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ОТ СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ
ПРЕМИЕРЪТ ДЖИНДЖИЧ В БЕРЛИН

ОТКАЗАНО ЗАСЕДАНИЕ СРЕЩА С ШРЬОДЕР 

И КАСЯНОВВъв вторник не се проведе 
насроченото заседание на Ре
публиканския парламент, на 
което трябваше да се обсъди 
предложеният от правител- 
ството Бюджет на Републи
ката за следващата година. 
Ново заседание, па което да 
се разговаря за обществени
те финанси, е насрочено за 
следващия вторник.

* Корабът "Аргус" е най- 
голяма поединична донация 
за нашата страна

В Берлин се проведе 
международна среща 
посветена на промените в 
Югоизточна Европа, на 
която участва сръбският 
премиер Зоран 
Джинджич, както и 
колегите му от Русия и 
Румъния Михаил Касянов 
и Андриян Настасе.

(На 3 стр.)

^ (На 2 стр.)

ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАД

ТРАГИЧНА
ЗЛОПОЛУКА

СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ В ИЗДАТЕЛСТВО
"БРАТСТВО"ТЕРИТОРИАЛНИЯТ 

ПЛАН "МЪТИ" 

ВОДАТА В РЪЖАНА
^Представители на ОС настояват в евентуалните фаб
рики за бутилиране на питейна вода да работят местни 
жители и част от печалбата да остава за общината * В. 
Анастасов: Общината не може да даде съгласието си за 
ползване на водата в Горна Ръжана, докато не се из
вършат изменения в териториалния й план.

На железопътната линия ме
жду Димитровградската гара и 
село Желгоша неотдавна траги
чно пострада Далнбор Соколов 
от Белеш, роден през 1978 г, аб
солвент но лесничейство. По
ради все още неизяснени причи
ни нещастният младеж се дви
жел но линията, прибирайки се 
вкъщи в ранните утринни часо
ве. Тъй като тук линията прави 
малък завой, машинистът късно 
забелязал младежа на линията 
и усилията му да спре влака са 
останали безуспешни. Младе
жът е починал на място.

Защо младежът е избрал ли
нията, а не пътя през Белеш или

В момента, когато икономически изостаналата Босилеградска 
община е изправена пред сериозни трудности, в развитието си поч
ти всички плановици подчертават, че тя може да напредва при 
условие, че оползотворява природните си богатства. Сега тези по
тенциали, сред които са рудите, различните минерали, водите, 
горите и чистата природна среда, не се използват. Докато за по- 
вечето от тези ресурси няма заинтересувани фирми, то за водите 
има, но още не е ясно дали те ще се експлоатират и каква полза ще 
има общината от това. УЧРЕДЕН Е НОВ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
(На 6 стр.)

БОСИЛЕГРАД пък магистралата, едва ли и сле
дствието може да каже.

Трагичната злополука е пре
дупреждение за всички да не се 
движат но линията.

Назначеният през септември дание. Предишният УС се само- 
тазн година нов Управителен разпусна в началото на ноември 
съвет па Издателство ” Брат- 2000 година, 
ство” проведе миналия петък в 

' | Ниш своето учредително засс-

ВЕТЕРИНАРИТЕ ЩЕ 

ПОЛУЧАТ 
ТРИХИНЕСКОП

На заседанието присъстваха 
всички членове на Съвета, с из
ключение на инженер Димитър 
Мнтов, отсъствал поради задъл- 
жепията си в Тютюневата про
мишленост в Ниш, където е те-

А.Т.Щ:- . • /

I в Босилеград ще се сдобие сВетеринарната станция 
трихинескол

хничсски директор. 
ОткривайкиТова решиха па срещата си в края на миналата седмица пред- 

ставителитс на ОС, Ветеринарната станция и ловното ДРУ*С‘ 
ство "Сокол” в Босиелград. Комисията в състав Владимир Ми- 
тов, земеделски инжииор и общински инспектор за околната 
среда, директорът на ветеринарната станция Емил Пейчев и 
Евтим Митов, председател на ловното дружество Сокол .раз
гледа четрите оферти за набавка на трихипескона и избра апа
рата марка ” Дивас”, който е испанско производство.

Стойността на трихипескона е 74 000 динара, които ще бъдат 
осигурени кикто следва: 30 хиляди от Общинската скупщиш., 20 
хиляда от Ловното дружество, 14 хиляди от Вс гсримащ.ат с о

на частните месарници

заседанието, 
председателката на Съвета Ал
ександра Христова провъзгласи 
новия състав на най-високия уп
равителен орган в Издателство 
”Братство”. Освси нея в Съве
та са Милка Станосвнч, Елиза- 
бста Георгиева, Петър Раигс- 
лов, Димитър Мнтов, Алскса 
Ташков и Славко Велинов, по
следните двама като представи
тели на колектива на издател
ството.

ция и 10 хиляди динара от собствениците
в града. К. В.

(На 3 стр.)



СЪСЕЛИТЕ БАЛКАНИТЕ Щ СВЕТЬТ 29 ноември 2002 г.

ОТ НАЧАЛОТО НА 
2003 Г.

СТАРТИРА 
ГРЪЦКИЯТ 
ПЛАН ЗА 

БАЛКАНИТЕ

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯПЪРВА МУЛТИЛАТЕРАЛНА СПОГОДБА 
МЕЖДУ ДЪРЖАВИ ОТ БИВША СФРЮ

"СОКК1ЕКЕ РЕИА 5ЕКА":

БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ 
ПО-ПРОЗРАЧНИ ЗАКОНИ

РЕКА САВА 

ПРИНАДЛЕЖИ 

НА ВСИЧКИ
”От началото на 2003 година

Българският премиер Симеон Сакскобургготски беше п Ми- гръцкият план та възстановяване
сссрси^а^п^зи^нта^аобласт^о1]!!^^^,^?©^!»!^^©1^^^!»^

с иргавдента^ Асоциац^ет1пм^продпри^1ачи1гс от ^ом^а^дия^ис „«егни^ро»™ «»%за_ нуб-

400 ръководители на фирми и с нрезидси I а на област га ире^южеш1 българското нра- 
Вснсто, Джанкарло Галан. витслство”. Това каза в интервю

Симеон Са> ж 7^ И за предаването ” Преди всички”
кскобурггот- Яш* № ТьЯ на БНР икономическият съветник
ски е премиер Иж, АЗП към посолството на Гърция у нае
от 16 месеца и Р1Ш>1ИЬ,.ДИа1Н Демоетеинс Парнасос. 1ои уточ-

к*» ' ПИ, че България има изключител-
е „а икономика, е много добра ноз-

страяатамуда „ция на Балканите,
влезе п НА Ю ■ / ' р момента много програми на

в ЕС. Пока- П ^2СНШь|п1^Н Европейския съюз, които функ-
пата на Бълга- ■ ционират в България, помагат за

развитие на българската 
^ ономика, е мнението на Парнасос. 
’Л Програмите на 
:'Л сферите земеделие, инфраструк- 
‘Л тура и публични правителствени 
Я проекти- ” Проблемът с усвоява- 
I пето ря фондовете е проблем на 

™. всички страни,
България, защото за една средна 
държавна институция или бизне- 
семеи процедурите не са много 
лесни и се изисква помощ”, смята

Външните министри на четири държави от Югоизточна Европа 
(Югославия, Хърватня, Словения и Босна и Херцеговина) йод- 

в Кранска гора (Словения) рамкова спогодба за ползването 
на водите на река Сава и за съвместни грижи за тази река и нейните 
притоци. Подписан беше и допълнителен протокол за плавателния 
режим в басейна на Сава.

В присъствието на координатора па 
Югоизточна Европа, документите бяха подписани от 
министри Горан Свиланович (СРЮ),То1И1НО Пнцула (Хърватин), и 
Днмитрий Рупсл (Словения), както и от министъра за цивилни 
дейности и комуникации в БнХ Светозар Михайлович.

На състоялата се след това пресконференция беше посочено, че 
подобни документи се подготвят и за Дунав и Тиса. Югославският 
външен министър Горан Свиланович подчерта, че подписаният 
договор обхваща много по-голяма територия, отколкото това 
изглежда на пръв поглед, защото той ще обхване н други държави 
между Алпите и Карпатите.

Спогодбата предвижда свободно плаване на всички кораби по 
водите на река Сава и грижи за нейния водослив.

кмета па 
с околописаха

Пакта за стабилност в 
външните

ик-рия за членст- 
в НАТО 

стана факт по 
време на срс- | 
щата в Прага, I 
докато ирис- I 
мането й за I 
членка па ЕС
беше определено за 2007 година.

Сътрудничеството с Италия и икономическите отношения меж
ду двете страни са в подем. Италия е третият по значимост тър
говски партньор и вторият чуждестранен инвеститор в България, още Парнасос. 
където работят повече от 500 италиански фирми.

На въпроса каква е равносметката на 16-те месеца управление 
Симеон Сакскобургготски отговори:

- Работихме много, за да направим администрацията по-прозра-

во
ЕС покриват

,1

не само на

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ 
НА СРЮ И ХЪРВАТИЯ

ДО 15 ДЕКЕМВРИ 

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ПР1ВЛАКА

ДОМИНИК ДЬО 
ВИЛПЕН

чна, за да създадем система от закони, която да ни позволи да се 
справим с корупцията и да се доближим към Европа. Трябва да 
затворим 30 глави, за да се присъединим към ЕС. За сега сме 
затворили 23, остават ни още 7. Сега се борим да намалим без
работицата, която през тази година е по-малка и е 18%. В ик
ономически план направихме няколко сполучливи операции, свър
зани с намаляването на външния дълг.

БЪЛГАРИЯ В 
ПЪРВИЯ КРЪГ 

НА ЕСПреговорите във връзка с границата на полуостров Прев- 
лака между СР Югославия и Република Хърватия са в закл
ючителния си етап и до 15 декември, когато изтича мандатът 
на военните наблюдатели на ООН, би трябвало да бъде под
писано споразумение.

Това заявиха пред журналистите в Кранска гора външните 
министри на Югославия и Хърватия Горан Свиланович и Тон- 
ино Пнцула. По тази тема двамата министри са разговаряли по 
време на срещата в Кранска гора, където беше подписано 
споразумението за ползване водите на река Сава.

Шефовете на дипломациите на двете съседни дър 
овестиха, че преговорите във връзка с Превлака ” продължа
ват тези дни”.

Френският министър на външ
ните работи Доминик дьо Вилпеи 
постави България в първия кръг 
на Европейския съюз след разши
ряването му, предаде БНР. Дьо 
Вилпен говори пред студенти в 
Мар

КАКВО МОЖЕ ДА ОЧАКВА 
БЪЛГАРИЯ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В 

НАТО? силия.
Към 15-те страни-членки на 

Европейския съюз трябва да се 
добавят онези, чието призвание да 
влязат в съюза бе признато - де
сетте държави, които приключват

На този въпрос отговарят два
мата германски експерти-полито- 
лози, Йохана Даймсл и д-р Хайнц 
Брам за българската емисия на ра
дио Дойче веле. ”С поканата до 
България - така смята Йохана 
Даймсл - НАТО отчита реализи
раните досега в България рефор
ми. Членството в НАТО означава 
- както каза гсманският външен 
министър Фишср - България да 
бъде приета в една трансатланти
ческа организация, базираща се на 
общи ценности, а това означава, 
че са изпълнени определени крит
ерии, които са формулирани за то
ва членство.”

Д-р Хайнц Брам се опасява, че 
в България се подхранват прека- 
лено оптимистични надежди.

” В България естествено се на
дяват, че сега ще възникне съвсем 
нова ситуация и че вероятно мно
го скоро ще бликнат нови финан
сови извори. Това няма да стане 
веднага. Вярно, че нещата в Ев
ропа се промениха и за България. 
Картинно бих се изразил така: 
Ако не в географско, то в поли
тическо отношение България се 
премести на запад с един градус 
географска дължина. Българите 
вече нямат основание да се опа
сяват, че страната им ще бъде пре
небрегната или че поради някакви 
обстоятелства щс бъде изолирана. 
Хората в България ще трябва да 
бъдат убедени в значението на 
членството в НАТО, защото не 
всички вярват, че членството, кое
то ще се реализира през пролетта 
на 2004 година, е от полза за ст
раната. Както е известно, 20 про
цента от населението е против 
НАТО, други 20 процента или ня
мат мнение или реагират с безраз
личие. И в интернет може да се

внди с каква ярост и злоба говорят 
някои за НАТО. Особено бях из
ненадан от това, което се твърди 
по адрес на генерал Уеслн Кларк, 
който навремето командваше си
лите на НАТО в Косово. Най-отк- 
рито и брутално го наричат убиец 
н сатана. Повечето критици - имам 
основание за това предположение 
- са от лагера на БКП или БСП, те 
не могат да забравят времената, в 
които бяха тясно обвързани с Ру
сия. Прсориснтирането на социал
истическите ръководители към 
НАТО бе твърде рязко. Така един 
социалист, който доскоро крити
куваше алианса, каза, че обича 
НАТО. Подборът на думите е не
точен, защото човек обича ближ
ния си, а не НАТО.”

жави оп-

преговорите за присъединяване 
преди срещата на Евросъюза в 
Копенхаген след две седмици. Сле
дват България и Румъния с наша
та активна подкрепа”, каза френ
ският външенСРЕЩА С 

ШРЬОДЕР И 

КАСЯНОВ

минситър, цитиран 
от националното радио. Той до
бави към първия кръг също Тур
ция и западните Балкани.

Във втория кръг Доминик дьо 
Вилпен постави страните партньо
ри, с които съюзът ще развива 
привилегировани отношения. Ср
ед тях са средиземноморските дъ
ржави и Русия.(От 1 стр.)

На срещата, която се проведе по повод 50-годишнината от осно
ваването иа Отбора за Източногерманската икономика участваха 
и германският министър на стопанството Волфганг Клемент, 
председателстващият отбора Клаус Манголд и голям брой герман
ски бизнесмени.

