те ще 
покажат отношението си към две
те противоположни политически 
опции.

шппе нася и за нашата община. Мест
ното самоуправление е длъжно 
последователно да привежда в ред 
избирателните списъци. В преди
шния период това очевидно не е 
правено.

От настоящите общински избн-

- 'Демократичната партия на 
Сърбия се надява, че нейният кан
дидат-президент ще бъде подкре
пен от всички партии и всички 
хора, които искрено настояват 
Сърбия да станс хубава страна за 
живеене. Всички, които ще под
крепят д-р Кощуница, знаят, че 
начело на републиката ни ще зас
тане един сериозен и почтен човек 
и че в страната ни ще има истински 
демократичии институции.

* Вашето послание към изби
рателите?

- Аз апелирам към всички 
граждани без оглед на политиче- 
ката им принадлежност и полити
ческите им убеждения да излязат 
на изборите на 8 декември т.г.

Разговора води: Б. Димитров

волен
коитоИзлизането на изборите ще по

каже готовността на хората да взе- ,,а предишните неуспешни през- 
мат съдбата в собствените си ръ- идетнеки избори. Да припомня, че 
це. Участието в изборите ще но- нашият кандидат-президент тога- 
каже и желанието им нещата в Съ- ва полУ*,и 35 на сто от гласовете 
рбия да се променят към по-до- (Лабус тогава получи 25, а Шсшел 
бро. Неизлизансто пък е глас за °к°л° 17), докато на балотажа д-р 
статус кво, глас за примирявано 'Кощуница получи над 70 на сто от 
със съдбата на всички нас, които

рателии списъци за тези избори са 
изхвърлени около 50-ина души, но 
ОО на ДСС смята, че в списъците 
фигурират още несъществуващи 
избиратели.

Местното
гласовете.

\ ; сс чувстваме измамени още от
рх '; наборите през 2000 година.
| * Г—жа Банович, ще бъдаг 

четни 
стс.ки I

- През последните няколко

самоуправление би 
трябвало да продължи да се зани- 

с този въпрос, защото репуб
ликанските парламентарни избо
ри наближават.

Доволни бяхме и от броя на из
бирателите в Димитровград,

Мисля, че хората осъзнаха сво- то излязоха па балотажа - над 49 
ята отговорност ако гласуват, ще ,,а сто> като тогава бяхме на първо 
помогнат предимно на себе си.
Кой знае за кой път в историята си 
Сърбия се намира на кръстопът.

кои- мава
п ли

предстоящите през- 
избори?

Я уС) 
1 “д( не само в Пнротски окръг.място

* Очаквате ли Демок
ратичната партия на 
Джинджич и по—шалките пар
тии, групирани около нея, нак
рая все пак да подкрепят д—р 
Кощуница?

* Какво бихте казали за изби
рателните списъци?

ме
сеци гражданите разбраха какви ^ 
възможности за избор им се пред- 
лагат. С гласуването или е абсти-

| * Доволни ли бяхте от броя на 
] гласовете, който д—р 
I Кощуница получи в

- Както е известно, избирател
ните списъци в цяла Сърбия не са 
съставени акуратно. Това се от-
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АЛЕКлС^ДЪР ДИмитрОВ, НОВИЯТ СОБСТВЕНИК НА ПЪРВОТО 
ПРИВАТИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ДИМИТРОВГРАД:

ШштШ&
БЪЛГАРИ ТЪРСЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПАРТНЬОР ОТ ЮГОСЛАВИЯ

МЕТАЛАЦ" ЩЕ ИМА И 

ГАЗОСТАНЦИИ
ПРЕДЛАГАТ 

ФАБРИКА И 

НАХОДИЩА НА ГИПСПървото приватизирано 
предприятие в Димитровград е 
'Металац а новият му собст

веник е наш човек - Александър 
Димитров от с. Градине. За 
шия вестни той заяви, че дейнос- 

фирмата със сигурност 
ще бъдат разширени.

—Бъдещето е на газта като 
едно от най-ефтините 
не само за домакинствата. Зато-

примитивен и доста опасен на
чин. Това е идея, която имам от
преди може'би четири години и 
сега дойде времето да я осъще
ствя, казва за нашия вестник но
вият собственик на ”Металац”.

1Цо се отнася до задължител
ните капиталовложения

^Залежите на този минерал гарантират рентабилна 
експлоатация в период от 100 години

на- На площ от около 1000 хектара в околността на българския 
град Брегово се намира голямо находище на гипс. Тъй като ние 
внасяме гипс, представителите на този град ни предложиха да 
заинтересуваме потенциални инвеститори от нашата страна за 
приватизирането на тяхната гипсова фабрика, какго и за оказване 
на конкретна помощ при експлоатацията на залежите на този 
минерал. Според преценката на българските специалисти, техните 
залежи на гипс гарантират рентабилна експлоатация в период от 
100 години и затова ще се опитаме заедно с ресорното републикан
ско министерство да осъществим тази идея - заяви председателят 
на ОС в Неготин Синиша Пулецович след разговора с делегацията 
на Брегово, оглавена от кмета на града Милчо Лалов.

По думите на Пулецович за експлоатацията на гипсовите 
залежи ще бъдат необходими 2,5 милиона евро, а инвестицията 
може да донесе значителна финансова печалба и на Брегово, и на 
Неготин.

Делегациите на двете общини са разговаряли и по въпроса за 
замърсяването на почвата с тежки метали, което е регистрирано 
на площ от около 400 хектара в областта на Брегово, както и за 
ерозията на крайбрежния пояс на река Тимок.

тите на

произ
лизащи от договора за закупу
ване на фирмата, през първата 
година той ще инвестира 1,4 ми
лиона и динара еднократно, не
зависимо дали те ще бъдат в ма
шини, суровини, репродуктивен 
материал и пр. Също така за 
срок от една година собстве
никът няма право да уволнява 
работници, а две години не може 
да променя дейноста на фир
мата, но може да я разширява,

горива

добрата ще разширим 
производствена програма на 
” Металац”

ва и сега

с производството 
на бутилки за газ, с пласмент 
бутилиран газ и откриване на га- 
зостанции. В момента за хората, 
чиито автомобили са снабдени с 
газови уредби, се снабдяват с газ 
в Ниш или ” претакат”

на .| I.
И

Александар Димитров

газта по което и ще направи. Освен га- 
зостанцип, търговия с бутили
ран газ и производство на газови 
бутилки, Димитров има и други 
планове, но за това ще говори 
когато му дойде времето.

На въпроса къде ще бъдат 
газостанциите отговаря, че ед
ната ще е край магистралното 
шосе в Градинс, а другата в Пи
рот.

Александър Димитров е роден през 1957 г. в с. Градине. 
Основно училище и гимназия завършава в Димитровград, а 
по-късно архитектура в Скопие. Женен е, с едно дете. В 

България. Съпругата му е магистър по 
социология и работи като инспектор по образованието. 
Димитров е акционер във фирма, занимаваща се с търговия 
и обработка на метали със седалище в Бургас. "Металац " е 
първата фирма, регистрирана на негово име, и се надява да 
не е последната.

момента живее в

БОСИЛЕГРАД

"КОЦИЧ
КОРПОРАЦИЯ" ВЗЕ
ПОД НАЕМ "БОР"

А.Т.

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ПОЛЕЗНО ИЛИ БЕЗПОЛЕЗНО? * Срокът на договора за даване под наем е до обявява
на публичен търг за продажба на капитала на 

босилеградското предприятие * Всички работници ще 
продължат да работят в новата фирма * Заплатите ще 
се движат между 9 и 15 хиляди динара

нето

Клонът на Трудовата борска в Димитровград в 
сътрудничество с Трудовата борса в Пирот, тази 
седмица организира обучение за безработните в 
общината.

Как безработните да напишат молба за прие
мане на работа, как да водят разговор с работ
одателите - това бяха някои от темите, за които 
стана дума по време на обучението.

Служителите от Трудовата борса в Пирот - 
Никола Джорджевич, дипломиран икономист, 
Зорица Спасич, дипломиран юрист и Летица 
Джунич, психолог изнасяха лекции пред 11 без
работни димитровградчани.

Някои от безработните изразиха съмнение, че 
обучението воъбще ще им бъде от полза в Ди
митровград, като подчертаха, че градът иконо
мически е съсипан, че фирмите са рухнали, а бро

ят на частниците засега е почти незначителен. 
Представителите на Трудовата борса отговориха 
на това, че във времето на преход, в което жи
веем, работното място на никого не е сигурно, 
дори и тяхното, така че ако сега обучението на 
безработните е безполезно, може би че възполз
ват от него в близко бъдеще.

В Пиротски окръг има официално регистри
рани около 12 хиляди безработни. В Димитров
градска община броят на хората, които дейст
вително работят, е многократно по-малък от 
броя на официално регистрираните безработни, 
как го и хората, които само фиктивно се водят на 
работа.

Дилемата, която съществуваше от известно време дали ще се 
осъществи сътрудничество между ОП ”Бор” от Босилеград и 
”Коцич корпорация” от Белград бе решена в началото на тази 
седмица, когато Агенцията за приватизация разреши на ” Коцич 
корпорация” да вземе под наем босилеграското обществено пред
приятие.

Договорите между една част от работниците и "белградската
а тези дни се очаква пфирма бяха подписани в понеделник, 

останалите работници на ”Бор” да направят същото. На събра
нието в понеделник работещите в дървообработвателното пред
приятие бяха запознати с договорите, а сред присъстващите бяха 
и собственикът на корпорацията от Белград Драган Коцич и 
кметът на Босилеград Владимир Захариев. С подписването на 
договорите работниците прекратяват трудовото си отношение в 
ОГ1 ” Бор” п стават работници на ” Коцич корпорация”, бе казано 
на събранието. Корпорацията взема под наем предприятието за 
ист години, за което ще плаща но 200 хиляди динара на месец. 
Наемането па предприятието всъщност ще продължи до момента, 
в който ще бъде обявен публичен търг за продажба на капитала

Б. Д.

