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[ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ!
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СРЕЩА НА ПРЕМИЕРИТЕ НА СЪРБИЯ И МАКЕДОНИЯ В БЕЛГРАД В ЧЕНОГОРСКИЯТПАРЛАМЕНТ ВЧЕРА, 
СРЪБСКИЯТ В ПОНЕДЕЛНИК

СЪВМЕСТНО 
ПРОТИВ 

ТЕРОРИЗМА И 
ПРЕСТЪПНОСТТА

РАЗИСКВАНЕ ПО 
КОНСТИТУЦИЯТА И 

ЗАКОНА ЗА НЕЙНОТО 
ПРИЛАГАНЕ

* Подписано е междудържавно спо
разумение за сътрудничеството 
межди полицията от двете страни в 
борбата срещу организираната 
престъпност

* Конституцията влиза в сила след гласуването и 
провъзгласяването й в Скупщината на Югославия * 
През февруари ще бъдат учредени новите органи 
на властта

Депутатите в парламентът на Черна гора обсъдиха вчера 
ституцията на новата общност Сърбия и Черна гора и Законът за 
нейното прилагане. По решение на Комисията за подготвянето на 
тези документи, депутатите могат да разискват по текста на Кон
ституцията, но нямат възможност да внасят амандмани. В републи
канските парламенти те ще гласуват отделно за Конституцията и 
за Закона за нейното прилагане. За гласуването им не е необ
ходимо мнозинство от две трети от общия брой на депутатите, а 
само просто мнозинство.

По предложение на депутатската група на ДОС Скупщината на 
Сърбия ще обсъди Конституцията и Закона в понеделник. Те ще 
бъдат приети, ако ги подкрепят 126 депутати.

След гласуването в републиканските парламенти по Консти- 
туциятя и Закона ще разискват и депутатите в Съюзния парла
мент, къдсто тези документи ще бъдат гласувани и провъзгласени. 
Председателят на Съвета на гражданите към Съюзната скупщина 
Драголюб Мичуиович заяви, че най-вероятно съюзният парламент 
ще обсъди тези документи след една седмица, което зависи от 
задълженията на съюзните депутати.

кон-
Премнерите на Сърбия и на Македония Зоран 

Джинджич и Бранко Цървенковски миналия 
петък в Белград настояха за разширяване на ик
ономическото сътрудничество и за съвместна 
борба на съседите срещу тероризма и организи
раната престъпност.

Ч>(На 2 стр.)

МАКЕДОНСКИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ В БЕЛГРАД

ВЗАИМНО ПОЛЕЗНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Делегацията на 
македонските 
парламентаристи беше 
приета и в скупщината 
на Югославия. Обменени 
бяха и мнения за 
обстановката в региона 
и за международното 
сътрудничество, както и 
за сътрудничеството 
между двете страни в 
доближаването до 
Съвета на Европа и НАТО.

В разговор с 
журналистите шефовете 
на делегациите - 
Драголюб Мичуиович и 
Никола Поповски 
припомниха, че това е 
първата официална 
визита на македонска 
парламентарна 
делегация в Югославия 
след срива на 
предишната СФРЮ.

1

^ (На 3 стр.)

Наташа Мичич и Никола Поповски.
след повече от десетилетиеПърва официална среща

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНОТО СДРУЖЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯЛелегация на Народната скупщина на Сърбия, нататъшното укрепване на добросъседските 

^ я пг гюедседателката Наташа Мичич раз- отношения между Сърбия и Македония, 
водена от пред д пелегаиия на Со- Поздравено беше постоянното настояване на
товаря във ■втори-;*"о, Македония Косово да е съставна част на Сърбия 
ораиието иа Рспуб „ Поповски, и СР Югославия и за необходимостта от цялост-
„редеедателя иа "10Т0 спазване и прилагане „а Резол.оция .244 иа
ио актуалните въпроси и предстоя Д Съвета за сигурност. При това бе оценено, че без
на дяата парламента. ,.„боите взаи- сътрудничество между държавите в региона те не

Като х могГда се доближат и включат в европейските
ръ.ки,събессд,шн.^и.Р ст^)г() ц ^ интсгряции „ международните организации,

СЪ1[УД което е приоритетна задача и иа двете съседки.

МАТИЦАТА БЕ 
ПРЕДСТАВЕНА В СОФИЯ

Оформ праното през юли миналата година неправителствено 
сдружение ” Матира на българите в Сърбия” в началото иа този месец 
бе представено и пред българската общественост.

- След Нова година имахме пресконференция в нрссклуба на ьтв 
София и по този начин запознахме българската общественост с целите 
и задачите, както и с устава и програмата на Матицата - каза предсе
дателят на сдружението Пене Димитров. Димитров добави, че също 
така те ся имали и една самоиницнатнвиа среща с ръководството 
Агенцията за българите в чужбина, което също е било запознат 
устава и програмите на Матицата. ___

Според Димитрои в края на миналия месец Управителният 
Матицата е провел събрание в Цариброд, на което е била р 
програмата за работа на Матицата през настоящата годи 1 » 
съд ържа основните й дейности. Според него, целите и зада 
сдружението иа българите в Сърбия ще б ъдат разделени в ’ с I 
области: \ ® Рч

мнив 
си за разширяване

на

на
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СЪСЕЛИТЕ "6; БАЛКАНИТЕ СВЕТЬГ 24 януари 2003 г.