ОТ СРЕЩАТА ПАСИ-ФРАТИНИ

ИТАЛИЯ ПОДКРЕПЯ 
БЪЛГАРСКИТЕ ОЧАКВАНИЯ

Министърът на външните работи на Италия, Франко Фратинн 
се срещна е българския си колега, СоЛомон Паси, предаде италиан
ската агенция А^А. Двамата министри разгледаха двустранните 
отношения, обсъдиха атлантически и европейски теми в рамките 
на бъдещето председателство иа Италия на ЕС през второто шест- 

на 2003 година. Министър Ратини подчерта отличните 
отношения между Италия и България и потвърди подкрепата на 
италианското правителство за евроатлантическата интеграция на 
България и по-точно за навременното включване на страната в 
обединяването на европейския континет въз основа на общовали
дни ценности. Италианската страна ще работи за това, Съветът 
на Европа, през следващата седмица в Копенхаген да подкрепи 
българските очаквания”, изтъкна Фратини. Двамата министри по
дкрепиха необходимостта от стабилизация на Балканите и от из
граждането на инфраструктури, какъвто е Коридор №8, за който 
Италия възнамерява да създаде в Барн специален секретариат, 
който ще бъде отворен за всички заинтересовани страни.

По време на тази среща премиерът Джинджич разговаря с 
руския премиер Касянов за разширяване на стокообмена между 
двете страни, за намаляване на търговския дефицит и спогодбата 
за свободна търговия, а с германския си колега Герхард Шрьодер - 
за подкрепата на Берлин за интеграцията на нашата страна в 
Европа и двустранните {плюшения.

Обединяването на всички страни от Югоизточна Европа и 
особено на балканските в един голям пазар според премиера 
Джинджич ще може да привлече вниманието 
пародии инвеститори. Като прецени, че за нас е интересно да се 
включим в германско-руските икономически отношения

месечие
на големите между-

пре-
миерът Джинджич подчерта, че политическата подкрепа от страна 
на Москва и Берлин може да ускори процеса на инвестиране у нас.

Председателят на сръбското правителство Зоран Джинджич 
посети и Висбаден, където премиерът на* Хесен Роналд Кох му 
връчи кораба-лаборатория ”Аргус” за изследване качеството на 
водите, който ще изследва екологическото състояние на Дунав и 
Сава. Стойността на подаръка е около 20 милиона евро и досега е 
най-голямата поединична донация за нашата страна.
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СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА СЪЮЗНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОБВИНЕНИЕТО СРЕЩУ 

НАТО
ДНЕС В БЕЛГРАД

ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 

ЗА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯКОМПРОМИС или 

ПАЗАРЛЪК Насроченото за сряда в Под- 'относно предложените 
горица заседание на Комисията туционни решения. мораториумът върху референ
та изработване на нова Коистн- Смятам, че на заседанието в дума, защото коалиционните й 
туция на общността на Сърбия и Белград окончателно ще уточ- партньори са поискали това да 
черна гора бе отсрочено по ис- пим предложението на Коисти- бъде датата на гласуването на 
кане на коалицията Заедно за туцията, което ще внесем в нар- новата Конституция. Йович по- 
промени , съобщи един от съп- ламеитите на Сърбия и Черна дкрепи предложението на СНП 
редседателитс на Комисията гора и в Съюзната скупщина, за такова уточняване и прецени, 
Драган Иовнч. посочи Йович и добави, че все че и черногорската част от Ко-

- Следващото заседание ще се още има разногласия относно мисията ще постигне консенсус, 
проведе в петък в Белград, каза начина за избиране на депутати По неговите думи много е ва- 
Иович и добави, че отсрочване е в Скупщината па Сърбия и Че- жно Конституцията да бъде гла- 
поискал членът на комисията от рна гора, йерархията на право- сувана и в съюзния парламент, 

НП Зоран Жижич, с аргумен- вите норми и промяната на Кон- защото Европа е категорична в 
та, че е необходимо време за въ- ституцията.
трешнопартийни консултации СНП е поискала отсрочване, туция да бъде гласувана в трите

за да се уточни решението отк- парламента.

I * Белград ИСК° включване в Партньорство за мир, но 
I оления"1* “ икономическите интереси и бъдещите пок-

консти- ога всъщност започва да тече

несъмнено ще предизвика нежелани коментари в главната квар- 
тира на НАТО в Брюксел и допълнително ще комплицира 
включването „а СР Югославия в процеса Партньорство за мир

Съюзното правителство взе такова решение, ръководейки се 
най-вероятно от икономическите интереси, понеже пред същия 
този международен съдебен орган от държавата Босна и Херце
говина е завела дело срещу СР Югославия, в което пашата страна 
се обвинява за агресия и геноцид в БиХ.

В Международния съд на 
внесла обвинителен акт 
бардирането

което

настояването си новата консти-

правдата в Хага СР Югославия е 
против страните от НАТО заради бом- 

на нашата страна през пролетта на 1999 година, 
направено без необходимите решения на Съвета за 

сигурност на ООН. Адвокатите на НАТО се отбраняват с това, че 
през този период Югославия не е била членка на ООН и че Меж.ду- 
народният съд на правдата в Хага не е компетентен да решава това.

Същите аргументи използва и югославската защита и в случая 
с обвинението на БиХ срещу СРЮ. Прецедентът в единия случай 
става основание за съденето в другия, сиреч, ако Съдът в Хага 
приеме босненското обвинение срещу СРЮ, ще трябва да приеме 
и нашето срещу НАТО.

Няма съмнение, че Белград е запознат с това, че едно от ус- 
включването на Югославия в процеса Партньорство за 

мир е именно оттеглането на обвинението против страните от 
НАТО. Това, че съюзното правителство продължава да поддържа 
обвинението означава, че Партньорството наистина е хубаво нещо, 
но пък 200 милиарда долара репарации са още по-сериозно нещо за 
тази страна и бъдещите и поколения.

ОТКАЗАНО ЗАСЕДАНИЕпонеже това е

(От 1 стр.) ходите на обществените служби, ючителния баланс за 2001 годн- 
Това беше направено, след отпускането на кредити, за дои- на, както и предложението по 

като бе прието предложението ациите в Бюджета и доходите, спешната процедура да се обсъ- 
на Демократическата партия на 
Сърбия да се оттеглят предло- жетии средства, 
женията за Бюджета за следва
щата и за Заключителния бала- сове депутатите приеха предло-

ползващите бюд- ди Законът за средствата и учас
тието на общините и градовете в 

След като с мнозинство гла- данък сгради и данък оборот. За 
отлагане четенето на Бюджета 

нса за 2001 година. Депутатите жението на Сръджан Петрович се изказа и шефът на радика- 
отДСС поискаха отлагане пате- (ДСС) да не се разисква по лите Воислав Шешел, а предло-

бюджета, докато не се допълнят жението па ДСС подкрепиха и 
отчетите с всички необходими депутатите от Нова Сърбия и

както казват в ДСС ” някои от 
тегли и предложението на Закл- дпутатите от ДЦ, докато депута

тите от Реформнстите във Вой- 
водипа и от Санджачката демок-

отстъпенн на

ловията за

зи точки, защото както посочи
ха, в законопредложението за 
Заключителния баланс за 2001 данни, министър Джелич от-
година липсват отчетите за при-

ИНТЕРВЮ НА СРЪБСКИЯ ПРЕМИЕР ЗА ДОЙЧЕ ВЕЛЕ ратнческа партия се въздържа
ха”.ДЖИНДЖИЧ ОТХВАРЛИ ОБВИНЕНИЯТА НА 

КРИЗИСНАТА ГРУПА
След оттеглянето на бюдже

тните закони, беше оттеглен и 
Законът за опазване на окол
ната среда. При такова положе
ние остана само още една точка: 
предложението за назначаване 
на председател и членове на От
бора за възстановяването на 
Сремски Карловци, но и то беше 
оттеглено от самия предложи- 
тел- председателя на Отбора за 
култура Иван Андрич.

Става дума за малки инциденти, каквито не рядко се случват, 
виненията на Международната кризисна група срещу функцион- Ясно е, че това не е официална политика, защото не е подкрепена 
ерите на Сърбия и СР Югославия, че са знаели за военното нито от една, пито от друга, пито от която и да било държава, 
сътрудничество на Югославската войска с Ирак и не са осуетили подчерта Джинджич. 
нарушаването на санкциите на ООН срещу Багдад.

В интервю за радио ”Дойче веле” в края на няколкодневната обединени от някакъв интерес, каквито има в престъпността, 
си визита в Германия премиерът Джинджич заяви, че не трябва 
да се очакват последици от тази афера.

Премиерът на Сърбия Зоран Джинджич отхвърли об-

Той добави още, че става дума за запазили се все още групи,

останки от стария режим, каквито има и в политиката, останки 
от старите идеологии..., което не може така лесно да изчезне.

УЧРЕДЕН Е НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ На заседанието бяха 
уточнени и сумите, които 
ще получаватза работата 
си в УС неговите членове, 
при условие за това да 
бъдат обезпечени 
допълнителни средства.

(От 1 стр.)
Подчертавайки благоприят

ните обстоятелства, че основа
тел на ” Братство” е Скупщина
та на Република Сърбия, дирек
торът Велимир Костов каза, че 
все още нямаме условия за нор
мална работа, 
проблем е окаяното състояние 
на сградата в която работим. 
Става дума за барака, построена 
преди почти 40 години, 
междувременно не е ремонтира
на. Нерешен е и въпросът за мя
стото, на което е нашата постро
йка. За да решим проблема, тря
бва най-напред да станем собст
веници на мястото, а след това 
да изготвим и проект за нова сг
рада, която да задоволява нара
стващите нужди на издателст
вото. Тя и по архитектурен стил 
трябва да прилича на

Тъй като средства за подобни 
инвестиции не са запланувани в 
бюджета на Републиката за сле
дващата година, необходимо с 
да потърсим донори и странична 
помощ.

Освен това, ние никога не сме 
имали служебен пътнически ав
томобил, без който в съвремен
ните условия е трудно да се вър
ши работа, като се знае отдале
чеността и големината на тери
торията, от която и за която пи
шем. Започнахме акция най-сет
не да получим такъв автомобил, 
най-вероятно чрез митницата, 

очакваме съдействие и 
от страна на Административна
та комисия към Съюзния парла-

щото заварих редица Законови 
н, каза Костов. 

Братство” като институ
ция има добри изгледи за работа 
и за развитие, защото освен от 
Републиканския бюджет, мо
жем да поискаме помощ и от съ
юзното министерство за малци
нствените и човешки права, кое
то често получава различни дон- 
лцин, за които и ние можем да 
кандидатстваме. Що се касае до 
помещенията за работа на ко- 
рснспондентскитс пунктове, то
зи въпрос трябва да се решава с 
помощта на общинските ръко
водства, каза Александра Хрис
това.

неправилност

Най-важният

която

за което

мент.
ПРАИСТОРИЧЕСКИ

КОМПЮТРИ"
рвеният кръст, но въпросът е 
как да получим и телефонен но
мер. След като бяха преселени 
от Културния център, новина- 
ри гс ни в Димитровград работят 
в частна къща.

Ограничаващ фактор е и лип
сата на специалист по право, т.е. 
секретар на Издателството, за-

и обещание чрез посолството в
Договорено беше за следва

щото заседание на УС което ще
Белград да получим няколко ко- 

Издателството ни се нуждае и мпютъра от България.
Голям проблем са и помеще- сс проведе до края на декември, 

да се изготвят финансови отче
ти за периода през който не е 
имало такъв съвет, както и про
ектопрограми за работа през 
следващата година.

БИТОВА БЪЛГАРСКА 
КЪЩА

ОТ технически уреди, защото ко
мпютрите ни, особено този за нията за работа на коренспод- 

—I на нентскитс ни пунктове в Боси- 
” праисто- ле град и Димитровград. Босиле- 

отказват или градското ръководство ни обе- 
което бяхме ща стая в Културния център, 

Имаме след преселването на ОО на Чс-

нодготовка 
, са почти 

и често

техническата
в която да има място не само 

за работещите, но и за библио- Цически»> -- 
тека е читалище, книжарница с ^ ^ „„ради
галерия и евентуална бъдеща д0 купим
печатница.

В. Богоевнов.

у
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ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ
ОТЗИВЪТ НА 

ИЗБИРАТЕЛИТЕ - 

КЛЮЧОВ ФАКТОР

И ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ 
СА ЧОВЕШКИ ПРАВАБОСИЛЕГРАД

Под тона мото неправителствената организация ” Глас-ьт 
различието” провежда анкета за положението на жените и 

техните прана.
В Димитровград акцията започна от участничките в семи

нара ”Жените могат това”, който се проведе преди десетина 
дни. Цялата акция се провежда в рамките на ” 16 ге дни иа 
човешките права” от 25 ноември до 10 декември 2002.

Мероприятието, което ще се проведе иа ДО декември в 
Димитровград в малката зала иа Центъра за култура, е подкре
пено от "Гласа иа различието”, "Женската мрежа”, а финан
сова и програмна подкрепа е оказала ” Народна помощ от
ШшШтя- '
и***'* ■' ' А.Т.

ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЩЕ 
ГЛАСУВАТ НА 34 

МЕСТА

на

Президентските избори н Сърбия иа 8 декември 
трябва да бъдат успешни, защото това е политически 
императив в сегашния момент. А за да бъдат успе
шни изборите, преди всичко е необходимо над 50 
процента от пълнолетните граждани в републиката 
да се озоват пред избирателните урни. Доколкото се 
изпълни това условие, тогава и няма да е толкова 
важно дали нашата република ще получи президент 
след гласуването в неделя. В случай че пито един от 
тримата кандидат-президенти (Воислав Кощуница, 
Борислав Пслсвнч и Воислав Шсшсл) не 
необходимото мнозинство гласове, ще се проведе ба
лотаж. Тогава вече изборите ще бъдат успешни, не
зависимо от отзива на избирателите, а президент ще 
стане кандидатз,т, който спечели повече гласове.