I ИЗНАСЯНЕ НА 
ДИНАРИ, ЧУЖДА 
ВАЛУТА И ЧЕКОВЕ

МИТНИЧЕСКИ 
СПРАВОЧНИК 
ЗА ПЪТНИЦИ

му.
- Рошихме да вземем под наем изцяло фирмата за пет години, 

докато продължи процесът на приватизацията на ”Бор”, към 
която проявяваме интерес и ние, каза Коцич. Фирмата ще работи 
в рамките на ” Коцич корпорация”, а дейността й ще се реализира 
на територията на Босиелградска община. Ще работим по прин
ципа на всички частни фирми и очакваме да постигнем добри

(6)
ЧУЖД * Платежни карти могат да се внасят и да се 

изнасят свободно.

ЮГОСЛАВСКИ ГРАЖДАНИ, 
КОИТО ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В 

ЧУЖБИНА
И ГРАЖДАНИ резултати.

Според Коцич всичките 106 работници в дървообработвател- 
нреднриятие ще получат шанс за работа и ще бъдат възна

граждавани според постигнатите резултати. Заплатите в 
нрдприятисто ще се движат от 9 до 15 хиляди динара. Досегашното 
ръководство на фирмата продължи да изпълнява длъжност ите си, 
доколкото отговори адекватно на поставените задачи.

Поради лошото състояние на дървообработвателното предприятие 
п момента, през първите три месеца очакваме финансови загуби, каза 
още Коцич. По ние сме готови да се справим с трудностите ида избавим 
фирмата от топа положение. Според Коцич, за да започне производ
ственият процес във фабриката, трябва до се реши, основният проблем 
с недостига на суровини, за които ще трябва да се вложат и най-много 
средства. Също така, каза той, ще бъдат осъществени контакти с 
досегашните партньори на ”Бор” и ако двете страни намерят общи 
интереси, ще бъде продължено сътрудничеството между тях. Освен 
топа*” Бор” ще изкупува всички видове дървени суровини от местното 
население, ако то проявява интерес кз.м това.

Коцич изрази благодарността си кз.м общинското ръководство и 
особено към лидерите па ДСС в Белград, които според него имат 
прй-големи заслуги за осъщественото сътрудничество.

* Ако идват у нас като туристи, за бизнес или 
могат да внесат неогра-

II ото
преминават транзитно 
кичена сума чужда валута;

* Внасянето на над 2000 евро се декларира 
митницата, та да сс получи удостоверение, въз 
основа на което при парното излизане от сг-
раната парите могат да се върнат;

♦ Могат да изнесат валута, която са теглили 
валутната си сметка, т.е. от

# Могат да внесат неограничена сума чужда 
валута, а сума по-висока от 2000 евро, трябва да 
декларират, за да получат удостоверение, 
основа на което при първото излизане от ст
раната могат да си върнат валутата;

* Могат да изнесат; динари, които са теглили 
от валутната си сметка в страната, т.е. от валут-

сиестовна книжка, за което трябва да

на
въз

в нашата страна от 
валутната си спестовна книжка;

« Граждани, които живеят и работят в стра
ната повече от една година, мога! да изнеса г д 
2000 евро или динари или пътнически чекове д

вата еи
имат удостоверение о г банката;

* По-високи суми от 120 000 динара могат да 
'сс внесат само ако са купени н чуждестранна
банка, за което трябва да притежават квитан- 

тазисума; „„сочената сума динари, мо- ция от банката;

К.Велинова
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ИЗИСКВА ОТ 
ЕПС ДА Й ПЛАЩА ЧАСТ ОТ "ВОДНАТА" 

ПЕЧАЛБА
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ В БОСИЛЕГРАДОРГАНИЗИРА КРЪВО

ДАРЯВАНЕ

Според данни на ЧК в 
Босилеград досега 
най-много (50 пъти) кръв 
е давал Бранно 
Рангелов от с. Белут, 
работещ в цеха за 
преработка на плодове 
и зеленчуци в 
Босилеград. Освен него 
многократни 
кръводарители са и 
Любен Костадинов от 
Босилеград - 36 пъти, 
Весна Николова - 34 
пъти, Стефан Стефанов - 
32 пъти, Боян Велинов - 
31 пъти и др.

СЪДЕБНО 

РЕШЕНИЕ ИЛИ 

НОВ ДОГОВОР?

40 СЕ ОТЗОВАХА, 36 

ДАРИХА КРЪВ
дарили скъпоценната течност.

Кръводарителите са полу
чили признания и значки като 
участници в хуманитарната ак
ция, а от службата на ЧК споде
лиха, че този път най-активни са 
били служителите от местното 
поделение на МВР - общо 16 
представители на боенлеград- 
ското ОВР са дарили кръв. От 
службата на тукашния ЧК съоб
щиха и това, че въз основа на 
сътрудничеството с нишкия За
вод за кр ъв всеки наш съграж
данин ще получи жинотоспася-

В рамките на хуманитарната 
акция на Червения кръст и на 
Завода за кръвопреливане от 
Ниш, в Здравния дом в Босиле
град в края на миналата седмица 
бе организирано кръводарява
не. Хуманитарната акция се 
проведе за втори път тази го
дина, този път йод девиза ”Да- 

облагородетс

♦Очакват се разговори между представители на Гер- 
дап", Босилеградска и Сурдулишка община *В Босиле- 
град ще се формира управителен съвет за разпределяне 
на средствата, които производителите на ток ще плащат 
занапред

Отношенията между Босиле
градска община и ” Гердап”, в 
чийто състав са Власинските во- 
доцентрали, отново започнаха 
да се изострят след като беше 
оповестено,
Сурдулишка община милион ди
нара за ползване на водите от 
Власинското езеро за производ
ството на ток. Същевременно 
тази новина беше допълнителна 
причина за започването инициа
тива за мирно решаване на про
блема.

ващата течност винаги, когато 
му бъде нужна независимо от 
това в кос здравно ведомство се 
лекува.

ретс кръв 
живота си”.

Според сведения на службата 
на босилсградския ЧК, в ак
цията са участвали общо 40 
наши съграждани, от които 36 са

МНОГО НЕИЗВЕСТНИ
Още много други неизвестни 

има в случая. Не се знае дали и 
какво е предприемала по въп
роса бившата власт. Също така 
не е ясно как е възможно ” Гер- 
дап”, респективно ЕПС да 
плаща на Сурдулица, част от 
печалбата си, а не и на Босиле
град. Допълнително напреже
ние създава фактът, че през 
1992 година ВЕЦ са изготвили 
план за разпределяне на сред
ствата от печалбата, когато не 
са взели като критерии коли
чеството на водата, от която се 
произвежда ток, а площите, 
които са под вода. Следовател
но Власинското езеро, което е 
на територията на Сурдулишка 
община, заема много по-голяма 
площ, отколкото Лисинското. 
Въз основа на тоя план 94,79 на 
сто от печалбата се полагала на 
Сурдулишка община, 4,91 на сто 
на Босилеградска и 0,30 про
цента на Владичин хан. Босиле-

К. Велинова

че ЕПС платил наДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ ПОДПИСА ДОГОВОР С ПРОС
ВЕТНОТО МИНИСТЕРСТВО НА СЪРБИЯ

450 000 ДИНАРА ЗА 

МЕДИАЦЕНТЪР
ТЪРГОВСКИЯТ съд 

БАВНИ ДЕЛОТО
| * 40% от сумата ще бъдат отпуснати от Министерството, а 60% от Световната банка

на гимназията е приет като ” представител” на 
Нишки регион.
присъствието на просветния министър Гашо 
Кнежсвич, димитровградската гимназия е под
писала договор , който ”тежи” 450 хиляди ди-

Миналата седмица представители на димит
ровградската гимназия подписаха с просветно
то министерство на Сърбия договор за оси
гуряване на средства за създаване на медна- 
център.

Идеята за^откривапе на медиацентър в рам
ките на гимназията в Димитровград съществу
ва от няколко години. Първият проект е из
готвен през 1995 г. от професора по физика 
Радко Манчев. С обявяване на конкурса от Ми
нистерството на просветата и спорта на 
Сърбия , проектът е актуализиран и с него гим
назията е кандидатствала за средства пред мин
истерството. Конкурсът е за така наречения 
”пилот проект”, с който се отпускат средства 
за по едно средно училище от Нишки, Белград
ски, Новосадски и Кралевски регион. Проектът

Така на 22 ноември, в Преди две години Босилегра
дска община заведе дело в Тър
говския съд в Лесковац срещу 
Власинските водоцентрали и 
” Гердап”, като поиска да й пла
тят 2 751 750 динара за ползва
нето на водите от изкуственото 
езеро ”Лисина” за период от 
1996 до 1999 годнна.Същевре- 
менно общината настоява вър
ху тази сума да се начисли и ли
хва. До тоя период Власинските 
водоцентрали са плащали няка
ква сума, но след като се при
съединили към ” Гердап”, изпъ
лняването на задълженията 
спряло. Те произлизат от Зак
она за ползване на блага от общ 
интерес за производство на еле
ктрическа енергия, нефт и газ, 
който е от 1990 година и пред
вижда да се плащат 0,45 тог
авашни динара за произведен 
киловатчас енергия. Известни 
затруднения идват и от извър
шената през 1994 година де
номинация на валутата. Очак
ваше се, че посредством вещи 
лица съдът ще реши спора, но 
въпреки че общината няколко 
пъти плаща разноски на такива 
лица, досега той не успя да го 
реши.

Миналата година общин
ската власт в Босилеград взе 
папката с документите от тога
вашния общински правозащнт- 
ник Здравка Гагулска, която 
водеше спора, под претекс, че 
бавно движела нещата по де
лото. Същевременно опълно- 
мощи колегата й в Лесковац да 
продължи спора. Сега едва ли 
някой в Босилеград знае 
тече делото.

нара.
Както пише в договора, средствата се дават 

”за подобряване качеството на обучението и 
извънкласните дейности.” От посочената сума 
40% се осигуряват от министерството, а 60% - 
от Световната банка. Освен това, на гимназ
ията са предоставени като дарение и пари за 
купуването на два компютъра. Срокът за 
оползотворяване на средствата, респективно за 
завършаване на проекта е 12 месеца от датата 
на подписване на договора.

градчани не приемат поя план и 
настояват за критерий да се 
вземе количеството на водата. 
Те смятат, че около 52 на сто от 
водите на Власинско езеро са от 
Босилеградска община. Истина 
е обаче, че ВЕЦ имат разходи, 
докато отведат водите от Лис- 
ина до Власина.