Н.шини ОТВАШИНГТОН ПОРЪЧВА НА БЕЛГРАД

ПРЕДАЙТЕ ТРИМАТА И 
ЗАДЪЛЖИ И ЕТО ПРЕСТАВА ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЪРВАНОВ В 

МОСКВАI ^Югославия няма да има повече задължения, ако
изпрати в Хага Младич, Шливанчанин и Радич

Изпращането в Хага на генерал Радко Младич и на останалите 
двама от ”вуковарската тройка” , независимо но какъв начин, е 
условието на Америка за цялостно възобновяване на отношенията 
с Белград и за по-нататъшна помощ за Югославия.

По време на двудневното си посещение в Белград и Под горица 
и срещата си с наши представители, американският посланик у нас 
Пиер Ришар Проспер повтори поръчението, което донесе от 
Вашингтон. Само когато се изпълни този ултиматум и когато 
Младич, Шливанчанин и Радич бъдат изпратени в Хага, въпросът 
за военните престъпления ще бъде оттеглен от дневния ред, обеща 
Проспер.

Новината е, че след изпращането на тройката, останалите 
"военнопрестъпннцн” ще може да бъдат съдени в сръбските 
съдилища.

Проблемът е обаче в това, както казва шефът на югославската 
дипломация Горан Свплановнч, ” къде се намират те и как да б ъдат 
арестувани”, а не дали Белград е готов да ги предаде на трибунала.

ИНТЕНЗИВЕН ДИАЛОГ
* Трябва да се промени структурата на 
търговията между България и Русия, 
Владимир Путин

каза

Т рябва да се промени структурата на търговията 
между България и Русия, заяви руският президент 
Владимир Путин но време на срещата с б ългарския 
дз.ржапеп глава Георги Първанов. В момента 
т ърговският оборот вз.злиза на 1,5 млрд. долара, но 
има още много какво да се направи в тази сфера, каза 
руският президент. По думите му 
между Б ългария и Русия се развиват най-добре през

отношенията

последните месеци.
Диалогът между Б ългария и Русия 

каза президентът Георги П ърванов и допълни, че 
Б ългария е готова с конкретни предложения но българския народ и на редица други нации. I ова каза 
всички икономически вз.нроси, които са били засег- президентът Георги Първанов п речта си след 
ноти при предишната му среща през септември ми- получаване па наградата на Международния фонд за 
палата година с президента Владимир Путин в единството на православните народи в Храм Хрис- 
Москвя. За нас е важно да решим тези проблеми през тос Спасител” в Москва, информира прссслужоата 
2003, през която се чества 125-годинп1ииата от Ос- ца Президентството. Пред събралите се гости на 
побождсписто на България от османско иго, каза тържествената церемония президентът каза още: 
президентът Георги Първанов. ” Приемам тази награда като представител па

В Санкт Петербург се проведе Осмата сесия на България, която акад. Дмитрий Сергеевич Лихачов 
междуправителствената комисия но търговско и ик- нарече ”държава на духа” - държавата, която ирис 
ономичсско сътрудничество, на която присъстваха учениците на Кирил и Методий и се превърна

Николай Василев и родина и люлка па славянската писменост, основа на 
православната култура.

е интензивен,

СЪВМЕСТНО ПРОТИВ 

ТЕРОРИЗМА И 

ПРЕСТЪПНОСТТА
в

българският вицепремиер 
руският му колега Алексей Кудрип.

Президешгьт Георги Първанов ще дари по 7500 
в Джебел п па СУ ”Св. Кли-ГРАДОНАЧАЛНИКЪТ ЮРИЙ 

ЛУЖКОВ:
долара на училището
мент Охридски”, с които ще бъде учредена награда 
за най-добра студентска разработка, съобщи Дарик 
радио. Средствата ще бъдат от наградата на 
обществения фонд за единство на православните 
пароди, която Първанов получи лично от патриарх 
Алексии Втори. Наградата е в размер 20 000 долара.

По предварителна информация, с 5000 долара от 
наградата ще бъдат изградени паметник и иконостас 
□о повод Илиндеиеко-Преображеиското въстание.

(От 1 стр.)
Сърбия и Македония бяха изправени пред дейността нл ес- 

тремни групировки - които частично са лоцнранн в Косово и 
откъдето разпространяват п ръководят дейността си. Тази опас
ност все още не е премахната, а когато става дума за трафика на 
оръжие, дрога н за търговията с хора, това е регионален проблем, 
който изисква и регионално решение, подчерта премиерът 
Джннджнч след срещата с македонския си колега.