Изхождайки от факта, че отзивът на избирате
лите е ключовият фактор за успсшността на през- 
ндснсткнтс избори, мнозинството от политическите 
партии, както и многобройни сдружения, влиятелни 
групи и лица призоваха гражданите да гласуват ма
сово в неделя. В призивите си те подчертаха, че Сър
бия не трябва да се изложи пред света и най-сетне 
трябва да си избере президент. Още повече, че но 
този начин ще бъде стабилизирана една от най-важ
ните институции, която след това ще може да допри
нася за успокояването на политическата ситуация в 
републиката и за успешното реформиране на обще
ството.

В Босилсградска община приключиха под
готовките и са създадени всички технически
условия за успешно провеждане на президент
ските избори в неделя, оповестиха от общин
ското работно тяло на РИК.

От членове на това общинско тяло узна
ваме, че избирателните комисии са съставени 
навреме и пълнолетните граждани в община
та (в списъците са включени 9145 души) ще 
гласуват на 34 избирателни места. Гласуване
то ще продължи от 7 до 20 часа.

ЗАВЪРШЕНА Е РАБОТНАТА ВЕРСИЯ НА ЗАК
ОНА ЗА ИНФОРМИРАНЕТО

спечели

НЯМА ЗАТВОР ЗА 

НОВИНАРИТЕ?
В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

9783 ИЗБИРАТЕЛИ, 
17 ИЗБИРАТЕЛНИ 

ПУНКТА

*По този въпрос има разминаване между журналистите 
и юристите ^Проектозаконът за информирането ще бъде 
внесен в 
2003 година

Вицепремиерът Жарко Ко- 
рач, който отговаря за медиите 
в кабинета на Джинджич, тези като 
дни заяви, че сръбското прави- на две
телство е получило работна вер- тическа и юридическа, които из- 
сия на Закона за информиране- готвиха различни версии на про

ектозакона. ”Правителството 
ще обсъди съкратена версия, 
която е по-близо до новинарска
та”, отговори Корач.

Ключовотр разминаване ме
жду журналистите и юристите е 
по въпроса дали законът трябва 
да забранява разпространяване
то на вестници и информации в 
определени случаи или да не съ
държа такава забрана. Юристи
те смятат, че въпросната забра
на е необходима и че тя не е не
съвместима със свободното ин
формиране. ”Такова е и стано
вището на Европейския съд за 
правата на човека в Страсбург”, 
твърдят те. Новинарският тим 
пък предлага да се намали броят 
на делата, за които трябва да от
говарят журналистите, да им 
бъде гарантирано правото на 
новинарска тайна, за да могат да 
се занимават с журналистически 
разследвания, а в случаи, когато 

рушат "правилата на игра
та”, да не бъдат наказвани със 
затвор.

парламента най-вероятно до края на януари

цепремиера за коя версия на за
кона всъщност става дума, тъй 

работната група се разцепи 
"фракции” - журналис-

В Димитровградска община в избирател
ните списъци фигурират имената на 9783 ду
ши. В сравнение с провалилите се президент
ски избори през октомври т.г., броят на изби
рателите е по-малък с 46 души.

Що се отнася до избирателните пунктове, 
те си остават 17. Гражданите на Димитровград 
ще гласуват на четири места, а по един изби
рателен пункт ще има в Лукавица, Желюша, 
Белеш, Гоин дол, Градинс, Куса врана, Трън- 
ски Одоровци, Долна Невля, Поганово, Ви- 
сочки Одоровци, Смиловци, Пъртопопинци и 
Каменица.

Председателите на избирателните съвети, 
които се назначават от местното самоуправ- 

. - ление, ще получат по 1500 динара, до като ос- 
. таналите лица в постоянните и разширените 
- състави на избирателните съвети ще получат 

по 1300 динара.

то.
- Имам впечатлението, че та

зи версия на закона е приемли
ва. Във връзка с нея понастоя
щем се водят разговори в пра
вителството и след това тя ще 
бъде предоставена на надлежни
те министерства. Предложихме 
през следващата седмица да се 
проведе среща между парламен
тарните групи от ДОС и пред
ставители на работната група, 
която изготви най-новата вер
сия на закона, за да се чуе и мне-Б. Д.
нието на депутатите за този до
кумент, каза Корач.

Той прецени, че работната 
1Я на "закона за новннари-ЖЕЖКА ГОЛА ГЪРБИНА И 

ПРАЗНА МЕШИНА
верс!
те” ще бъде обсъдена на засе
дание на правителството след 
един месец. Според него прави
телството ще обсъди и проект 
на Закона за достъпа до обще
ствените информации, който ще 
бъде внесен в Скупщината на 
Сърбия в пакет със Закона за 
информирането най-късно до 
края на януари 2003 година.

Журналистите попитаха ви-

Онзи ден, след като изпихме по едно кафенце 
и след като прочетохме в големите вестници, че 
Царибродско и Босилеградско по общ доход са 
на долното стъпало в Сърбия, моят приятел 
Бай Онзи ме попита с иронична усмивка: "До
бре, даскале на даскалите, кажи ми сега как 
трябва да кажа: АЗ СЪМ БЕДЕН или ЛА САМ 
СИРОМАШАН или пък по нашенски - МЕНЕ 
МИ ЙЕ ГОЛА ГЪРБИНА И ПРАЗНА МЕ
ШИНА! Отвърнах му: "Както и да кажеш, все 
е едно: сиромашията ни е хванала здравата!” 
Третият от компанията добави: "Може да се 
мъдрува с дни на кой език положението е от
разено най-добре... Но кой ще каже как да се 
измъкнем от дъното на бедността и поне по 
бедностия да бъдем равноправни с другите бед
ни общини?”

Съгласихме се, че това е най-важната тема 
на годината (тази и следната) и че болният въп
рос не трябва да слиза от дневния ред на нашите 
общини, да не слиза от първата страница на 
нашия вестники че това трябва да бъде основна 
задача за лидерите и членовете на всичките па
ртии, на правителствените и неправителстве
ните сдружения, без оглед на това дали са сини 
или зелени, червени или оранжеви, едноцветни 
или многоцветни... Защото ” гладна мечка оро 
не играе”.

Келнерът, като ни изслуша, се налендзи и 
продума, че работата мам’ си джаса, щом като и 
нашият кореспондент на "Политика” (демек - 
Вене!) почнал да пише за това, ама пише лука
во, иЗнаоколо: в един брой за беднотията в Кюс
тендил, за хората, които оттам идват в Босиле
град да продават дребни стоки, а след това -

третия ден - написа нещо и за бедността в род
ния си град... Сега лек трябва да се търси, а не 
като босилеградския кмет да свиваме рамене и 
да казваме, че сме безсилни...

Разбрахме се: ако отделните наши коджаба- 
шии са безсилни, тогава е редно да търсят по
мощ, да събират около себе си способни хора, 
да изнамират професионалисти и бизнесмени 
от двете държави, пък и от по-далече: нашенци 
от Германия и Швеция, от Канада и Австра
лия... Да викнат без стеснение лесесле! Пома
гайте! Елате при нас! Епа! Ено, бре! Йесте! И 
самият Джинджич оная вечер рече, че не може 
сам да ходи от община до община и да оправя 
работата! Не е срамота, че сме бедни, срамота 
е, че сме равнодушни и все чакаме някой ръко
водител да реши нашия въпрос. Припомнете си 
оная наша поговорка: ” Потишливу жену въш- 
ке йеду!”

Срам ме е, искрено казано, че нашето мал-

на

ИНВАЛИДИТЕ ПАК БЯХА 
ЗАБРАВЕНИ

*На 3 декември светът отбеляза Международния ден на 
хората с увреждания. В Димитровград и Босилеград 
обаче инвалидите баха забравени и на този ден. Защо?

Според статистиката най-малко 8 - 10 
света са хора с увреждания. Повечето от тях са безработни и социално 
слаби, а с това и безпомощни. За съжаление, в общините Димитровград 
и Босилеград никой не разполага с точна статистика, въпреки поя
вилите се напоследък многобройни неправителствени организации, за
щото такава статистика и не е правена.

Опашки от инвалидни колички отбелязаха началото на необичайни 
карневали в почти всички градове в републиката. Повечето от тях бяха 
отделили часове, за да се доберат до местата на организираните в тяхна 
чест тържества. В отбелязването на Световния

процента от пасслеиието в

цинство, което има много образовани, умни, та
лантливи и трудолюбиви хора (доктори, про
фесори, агрономи, икономисти, директори и ин
женери, майстори и поети, писатели и худож
ници, артисти и спортисти, зидари, овчари, ово
щари, градинари, рудокопачи и козари...) да не 
може да намери изход от това дъно на бедно
тията! А при това сме в сандвича на двете ни

„ „ ден на инвалидите в
Ниш се включи и Градската скупщина, която напоследък посвети мно
го внимание на проекта "Ниш без бариери”.

Поради финансови причини безразличие от страна на 
иите органи и организации, инвалидите в Босилеградско и Димитров
градско останаха забравени и на този ден!?

Световната организация провъзгласи 2003 година за година на ин
валидите. Оставаме с надеждата, че местното самоуправление и в на
шите общини, заедно със сдруженията

илиродини: едната - духовна, а другата - реална! И 
двете трябва да се чувстват поне мъничко 
новни за нашето тежко положение. Защото то 
не от вчера!

съответ-
ви-

МаринМладенов на инвалидите, ще потърси 
институционално решение за проблемите на хората с увреждания.на

Д. Христова
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НАКЪДЕ ВЪРВИ БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО?

НОВИНИ ОТ МИТНИЦАТА

НЯКОИ СЕ СЪВЗЕМАТ, 

ДРУГИ СЕ БОЯТ ОТ 

КАТИНАРА
"МОБИЛНА"

ВЕНТИЛАЦИЯ
* I ст^опредък^очавн^преоатало не “а —вната си дейно-

I може да се откачи от ЮМКО. . 3аНИМава селско стопанство, КОБОС не

1 Митничарите от ГКПП ” Градина” край Димитровград на 18 ноем
ври т.г. отоелязаха още един успех в борбата с нелегалния траф 
стоки през границата. В колата на Ненад Манчич от Пирот (” Рено 19” 
с регистрационен номер 162—82-Р1) митничарят, който е прегледал ко
лата, е намерил не един или два, а цели 206 мобифона ” Самсунг Р-600”. 
Те са били умело скрити във

ик на

Почти всички 
градска община са 
като в някои от тях

стопански фирми в Босиле- общината, 
в тежко положение. До- сет години.

пГ„ няколко тод,к„Гг^г=га в КОБОС’ 
трахуватот катинара , в други се търсят година работеше в състава нт ЮМКО

приватизирани, но докато работниците 
кои от тях чакат приватизацията както ” 
пия хляба”,

беше запланувано преди дс-както вентилационните тръби на колата. Н.о 
пито това, пито пък нормалното на пръв поглед поведение на соб
ственика на колата не са успели да заблудят митничаря.Стойността на 
заловените мобифони е около два милиона динара.

Срещу нарушителя е заведено дело за престъпление и той ще трябва 
да обясни пред съдията защо са му били нужни толкова мобилни теле
фони.

на юли тази

кон-
стачка поради

неизплатени заплати и неизпълнени обеща- 
глад- пия за реорганизиране на компанията, 

колегите им от другите фирми оло 400 души бяха уволнени под претекст, че
инесиЛноТса,",СДПОЛаГа Г°ЛЯМа неи“ст « стачкували незаконно. След това Управи- и несигурност. телният съвет

в ня- * От началото на годината до края на ноември през т. нар. ” товарен 
терминал на ” Градина” са минали и са прегледани почти 100 хиляди 
камиона. От тях 75 000 са ТИР—ове, които са проверени 
с правилата на ТИР - конвенцията. Както ни осведоми управителят на 
Димитровградската митница г—н Иван Денчев, броят на минаващите в 
двете посоки камиони се увеличава ежемесечно, което потвърждават и 
отделните сведения. Така например на 21 ноември т.г. е направено 
преброяване, според което през този ден от страната са излезли 274 
ТИР-а, а са влезли 212. При първите 268 са били чуждестранни, а при 
вторите 208, или 98% са чуждестранни.

Подобно преброяване е извършено и на 21 август и тогава данните 
са показвали следното: от страната са излезли 199, а са влезли 186 
камиона. Очевидно е средното увеличение от около 80 камиона. 
Митничарите са установили, че всеки камион в товарния терминал е 
имал престой средно около 15-20 минути. Както изтъква Денчев, 
задържането в сравнение с предишните месеци е удължено, но за това 
не е виновна митницата, а в повечето случаи останалите служби - като 
спеднцията, полицията, която издава визи, инспекциите, които също 
контролират товарите и др.

но ок-
в съответствие

на ЮМКО закри фабрикбта 
като свой профитен център, така 

• около 480 души останаха без работа.МАЛКО ФИРМИ БЕЗ 
СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ

че всичките

Предприятията и организациите в 
Босилеградска община сега имат около 
1400 работници. За някои от тях, 
каквито са например работниците на 
КОБОС, още няма работа. 
Същевременно в списъците на службата 
на Трудовата борса фигурират имената 
на около 620 души,сред които 22 са с 
виеше, а 35 с полувисше образование. 
Частните фирми в момента едва ли 
могат да помогнат, понеже в повечето 
от тях работят по двама-трима души.

Заплатите в стопанските фирми са 
ниски. Средната заплата, както преди 
месец беше посочено по време на 
разговорите със Смилянич, възлиза на 
около 4 хиляди динара.

От по-миналата година започна да се подо
брява положението в строителното предприя
тие ”Изградня”. Строителите вече дишат по- 
свободно, тъй като започнаха доизграждането 
и ремонтирането на гимназията, което поради 
нередовното подсигуряване на пари от прос
ветното министерство още не е завършено. В 
момента се рсмонтщ>а и част от сградата на 
основното училище в Босилеград. Част от 
строителния екип на фирмата е ангажиран от 
американската организация ЦХФ.