А.Т.

ДАРЕНИЕ ЗА 

БОЛНИЦАТА В 

ДИМИТРОВГРАД

БАБУШНИЦА

Асфалтиран
пазарът

Председателят на ОС в 
Босилеград Владимир Захриев 
казва, че скоро в Сурдулица ще 
се проведат разговори между 
представители на ” Гердап”, 
Сурдулишка и Босилеградска 
община. Очакваме, казва той,Между Местната общност на Димитровград и строителното 

предприятие ” Нискоградня” от Пирот съществува над тридесе- 
годишно сътрудничество. Първите асфалтови настилки 
общината са поставили работниците от тази фирма. И това 
продължават да го правят успешно и ден днешен.

В знак на това сътрудничество директорът на ” Нискоградня” 
г-н Радоица Карличич дари цветен телевизор на Местната 
общност в Димитровград. Тъй като Местната общност няма 
нужда от това, тя отстъпи дарението на болницата в 
Димитровград. Телевизорът беше предаден на управителя на 
Здравния дом д—р Милан Йовичич от Васко Алсксов, член на 
Съвета на Местната общност.

Пазарен ден в Бабушница е 
понеделник, а пазарът се намира 
в центъра на градчето, до авто
бусната гара. Преди 10 -15 години 
близо до пазара беше изграден 
съвременен занаятчийско-тър
говски център с 20 сгради, пре
димно частни, в които бяха от
крити магазини, кафенета, бръс
нарници и др. Хубавата гледка 
обаче беше загрозена от нерав
ното и насипано с чакъл паза
рище.

Тези дни е решен и този проб
лем: пазарът е асфалтиран и са 
поставени нови сергии.

Най-много продавачи на ба- 
бушнишкия пазар идват от Лес
ковац и Бела паланка. Произ
водителите от общината изнасят 

пазара предимно кокошки, 
пуйки, яйца и пр. В пазарен ден 
Бабушница има двойно повече 
хора, отколкото през останалите 
дни, понеже на пазара пристигат 
пазарджии не само от селата в 
непосредствената околност на 
градчето, но и от иай-отдалече- 
ните села в общината - Цървена 
ябука, Вучи дел, Ясенов 
Щърбовац, Богдановац и др.

Й. Миланов

да не се създават нови проблеми 
и производителите на ток да 
започнат да плащат част от 
печалбата си на нашата община. 
Същевремено оповестява, че 
ОС ще формира Управителен 
съвет за разпределяне на сред
ствата.

в

Дали ще продължи делото в 
Търговския съд 
страни ще го решат сами, не е 
известно. Договорът обаче е 
като меч с две остриета, поради 
простата причина, че 
дума за големи суми, когато 
само един процент повече или 
по-малко за изостаналата Боси
леградска община може да е го
лямо богатство, или голяма за
губа.

или двете

А.Т.

БЕЛГРАДСКИ 
ПЛАНИНАРИ В 
ЗВОНСКА БАНЯ

става

как

Група от 20 начленове на планинарското дружество 
Копаоник” от Белград неотдавна пребиваваха в Звонска 

баня, където бяха настанени в частна вила. По време 
тридневния си престой те посетиха Беровското езеро край 
пиротското село Беровица, Ветрената пещера край 
Власи, Погановския манастир,
Встренското езеро.

Времето беше сухо и благоприятно за теренната дейност 
белградските планинари, които пълноценно използваха 

възможността да се налюбуват на природните прелести 
този край.

В.Божилов
на

ШЕСТА КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ през тази 
година се проведе в Димитровград в началото 
на седмицата в местната гимназия. 28 души - 
предимно ученици дариха кръв.

Организатори на акцията бяха 
димитровградската червенокръстка организация 
и Заводът за кръвопреливане от Ниш.

•Т-село
Асеновото кале и

на
дел,на

Й. М. Д. С.
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УЧЕНИЧЕСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ В СУРДУЛИЦА
КОГА ДИМИТРОВГРАДСКОТО СРЕДНО 

УЧИЛИЩЕ ЩЕ ПОЛУЧИ ИМЕВТОРИЯТ ДОМ НА 100 

СРЕДНОШКОЛЦИ ДВУЕЗИЧНА" 

ГРЕШКА НА 

ГИМНАЗИЯТА
Домът за средношколци а 

тал Пело поле е сурдулншкня кпар- 
пълен -като кошер. Сега в него 

жнпент и се готвят за учебните занятия 100 уче- 
ннцн от различни краища па Югоизточна Сърбия 
- Княжсвац, Лссковац, Враня, Прокупие... Сред 
тях има и около 25 от Димитровградска и Боснлс- 
градска община. Мнозина

\ :• в.г * Димитровградската гимназия години наред носеше името на 
” пелнкня син па югославските народи” Йосип Броз Тито. Времето 
се промени и наложи да се промени и името на гимназията. Преди
ГОЛИНИ

г •

.. .
» *не са успели да се за- 

му е ограничен, 
малко заинтересу- 

ЛШП1 момичета, така че управата на ведомството 
рошила да приема ученички 
доизгради един от съществуващите два обекта п 
получат нови помещения.

Общежитието

§§§пишат, защото капацитетът 
Всичките са момчета. Имало имаше мпогобройип предложения, но политическата об

становка не позволи и тогава (както и в много други случаи) тя да 
получи подходящо име и остана само гимназия.п*след като се

-
е открито преди три десети

летия. Учениците живеят в сгради, които навре-
мето са строили германците. Заемат над 1000 
ра застроена площ. Независимо

'' \> :мет- Ш.
че са сравни

телно стари те, се поддържат редовно, вътре са 
Добре уредени. В спалните

Затова тук няма слаби ученици, 
добри. - Като се има предвид, че общежитието евсички деца са

помещения има по 
четири легла. В тях, както и в столовата, клуба и 
останалите помещения подредено и чисто е като 
в аптека.

вторият дом на учениците, постоянно предприе
маме мерки за подобряване условията за учене, 
за здравословното състояние на децата, за пре
храната, развлеченията им, подчертава той. За 
всичко това се грижат 16 души, от конто три въз
питателни.”

Йелена Михаиловци, една от възпитателните, 
казва, че вратите на общежитието са отпорени и 
през уикенда, макар че повечето от учениците си 
отиват по родните места. Тя и подчертава, че са

Със съдействието на просветното ' 
министерство Домът за средношколци 
от Сурдулица обзаведе общежитие в 
Босилеград, но втора година то няма 
квартиранти. Защо? 'Мнозина се 
опитват да спекулират с този въпрос, 
но истината е, че правим всичко 
Азможно да открием общежитието и 
до решим проблема. В съвременно 
обзаведените помещения могат да 
живеят 66 ученици, но за да го 
открием, трябва да има поне 
двадесетина- Преподавателите в 
Гимназията вероятно по-добре знаят 
защо учениците от селата не проявиха 
интерес, казва Маркович.

установили сътрудничеството с училищата н се 
стремят ”техните деца” да са сред най-добрите 
ученици. ”Няма особени проблеми, косато се 
научите да слушате децата, да гп обичате п разби
рате, подчертава тя.

Тази година са построени нови игрища, ремон
тирана е част от един обект, така че са подо
брени хигиенните условия. Освен това другото са 
създадени съвременни условия за пране и сушене 
па спално бельо и дрехи.

За досегашните успехи на общежитието свиде
телстват получените многобройпи награди и 
признания. Какви са новите планове? Дирек
торът отговаря, че имат една малка ферма за 
отглеждане на свине (досега били пет), п се гот
вят да построят птицеферма, в която да от
глеждат кокошки. Освен това се налагало да по
добрят отоплението, а са им необходими п нови 
помещения, без конто не могат да приемат 
всички желаещи ученици.

- Догодина ще ремонтираме парното ото
пление - ще подменим котела, понеже сегашният 
е на въглища, а новият ще е на и мазут. След това 
ще започнем да подготвяме доизграждането на 
стаж на една от двете сгради. По този начин ще 
получим нови помещения, които са ни необ
ходими за приемането на повече средношколци, 
оповестява Маркович.

Времето пак се промени и преподавателският колектпв най- 
после се осмели и прие решение, което бе одобрено и от 
Учплшцпня отбор, тя да приеме името на светите братя Кирил и 
Методий. Според процедурата одобрение за това трябва да даде и 
просветното министерство на Сърбия.

Както ни осведоми директор на гимназията Милнсав Николов, 
от министерството вече е получен отговор, проблемът с името 
още не е решен!? Причината е "проста”: изпращайки 
предложението, от гимназията са написали, че на български името 
би било ”Св. Кирил и Методи”, а на сръбски ”Т»нрило и Ме- 
додще”. Според министерството обаче не могат да се регистрират 
и двете имена.

Очевидно е , че грешката сами са си направили хората от гим
назията, тъп като съвсем ненужно са изпратили н ” сръбското” 
име па братята.

От друга ст|
училища. Тъй като п рамките на гимназията в Димитровград има 
и паралелка от гоетилничарското училище, то в бъдеще гимназ
ията трябва да се регистрира не като гимназия, а само като средно 
(може би и смесено) училище. Това би трябвало да стане до два до 
три месеца и дотогава училището няма да получи ново пме, за да 
сс спести регистрирането му два пъти (сега като гимназия , а носле 
като средно училище).

Гимназията сега трябва да реши и отреди само едно име, (би 
трябвало българското), н да то изпрати в Министерството на прос
ветата, което най-вероятно ще се съгласи с това. Но междувре
менно законът е променен и след Министерството одобрение 
трябва да даде и 11равитслството па Сърбия. Дотогава гимназията 
в Димитровград си остава само гимназия.

Имаше малко ученици. Повечето бяха на учи
лище - в техническото, селскостопанско-горско
то и гимназията. ” Хубаво ни е, доволни сме. 
Имаме отлични условия за учене, добри спортни

/

терени, като и други условия за отдих и раз
влечения. Доволни са и родителите ни, понеже за 
храна и престой тук плащаме по 1500 дипара’на 
месец. Ръководството обръща пни.манис па 
храната, така че тя е добра, а ако бях в частна 
квартира не само че щях да ми трябват много 

1200 динара за наем”, предстои пререгнетрацня па средните)ана пъкри за храна, а и 
коментира Горан от Враня.