Тази неправителствена А.Т.организация даде 
работа и на комуналното предприятие ”Ус
луга”, което досега прочистваше и прокар
ваше пътища в Горна Лисина. Това предпрня- ИЗНАСЯНЕ 

НА ПАРИ И 

ЧУЖДА 

ВАЛУТА

МИТНИЧЕСКИ 
СПРАВОЧНИК 
ЗА ПЪТНИЦИ

^ГОСЛАВиХ,тие и досега нямаше сериозни затруднения в 
дейността си. Истината е обаче, че няма пари 
за по-добро поддържане на чистотата в града 
и преди всичко за набавка на специално воз-

Общинското ръководство поде инициатива 
фабриката да се свърже с други фирми и 
работниците да продължат да работят. Пред- Щ/Г' 
ставители на френската фирма ” Носталгия” 5 
бяха няколко пъти в КОБОС, като изразиха 
готовността си да ”задвижат машините”. 
Работниците, почти всички от които са ак
ционери, решиха да започнат да работят и без 
съгласието на ЮМКО, който поискал от

I (7)
ило за сметта. 

Относително добре работи и хлебопекар- 
ското предприятие ”Прогрес”, което е пред т
приватизация.

НАЙ-ТЕЖКО Е В КОБОС НАШИ ГРАЖДАНИ НА ВРЕМЕННА РАБОТА В 
ЧУЖБИНАПродължава да е тежко положението в фраНцу3ихе да му плащат наем 15 хиляди евро 

Напредък , което още преди няколко го- на месец> ” Носталгия” не се съгласила и реши 
дини почти спря да работи. Около две години да започне работа с довчерашните конфек- 
раоотницнте не получават заплати, но от- цИонерИ на КОБОС. Според договора това 
никъде не идва помощ. Преди няколко месеца трябваше да станс преди месец, след това на 1 
министърът за селско стопанство на Сърбия

*Могат да изнесат до 2000 евро или динари или пътнически чекове 
до тази сума;

* Внасянето на чужда валута е неограничено;
:|! Кредитни карти могат да се внасят и изнасят без ограничение;
* Могат да се изнесат и внесат до 120 000 динара и то в банкноти от 

по 1000 динара или по-дребнн банкноти;
* Пари и чужда валута за образование, лечение, служебна команди

ровка, преселване в чужбина, издържане на семейството в чужбина, 
наследени валутни средства, физическите лица могат да пренасят 
през границата само посредством упълномощени банки.

декември, а сега се посочва датата 15 дскем- 
каза, че ще се положат усилия да се ври> нс е известно дали ще бъде спазен и този 
възстанови овцефермата в Радичевци, която срок. Въпросът е още по-дсликатен като се 
беше закрита преди три години. От това не 
стана нищо, а преди месец председателят на лителеп баланс между КОБОС и компанията. 
Съюза на самостоятелните синдикати 
Миленко Смилянич иронично заяви в Босиле
град, че ” голяма мъдрост им е трябвала на 
хората в предприятието да закрият фермата’ , 
когато в общината има чудесни условия за

има предвид, че все още не е изготвен разде-

ЕЛЕКТРОНИЦИТЕ ЩЕ СЕ 
ЗАНИМАВАТ СЪС СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За неспазване на горепосочените условия динарите, чуждата 

валута и ценни книжа се изземат временно от физическите лица, като 
им се издават удостоверения - протоколи, а но-нататъшната проце
дурата се поема от компетентния за топа орган - Съюзния валутен 
инспекторат.

Ако едновременно се внасят валута, динари и пътнически чекове, 
общата сума не може да надвишава 2000 евро или равностойност на 
друга валута. В тази сума (2000 евро) не се включват сумите, посочени 
в декларациите за внасяне на чужда валута.

развитието на животновъдство.
Бдва ли някога обстановката е била по- 

тежка в
Със съдействието на общинското ръковод- 

” Автотранспорт”. Предприятието не ство работниците в ”Бор” прекратиха аго-
че е потънало в дългове и не само че цията си, като дадоха фирмата под наем насамо

работниците получават ниски заплати, но все ”Коцич корпорация . Собственикът на кор- 
-ссриозно се налага въпросът как да се порацията Драган Коцич на месец ще плаща 

възобнови автопаркът, понеже автобусите са наем 200 хиляди динара, а както самият той у 
стари - по на 18 години. Фирмата няма пари за заЯви пред работниците, заплатите ще се дви- 
това, а не пристигна и очакваната държавна жатдо 15 хиляди динара. Според одобрението 
помощ. Освен един автобус, който беше дарен „а Агенцията за приватизация, което беше

общината от ДСС, а тя го предостави на „собходимо поради това, че фирмата е плаии- 
предприятието, други донации нямаше. рана за приватизиране чрез аукция, наемните

Не е по-различно и в ” Кварц”, където няма отношения ще продължат докато не се обяви
” петима публичен тръг за продажбата му.

В босилсградския цех на

но

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПЪТНИЦИ
Ако се внасят или изнасят растения, растителни продукти, ^ 

животни, продукти или суровини с животински нонзход, е необходимо 
съответно удостоверение от страната, от която се изнасят и в която 
се внасят. В зависимост от вида на стоката е необходимо санитарно, 
ветеринарно или фитопатологичсско удостоверение.

Бележка шуюдакцията:
Опитахме се, уважаеми читатели, да ви представим най-осношште 

информации за възможностите и условията за внасяне и изнасяне на 
предмети и пари п страната и от нея. По-подробни информации във 
връзка с митницата можете да по търсите на уебсайта: \у\у>У,Гсг».уи. Там 
има и рубрика ” Въпроси и отговори” с около сто конкретни въпроса 
във връзка с внася пето и изнасяното на вещи и пари.

Редакцията на в " Братство“ изказва благодарност на управителя

на

работа за всички работници, така че 
работят за 25”. Тази фирма още не може да се

екелоатиране на минерали и руди в тронна индустрия,
десет работници, узнаваме,
” Съставни части” в момента води преговори 
с бизнесмен от Холандия за продажбата на 
обекта. Той щял да приспособи обекта за 

на хранителни стоки. Доколк-

нишката Елск-
в който са останали самозанимава с че фабриката им

Три фирми от Босилеград са включени в
списъка иа републиканската Агенцията
за приватизиране: "Бор”, "Прогрес и 
"Изградил". Работниците в "Бор' сами 
взеха решение за приватизиране/ 
докато хлебарите и строителите бяха

списъка по предложение иа

производство 
ОТО всичко върви според плановете, някои от 

общината ще имат сигурен пазар за >' .хората в
картофи и други култури, докато други - пазар 
за горски плодове.

включени в 
Агенцията. Те предоставиха 
необходимите документи, 
проведе публичният тръг, 
известно.

но кога ще се 
все още не е В. Божилов Рш

\
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ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ПЛАН "МЪТИ" 

ВОДАТА В РЪЖАНА
БОСИЛЕГРАД

ХОЛАНДСКА 

ФИРМА КУПУВА 

ЦЕХА НА ЕИ
^ (От 1 стр.)

Когато става дума за оползотворяването на 
водите, някои казват, че общината не ги дава, че 
е затворена за инвестиции, че не иска да привлече 
фирми и капитали. Става въпрос преди всичко за 
питейната вода в местността Плавило в Горна 
Ръжана н за извора Шопур в местността на Долна 
Любата, от които се интересуват „Феррум” от 
Нови Сад и „Източна канцелария” от Белград. 
Миналата година босилсградското предприятие 
„Напредък” продаде на тези фирми имотите, в 
конто се намират изворите. Тогава това предиз
вика различни коментари. Някои от членовете на 
тогавашния Общински съвет настояваха водите 
да се дадат, други бяха против.

Потърсихме отговор на въпроса какво е ста
новището във връзка с този проблем на сегаш
ната общинска власт в общинското управление, 
чннто представители казват, че

тези извори се влива в Лисинското езеро, което 
Босилеград планира да използва за да реши про
блема с водоснабдяването си, подчертава той.

иолз-Друг е въпросът, пояснява инспсктор'ьт, за 
нането на водата от изворите Шопур и Бързаци в 
Долна Любата. Те могат да се експлоатират при 
условие, че се спазват законопреднисаиията, спо
ред конто от цялото количсство вода могат да се 
вземат само 30 на сто, като на общината се плаща 
част от печалбата.

Общинският инспектор подчертава и това, че 
компетентните държавни органи не могат да из- 
дадат необходимите документи за ползването на 
водите в Горна Ръжана, докато депутатите в Ску
пщината на Сърбия не разискват но този въпрос. 
Всъщност, казва топ, налага се

I Вместо електроника - екологично чиста храна

компоненти в Бо-Цсх г.т зя производство на електронни 
силсград, който работи в състава на Електронната индустрия 
от Ниш ще бъде продаден на холандска фирма, която ще 
открие на негово място фабрика за производство иа еколо
гично чиста храна.

Това стана ясно на срещата, състояла се в края иа миналата 
ОС в Босилеград Владимир 

Електонната индустрия от Ниш
седмица, между председателя на 
Захариев, представителите на 
и потенциалния холандски партньор.

По думите на Захариев, на срещата била обсъдена рамк- 
цена на цеха, тъй като членовете на Управителния съ- 
ЕИ в Ниш отдавна са взели решение обектите на Елек

тронната индустрия да не се дават под наем, а да бъдат про
дадени. За босилсградския цех, чиято площ е 1536 м и двора 
на цеха на срещата между представителите на ЕИ и евентуал
ния купувач е била договорена начална цена 180 хиляди евро, 
а окоичателаита сума и другите детайли около покупко- 
продажбата ще бъдат уточнени тази седмица.

Според Захариев досегашният босиелградски цех 
че да се занимава с производство на съставни електронни 
части и ще бъде закрит, а в новооткритата фабрика ще се 
произвежда екологично чиста храна, за което Босилеградска 
община има огромен потенциал с непокътнатата си природа.

В новооткритата фабрика, каза още Захариев, ще има и 
повече нови работни места, с което ще се даде шанс на младите 
от нашия край да се установят тук и да не напускат родното си 
място. Това е и основната цел, която си е поставило сегашното

ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ПЛАН НА 

ОБЩИНАТА

оката
вст на

ОБЩИНАТА Е ОТВОРЕНА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ Тъй като републиканският парламент е компе

тентен за приемането па тоя документ, той трябва 
да гласува и необходимите изменения и допълнения 
в него. По въпроса трябва да се изкажат и отбор- 
ннцнтс на ОС.

- Трудно е да се отговори какво ще стане, понеже 
не става дума само за това, че е запланувано Босиле
град да се снабдява с питейна вода от Лисинското 
езеро. Трябва да се има предвид и фактът, че псички 
води от тоЗи басейн се вливат в Лисинското езеро, 
което е в състава на Власпнскитс водоцентрали, т.е. 
па „Гердаи”. Пие например можем да се съгласим, по 
нищо няма да стане, ако Клектростонапството на 
Сърбия откаже - допълва Анастасов.

Много други въпроси изискват отговори, но ос
новният е каква икономическа полза ще има общи
ната.

но при условие, че всичко се извърши но канален 
ред и не се засегнат нейните интереси.

Понеже анализите са показали, че в Горна Ръ
жана н Долна Любата има първокачсствсна пи
тейна вода, посочените фирми предприели реди
ца начинания за изграждането на фабрика. Но за 
да съберат всички документи, е необходимо да 
имат и мнението на общината. Преди няколко 
месеца членовете на Изпълнителния отбор иа 
ОС рошиха, че общинският инспектор трябва да 
проучи този въпрос. При условие, че съществу
ват законни условия за ползването на водата, оп
ределен процент от печалбата трябва да остава за 
общината, подчертаха тогава членовете на об
щинското ръководство.

Васил Анастасов, самостоятелен сътрудник за 
селското и водното стопанство към ОС, казва, че 
не става дума за това дали общината дава или не 
водите, а за законопредписанията и за спазването 
на нейните интереси.

- Териториалният план на общината, изготвен 
през 1993 година, не предвижда строеж на обекти 
в горноръжанската местност Плавило, където 
има няколко извора. Още повече, че водата от

няма ве-

общинско ръководство - да се съживи стопанството и да се 
стимулира развитието на нашата община. Захариев допълни, 
че общинското ръководство в Босиелград има голяма под
крепа от централата на ДСС, а преди всичко от самия лидер 
на партията Воислав Кощуница, които подробно са запознати 
с обстановката в нашата община и са инициатори за раздви- 
жаването на босилеградското стопанство, което потвърждава 
и поредният проект. А конкретните резултати ще покажат 
ангажираността както на самите нас, тук в общинското ръко
водство, така и на самата ДСС и нейните заслуги в това от
ношение - каза Захариев.

Председателят па ОС Владимир Захариев, конто 
преди година заяви пред журналисти, че „след три 
години общината ще станс малък Кувейт” и сега 
отстоява становището си. Той подчертава, че не само 
тези, а и всички други води, както и всички други 
природни потенциали могат да се оползатворят, по 
само при условие, че общината печели нещо от това. 
Това предполага в евентуалните фабрики за бутили
ране на вода да работят местни жители и част от 
печалбата да остава за общината - пояснява той.

В.Б. К. Велинова

СЪС СРЕДСТВАТА ОТ МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

ОЩЕ ДВЕ УЛИЦИ СА АСФАЛТИРАНИ
* Третата чака да бъдат решени имуществените въпроси

Тези дни завърши асфалтирането на две улици 
в Димитровград - ” Толстоева” и ” Черногорска”,

рличич, това сътрудничество никога не е било 
прекъсвано, независимо от това коя политическа 
партия е била на власт. Той обиколи споменатите 
улици, докато се извършваше асфалтирането.

В Местната общност изтъкват, че има възмож
ност да се асфалтира поне още една уличка (до 
болницата), но нерешените имуществени спорове 
не позволяват това. И недостатъчното ангажи
ране на съответните служби също спира ра
ботите.