Директорът на общежитието Мподраг Марк-

нопече па

ович казва, че се прави всичко възможно, за да се 
подобряват условията за живот и работа. - Досе
гашната практика показва, че учениците трябва 
да отговорят на определени условия за да получат 
място в общежитието, чнйто капацитет е огра
ничен. Най-голяма привилегия дава успехът

В.Б.

ИМ.

БОРИС ЛАЗАРОВ, ДИМИТРОВГРАДСКИ 
САМОДЕЕН ПОСТАНОВЧИК:

А.Т.

В ДИМИТРОВГРАД ВЕЧЕ 
НЯМА ТЕАТЪР ИЗЛЕЗЕ НОВОТО 

"ДРУГАРЧЕ"
са пресъздавали образите на Ду- 
шан Ковачсвич в театъра и във 
филма. Слоедопателно ние тър
сим поп режисьорски и акьтор- 
ски подход, правим нещо 

Освен представлението 
лканският шпионин”, Борис Ла
заров подготвя в Рссавица с та- \ 
МОН1НМ ученици детската пиеса АЩЩ... 
”Чим110Л1нш”, по творбата па •

Самодейният димитровград
ски театрален постановчик Бо- 
рис Лазаров пече няколко сед
мици в Рссаиица край Дссното- 
вац, къдсто с актьори от театъ
ра кз.м тамошното КХД Бра- 
иислав Нуншч” подготвя пиеса
та ” Балканският шпионин” по

В току-що излезлия от печат 
най-иовн брой ” Другарче”. чита
телите могат да се запознаят с 
живота на връстниците си в ди
митровградското село Жслюша, 
както и с приключенията па пе
шеходците от Горна Ръжана.

Осмокласннчката Ива Симе
онова от Дммптропград сериозно 
крачи по нанагоршицето по спо- 

У ртиа стрелба, уверена, че спор- 
^ тът облагородява душата.

Освси топа, страшщит 
този брой па "Другарче” са бо
гати с творби иа изтъкнати бъл
гарски и сръбски детски писате
ли, а тук са и първите опити на 
бъдещите литературни творци.

ново.
” Ба- I

текст на Душни Ковачсвич.
"Доволен съм от приема в 

Ресашща. Всъщност там аз не 
съм нов. Сътруднича с тамош
ния театър от три години”, каз
ва постановчикът.

Джанн Родари.
Премиерите на двете пиеси дсс„ театър няма. 

се очакват през първата 
вина на следващия месец.

с наполо- Помолен да направи паралел 
в Ре-меЖду самодейния театър 

На въпроса ни дали възнаме- савица и самодейния театър в 
близко бъдеще да се ан- Димитровград, Лазароп нодчер-

”Ка-
шпиошш”, той спо-

Що сс отнася до пиесата 
лканският 
деля:

ряпа в
гажира като режисьор в родния та; 
си Димитровград Лазаров кате- ”Там всичко се върти около” Старая се играта иа акьто- 

рите да не е просто копие иа ар- 
изиьянения иа Да

вило Пата Стойкович, Бора То- 
дорояич и други актьори,

волята, ентусиазма, а тук около 
които обаче пече ги ня-

горнчнозаяви: п
” Не, нямам желание!
Той смята, че п Димитров- ма никъде.” 

От две години няма само- >

В.С.Б.парите,тистичиите
Б. Д.градконто
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ПОСЛЕДНОТО ИНТЕРВЮ С МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ

ВДЪХНОВЯВА МЕ ПРИЯТЕЛСТВОТО € 

БРАТЯТА ПЕТРОВИ
най-много ви вдъхновяват?

По миналия петък в Градската галерия и Димит
ровград бе открита седмата годишна изложба от кар- 

на димитровградските художници-любители. Дни 
изложбата проведохме разговор е Момчил» Ан-

- Ами аз обичам реализма, така че най-много ме 
вдъхновяват художниците—реалисти. Възхищават ме 

Урош Предич, Пая Йоваиоиич,тини напроизведенията 
, Степан Тодорови*!, Днтанас Йоваиович, Джордже Ан- 

дрееиич-Куи, Исмет Муязинокич
Да бъда нскрен, аз не умея да работя аострактиа 

живопис. Честно казано, и не я разбирам.

преди
дреевич, едни от основателните па Сдружението на ди
митровградските самодейни художници, 
намерение да го публикуваме в един от следващите

и т.н.
като имахме

броеве па вестника.
Съдбата обаче бе безмилостна. Съмргта на иоиуля- * Колко време Ви е необходимо да сътворите 

една картина?
- Някога сътворявам една картина за 2-3 дни, някога 

за една седмица. Всичко зависи от иисиирацията.
* А какво най-често Ви дава инспирация да взе
мете четката и да рисуват?
- Да бъда нскрен, инспирация ми дават спомените за 

приятелството
художници - братята Иван и Мето Петрови. От 
научих много неща за изобразителното изкуство. Нау
чих между другото и за приятното чувство, което един 
човек изпитва, когато завърши някакво художествено 
произведение.

Особено голям приятел бях с Мето Петров.
* Разкажете ни нещо повече за приятелството си с 
този наш изтъкнат художник.
- Аз и Мето се запознахме през 1958 г. Бях му дал 

моя снимка, за да ми нарисува портрет. По-късно Мето 
ме рисуваше без да ме наблюдава или пък да гледа моя 
снимка.

Мисля, че мен и Метни свързваше сроден дух. Той 
беше твърде духовит човек. Знаеше, че обичам да рису
вам, че изобразителното изкуство ме интересува. А от 
Мето можеше да се научи .много. От него аз например 
научих как се работи акварел, научих техниката на 
рисуването на портрета п т.н.

Мето предпочиташе творбите да покаже си най- 
напред на мен. Това особено се отнася до карикатурите.

рпия Мош1 ни изпревари.
Б памет на известния димитропградчаннн, подарил 

град,в този брой, уважеаемн читат 
” Братство” публикува последното

много 11а споя 
редакцията на 
терпю е Момчил» Аидреепич.

* Г-н Андреевич, кога започнахте да изпитвате 
влечение към рисуването и живописта?
- Още в основното училище се забелязваше моята 

склонност към рисуването. Баща ми и чичо ми винаги 
са рисували хубаво, така че май и в мене се привличаше 
някакъв, да го наречем, ген за този вид изкуство.

В гимназията професор по изобразително изкуство 
ми беше Иван Петров. От него аз и много други уче
ници можахме да научим много. Мисля, че именно под 
влиянието на този извънреден живописец много домит- 
ровградачнн се записаха в средни и полувисши художе
ствени училища, респективно в художествени акаде
мици. Такива бяха например Младей Йотов, Полица Мето ме рисуваше без да ме наблюдава или пък да 
Младенов, Никола Дснков п други. гледа моя снимка

* Какво най-обичате да рисувате - пейзажи, 
акварели...?

ми с някогашните димитровградски
тях

парите, получени от нея, едва успях да покрия раз- 
- Акварелът е трудна техника. Тон изисква голяма ходите за материалите. Това се случи по време на една 

бързина в работата. Портретът като художетвена дис- изложба на самодейците в димитровградската галерия, 
цпнлпна също е много труден. Затова аз предпочитам Аз бях нарисувал пейзаж с прекрасен мотив от село 
да рисувам пейзажи и натюрморти.

Много пъти, когато съм сред природата и когато
съзирам някой хубав мотив, си мисля колко хубаво би видял един човек, конто но потекло е от този край 
било в този момент край себе си да имам бои, платно,

Звопцп, в което иавремето работих 5 години като пре
подавател. Ставаше дума за масло. Картината беше

и гя
много му допадна. Започна да настоява да му продам 
пейзажа, въпреки че му казах, че не продавам карти
ните си. Беше упорит, аз отстъпих и така продадох 
първата си и засега единствена картина. Казах вече, че

четчицата за рисуване.
Мисля, че стилът ми на рисуване не е нещо особено. 

Аз дори смятам, че още не съм изградил напълно своя 
художествен стил. С колегите си, самодейни художнн-

Бих добавил, че нас двамата ни свързвате и страстта 
към риболова.

* В края на нашия разговор бих Ви помолил да 
ни разкажете някой анекдот, свързан с приятел
ството Ви с Мето Петров.
- Питах веднъж Мето защо понякога, когато рису

вам, до определен момент рисувам хубаво, а след това 
изведнъж четчицата престава да ме слуша п аз започ
вам да развалям това, което дотогава съм нарисувал.

"Абе, чувал ли си ти, бе, за художническа 
умора?" - отвърна Мето с неговия баритон и до
бави: "Когато друг път ти се случи това, веднага 
хвърляй четчицата и бягай. Продължи друг път, 
когато усетиш жажда да твориш."

ставаше дума за скромна сума, но ето, след като взех 
цп, винаги съм готов да се консултирам по въпроса за парите, мога да смятам, че съм продал картина, 
стила на рисуването, както н но други въпроси. И ник-

* Откога членувате в местното Сдружение на 
художниците-любители и какво бихте казали за 
тази организация?

ога не се сърдя, ако нечии становища не съвпадат с 
моите.

* Колко картини сте нарисували? - Членувам в Сдружението от основаването му през 
- Мисля, че досега съм сътворил около 100-тина 1997 г. Мисля, че то има голямо значение за местните 

картини. Вкъщи обаче имам само 5 картини, тъй като самодейни художници, които са много. Хубаво е да се 
съм подарявал творби си па приятели, на сина ми, на види тяхното творчество, техния талант. Отделен е въ-
дъщеря ми... просът, че тези хора поради различни причини, пре-

Аз разбирам, че от продажбата на картините си не димно материални, не са имали възможност да следват 
мога да спечеля И51каквп пари, а камо лн да осигуря изобразително изкуство, 
екзнетенцията си. И затова подарявам картините си.

Всъщност продал съм само една картина, но от * Произведенията на кои известни художници
Разговора проведе: Б. Димитров

ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ ГРАДСКАТА 

ГАЛЕРИЯ ИМЕ?
През последните десетина години Димитровград изкуството, бяха единодушни, че йай-добре с тя да 

стана известен и с това, че се памира на едно от поелед- поен името на известния димитровградски художник 
; )П1тс места в таблицата на средните заплати в страната, и карикатурист, илюстратор на няколко" десетки ШтШЖ 

По от десетилетия малкото градче, намиращо се на учебници, бащата на известния от страниците па ИНг^ 
входната прага ог Изток, се слави и със споите нашия вестник ” Пай Онзи” Методи Петров Тонч Р*

, художници, майстори на четката и боите. И не само мнение още повече се утвърди, слсд като той почина \Щ 
тезп, конто са завършили художествени училища и Но в Димитровград хора, които имат мощ да | 
академии, но и онези, които взимат четката просто за задушат такива инициативи и да пи накарат виниш сс 
удоволствие. Градчето се гордее и с пленера, който намерят да не зачитаме онова, което си е наше, цаон- 

: помти сд"° Десетилетие събира в началото на август бродско, онова по което всички ни познават, дори ни 
, художници ОТ сраната и чужбина н прекрасните око* н завиждат. П такива случаи те ровят но биографиите 

пости на Потаиовския манастир. и търсят нещо, за да оправдаят несъгласието си с
гордеейки се р толкова много майстори на изобраз- предложението или просто да покажат, че те властта е 

ителного изкуство, разнесли името йа града дори и но в техните р ъце те решават всичко. Същите този хона 
света, преди десетима годиш, група ентусиаста намери така и ис позволиха галерията да получи име го на
начин да открие градска галерия с помощта на популярния Мето. Такова беше времето". остава само градска галерия, както и гимназията вее
тогавашната общинска власт. За едно градче от такъв Но времената се промениха, дойде и при нас демок- ,ш,е е гамо гимназия, библиотеката само био- 
мащаб на пръв поглед това е нещо необичайно, но не рацпята, така или иначе голооточаиите си рсабшштн- -11и,тека> “ много известни царнброцчанн си останат 
и за Жителите на града, още по-малко за рани, тзш като много от тях са били там, без каквато и самп 0 спомените па тези, които държат на градчето

. димитровградските.художници. Още «сри откриването да е пика. Но въпреки всичко, пак..в Димитровград " ,,а неговото минало. Докога ще Се срамуваме от
ии градската галерия стана дума за името й. Моозшо никой от ръководителите пито пък някой от колегите 1',м1,тс се®° аь> Правят ли това унгарците, руешште,
ството от хората, конто допринесоха тя да за...... на покойния карикатурист не счита за необходимо ча слй|,айит»--
своя живот, както и останалите, които могат Да ценят повдигне вз,проса за името на галерията. II така тя си

;
г

Гра Оск<тш. шл срия б АимирфШрад

А.Т.
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ПРОТЕСТНО ПИСМО НА ГС И ОС НА 

ДСБЮ И КИЦ В БОСИЛЕГРАД
виЗ=,.“г=^

във връзки е възстановяване на обучението на б^гакк.^езиЛ ДСМОК|к,цията виждаме продължение на старата великосръбска 
основните училища и гимназиите в Р националистическа политика към българското малцинство,
българско малцинство. гГвЗ съвеГ,^ ДСБЮ "е "° "ИЩ° "С СС ра™а’ «° • - "-перфидна от
съвет на ДСБЮ в Босйлегиал иКШТ”. ^"""‘ският "РСД"шната политика на Милошсвнч.
остро протестират против* нарушаването ' ^ч “ БоСИЛеГрад Н,,е с«ятаме, че продължаването на тази политика е вредно 
българското малцинство в Югославия п сН - равата ,1а ,,е само зя българското малцинство, но и за интересите на
и обвиняват Съюзното и републиканското пш.Гн™”’'3""”0 ДРУгите малцинства н целия сръбски народ, защото компроми- 
Миннстерството на просветата и спопта нч IV я СТВ^’ КаКТ° 11 т"Ра ДъРжавата ни пред международните институции и дирек- 
снетематнчно провеждане нч а,-,,.. Република Сърбия за тно работи против интегрирането пи в Европейския съюз и
българското малцинство. илационна политика срещу международните финансови и търговски асоциации. От друга

Две голини .............. „ страна, в тежнението си да се направят на по-големи сърби от
"демократична” спъбскч пчч " ' |>еЖ1,ма на Милошевич новата сърбите, разни отродени елементи от българското малцинство, 
политическа нгпч която СТ п,>одължааа да води една евтина приемайки да играят тази политическа игра, нанасят не само 

ие че бънгчпгкото ° 33 Ц°ч ДЯ блам"Ра общественото огромна вреда на българското малцинство, но и огромна вреда 
» р * алциентво не иска да се учи на майчин на интересите на държавата, за която рано или късно ще поне-

езнк . С тази цел се използват дооре известните методи: форми- сат пълна 
ранс и разпускане на комисии, подчинени на общинските власти в 
Босилеград и Цариброд, 
занимават с образование на български език,

29 ноември 2002 г.

ЮНИЦЕФ
ЗДРАВЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА ВСИЧКИ 

ДЕЦА
Бъдещето па всяко общество зав

иси от децата, от това .какво е вло
жено за опазване на здравето и за 
образованието им. Програмите на 
специализираната агенция на ООН 
- ЮНИЦЕФ са целенасочени имен
но към създавапето на предпостав
ки за успешно развитие па паслед- 
пицитс ни, беше посочено па годиш
ната среща на канцеларията на тази 
агенция в Белград.

Схващайки, че политиката в на
шата страна през последните десет
ина години беше пряко насочена 
против бъдещето на подрастващите 
и че именно те бяха най-голямата й 
жертва, сръбското правителство 
сформира Съвет за правата на де
цата. При решавапето на конкрет
ните проблеми, пред конто са изпра
вени малчуганите у нас, той най- 
тясно сътрудничи с ЮНИЦЕФ, 
ви сръбският вицепремиер и пред
седател на Съвета Жарко Корач.

Новият представител на ЮНИ
ЦЕФ в СРЮ и Хърватия Ан Ли Свс- 
нсон припомни, че когато се касае

мнен

политическа и лична отговорност.
Също така ние призоваваме Правителството и Външното 

министерство на Република България незабавно да предприе- 
което е изцяло в ком- мат съответни дипломатически мерки спрямо властите в 

потенциите на Министерството на просветата и спорта; издаване на Сърбия и Югославия и пред международната общност, 
наредои от страна на Министерството на просветата и спорта на 
Република Сърбия, конто 
им в ”

зая-
които нямат законно основание да се

за да
може спазването на правата на българското малцинство, 

валидни поради непубликуването включително и спазването на правото на образование на майчин 
Служебен вестник ; предизвикване на изкуствени и безсмис

лени спорове и разногласия между комисиите в Босилеград и Цари- Европейския 
брод; непечатане на учебници и учебни помагала 
обучението на български език и т.н.

Демократичният съюз

не са за нашата страна тази агения на 
ООН еезик, да бъдат резглежданн като условие за членство в пренасочила програмите си 
от хуманитарни към развойни.

Д-р Лиляна Сокал Йованович 
представи проекта ” Ранно развитие 

”, предназначен за укреп- 
жбите за здравпа защита 

на майките, децата и прехраната им, 
а д-р Иван Ивич - проекта ” Достъп
ността на качественото образова
ние”, чнято цел е в образованието 
да бъдат обхванати децата, които

съюз.
Председател на Главния 

инж.
ет на ДСБЮ 
вица Костов 

щинския съвет на ДСБЮ в 
Босилеград Миле Ненов 

Председател на КИЦ "Цариброд" в Босилеград Иван Николов

за провеждане на съв
Йо1 на децата 

ване на слуПредседател на Обна българите в Югославия и Културно- 
| информационният център на българското малцинство ”Цари- 
1 брод” в Босилеград изразяват разочарованието и тревогата си от 
| поведението на Съюзното и Републиканското правителство и от 

министъра на просветата лично, конто изиграха надеждите на 
българското малцинство, че с демократичните промени ще бъдат 
възстановени правата и интересите на българското малцинство и

(Бележка: Писмото е изпратено до Съюзното министерс 
на външните работи на СРЮ, Правителството на Рспубл 
Сърбия и Министерството на външните работи па Република 
България, както и до осведомителните агенции ТАЯ ЮГ и Б ТА)

тво
ика

поради етническата си принадлеж
ност, забавено развитие, екстремна 
сиромашия, онсправдаванс... са в 
неблагоприятно положение.

-—^

НАШИ СЕЛА административен |
ЦЕНТЪР НА 7Ш СЕЛА 'НАЗЪРИЦА (2)

*Назърица е високо планинско село, чиито махали са пръснати предимно около въз
вишението Дяволски камик (1590 нмв). Природно гравитира към Бистърската котловинка, 
а оттам - към Кюстендил, където назъричани безпроблемно пътували и се снабдявали със 
стоки от първа необходимост чак до 1919 година.

След подписването на Ньойския договор, въз основа ли Любомир Иванов от Назърица, който изпълнявал 
на който Боси^теградският край е присъединен към 
Кралството на сръбите, хърватите и словенците (сетне ганица. Секретари са били и Борис Младенов от На- ^ 
Кралство Югославия), те били принудени да пътуват зърица, Стоян Дончев от Белут и Стоян Стоименов от 

новия административен център Босилеград, а най- Млскоминци.
След разформирането на малките общини в Назъ-

пост най-дълго време, и Борис Велинов от До-този

към
краткият път до там минава през Църноок, Църио-
щица и Паралово и то само пеш или с кон. С волски рица продължава да работи Местна канцелария,

през Църнощица до местността Две ре- то дълги години е работил Борис Велинов от Доганнца 
ки, откъдето пътували за Босилеград но регионалното (до пенсионирането си). Помощен служител в ка.ще- елствял х 0 Илисв Станчев от Назърица. Със
шосе. Когато зимата била много студена и снеговита, ларията е бил сне одоров 01 лзърицл, кои го гри С1| ност сс знас? ,,с Станчев е помогнал на Йордан 
назъричани практически оставали без пътна връзка с пъти седмично отивал в ист ьр, за да вземе админис заха.)ИСВ когато той събирал материали за книгата си 
центъра па общината. тративните пратки. 1ои същевременно е бил и по- Кю1сго11д11ЛСКО Краище”. От книгата "Босилеград-