конто бяха включени в програмата на Местната 
общност за 2002 г. Улиците заемат около 2000 м2 
а за асфалтирането са изразходвани 1,6 милиона 
динара от местното самооблагане. Инфраструк
турата на тези улици е предварително завършена 
(водопровод, канализация...).

Работите проведе ” Нискоградня” от Пирот, с 
която Местната общност на Димитровград 
извънредно добро сътрудничество. Както изтък
на директорът на ” Нискоградня” Радоица Ка

йма
А.Т.

ИВАН ЛЮБЕНОВ, ЧЛЕН НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД
пЩ

ЩЕ ВЪЗСТАНОВИМ 50 КИЛОМЕТРА ПЪТИЩА
Любенов, член на ИО на ОС в Димитровград, отговарящ за селските проблеми.

1Ш

"
-

»■ то и затова моята оценка е така
ва”, добавя той.

Според неговите думи през сле
дващите няколко години община
та ни няма да има достатъчно сре
дства, които да влага в с&лата и в 
селскостопанската дейност и, ако 
ис получим финансова подкрепа 
от държавата или пък от донори
те, малкото младежи в селата едва 
ли ще остане там.

През тази година от общинска-

не е можело да бъдат отделени. 
Всички пие, членовете на ИО, 
ем, че това са минимални средства. 
Ако се създадат условия, ИО ще 
определи развитието на селата в 
общината ни като приоритетна за
дача”.

Според думите на Любенов, 
през тази година общинското пра
вителство е предпочело да влага 
предимно във възстановяването 
на пътищата до селата и в самите 
тях. До края на тази година в об
щината би трябвало да бъдат въз
становени около 50 километра ма- 
кадамски пътища. В момента се 
ремонтират пътищата в Забър-

дисто и това е възложено на 
митровградския 
Някои ремонтни дейности по въз-

лошата регулация на канализаци
ята, която, според Любенов, зас
трашава здравето на селяните. За
това той ще настоява съответните

дн-
” Комуналац”.зна-Vш "

стаиовявансто на пътищата в об
щината ни комуналното предприя
тие е преотстъпило на пиротската 
"Нискоградня”, понеже това е 
фирма, специализирана за такива 
работи.

В качеството си на член на ИО, 
занимаващ се със селските проб
леми, Любенов отправи апел чрез 
вестника ни към частната млекар- 
ница ” Стара планина” във Височ- 
ки Одоровци да реши въпроса

1 инспекции да посетят млекарпи- 
цата.

От "министъра” 
лучихме и информацията, че мест
ното самоуправление ще иска съ
дебна отговорност от всички жи
вотновъди в общината, които по- 
рано са получавали общински сто
ков кредит, но не са го върнали.

за селата по- •

” Вече няколко години 
мавам със селските въпроси, поз
навам проблемите във всяко едно 
димитровградско село, зная въз
растовата структура на населсние-

се запи та хазна за селата са отделени един 
милион динара. Попитахме Любе

нов дали това е достатъчно.
”Не, разбира се, че не е доста

тъчно, но повече средства просто
със

замърсяването на жизнената сре
да в това село. Проблемът е в

Б. Д.



6 декември 2002 г. КУЛТУРА "5? ПРОСВЕТА<> ШтШ о
БОСИЛЕГРАД

СГРАДАТА НА ГИМНАЗИЯТА ЩЕ БЪДЕ 

РЕМОНТИРАНА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
- Съществува реална

НА РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА 
ПОЕТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО В ПИРОТ

УСПЕШНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
УЧЕНИЦИ

възмо
жност учениците от босилеград- 
ската гимназия във второто по
лугодие да продължат образо
ванието си в ремонтираната

Неправителствената организация "ЦЕНЕПИК” от Пирот, ор-
ганизира фестивал на ----
основните училища в Пиротски окръг.

На фестивала членовете на секцията на поетите към Основното 
училище и поетичният кръжок към Народната библиотека в 
Димитровград се представиха на 29 ноември със свои творби 
залата на синдикалния дом в Пирот. По специално подготвен за 
целта сценарий от Елизабета Георгиева, учениците от 
Димитровград спечелиха възхищението 
присъди две първи награди - на Емануела Гогова и Ивалина 
Бранкова, две втори награди — на Таня Станоева и Леа Панова и 
две трети награди — на Ана Антова и Милана Виденова. Тези 
награди представляват всъщност картбланш за по-нататъшно 
участие в конкурса, чий то етап тепърва ще бъде насрочено.

Да припомним, че и миналата година на същото съревнование 
от паричните награди, възлизащи на 6 хиляди динара, учениците от 
Димитровград взеха половината- три хиляди динара.

училищна сграда.
Това заяви Митко Рангелов, 

директор на строителното 
дрпиятие ” Изградня”, 
ангажирано с ремонта в учили
щето. Според него ремонтните 
работи в гимназиалната

& поетичното творчество на учениците от$ IШ&гпре- 
което е

1 В

сграда
са почти завършени. Тези дни 
тряова да се довърши въвежда
нето на

И
на тричленното жури,

парното отопление, а до 
края на месеца ще бъде довър
шен целият ремонт. За неговото
довършаване са нужни 10 700 
000 динара, които по думите на 
Рангелов са вече

п
осигурени чрез

различни донации.
Сградата на босил е градската 

гимназия е в ремонт вече около 
три години, каза още Рангелов и 
добави, че забавянето 
роителните работи се дължи 
предимно на липсата на средст

ва, които е трябвало да осигури силеград.
Министерството 
и спорта.

” Изградня” е ангажирана
реконструкцията на часг от пок- 19 декември поради това, 
рива и всичките санитарни въз
ли в основното училище в Бо- учат и боснлеградскнте

знетн, а учебните занятия се 
провеждат от сутрин до вечер, с 
което работниците трябва да се 
съобразяват. За реконструкци
ята на покрива и санитарните 
възли в основното училище 
швейцарската дирекция за раз
витие и сътрудничество е оси
гурила 4 милиона динара.

На тези два обекта са анга
жирани всичките 50 работници 
във фирмата, а за да бъде до
вършен ремонтът на гимназия
та до края на годината предпри
ятието работи без почивен ден.

К. Велинова

Предварителният 
на просветата срок за завършването на тези 

ремонтни работи е бил до края* 
и с на ноември, но е продължен до

А.Т.

БОСИЛЕГРАДна ст- че в
сградата на основното училище 

гимна- ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА 
БОРБАТА СРЕЩУ 

СПИНА
По думите на Митко Рангелов, работниците в 
Изградня" са взели решение до края на този месец 

да бъде изпратен иск в Агенцията за приватизация 
за приватизиране на строителното обществено 
предприятие в Босилеград.

Според Рангелов, преди около две години 
белградското предприятие "Хидротехника" е 
оценило капитала на строителната фирма на 175 
хиляди долара, но при сегашните условия това 
изчисление на капитала е невалидно. Капиталът на 
"Изградня" ще се изчислява въз основа на' 
счетоводната стойност, с която ще се определи 
началната цена за наддаване.

И в Босилеград бе отбелязан 1 декември - международният 
Ден на борбата срещу СПИН. От общинската организация на 
Червения кръст съобщиха, че тази година отбелязването на 
този ден преминава под лозунга ” Живей и остави и другите да 
живеят - и ти, и аз имаме право на живот”.

По съвместна инициатива на Червения кръст и босилеград- 
ския Здравей дом през цялата седмица в босилеградската гим
назия и в основното училище двамата лекари Драганка 
Стоилкова и Васил Захариев изнасят лекции за същността на 
СПИН-а и начините ни за борба срещу него. Отделно от тях 
професионалната консултантска служба, включваща педагог, 
психолог и социолог, проведоха самостятелно в основното 
училище подобни лекции. Такива бяха изнесени и в централ
ното основно училище, както и в подведомствените училища в 
селата Горна и Долна Любата, Лисина и Бистър. По думите на 
психоложката на основното училище Евгения Жижова, тези 
лекции имат едукативен и познавателен характер, а основната 
им цел е ” учениците да бъдат запознати с това, какво е това 
Н1У, какво представлява СПИН-ът, как се пренася, по какъв 
начин действа върху човешкия организъм, как да се защитим 
от болестта и кво трябва да е социалното ни поведение спрямо 
лицата, конто са заразени със СПИН”. Между другото, 
Жижова добави, че в централната градска библиотека, както 
и в училищата няма ннто една книга с такава тематика, така че 
заинтересуваните ученици няма откъде да прочетат нещо 
повече по тази тема. ” Липсата на такава литература в биб
лиотеките е проблем, който трябва да се реши в най-скоро 
време”, добави още Жижова.

БОСИЛЕГРАД

ГИМНАЗИСТИТЕ ОТЧИТАТ ДОБЪР УСПЕХ
Успехът и поведението на босилеградските гим

назисти през първото тримесечие са подобрени в 
сравнение със същия перод на миналата година.

Най-добър резултат са отчели учениците от \г ството на просветата и спорта в Сърбия ”Играй за 
клас, а най-слаб четвертокласницитс, заяви училищ- живота - без алкохол”. Заключено бе да се проведе 
пият педагог Стоян Анастасов. От над 220 ученика съвещание с представители на местното самоупра

вление и на тукашния отдел на Министерството па 
вътрешните работи, за да се повиши контролът на 

които не спазват

щния съвет.
По предложение на представители на родителите 

Училищният съвет подкрепи акцията на Министср-

152 са с по една или две слаби бележки, а 28 - с но пет
или повече единици.

На проведените неотдавна събрания на класните кафенетата и другите заведения, 
съвети беше преценено, че поведението на учени- предписанията за работното време и за сервирането 
цитс е на задоволително ниво, което се потвърждава на алкохол на малолетни лица под 16-годишна вьз- 

намаленне на отсъствията. Тази раст.и от драстичното 
оценка беше потвърдена и на заседанието на Учили- (1.Рангелов К. Велинова

"ПУСНИ 
ПРАСЕФЕСТИВАЛ ПО 

ПИРОТСКИ ” Пусии прасе 
одър, то се качи на одър , 
така казва народната по
говорка обикновено за 
немирните малки деца. 
Същото може да се каже

които”ЦЕНЕ- заслужават децата, и преподавателите,
жалили труда си, за да сс подготвят. Ако

Неправителствената организация 
ПИК” от Пирот организира миналата година 

поетичното творчество на
не са
организаторите са сс наели да организират 
съревнование, и при това да го нарекат ” фестн- 
вал”, то сигурно е трябвало да се постараят да 
има и публика. Може би наистина са се скарали, 
но това не засяга участниците. Учениците от 
основното училище в Димитровград и техните 
преподаватели, възприеха случилото сс като 
своеобразно отмъщение за миналогодишния 

”Защо”? - питат се те. Питат сс също

съревнование на 
ученици от основните училища в Пиротски ок
ръг. Това направи и тази година. И го нарече 
фестивал! п

В рамките на този ” фестивал на 29 ми- 
представиха и дймитровград- 

в залата на

и за този котарак от неиз
вестна порода, наречен 
Йсрко (защото стопани
нът му го намерил на Йс- 
рсмия), който, освен че сс 
заглежда в телевизора, 
обича и да сс качва върху 
него и оттам да привлича 
вниманието на стопанина 
и гостите му. Когато го 
намерили той бил толк
ова дребен, че сс нало
жило да го хранят с кап- 
комер, и така станал най- 
глезеното същество в къ
щата.

налия месец се
ученици. На представянето 

синдикалния дом (неподходяща за такива пачи-
напия) присъства тричленно жури в състав: У™**^ има смисъл да участват в такива 
Родлюб Йованович, Йован Р „ссвдофсстивали в празни зали. Защото всяка
Пейчич, двама преподаватели от Д Ф Р изявя ако не е видяна от публиката, все едно е
и... никой друг! Зрители, поетите , с.ьщсствуВала. Участниците от Димитровград

езиковеди. И ду Д питат организаторите: Така ли беше когато се
представяха и учениците от пиротските учи
лища?

ските

преподаватели 
Казват, че в Пирот нещо са се скарали помежду 
си. Това си е техен проблем, ио да подготвиш 
богата програма, да я репетираш усилено и да 
я доведеш почти до съвършенство, а след това

зала! Това не
А.Т.

А.Т.
да се представиш пред празна
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ИЗЛОЖБА ОТ ФОТОГРАФИИ В 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ПЕЙЗАЖИ, ХОРА, 

ПРЕДМЕТИ, 

КРАСОТА
Градската галерия в Димитровград бе открита 

изложба от фотографии на Раша Милойевич от Зайчар.
” Въоръжен” със свръхмодерните си фотоапарати и огромни знания 

област, Раша Милойевич е снимал пейзажи в Стара планина 
по време на всичките годишни времена, хора, които живеят в старо-

които те са си служили и

Миналия петък в

и от тази

планинските села, и предметите, с 
продължават да си служат.

Изложбата откри журналистката Зорица Милева, която, както и 
посетителите, просто бе възхитена от фотографиите.

Раша Милойевич е професионален фотограф, един от най-реиоми- 
ранитс в страната ни. Получавал е многобройни признания на конкурси 
за фотография. Участвал е дори и в художествени пленери. „

”Тук просто няма фотография, която да не ми харесва! , беше 
коментарът на един от посетителите на изложбата.

Експозицията ще бъде открита още няколко дни. Онези, които не я
посетят сигурно ще съжаляват. Б. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

ПРОМОЦИЯ НА МОНОГРАФИЯТА ЗА СЕЛО РАДЕЙНА
занимават с такава изследователска ра
бота и както изтъкна той, да "регистри- 

която неу-

Мнпалата седмица в димитровградс- дич говори за голямото значение на се- рич сподели: 
кия Център за култура бе представена лата в миналото, като подчерта, че за ” Авторът е вложил огромен труд да
монографията за село Радейна, автор на съжаление днес на тях не се посвещава събере този обемист и твърде значите- рат собствената си история, 
която е Любомир Миланов, по потекло дължимото внимание. лен материал. Книгата му има иедоста- сетно отива към заорава . ^
от това село. ” По инициатива на академик Радомир тъци, заради неопитността на автора. Но Видимо развълнуван, авторът Люоо-

В присъствието на много посетители, Лукич преди 10-ина години към Сръб- това не накърнява сериозно нейната сто- мир Миланов благодари на всички, които 
главно хора с потекла от Радейна, за кни- ската Академия на науките и изкуствата йност”. са допринесли за публикуването на кни
гата говориха академик Станоя Манднч, (САНУ) е сформиран Отбор за изуча- Професор Любомир Голубович от гата му. По неговите думи, той е раоотил 
д-р Йован Чичич, Петър Голубович и ванс на селата, който започна да издава Димитровград каза, че всеки човек е дъл- върху монографията 5 години 
Любомир Голубович. поредицата "Хроника на селата”. Една жен да се завръща в родния си край и ветил на внуците си Никола и Янко.

Промоцията започна с прожекция на от публикуваните досега 144 книги, е и според възможностите си да допринася, 
телевизионен репортаж за с. Радейна от монографията "Радейна”, изтъкна д—р за неговото развитие. За монографията САНУ академик Станоя Мандич подари 
продукцията на РТВ "Цариброд”.

Д-р Станоя Мандич предаде поздрав
ления от академик д-р Петър Маркович, нна книги, публикувани в поредицата инаги в нашата колективна памет.
конто написа рецензията на монографи- ”Хроника на селата”, са били посветени Професор Петър Голубович пък оце- за село Радейна. 
ята, но не можа да дойде на представя- на селата в Горно Понишавие и Лужни- ни, че книгата на Миланов трябва да сти- 
нето й в Димитровград. След това Ман- ца. За книгата на Любомир Миланов Чи- мулира и други хора да започнат да се

и я е пос-

В края на промоцията от името на

"Радейна” той каза,,че тя е само малка коплект от книги на Иван Иванов - ди- 
Д-р Йован Чирич припомни, че 20- част от спомените, които ще останат зав- ректор на Народната библиотека в' Ди-

Мандич.

митровград, която е издател на книгата

Б. Д.

ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА 

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА?
№ .■ Г* в I

Ш х
От построявапето й до днес димитров

градската черква "Рождество Богородич- 
” е била реконструирана два пъти. Тре- Й

IVот продажбата на свещи, но т*е не са до
статъчни да направим това, което желаем.

Вътрешността на храма е в много лошо 
състояние, на няколко места мазилката на 
тавана е паднала, на балкона не може да се 
стъпва, понеже е счупена една греда, подът 
също е в окаяно състояние. Таванът се ну
ждае от нова мазилка, а долу трябва да 
бъде инсталирано подово отопление, 
и да се сложи гранитна настилка. Гранит
ните плочи за пода вече са купени, а сред
ства за тях (5500 евро) е дал ” Комуналац”, 
но за съжаление те не могат да бъдат 
поставени, докато не приключат всички 
останали работи.

Отец Александър вече е разговарял с 
председателя на общината и други хора, но 
нищо положително не се откроява. Изклю
чително е трудно да се осигурят пари, а 
донори, за съжаление, няма. За случая с 

_ неотдавнашния пожар и ограбването на че- 
V? рквата отец Александър казва, че винов

ниците все още не са отркити, а щетите са 
компенсирали той и съпругата му.

Надяваме се, че ще се намерят пред
приемчиви хора и с Божа помощ рекон
струкцията на вътрешността на черквата 
ще приключи, защото много добре знаем, 
че ” черквата е къс от небето на земята” и 

строително предприятие ” Градня”. В трябва така и да се отнасяме към нея.
:нта черквата разполага със 150 000 

дин. - средства, събрани от посетителите и

I/ ’
Iно

I-тата реконструкция, която започна преди 
две години, все още не е завършена, а при
чината за това е недостигът на пари. Ясно е, 
че по този въпрос трябва нещо да се на
прави, но...

Във връзка с реконструкцията на чер
квата местният свещеник отец Александър 
Джорджевич каза следното за в. "Братст
во”:

тУ<
:у:‘'

А -Х -Мщ ад®
както

Гшшт- Работите по фасадата приключиха нре- Р<*у, . .
ди две години. Средствата за тази цел оси- 
гуриха Общинската скупщина, едно пред
приятие от Ягодина, "Комуналац” и цър
квата, а извършител на работите бе тукаш-

Отец Александър 
Джорджевич е на 66 
години, по потекло е от 
едно пиротско село, но 
цече 37 години живее в 
Димитровград йена 
служба в тукашната 
черква. През последните 
три години той е 
единственият свещеник 
тук. Трудно му е, защото 
в неговата енория са 
всички села на 
Димитровградска 
община, но се старае да 
стигне навсякъде, където 
имат нужда от него и да 
изпълни своите 
задължения.

унтг п:шш
а" Рождество Богородично" е 
построена в 1892 г.

Таванът на черквата
Д. Христова
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СПОМЕН ЗА МОМЧИЛО
андреевич - моня

(1932 - 2002)Моня работи в основното училище 
в Звонци като 
ски преподавател по сръб- 

и френски език. Учениците го ?Ж 
обичаха, а колегите го уважаваха. Той 
беше голям приятел на старите бек- 
рии от дерекулските села. Много оби-

старнте хора, които умееха да ^ 
разказват увлекателно

На 19 ноември, след дълго бо- 
ледуване, почива Зоран Лепоев, ми заслуги за изграждането на 
учител в пенсия. Роден е през новите 
1932 година в с. Нашушковица.
Основно

II основно училище той има голе-

училшцни сгради в Пре
сека и Звонци.

Поради лошото си здравос- 
родното си село, а прогимназия ловно състояние Лепоев излиза 
в Звонци. Една година учи в 
Трън, а след това в Цариброд и 
Пирот. Учителства в селата На-

училище завършва вчаше
шеговити и

други интересни истории от живота 
жителите от този край. Освен 
сприятеляваше с тях, той записваше 
техните приказки на магнетофонна 
лента. По този

в пенсия през 1980 година, нона продължава да работи активно 
в Местната общност, Ловното 

шушковица и Берин извор, а по- дружество и Сдружението на 
късно преподава математика в

че се

инвалидните пенсионери в Зво- 
горните класове в централното нци. За постиженията 
основно училище в Звонци. Из-

начин беше увекове
чил интересните разкази на бай Ге- 
нади от Пресека, Стоян Пушколе от 
Нашушковица, дядо Доса от Берин извор 

Момчило Андреевич беше

об-си в учителски добродетели, него
вия професионален и общест
вен принос за Звонския край.

За всичко добро, което на
прави за младите поколения и за 
населението от Дерекула - веч
на слава и благодарност!

Йордан Миланов

ществената дейност получава 
всстно време е и директор на няколко значителни признания, 
училището. Зоран Лепоев беше бъбреч-

Зоран Лепоев принадлежи но болен и с помощта на диализа 
към поколението учители, кон-

човек с изключително бодър дух 
н с тази своя отличителна черта спечели голяма популярност в 
Звонския край. Бодрият му дух винаги намир 
Така на едно тържество по случай Деня на училището - 25 май 
той Обяви хумористично-сатиричен конкурс на тема: ”Защо 
жената жми, когато я милва мъжът?” На конкурса пристигнаха 
над 50 писмени отговора, а наградата - печено агне, спечелих аз 
с отговора си: Да не гледа будалу кико се излати!” Печеното 
агне изядохме колективно и го - платихме!

Да, това беше време на искрено приятелство 
време, в което се изявяваше

живя още 12 години. На погре- 
то в следвоенния период изкорс- бението му присъстваха над 250 
пиха неграмотността в Дереку- . души, които и по този начин 
ла. Като директор на звонското

аше повод за изява.

почетоха неговите човешки и

ПОГАНОВСКИЯТ МАНАСТИР ПРОДЪЛЖАВА ДА Е "ЙОВАНОВСКИ"?!

И КАЛУГЕРИТЕ ДАВАТ ЛЪЖЛИВИ 
ОБЕЩАНИЯ

и колегиалност, 
пълна степен способността на 

Моня да разсмее до сълзи хората, да повдигне настроението на 
всяка компания с оригиналните си шеги, с умело разказаните 
вицове и нсторийки, с многобройннте си проблясъцн.

От това време изминаха Въпреки обещанията па калугерското братство в изявлението му на страниците на ” Братство”, както и 
Нога попския манастир, че предупредителната табела неговото твърдение, че става дума за двустранен 
край манастира ще бъде върната в първоначалния й вид, шовинизъм, той самият май нищо не направи за према- 
ннщо не стана. Изкъртената табела отново е поставена хвансто на проблема.
на старото му място, но текстът не е променен и там пак Погановчапи вече реагираха по съотвстпия 
вместо Погаповскн ’ пише ” Йовановски” (манастир), пред братството, и в общината,

Очсвидпо е, че някой продължава да си играе с 
чувствата на погановчапи. И не само с техните,

на българското малцинство? Въпреки 
намесата” и на самия Нишки владика г-н Иринсй и

много години, ето че и нашият скъп 
колега и приятел Моня вече не е сред живите, но Звонци и 
целият край помнят неговия бодър дух и тачат хубави спомепи 
за него. начин и 

но това нищо не 
промени. Шовинизмът остава само от едната страна- 
тази на калугерите в манастира. Дали само у тях?

Вечна слава!
Йордан Миланов а защо

да не кажем и
А.Т.

НАШИ СЕЛА ОТ ПЪЛНО УЧИЛИЩЕ И ПРОСПЕРИРАЩА
КООПЕРАЦИЯ ДО АМБУЛАТОРИЯ БЕЗ ЛЕКАРНАЗЪРИЦА (3)

*Четирикласното назъришко училище е изиграло голяма роля в живота на 
младите поколения от това и околните села. Те са получавали тук добра основа, 
която им е дала възможност да продължат образованието си и да завършат 
средни и полувисши училища, както и факултетй

В периода от 1941 до 1944 година, когато Босилеград- Василев, Александър Стоименов, Светис- 
ският край отново бил*в рамките на България, учи- лав Стаменов, Гоше Станоев, Рафаил Ил- 
лището в Назърица продължило да работи, но този чов, Ганче Спасов, Виданка Стоименова, 
път, след две десетилетия обучение на сръбски език, Леонка Тончева, Малинка Цветкова, 
децата се учели на майчин български език. Тук са ра- Милорад Тодоров, Ягода Милкова, Васко 
ботили учители от България - Кирил, Цеца и Стоян от Симеонов, Стоян Младенов и Боян Петров.
Кюстендил, както и учители от Босилеградско: Иван От полувисшистите 10 са просветни работ- 
Иванов от Буцалево, Иван Караджов от Ярршник и др. ници, а Стоян Младенов има званието 

След 1944 година в Назърица са учителствали: Ванче ” изтъкнат педагогически деятел”. В Назъ- 
Христов от Църиощица, Стеван Апостолов от Ярсш- рица почти няма семейство, от което да ис е 
ник, Стоичко Ангелов от Дукат, Милачко Димитров от излязъл срсдпист, полувисшист или вне- 
Райчиловци, Надежда Иванчова от Ярешник, Славка 
Радева от Райчиловци, Иван Андонов от Извор, Тачко
Велинов от Паралово, Стоян Караджов от Ярешник, дом в Босилеград през 1985 година 
Манол Янев от Църиощица, Боянка Велинова от Зли постта Солище в Назърица е построена 
дол Венка от Дукат Винко Владимиров от Долно Глъ- съвременна амбулатория. За съжаление, жителите па работи смесен магазин. Наскоро след топа е построена 
миио Миланка Цветкова от Назърица, Огнян Бойков Назърица, Доганица и Ярешник не са се радвали дълго сграда, в която е поместен магазинът, а неговото 
от НаЧъпица Гоше Станоев от Назърица, Жеко Гли- па здравните услуги. Вече няколко години амбулато- зареждане отначало е било твърде затруднено, понеже 
говов от Бел’ут а вече две години в това училище ра- риятаие работи, лекари идват в нея само за ваксинации, стоките са докарваш, от Босилеград нп кон през 
боти Раде Стоянов от Долно Тлъмино, който сега учи Дълги години Местната общност упорито настоява тук Паралово и Църноок или с волски коли през Две реки 
само един ученик от втори клас. Нека да посоча тук, че да идва лекар поне веднъж в седмицата, „о досегашните и Църиощица. Все пак селяните са имали възможност 
през някои учебни години в това училище са учили и над р ъководства „а босилеградския Здравен дом псе не се да кумят най-необходимите стоки: газ, катран, сапун, 
през някои у 1СОППЮД з з вслушваха в гласа на планинците под претекст, че хранителни продукти и др. Пръв продавач е бил

Чети1>икласиото назъришко училище е изиграло го- нямат кола, че пътят до селото 
ляма ооля в живота „а вадите поколения от това и състояние, че е непроходим през зимата и пр. Затова срацнята е имала Управителен съвет, а пръв нредсе- 

села Те са получавай тук добра основа, коя- болните хора от тези села са принудени да търсят датсл на съвета е бил Петко Горномаалски. 
то им е дала възможност да продължат образованието лекарска помощ в Д. Тлъмино (когато там идна лекар), - Освен че откри магазин, кооперацията тогава „зку-
то им е дала в ьзможиост да пр д ■ и ъдсто трябва да вървят пеш но час-дна, или чак н пуваше и добитък. Пазарен ден беше четвъртък и
си и да завършат средни и «олувисши у Н , Босилеград Когато посетих Назърица, селяните Евтим често се случваше тук да бъдат изкупени и до 300 овце
факултети. Според непълни данни ( Иванов Любомир Петров и Зорица Стойкова еди- и агнета, както и над 50 говеда, казва някогашният
брой хора от Назърица са се изселили в р д , ’ изтъкнаха, че населението от трите села е счетоводител Златан Цеков м допълва: - Имахме дого-
успях да събера всичките сведения) ^ огорчено от отношението на здравното ведомство към вори с големи комбинати от Ниш, Лескова., и Кума-
шили: Огнян Груев (архитектура), Огнян с. здпавиата му защита. Тогава чух потресаващото изказ- ново, пя които продавахме изкупения добитък. В
(строителство), Максим Андонов (строителство!, ш,„е „а младята майка Лимонка, която, поради лнпса Назърица продаваха добитък и животновъди от
ии Андонов (строителство), Коста Андонов (ме у. сти отидс при лскяр „ Босилеград,: беше Паралово, Броеница, Милев.... н други села, понеже ние
гия) - всички от махала Елени.,а; Лиани Нак«в( Р в иска ”ЛСКарска” помощ от една баба?! веднага изплащахме изкупените добичета. Най-добри
родо-математически), Борис Цветков (слек.рогсх I „ „ачалото на XXI век? резултати кооперацията постигаше в периода от 1956
(строителст^^В^ннаТкадемиясазавършилиСлавчо ^До т!годи,! в На/ърица вее имало магазин. След До 1960 година.