След Втората световна война в Босилеградска об- щаджил , защото е донасял от истьр и вен ,кн пои е, ^к.11;1 Ш1ТСЛ1ц'С|1цШ| и Кюстендил” на Василка Стой- 
щина е подета голяма акция за изграждане на регион- ски пратки (писма, вестници, пари и др.) за селяните о и Н0рдапка Яйчена узнаваме, че Христо Станчев е
ални и междуселски пътища. Така през 50-те и 60-те Ярсшник, Назърица и Доганнца. Днесв сстн.па кан, ^цде11 1|рсз ^75 год. и На 15-годишна възраст заминал 
години наминалия век селяните от Ярешник, Назърица целария в Назърица работи лавка аке“" .! войник като доброволец. След войниклъка завършил
и Догапица провели доброволни акции и прокарали пик, омъжена за Диани аксн от лзьрн а, Педагогическо училище и първо бил учител в село
път, който свързал техните села с Бистър и региоиал- гимназиален преподавател в а'ил‘'‘ГраД' й|| ‘ Горни извор, Хасковско, откъдето дошъл за учител в
ното шосе Босилеград - Караманица. През по-късните раоотили в Босна д“л 1 птт1м . ’ ш,менят спасение Назърица и тук останал до 1918 година, а след това
десетилетия този път е разширяван с булдозер, така че били принудени да избягат о . Д • I учителствал в Кюстендилския кран. Участвал е в бал-
пнос но тези села може да се отива с леки коли, джинове, в родния си край. __ канските войни, както и в Първата световна воина и за
трактори »Г камиони. Скамион са докарвани и стоките Накова казва че ™ ™ « °Р»«" » Ч-Р™
... маГазина в Назърица, от който са се снабдявали не остаиалш е две села, продъ . Д .. През времето на Кралство Югославия в назърнш-
сзмо назъричани, но и ярешничани и доганичани. За да довсте, понеже не сс решават про леми кото училище са учили и деца от Ярешник и Доганнца,
стигнат до Босилеград, сега назъричани вървят пеш до ЗДраоната До сградата на Ме№ "“''«же в тези села не били построен,, училища. Обу-
Бис-п о където се качват в автобуса, поддържащ липи- Амбулаторията е нострое д | ченнето е провеждано на сръбски език, а най-дълго
цг Гьос^иегрзд Карамзница - Босилеград. Селото е пата канцелария и селския магазин, но не работи от ^ тук сс задържали учителите Марко Арандже- 
свързано с нент-ьра на общината и с новопостроения години. 0язктвят, че в Назърица имало лович от Ягодина „ Драгутин Добривосвич от Парачин.

МНГеГсш™ ,19^ щ1Га Назърица е била админ- е било открито в къщата на Стамен Груев, която сс ( който заедно е напредничави хора от
След септември 1944 го дина Назз р_ длсжа. 11амирала източно от сегашното училище. Учители би- Бос„ле " орга11изирал снишите от Назърица, Дога-

истративеиц .р Япешиик Това е направено ли свещеници или лица, които вече знаели да чет ат и Църнощица и Дукат да ходят в Белград и да до-
ли и селата Дог аница и ~ Слсд освобождението на България от турско ^' ‘̂‘'ГзГрите ^ народни представители от Ба
така, защото тези три се^ отдаде- робство е построено училище в местността Селище, а щ, ’, фацШпфнцпрлни.
ска и икономическа цялост, както и поради д след 1914 година в същата местност е построен магазин силеград , , .
леността им от останалите тогавашни р. ^ |1а земеделската кооперация и сграда „а Общинския - Следв‘ '
истративни центрове. През септември • „тбоп така че тук е образуван центърът на селото. Не

формиран Народиоосвободителенютборспредсе- нивите български учители, конто

ПЯр^пГк!п^Гпредсе„а«ли,шНООби. са работили в новото училище, но се знае, че тук .е

и коя- Назъричани от Лазарова махала (Снимката е от 1960 г.)
коли минавали

Богослаи И. ЯНЕВ
иця е 
дател 
силсв от
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СБОРНИК ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И^АТРИТИ БИЛКИ

ЧЕРВЕНА КНИГА -

ОПЕЛО ЗА ОЩЕ ЕДНО ПРОГНАНО РАСТЕНИЕ
потвърдена и от други опитни бо
таници - Милан Чанак (1961, 1964), 
Йелена Блаженчич (1967,1971) и др.ОТКРИТИЕ, 

НАРЕЧЕНО БЛАТЕН 
ОРЕХ ОТЛИЧИТЕЛНИ 

ЧЕРТИ НА
МОРАВСКИЯ БЛАТЕН 

ОРЕХ

Не е странно дсто населението от 
пашите краища не познава блатния 
орех Тгара па!ап$. Растението обн- 

блатпн бнотоин, а Царнбродско

ЖМшЛк'\ 1 '• >*Чч V ; «А '
о /*\ )% «А Г'КЙЬ

...

тава
и Босилеградско са бедни откъм 
мочурища, застояли води, напуснати 
речни корита, лагуни. Необикнове
но е обаче, че за блатния орех си 

понятие и някои европейски 
народи, заселени кран водни басей
ни. А най-нарадоксално е, че днес 
изоставеното Тгара па(ан$ п дрепнп 
времена - нсолит, зората на цивили
зацията, както н в антично доба - 
било популярна и важна храна. 
Факт, достатъчен да орнавдае на
шия интерес към него, още повече, 
че моравската разновидност на тази 
билка, Тгара аппоза до преди някол
ко десетилетия се ср« 
билнс в блатата край Велика 
рана; сега там не съществува ” 
за лек”. И пея хората я отправиха на 
оня свят експресно...

И Т. аппояа е флотантио (плува
що) с горния край на стъблото рас
тение. За разлика от новечето други 
водим орехчета, той предпочита 
бо алкални почви във водоемите (7- 

ггрък образува 
От четирите

! сла-
пямат п

8). Над водата всеки |г 
10-15 розети на 1 м . 
плодови рогчета, страничното е иай- 
изпъкнало и свито подобно на въ
дица. Егзокариът на семето 
сест, а ендокарпът, в който са скал- 
дирани запасните от храни, предназ
начени за кълнене и развитие на 

по-сложно. Па

е ме-

г
зародиша, е устроен 
самия връх на чевръстата плодова 
черупка се намира отверстие, през 
което кълнещият зародиш проник
ва извън плода. Плодовете се раз- 

от животните или от

ещаше в изо- 
Мо-

ннто

иорстанянат 
бавно движещата се йода.

Казахме, че този блатен орех е 
разпространен единствено в доли
ната на Велика Морава от Сталач до 
Велика Плана, Лапово и Мала 
Кръсиа. Понеже е заел само една до
лина, някогашна крайбрежна обла
ст на Панонското море, има осно
вание да се смята, че моравецът е 
терциерен релпкт и че има твърде 
древно потекло—

Разпострапение в долината на В.ОПИСАНИЕ НА 
БЛАТНАТА 

КРАСАВИЦА

I

продан н'а пазарите. В 
някои райони на Русия и Азия, 
особено в Китай, блатният орех се 
отглежда в култури. Среща се и 
Средна и Северна Африка.

Освен за храна, семената се упот
ребяват и за облекчаване на диарии 
и остри болки в храносмилателната 
система. Дрогата е позната под 
името РгасШз Иарае паГгапмя.

V V изнасян запия орех на 
територията на 
три континента, 
от голямо зна
чение с позна*

иТгара па(ап!> е остаряло латинско 
название за едногодишно блатно ра
стение с тънко, продълговато, от 
0,5-2,0 м дълго стъбло, чннто горен 
край е флотаптеп, плува па повърх
ността, а долният се вкорспява в т- 
пията. Под водата листовете са рес- 
иатн, а иа повърхността имат плоски 
лпеткн, събрани в розети. Листата са 
ромбнчпн и едро назъбени. Дръж- 
ките им са задебелепн по средата п 
образуват мехурчета, напълнени с 
газове, поради което С1гецифичното 
им тегло е по-малко от това на во
дата. Цъфти от юни до август с бели 
цветове, конто сс намират в пазухн- 
тс на листата. Плодовете прнтежа-

Рисунка на цялата билка и плодовете й нането па храни
телната стойно

ст на семената му. Там са складирани 
трите най-важни хранителни компо
нента: въглехидрати (скорбяла - над 
50% п гликоза - около 3%), белтъч- 
ипп (към 25%), мазнини (7-8%), а 
съдържа н други благоприятстващи 
вещества. Това обяснява защо вод
ният орех сс е намирал на менюто па 
скандинавските неолитния. Дока
зателство са счупените и нагорели 
черупки от плодове, намерени край 
огнищата в неолитните жилища.

Семената се отличават с приятен 
сладникав вкус, наподобаващ на 
кестен или орех. Могат да се ядат

ват особена форма н строеж. Дълги 
са около 4 цм, светлокафяви, с 
облик, псподапащ се на просто опи
сание. Снабдени са с четири бодли 
във форма на свити рога. Вз.ншната 
обвивка с чевръста и дава сигурна 
защита на скътаните п нея единични 
семена. Семето, по-точно химичес
кият му състав, е магнитът, с конто 
блатното орехче привлича хората и 
животните. Предстапляпа извънред
но вкусна храна. Заради фантастич
ната форма, която има плодът, насе

лението го използ
вало като талис
ман или го нпжело 
на огърлици.

ПРИЧИНИ ЗА 
ИЗЧЕЗВАНЕТКАРА А№Ю5А

ДОМАШЕН ВИД 
БЛАТЕН ОРЕХ

Преди петдесет годипп моравски
ят блатен орех е покривал зпачи- 
телни повърхности в застоялите 
води край Морава. Днес всички тези 
обиталища са сухи или превърнати в 
обработваеми площи. Там от Тгара 
аппоза няма пито помен. Причини за 
заличаването му са повече, но две са 
ключови - регулиране на коритото 
на реката н засуха на валежите през 
последните петнадесет години. Сал
дото е пула. Неоспоримо е, че мо
равският блатен орех се е нростпл 
завинаги от земната Биосфера и све
товния генофонд. Възможностите 
за реинтродукция завинаги са запре- 
тенн. Това е за жалене, защото 
моравският блатен орех се отлича
вал с едър плод, обещаващ големи 
стопански изгоди.

Както и да е, в Чевената книга е 
записало: ” Всецялата популация 
тоя таксоп е унищожена”!

Между специалистите по флор- 
истика се срещат автори, които 
твърдят, че в Европа Тгара пасапз 
постепенно изчезва.