Го™ Ангел Цветков С полувисше образование са: като е формирана община, в селото е създадена зе-
Александър Цеков, Златан Цеков, Коста Янков, Андон “ ЧИИ™ "‘ШКИ ™°'Шап «“

На събора на Павловдсп на планина Църноок. На преден план са 
назъричаните Милорад и Панайот Тодорови и Стоян Сшогшенов от 

Млскомшщи.
(Снимката е от 1958 ?.)

шист.
По инициатина на селяните и Здравния

в мсст-

Кръсто Смилков, а счетоводител Златан Цеков. Кооп-е в много лошо

околните

- Следва -
Боголсав И. ЯНЕВ
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ЧЕРВЕНА КНИГА -

АБЮ8, М1А ВЕЬЬА УЬА8ЕЧА!
ЗМЕЕГЛАВЪТ ОТ ВЛАСИНА аОТНАЧАЛО ПЛЮ1ЦАХА 

ПАНЕГИРИКИ Усиоцвстиитс си голямо и твърде попу
лярно растително семейство, зшцото съдър
жат растителни масла и аромати, които се 
използват в медицината и кулинарните. Оба
че, за разлика от повечето свои сродници 
змссглавът не е известен сред населението 
дори и на жителите в близкия на Власинското 
торфище, което но-рано обитавал, по-точно 
бреговете му от слънчевата страна, край 
мястото Стратория. За змесглава пръв писал 
далматииец'ьт Луйо Адамович 1896 .и 1910 г. 
Статиите обнародвал в немски и сръбски 
списания, но неволя е, че авторът не е запазил 
поне един екземпляр в своя хербарий. Ко- 
ш,шин (1910) се усъмнил в находката и обик
олил Власина, обаче останал с празни ръце. 
Не намерил змесглава. Все пак в науката е 
приета като достоверна находката на змее- 
глава на Власина.

С изчезването на змесглава от Калканите и 
Сърбия никой вече не застъпва този род тук, 
който инак захваща просторите от Пиринеитс 
и Скандинавия до Памир и Тйен-Саи.

Опхсосср1т1ит тузсМапа Ь. 
/та)с#1аука
[АШАТЛЕ(1лм1АСЕАЕ) - Гат. шшИсп

Панорамата, климатьт, разкошната зелен
ина, релефът, вегетацията, флората, фауната 
и изобилието на вода фасциинраха учените
още при първите им посещения на Власина,__________________
през втората половина на ХГХ столетие. Осо- факсимиле на заглавието в червената 
бено ги впечатляваше торфището, легнало в книга
дъното на огромно междунланинско корито.
Те предчувстваха, че Власина е съкровище на 
исвсскнднснни природни ценности.

Проумяването на растителността на 
нна започна преподавателят но биология вън 
Враня Люба Давидовци, но-късно израснал 
във видна политическа (|шгура. Неговите ста
тистици за растящия тук единствен в света 
егземп

М \
гори и ливади, обраснали с боровинки) вирее и 

Влас- ссвсриоснроиейското иасекомоядно растение 
расянка (Вгохега пйшиШоНа), скандинавският 
бял мъх (8р||а|»пи1н), иолариа вз.рба (8а111| с!п- 
егеа), рядкият вид бреза (бетула)... Ке намерен 
дори и един субтропически реликт, тоилою-

ля» бук с червенозлатметп листя, т,- г".....то зслсиичс (Рп.пик 1п.,госсгя.чик), скрито
речен "Злати” или "Злати.,”, шокира евро- " Лш.бок дол, ватове, с хладка вода. На - 
!,снелите бота,..,.,,, „ лес,,,,.,си. Факелът „а сетне, биха ковс-гавтврввв „ редвца с-,е„„„ -
любопитството пламва и еасд Давидови-, „СД- П<>“. ««“ДУ 1™с™.истп т»,сс,лай л.и -

естет» сито, за конто ще кажем някоя думанага го поеха и не изпуснаха от ръце до наши 
дни плеядата ботаници: Йосни Панчич, Джо
рдже Ннчпч, Давило Катич, Антон Тошев, 
Недслко Кошанин, Луйо Адамович, Панел 
Цсрнявскн, Краннслав Йовановнч, Йелена 
Блпжснчич, Владимир Рпнджеловнч, Боян 
Златковнч и нр. От техните нзеледвяния про
излезе заключението, че на Власина чудесата 
са нормално явление.

повече...

...А ОКОНЧА С ЛАМЕНТИ
Змееглав - изглед на растениетоКАК Е ИЗГЛЕЖДАЛ 

ЗМЕЕГЛАВЪТ
Хвалебствията продължиха около сто го

дини. По преди нолоннн столетие от стара
телни майка Власина започна да се превръща 
в зла мащеха. Преграждането па Власинското 

блато и нрен- 
ръщснсто му 
п дълбок язо
вир-храни
лище с вода за 
юзинитс в до
лината на ре
ка Варля сс 
оказа фатал
но за много 
местни билки. 
И останалите 
намеси в око
лната приро
да: изгражда
нето на почив
ни домове, къ- 
М1111Н311, раз
лични ферми 
и промишле
ни предприя
тия коренно 
измениха еко- 
ложката обс
тановка и пре
дизвикаха из
чезване ^ на 
бройни рари- 
тетни власип- 
ски видове. 
Между тях и 
па споменати
те змееглав 
(ОгасосерЬа! 
иш гиу$с!на- 
па) от семей
ството на ус
тоцветните, 

както и па главестото сито Ципсиз сарНа(ш>) 
от семейството юпкацес...

бивия змееглав и средиземноморското глав
есто зеле Ципсив сарИаСиз) тук намерило

тял е лятно време и бил оираншан от пчелите. Адамович, Катич и други.
Възможност за реиитродукция не същест- Много интересно е, че преди да оъдс 

вува, понеже пораншното му обиталище сега намерен на Власипа, видът бил рагистриран 
е под езерото. при Адашевци (Шид). Днес го няма, пито на

Власина, пито при Шид.
Центърът на разпространението на рода 

1ипси5 е Южна Африка. Видът }. сарйаШз 
държи разстоянието между Англия и Под- 
кавказието, а особено чест е околовръст на 
Средозсмното море. Има го и в Канада, 
Аржентина и Австралия, което сочи, че си
тото е извънредно древен вид. Заема влажпи 
ливади, торфища и влажни пясъци, по никога 
и никъде на 1200м надморска височина, както 
на Власина!

ВЛАСИНА - ОБЕТОВАНА 
ЗЕМЯ ЗА

ЕСТЕСТВОИЗПИТАТЕЛИТЕ
Власина е необикновен планински предел, 

разположен;и средището на Балканите, ед
накво далеч, 1т. от Среднзсмиоморнето, и ог 
типичните континентални области между Ат- 
лантика и Мали Азия. Самото .мочурище бе 
разположено на оупосително голяма надмор
ска височина - 1-200 м,’затова тук, освен ” ре
довната” планинска, ■растителност (букови

V •*

И ГЛАВЕСТОТО СИТО 
ОБИТАВАЛО ВЛАСИНА

Сто каква е Власина. Наред със студенолю-

НЯКОЛКО ЛИЧНИ ДАННИ
Главестото сито е едпогодишно, дребно 

тревисто растение, със сгьбълце високо към 
20 цм, окрито с нишковидни листове. Цвет- 
четата му са дребпи жълтепикави па цвят, 
семето нараства до 1/3 от мм и е обагрепо в 
червепокафяво. Цъфти, опрашва се и допася 
плодове лятно време. Та 
вид изчезна без да бъде уточпен химическият 
му състав и употребннте свойства.

ка или иначе и този

ЕПИЛОГ
Не остава нищо друго освен да заключим, 

че биодиверситетът на Власина е осирома- 
шен за още два вида. АбсНоз ЬеНа Бгасо- 
серНа1шп гиузсШапа, асНоз тю Липсиз еарь 
1а1и5!

Спомен-рисунка на 
главестото сито

Ситото било отбелязано на две 
отдалечени места в страната Протокол: Сп. Кр.

Намерен само на Власина
Т

КРЪСТОСЛОВИЦА 136 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Голямо наводнение. 5. Земя, почва на парцел. 
9. Дума, с която обикновено потвърждаваме. 11. Гръцки баскет
болен отбор. 12. Летец (син.). 13. Дребен хихцник с неприятна 
миризма. 14. Вид кафе. 15. Малко хлебче, приготвено от бяло 
брашно със специална мая. 16. Вързоп, денк. 17. Името на 
актьора Пачино. 18. Гвоздей (син.). 19. Каучук (син.). 20. Място 
за ногцуване и почивка. 21. Планета от слъчевата система. 23. 
Превръщане, движение на парични средства и стоки. 25. Жен
ска
елемент.

дреха, народна носия. 26. Нация (син.). 27. Химически 
28. Името на актрисата Дерек. 29. Държава в Азия. 30. 

Мярка за площ. 31. Размекната пръст. 32. Домашно 
33. Двуостър нож, предназначен главно за мушкане. 34. Отвори 
на потнажлеза. 35. Град в България. 36. Червен и сочен зеленчук.

животно.

Отвесно: 1. Марка телевизори. 2. Граблива птица. 3. Горски 
хищник. 4. Общинска скупщина (съкр.). 5. Река в Сърбия и 
България. 6. Стар грък. 7. Множество хора с общо потекло и 

8. Едноличен търговец (съкр.). 9. Парична единица в 
САЩ. 10. Вид папагал. 12. Морски разбойник. 13. Влакнодайно 
растение. 15. Висша църковна управа. 16. Държава в Азия. .18. 
Осъдителен недостатък на ха

минало.

рактера. 19. Машина за рязане 
дъски с няколко успоредни триона. 20. Река в Хърватия. 21. 
Източник на енергия, дейност, проява и пр. 22. Период от 
каменната епоха. 24. Стил в изкуството. 25. Доктор, медик 
(син.). 27. Онова, което е предназначено за посяване. 28. Малка 
рекичка. 30. Марка холандски камиони. 31. Връх 
планина. 33. Автознак за Котор. 34. Река в Италия.

Решение на кръстословицата 135 ' '
. ■ ' *

Старана
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СПОРТ © СПОРТ ПИРОТ

УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО 
СТРЕЛБАПОСЛЕДЕН КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО В НФЗ

ПОБЕДА ЗА ТИТЛАТА 

ЕСЕНЕН ШАМПИОН
Днес в Пирот започнаха състезапията по стрелба с въздушна 

пушка за ученици от основните и средни училища.
За Оновното училище от Димитровград

ученици: Санела Денкова, Андрияна Найденова и Ива 
Симеонова, а за пионерите - Деян Кръстев, Ненад Станчев и 
Александър Иванов. От гимназията ще участват само следните 
момичета: Ивана Шекуларац, Нела Денчева и Биляна Кочич.

Най-добрите -ще се класират за републиканското състезание, 
което ще се проведе на 15 декември в Нови Сад.

се състезават след
нитеI Младост' (Орляне) -"Балкански" 3 : 4 (1:2)

°рляне, 1.12.2002 г. Игрище- от ” Балкански” 
то на Младост , съдия Милан Отборът 
Джокич от Ний,. спечели

Голмайстори : Симонович

на ” Балкански” 
последния си мач от

«.Павловия в 60 и Стеванович Нишка футболна^зонТ™0™ В 
в 90 минута за Младост”, Ива- » Младост” в Орляне, което бе- 

, 46 и 7. минута и Цолич ше достатъчно да спечели тит-

ДС.
в

-уг" '
ЗВОНСКА ВАНЯ

ДОМАКИНЯ УБИЛА 
КРЪВОЖАДЕН КОТАРАК

През туристическия сезон в Звонска баня има много котк 
и кучета, но повечето от тях са кротки и не създават големи 
проблеми на туристите и местните жители. Това лято обаче 
отнякъде

срещу
нов в

БАЛКАНСКИ
ЙЕДИНСГВО

12 3 1 55 16 4 39 392. 16 12 3 I 37 13 424 393. ОБИДИЧ
йа5

I16 9 2 5 36 24 412 294. Ф 16 9 6 34 28 46 285. ЛУЖКИЦА 16 В 3 5 40 33 47 276. БУДУЧНОСГ 16 6 7 3 28 18 4 10 257. ДО ЛЕВА Ц 16 7 п дойде голям и тлъст котарак,-който веднага стана
”божа напаст” за останалите котки в банята. Настигне ли

4 5 33 27 46 258. БУКОВИК 16 6 6 4 24 21 43 249. МРАМОР *16 6 .4 6 34 29 45 22 котка, не я пуска, докато не я убие.
Кръвожадпостта на страшния котарак особено се развихри 

след края на туристическия сезон. Останал без храна, той 
започна да нахлува в къщите на банчани и да тормози техните 
любими котки. Така една вечер около 23 часа нападнал 
котенцето на Олга Миланова, то започнало да пищи, а не
говата стопанка грабнала голяма тояга и с няколко удара 
убила мръсния котарак.

Сега котките свободно се разхождат из Звонска баня и 
ловят мишки без страх от опасния котарак.

10. ОМЛАДИНАЦ 16 6 4 6 19 22 -3 22
11. НАЛРЕДАК 16 5 4 7 24 36 -12 18(-1)
12. ЕИ БОРАЦ 16 54 7 23 29 -6 17
13. МЛАДОСТ М

РАДНИЧКИ
16 5 2 9 20 29 -9 17

14. 16 4 3 9 29 43 -14 14(-1)
15. ФРАД

МЛАДОСТ О 16 2 6 8 25 35 -10 12
16. 16 3 3 9 18 35 -17 12
17. 16 2 0 14 15 54 -39 б

Класирането 6 края на есенната част от
изключването на " НобоселАц

първенството след

й. м.
17 .грчг

ЗР.Ш01.122002. 13:00
ЗАЛОВЕНИ СРЪБСКИ 

ГРАЖДАНИ СЪС 100 КГ 
ХЕРОИН

Лу зеница А 0 Младост М. 
ФРАД
Иединство

КАТАСТРОФА 
И НАКРАЯ

ФИАЗ 2 1
Будучвост 32 1 ФК "Мрамор" - ФК "Же- 

лгоша" 5 : 1 (0 : 0)
Обилич 0 0 Омладвнац Както съобщи и показа Българската национална телевизия 

на пътя между Драгоман и границата българската пътна по
лиция е заловила двама сръбски граждани как от товарен 
ТИР "Мерцедес” със сръбска регистрация претоварват в лек 
автомобил пакетиран хероин. След идването на двамата бъл
гарски полицаи, единият наркотрафикант хукнал да бяга, по 
бил заловен.

Щателната проверка на камиона показала, ^че в не 
циални тайиици са били скрити 100 килограма .хероин! Ка 
мионът е пътувал от Турция за Сърбия. Имената на зало
вените сръбски граждани и на шофьора на камиона не се

Мрамор 5 1 Желюша
Преломният момент на мача 

в Мрамор сякаш беше в 70-та 
минута, когато слабият съдия 
отсъди пряк свободен удар за 
домакините. Те се възползваха 
от него и окончателно сломиха 
съпротивата на ”Желюша”.

В този мач желюшани игра
ха само с 10 футболисти. През 
първото полувреме техният от
бор създаде 2 голови положе- _ 

я, но не ги реализира. ^
” Желюша” завърши есенна- ц 

та част от първенството с 9 точ- д 
ки и зае 17 място във времен- В 
лото класиране. Напролет този В 
отбор ще трябва да води голя- * 
ма борба за оцеляване в лигата. .

РаддичхиНапре дак 4 2
Новосслац ИСКЛ.отДИВ Долсвац

БИ БорацБу ковях 2 2
го в спе-БалканскиМладост 0. 3 4

Резултатите от последния кръг.

лата есеннен шампион.
Отборът на ” Новоселец” е

в 31 минута за ”Балкански”. 
Жълти картони: Милан Ку- 

Павлович и Тасич от ” Мла-

съобщават.
А.Т.

изключен от дивизията поради 
и мача. Затова

ли4,1
НИдост , а В. Пейчев , Стоянов и 

Цолич от ” Балкански”
неявяване на
и на ” Балкански ”, и на ”Желю- 

”Балкански”: Тодоров 6.5, ша” са отнети по три точки - 
Стойчев 6.5 (Ценков 6.5), Стоя- заради победите им над този от- 

6.5, В. Пейчев 6, Марков 6.5, бор, но това не попречи на ” Ба- 
М. Пейчев 6.5, Цолич 7, Гюров лкански” да спечели първото 
7, Георгиев 7, Глигориевич 7 и място в класирането.
Иванов 8.

Играч на мачзд Бане Иванов

тр| -I
КЪМ АБОНАТИТЕ

Молим абонатите на вестник "Братство" да издължат 
абонамента си за 2002 година, който възлиза на 500 
динара (за чужбина - 2300 динара или 37 евро).

Абонатите, които не се издължат за тази, няма да 
получават вестника през следващата година.

•От комерсиалната служба ■
в и м ш т ш — — е ш ш ши ш ш ря ш ш____ —

нов

д.с.
д.с.

СДРУЖЕНА ШАХМАТНА ДИВИЗИЯ НА 
ПЧИНСКИ И ЯБЛАНИШКИ ОКРЪГ - 

ЧЕТВЪРТИ КРЪГ

ОСЕМГОДИШНИЯТ ДРАГАН 
ПО-ДОБЪР ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ!

На 11 декември 2002 г. се навършват 
ТРИ ГОДИНИ от преждевременната 
смърт на нашата мила майка и сестра

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 14 декември 2002 г. 

се навършва ЕДНА ГОДИ
НА от смъртта на нашия 
мил син, съпруг, баща и 
дядо

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
по баща ВЕЛИНОВА 

от Радинац край Смедерево

С много обич, болка и тъга се прек
ланяме пред светлата ти памет!

От опечалените: дъщери Сузана и Сандра, 
брат Славко, сестра Миряна и 

семействата им

- Понеже поради различни причини някои шахиатисти не успяха де 
тръгнат за Буяновац, бях принуден да включа в с-ьстава еина ии Драган, 
което се оказа добро решение, заяви треньорът на Младост Новин

I— - На 10 декември 2002 г. се навършват 
40 ДНИ от смъртта на непрежалимия ни 
баща, свекър, дядо и братр:!|

"4§§ЦБожилов. КОСТАДИН ПЕТРОВ 
от с. Брайковцн

Драган с ученик във втрои клас на тукашното Основно у 1илищс и 
е голям любител на древната игра на 64 полета.

В останалите сблъсъци са постигнати следиите резултати. , „
С. Дсйкович - Н. Божилов 0,5 : 0,5, С. Деяно • ] и (■

1:0, М. Денчич - В. Пенев 1:0, Й. Стоимснович - В. Йосифов 1.0 и с
Д“Г^ьг"мГ;^:ще посрещне в Босиелград ” Долна Яйна”
от едноименното лесковско село.

Отскоро членовете на босилеградския 
бителите на тази игра от нашия град всеки Дс|' 
понеделник и вторник, ползват помещенията

ДРАГАН НИКОЛОВ 
от Димитровград

Всеки изминал деи без 
теб ни тежи все повече. 
Няма утеха, няма забра- 
ва, раната е неизлечима, 
а любовта към теб вечна.

Опечелени: майка Аитица, 
съпруга Райна, дъщеря 
Весна, син Любомир и 

семействата им

Панихидата ще се отслужи на 10 
декември в 12 часа на Новите гробища ' 
в Ниш. Каним роднини и приятели да 
присъстват.

1» Липсва ни голямото ти сърце, твоето 
и любов. Обиблагородство, грижи 

те и ще те помним вечно!
Опечалени: сии Петър, дъщеря Цветана, 

сестра Цветана и семействата им

чаме
шахматен отбор и лю- 

от 17 до 22 часа, освен 
на иенсиоиерското

дружество. П. Л. Раигелов
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, ■***■*,л' ?
- Е, Манчо, не ни само подрезаше крилата, ама дибидуз 

гьи отрезашс... - почс да ми се жали оиядън Пейча Та врата.
- Знам Пейчо, не може печимка да се таприШ кико йедно 

време. Ем нема паре, ем годи не те иалегле!
- Мани се, Манчо, от майтаплзщи! Ако сакаш да се тавриш, 

требе да умейеш, ама я не ти оратим за това...
- Па за койе оратинг?
- За празниците, Манчо, за празниците!
- Не знам за койй празници мислиш, дал бог, празници 

млого...
- Па за Двайесдевети, за Двайеспети, за Коледу, за Велик-

С

'

.. %

Р ден...
- Айде-де, ти струпа накуп и комунистическьи, и верскьи 

празници!
- Е, бъш за това сакао да ги се пожалим! Защо бре, Манчо, 

1цом се промени влас, първо кво напрайе, удре на 
празних^ите?

- Е-е-е?

Богдан НИКОЛОВ

НШЩШ КАТО ЦЕЦА 
1ШШШ АРКАНОВА!ПОКАНА - Па и сам зиайеш кита дойдоше комунистите, рекоше 

нема Бог, а щом нема Бог, нема ни Коледа, ни Великден, ни... 
Да ти не редим свите верскьи празници. Ама нали народът 
без празници не може, натурите Двайеспети май, Четвърти 
и Седми юли, Двайесдевети нойеври... Дойдеоше ли тия 
празници по целу неделю празнуйемо, събирамо, одузи-

Грей родината засмяна!
Ура! Имаме покана!
Но не зная за беда 
влязъл ли съм или да.
Бродя като таласъм:
Влязъл съм, ама не съм?
Нямам отговор на тоз 
прост като фасул въпрос.
- Хем сме влезли, хем не сме! - 
казва ми Мехмед Дикме.
Казва Симеон:
- Мерси!
Ама питайте Паси...
Мъдро рече Соломон:
- Вече влезли сме... Пардон!
Влезли сме, но с един крак... 
Трябва да сразим Ирак.
Като тръгнем във атака 
и ще влезем с двата крака.

Четвъртък с пазарен ден в Знопцн, но звопският 
пазар вече не е само традиционен. Напоследък той е
н своеобразен битак, защото тук идват многобройни 
куфарнн търговци от Лссковац, Бабушница, Бела мамо, отработуйемо, ама най-малко три дни празнуйемо...

- Море имаше и с кво да празнуйемо, а беомо и по-млади, 
па ни некико беше мило—

паланка, Пирот, София и други места.
А пазарът като пазар - едни продават, други купу- 

ват. При една циганка, която редовно идва в Звопцн ' Добре де, нека не и тека. А са ми кажи защо укьинуше
и продава дамска конфекция, дошла ниска и дебела Двайестдевети, туя годин не га празнуваме? 
жена от Пресека да си купи пола. Пробвала една, " Па знаЛ1 Ли» новата влас требе да се договори кига се йе
друга, трета пола, но не харесала пито една. Дето родила Републиката... Туя що празнуйеемо се растури! 
казва народът, за ниска ■< дебела жена няма хубава . ‘ Е кико се договаря новата влас, има да почекамо... 
пола. Ама нали циганката е остаряла по пазарите, не ‘ 4^ ти “‘У0 си ““ 33 ТШ1 Дайесдевета, ™га Знам дека
изпуснала "жертвата” сп. ВРСМС си идсш У «Ч«“У?

■ « а защо се мръщиш, моме, на тая хубава пола? В ,, ' И1,ГЬЛ кига ш,кои “5ие смеял ** ИЛ& За “ене и 
нея си като Цеца Арканопа! Даже изглеждаш „ но- ****»' " Су СИ »а«;™Аемите празници. Коледу
добре от нея. Жено бре,     задник за три 1 (еци, °Т ^ ОТ дни. Младиня се1 I *-■> н » изтаври, цъвне, да ти ис мило. Народ се среча, поздравля се
а тая пола го прав,, още по-прекрасен. Купи си я, с 'Христос ВоскресеГ и баремка преГведикденскьиге
м ьжетс ще полудеят по гсое. празници лошу думу неми да чуйеш. Са нрапо да ти кажем

И жената купила полата. Та нали всяка дреха е не ми Се „де ни у църкву, нити па тая празници су ония от
хуоава за теб, косато те хвали циганка! „о-рано. Са се натискую тая що ни гонеоше да не

празнуйемо верскьи празници 
дека нема Бог...

Й. Миланов и що си гърла изподраше :
ПЛАСТИЧНИ РЕКОРДИ - Добре де, Пейчо, а защо те мучи Двайесдевети?

е свс- " Защо ли? На тия празник децата си доодеоше дома.
топната столица на пластичната хирургия. Годишно там Пристигну с кола, дома се истресе булюк деца. Две масе
скалпсла!,ПаТ °К°Л°700 000 РазкРасява,,,,я с помощта на съставимо. Синове, черкье, снайе, зетове, унучетия...

♦Италия с страната с най-много полапнцн, които имат Двайесе и шес души, Манчо! Кво по-убаво от това очеш.
пластика. Ма ” ботуша” годишно от суета се режат по- Само що стенете не попуцаю от вреву и радос. Е-е, а туя

от 80 000 жени н 20 000 мъже. Второто място гордо годин све ми мъртво, нема никой да дойде...
заемат англичаните еъс 70 000 разкрасявания годишно. > - Па че се съберете на друг благдън!

- Не може, Манчо! Йедно не

♦Екзотичният бразилски град Рпо де Жанснро

Трендафил Акациев вече
|

г п»и съберемо по: 
некодко зяйедмо, а и не знайемо геико да таи празнуйемо...

- Кико не знайемо да гьи съберемо? Па че си речемо тия 
празник трайе три дни и толкова нема да работамо...
. - Мора за работуту не смо се млого претъргли. Отдавна 
ударите катанцн на пабрнкье, па и нема работа, затова свак 
се снаодн кико умейе. А кига човек требе да нскара некой 
грош, он не гледа дали йе делник или празник. Затова не 
може накуп да дойду ни синове, ни черкье, ни унучетия. 
Дооди кои кига се откг.ине и найде слободно време. А това 
вечимка нейе кико кига съставиш две масе... А и за Коледу, 
и за Великден пак не може. Тия що дооде от Соииго кажу:
О, при нас Коледа мину преди две неделье", а тая що дооде 

от Ниш, кажу им: ' Вийе сте се покатоличили!" И те ти 
расправия... А и некико бре Манчо, тия съгашният народ се 
заварка, све лгу на тьрчанье. А по-рано баремка на тия 
празници забораве све друго и гледаю Богу да задоволье...

- Море Пейчо, не се кахъри, на тая наш народ не требу 
въ*3" до" ?” С" ПраЗНуйе сиак Аън' Ч}ом нема работу и се
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