С оглед па изменчивата геомет
рия и морфология па плода, съвре
менните снстематнцн разчленяват 
сборния вид Тгара па(яп$ на повече 
самостоятленн таксони. Един от но- 
воопнеапите видове е и Тгара аппо$а, 
когото диагностицирал видният бел
градски учен проф. д-р Мнлорад 
Янкович. Докторската дисертация 
на Янкович се отнасяше тъкмо до 
рода Тгара в Сърбия. Тгара аппоза е 
латен 4>рех, типичен за долината- па 
Велпка Морава; извън нея не е 
намиран. Мнлорад Янкович, днес 
университетски професор в пенсия, 
откри моравския блатен орех в 
началото на шестедесетте години па 
миналото столетие, находката бе

сурови, парени, печени, пържени 
или смляни на брашно. Името на 
билката на разпи езици най-добре 
потвърждава хранителните му каче
ства: водени орах (сръбски), \Ма(ег 
с11С8пи( (английски), УЮ5$егпи&$ 
(немски), сЬакпдпе с!л еаи (фреп-

11ЯШХРАНИТЕЛН сЙ:са5,а9ПО 1090 <“•

СЕМЕТО - 
РУДНИК

НА

На Балканите, осушени и пре
стояли блатни орехи се ядат иай- 

СЪСТАВКИ много в Словения н Далмация. Най- 
често те се пекат. Дават се н на до- 

С оглед иа ши- бптъка. През средновековието от 
рокото разпрост- брашното бил правен н хляб. В сред- 
раненне на блат- пата и северната част иа Европа бил

и
па

"Черупечко Моравище" покрито с блатен 
моравски орех (1958 г.)

Протокол: Сп. Кр.

КРЪСТОСЛОВИЦА 135 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Марка американски автомобили. 7. Част от 
електромотор. 12. Оная част от хоризонта, откъасто изгрява 
слънцето. 13. Вид детска играчка, тротииет. 15. Дума, с която 
потвърждаваме. 16. Град в Германия. 17. Похлупак (син.). 18. Вид 
кафе. 19. Метална жица. 20. Едра бяла водна птица. 21. Столи
цата на Бангладеш. 22. Планина в Средна Азия. 23. Равншцс 
(син.). 24, ДепоОка, избраната наО—красива. 26. Държала в Азия.
28. Мелцта (гальовно). 30. Героиня на Иво Андрич. 32. Пилот 
(син.). 34. Течност, получена чрез изстискване на плодове. 35.
Името на някогашния Титов сътрудник Долаиц. 37. Град в 
България. 39. 14 и 15 1буква от азбуката. 40. Вид спорт. 42.
Химически елемент. 44. Голям тропически плод, 45. Тур
истическа чанта, която се носи на гръб.

Отвесно: 1. Третата нота, 2. Държава в Средна Азия. 3. Вид 
мебел. 4. Мярка за тегло. 5. Ана Каренииа, 6. Краде**. 7. Основен 
материал за производство на бира. 8. Нечетно число. 9. Мярка 
за земна плоц*. 10. Разреден и ароматизиран спирт. 11. Порода.
14. Който снима с камера. 17. Името на турския революционер 
Ататюрк. 18. Подслон, са~вант. 20. Политура. 21. Пушек. 24.
Покривка за лице от кожа, картон, плат и др., която наподобява 

‘човешко или животинско лице. 25. Прибор за печене на нещо 
иа жарава. 27. Подгънато иа гърдите продължение от яката на

ЛГКЙС!!.Мг ЙЖЙЯГ&й 2 йг I
......

ШК:
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СПОРТ ® ГППРТ НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА - 16 КРЪГ

ОЩЕ ЕДНА "ПЕТАЧКА" В 

ДИМИТРОВГРАД
СДРУЖЕНА ШАХМАТНА ДИВИЗИЯ НА 

ЯБЛАНИШКИ И ПЧИНСКИ ОКРЪГ 
КРЪГ

- ТРЕТИ
ФК Балкански" - ФК "Буковик" (Ражан) 5 :

ТРЕТА ЗАГУБА НА 

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ 

ШАХМАТИСТИ

(2 : 0)
Димитровград, 23 ноември 2002 г. СЦ ” Парк”, - 1«х*.ею

зрители - около 200. Теренът - тревист, времето 
- облачно и дъждовно. Главен рефер - Милош Ми
Йованович от Ниш (8). Голмайстори: Георгиев в 
18, В. Пейчев в 24, 48 и 87 п Иванов в 57 минута.
Жълти картони: Иванов от ” Балкански” и И. Л"—ТС
Пстрович от ” Буковик”. ____

ФК ” Балкански” игра в следния състав: То- ШШММ 
доров 7, Стойчев 7 (Кръстев-), Стоянов 7 (Цолич ^ :Г"™’
-), В. Пейчев 9, Марков 8, М. Пейчев 8, Георгиев 
7 (Цонков -), Гюроп 7, Станков 7. 5, Б. Гли- 
гориевич 7, Иванов 7.

Още една, четвърта поредна ”нетачка” за 
тази година в СЦ ” Парк”. ” Балкански” завърши 
представянето си пред своята публика в този 
полусезон със стопроцентов успех.

Що се отнася до мача с ” Буковик”, може да се 
каже, че ражанският отбор все пак не беше толк-
тттмммнтгттггрг
г. ивдшчетво 'ТбТТГ^ 
з. окилич

13:30
( ММ&л О...............

_5_д 5 | ВаЛюЧк '
| ?Ьуо*скк:____

4 1 } \ __ «вЬ
! ! 5 ! Ммнппг

•дм.лму/<«муф...........-..г.-..-....-..........................

I 0 I 3 I ОЬй*
: 1 Г 1 | В
з I Щилг...... .....
\ \ 1 1.5шОкш

зае

ЛебанеГРЛД ОТСТЪпи с 1 1,3 5 ПР» гостуването си ни ” Радан” в ОтЬсЙвж

....."гайГ
Резултатите от този кръг от първенството

Ешо резултатите: II. Маряновнч - II. Божилов 0:1, С. 
I рнчкович - М. Александров 1:0,3. Маряновнч - В. Йосифов 1:0, Д.

оваиович - Д. Величков 1:0, В. Младенович - Й. Стоилкович 1:0 и 
Н. Иоваповнч - А. Тодоров 1:0.

Единствената победа за босилеградския 
треньорът Новнца Божилов, който 
срещу кандидат-майстора Новнца Маряновнч.

Според неофициални данни.

тим отбеляза
ова слаб, колкото показва резултатът. Но тон 
сякаш

на първата дъска спечели
достатъчно

противопостави на изключително добрата игра 
на домакините, които вкараха 5 гола, но имаха 
възможност да вкарат и дузина.

Най-добър играч на терена беше трикратният 
стрелец Владимир Пейчев. С трите си попадения 
тон стана най-ефикасният играч на този отбор в 
есенния полусезон.

Ако иска да стане есенен първенец, ” Балкан
ски” трябва да спечели поне още една точка в 
следващия кръг от гостуването си в Орляне тази 
неделя. Мачът срещу ” Младост” ще-се играе от 
13, 30 часа.

нямаше сили да се
тгщ 40начело във I лвременната класация

след три изиграни кръга са отборите ” Вучйе” и ” Пуста река” от 
Болник. Само с една и половина точка босплсгадскпят отбор 

Младост” е в края на таблицата.
^ Утре и ^в неделя ще се играят мачовете от четвъртия кръг, а ~Т. 
” Младост” ще гостува в Буяновац.

И 34 П >23з-га 3?ь_ 31_ФИАЗ ж ,3_ Ь_ 2ЛУЖИИЦД .16 _8
\б 6

353 ь_ ж VБУДУЧНСХЛ-6. _3_ г_ жй16ЦОЛЕВАЦ ?. .1 Ъ_ ДАОМЛАДННЛЦ1- 16 2_ 3_ 6 23 ;1] .0. 21ВУКОПИК 16 6 _5_ 5_ 23 11 23МРАМОР10. А -1 2 в 33 30 +3 2П. Л. Рангелов ЕИ ВОРАЦ
РАДННЧКИ± ■!§■ 5^ 2_ -I- .27. -3 0_

3 ± 43 -11 13
НЛ Г1ТЕДА&.. }1 ~ 22\ 7 ж -12 _13_
МЛАДОСТПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕТРОХОДНИ ОТБОРИ 

ОТ ТРИ СТРАНИ В НИШ
г_ _21. 27. -6Т ъ. тлял поето. 16

16
.1 2. 20 -11 _й_

16. ФРАД

« П.л)оасцц
_2 У 1 25 -9

16 2_ ± 13 15 49 -34
16. г_ з п_ 20 45 -25

ИНИЦИАТИВА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА 

БАЛКАНСКИ СЪВЕТ
ПО ВЕТРОХОДСТВО

д. с.924-4 Таблицата след този кръг от първен
ството

X РЕАГИРАНЕ

НИТО Е СЛУЧАЙНОСТ, НИТ© 

ВАНДАЛЩИНА, А ОПАСНО 

ПОЛИТИЧЕСКО ПОСЛАНИЕ11а 24 ноември т.г. в клуба по ветроходство ” Зоран Ра- 
досавлевич” в Ниш се проведе среща на клубовете, настояващи да 
се създаде Съвет по ветроходство, в който да члануват отбори от 
Югославия, България, Македония и други балкански страни.

На срещата присъстваха представители на следните клубове: 
” Зоран Радосавлевич” от Ниш, ”Соларис” от Димитровград, 
” Снегар” от Струма, ” Свети Никола” от Власотннце, ”Яхт клуб” 
от София и ” Централен софийски яхт клуб”.

В посочените шест отбора има .около 60 ветроходци, 
състезаващи се в класовете ” Кадет” и ”470”, и около 30 
състезатели, състезаващи се в класа” Оптимист”.

Договорено бе през следващата година да бъде сформирана 
единна регионална лига за състезателите в класата ”Оптимист”. 
Най-добрият димитровградски ветроходец Марио Стапров се 
състезава именно в тази класа.

Във връзка с написаното във в-к ”Брат- моята фамилия, която винаги е отстоявала 
ство” от 7 н 15 ноември т.г. по повод счупването българщината п е защитавала интересите, на 
на паметника на моя дядо Димитър Валявнчар- българите в Босилегад. Тя идва като преду- 
ски Трснерскн, като един от многобройните нрсждснпс, след като моят син Бончо Днмнт- 
внуцн на същия искам и аз да си кажа мнението ров отказа да служи в югославската армия и

използвайки дядо ми е и отговор на безком-си и същевременно да задам някои въпроси.
Първо, категорично отхвърлям твърде- иромненото ми залагане за правата н интер- 

пието на председателя на местната общност в осите на българите в Босилеград, за пъзста- 
Босилеград Методи Чипев, че паметникът е повявано на българския език в детската град- 
наднал и се е счупил сам. Защото същият е от ина, в училищата, н за заемане на твърда поз- 
бял мрамор, скрепен с 16 милиметрови железни нцня към ” демократичното” сръбско правите- 
шнпкн и се намираше в отлично състояние, лстпо да изпълни своите задължения към бъл- 
Много ми е интересно откъде г-н Чипев е толк- гарското малцинство. Счупването на памет-

Д. С. опа сигурен, че паметникът е паднал сам, че не ннка е само част от всекидневния натиск, на 
става дума за вандалщина и дори е готов да който е изложено моето семейство на работата, 
защитава публично тона твърдение, даже преди на улицата, в детската градина. За топа само аз 
да са се произнесли органите на МВР в Босилс- и членовете на моето семейство имаме правото 
град? Това преждевременно изхвърляне само да се произнасяме, защото ние сме потърнс- 
затвърдява убеждението ми, че някой на всяка шиите II аз не разбирам защо по този случай 
цена нека да замаже случая. трябва да се произнася г-н Методи Чинен, кон-

IIопущението срещу паметника на моя дядо то не е лично засегнат.
Димитър Валявичарскн Трснерскн е не само Чупенето и оскперняването на надгробните 
посегателство върху паметта на един известен паметници на предцитс е добре известен метод 
борец против сръбската окупация на Босилс- за изгонване па потомците. Топа не е нищо ново

и ние го видяхме по време на събитията, конто
н иа

!

ЧЕРНАТА ПОРЕДИЦА 

НЯМА КРАЙ
1 ФК "Желюиш" - ФК "Обилич" (Перутина) 0 : 3 (0 : 2)

Димитровград, 24 ноември 2002 г. СЦ ” Парк , зрители - 
100. Теренът - тревист, времето - слънчево. Главен рефер - Марко 
Милкович от Ниш (8). Голмайтори: Цвсткович в 11, Шаранац в 37 
п Йованович в 57 минута. Жълти картони: Ненов и Костов от 
” Жслюша”.

около

но и част от подмолната война, коятоград,
продължава срещу Трепсрската фамилия п до предхождаха войната в Хърпатксо, Босна 
днес. Счупването на паметника на дядо ми е Косово, 
явна провокация с политическо послание към Димитър Димитров Треперски

ФК ”Желюиш” игра и сладнил съсшаа: Георгиев й, Миланов 5 
(Стефанов й), Стсваиов 5, Глигоров 5. 5, Крумов 6, Момчилов 
(Джунич й), Тозев 7, Костов 5, Иванов 5, Рангелов 5.5 (Симов 5.5), 
Ненов 5.

Продължава черната поредица от поражения 
отбор. Гостите, които имат амбицията да щурмуват напролет 
първото място, лесно стигнаха до трите точки. Желкш.ан.. отново 
играха без няколко титуляра и пак бяха неподготвени.

През втората част иа мача, през които домакините извършиха 
три смени, на моменти се създаваше впсчатсл.ше, ^-е обър.шт 

Уви! Те имаха териториално, нреп ьзход

ТЪЖЕН ПОМЕН
Нс1 24 ноември т.г. се навършиха 15 ГОДИНИ 

от смъртта нана желюшкия

ЯНКО ГЕРАСИМОВ
В средата на януари 2003 г. ще се навършат 7 

ГОДИНИ от смъртта на съпругата му

РОЗА ГЕРАСИМОВА
Вечно ще ви помним, мили родители, 

душите си сме съхранили спомените за вашата 
доброто и усърдие.

Врезултата в своя полза
ство, два пъти улучиха ^Яата^.ш... ^ „Мрам()р» „ сд.

.|Оиметшго«сло.1Край Ниш. Мачът е насрочен за неделя от 13 часа.
От вашите деца Ангелина и Душко

ДС.



29 ноември 2002 г.
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йе иай-големата затра? -- Знайеш ли, бае Машю, коя^■йггзглгг.-п-««

кпоона узне 
кралицата...

_ ^ ,со оратши че излезне дека

б“и^лзнайеш лета йе най-скулата. На белосаетскуту че 
а жената те мълзе цел живот...

йе твоята затра. Сакам да чуйем от 
за тия наш град, ако йоще

И' кво чини

жената йе най-скупата

дадеш йеднуш, дваж,
; - Не пйтуЙем тс коя
тебе коя йе най-големата затра 
може тека да се ока...

- Знам ли? Ако мислиш иа това кой затуй градът ни,
сигурно нейс енромащията, а коджабашийете по пред
приятия, общииу... ^

- Това га и Децата зяаю, бае Манчо! Мене ме интересуие
между ньи кой йе най-големата затра? . '

- Па сигурно най-големото предприятие, а това йе Гума
рата!

! -Ейейе!
- Кико бре нейе, кига повече от иляда работника остануше 

без работу, така да се каже на у/.ицу.
- Ма йок, бае Манчо, нейе Гумарата! - запел Станоя кико 

; магаре на мое. Мене ^овече нещо да ми се надидза, па му 
реко:

- Нпа, ако нейе Гумарата, айде кажи коне йе.
Изгледа да йе йедва чекал да га питам, та одъпе кико 

. запета пушка:
- Земйоделската кооперация "Сточар"!
- Айде не се завутуй, кико може она да буде затра, 

има само стотина чиновника?
- Бъш затова!

4
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'ИОШОСРЗ^МЗКЗИ

ДА ОТЛОЖИМ 
ЛЮБОВТА
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ИМЕ
По повод предложението на отец Мардарпй 

от Погаиопскня манастир Поганово да се пре
именува в Йованово (понеже не му харесва), 
един погановчанин предлага отецът да смени 
първата буква А от името си е буквата У и 
тогава да пита погановчани какво значи тази 
дума и за какъв човек се ползва.

Владимир Иванов, Димитровград

По течението на реките Ерма и Блатъшшща, 
от Трънскп Одоровци до В учи дел и Пресека, в 
миналото е имало много воденици. Почти всяко 
по-заможио семейство от този край имало соб
ствена воденица, а не са били малко и орташките 
воденици.

Най-известни воденици са били тази на дядо 
Мато от Ясенов дел край Звонска баня, Таспна 
воденица на Ветрен п Петрова воденица край 
Ракитска река. Петър бил добродушен и работлив 
човек, както и добър воденичар, но бил и голям 
любител на жените. Дошло обаче друго време, 
водениците започнали да заглъхват една след 
друга, а Петър остарял. Но дори и като 95- 
годпшен старец, той често ходел за дърва в гората. 
Там веднъж срещнал една 55-годншна жена, на 
която навремето насрочвал любовни срещи, но тя 
изобщо не се съгласявала. На срещата им в гората 

^ обаче тя предприела любовна ” инициатива”:
- Чича Петре, отдавна ме ” джанкаш” за любов, 

хайде сега да си направим кефа!
Дядо Петър се позамислил, усмихнал се кисело 

и казал:
- Хайде да отложим любовта за друг път!

Й. Миланов

I кига . '

- Несу бъш
- Несу, ама комай су! У овчарниците сьга крекаю ли 

-кокошкье?
- Знам ли, крекаоше, ама може и ньи да су затрили...
- У Изатовци чую ли се юнци?
- Ма йок!
- Епа съга събери: у Липинското овчарникът празан! У 

Боровското полье и там овчарни!Сът - празан! У Изатовци - 
вармата и она- пърди празна.- Айде, кажи ми нейе ли

г затра, а?
- Па орати се дека не се исплати!
- Чекзй, нейс све това! Туя годин роди ли се жито, люруз, 

овъс, слънчоглед...?
- Сполай Богу, от све има...
- Е, има, ама на ньивете при селяците! А знайеш ли колко 

се роди на коперативйите блокове, а?
- Па требе да йе повечко, нали су създадени за пример.
- Леле боже, не думай! Кикъв ти пример: окъсат им 

пропаде, йечмшсьт дибидуз, а да не оратим за другото! За 
пример беоше кига на народ отимаоше землюту! Са

. нанувуйем дека туя годин нема нищо да ору 
се исплати!

Iпет иляде овце?
сьсве...

ЩнВИЦОВЕ
- Скъпа, не искам от теб много— Стига ми да 

се отнасяш с мен като с куче.
- Какво имаш предвид?
- Ами да ме нахраниш п да ме пуснеш да се 

поразходя.
* * *
Рано сутринта жена тръгва за работа. На 

стълбището намира заспал пияния си съпруг. 
Сритна го и пита:

- Снощи, когато чукаше на вратата, колко 
пъти те питах - ти ли си, или не си ти?

- Ммм, а аз колко нъги ти кимах...

щтова

!

и сею - не им
ч;АСЕН Н ? - Нече ли да ране пилищата повече?

- А полшца^га су им млого благодарна! Чак се чгуйе дека че 
изпратс писмо до минйстаратога на земеделийето да про- . 
гласе земеделскуту кооперацию за еколошку кооперацию!

- Тека ко що чу: еколошку! Непипнута природа, не- 
пооране ньиве, празни обори, та пилища и разне живот-

| инкъе на слободии) да се мложе...
- Па кво тъгай че работе?

Това ни Господ не знайе! Я знам, Манчо, ако не се оре, 
ако не се сейе, ако не благо овце, не рову юнци и краве - те 

■ това йе затра та и отам!
- Крс, Оганойо, може ида си прав. Ама све нещо ме мучи. 

Ка знайеш толкова, знайеш ли защо кооперацията не върча 
отиенугу землю на селяците, опи ба]]ем че гьу обработую?

- Е това че питаш тия у общинуту, у Републшсуту и йоще 
по-нагоре. Белкъим че искараю закон, ама и ньим нещо не 
иде със законьете!

БеганьеШ
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