След разговорите между двете делегаци, и в чийто състав, освен 
премиерите, бяха и министрите на вътрешните работи - Душан 
Михайлович и Харл Костов и министрите на стопанството Алек
сандър Влаховпч и Илия Филиповски, беше подписано спо
разумение за сътрудничество на полицията от двете държави в 
борбата срещу’ организираната престъпност.

По думите на Джинджич, става дума за правова рамка, която ще 
даде възможност за безпрепятствено сътрудничество на едно поле, 

досега нямаше достатъчно съдействие и комуникация. 
Споразумението предвижда всекидневен обмен на информации.

Подчертавайки значението на това споразумение, премиерът 
Цървенковскп посочи, че сътрудничеството в борбата срещу ор
ганизираната престъпност е пряка необходимост, защото ”не бива 
мафиотите да са единствените, които си сътрудничат”.

Когато става дума за икономическото сътрудничество и 
Джинджич, и Цървенковскп подчертаха, че това е област, в която 
може да се очаква само напредък. При това беше посочено, че сред 
бизнесмените от двете страни съществува интерес 
ловложения и участие в приватизацията в Сърбия и Македония.

На срещата в Белград двамата премиери разговаряха 
стремежите на двете страни да станат част от евроатлантнческите 
структури.

По мнението на госта от Скопие, необходимо е максимално да 
се използва тази година, когато Европейският съюз се предсе
дателства от Гърция и Италия.

ОТНОШЕНИЯТА НА 
СОФИЯ И МОСКВА СА 

ПРИМЕР ЗА
ПРИЯТЕЛСТВО И 

ВЗАИМНО 
РАЗБИРАТЕЛСТВО

са

ПРЕЗИДЕНТ ПЪРВАНОВ:

РУСИЯ ИГРАЕ ГЛАВНА 
РОЛЯ В МИРНИЯ

българския президент Георги Първанов, Лужков ^/УЛЯС/\ММТЕ*
каза, че ”отношенията на Москва със София пред- “ *■ имЛ1\МПГ1 1 ь
ставляват пример за дружба и взаимно разбнратсл- България приветства усилията иа Русия за пости- 
ство”, съобщава Росбалт Ру. гане на мир и стабилност в Балканите. Това предаде

По думтис на московския градоначалник, тон щс кореспондентът па ”Росбалта”, като цитира 
направи всичко, което зависи от него, за да укрепи българския президент Георги Първанов, който с на 
тези отношения. 15 своето изказване българския тридневно официално посещение в РФ. 
президент заяви че, представителите на софийската По ду мите на Първанов, България, като стар 
общинска управа са готови с проекти, които щс пре- съюзник на Русия, поддържа всички миротворчески 
доставят на вниманието иа правителството в Москва, намерения на Москва в балканския регион и охотно 
Първанов подчерта, че новите иден са от взаимен

Московският кмет Юрий Лужков изрази своето 
удовлетворение от контактите между руската и 
българската столица. По време на срещата си с

на което

се присъединява към всяка мироопазваща програма, 
доколкото Русия играе определяща роля за мира на 
Балканите.

интерес за двете столици.

В МОСКВА БЕ ВРЪЧЕНА НАГРА
ДАТА НА ФОНДА ЗА ЕДИНСТВО 
НА ПРАВОСЛАВНИТЕ НАРОДИ

за капита- НАМАЛЯВА БРОЯТ НА 
ХОРАТА, КОИТО СЕ 

ОТКАЗВАТ ОТ 
БЪЛГАРСКОТО 
ГРАЖДАНСТВО

и за

ПРЕЗИДЕНТЪТ 
ПЪРВАНОВ - ЛАУРЕАТ
Главата па една от най-древните православни Забелязва се тенденция на намаляване на бноя на

Москва е прнзГ'”За забележптелна дсЙ1ЮстТук- "предТвсичкп”'и™БНр':вицмпсТ“ ° 
е“™ "п,оз""рТтази "НатаГ'""6 ’ШР°Д"”’ гел МаРа"' То“ У™'"'"- че од1о'т
присъжда „а най-крупните държавни, рел^гиозш“ чо™™° Акю сГнаГ' " “ бИЛ"
обществени деятели. Наградата, основана от Мсжлу- ' ‘опека. Лко се направи сравнение
народния фонд па единството па православните "ногпажТа,3*',а-освободени от българ- 
пародн, бе връчена от патриарха на Москва и цяла М ” ' 225 душ" ' добави още “-'“срал
Русия Алексии шш на церемония в Зала™ на ™Р™’ 1Ед"° "аСТ ОТ хоРата “ отказват от българ- 
църковпитс сборове в храма Христос Спасител кТ. гРажДа"ство, аа,""то «“поят на друго място и 
Алексии шш отбеляза особените заслуги на Патпи гп»1‘‘|,СК°Т° гражданство им пречи да станат 
арх Антнохийски в съхранението “а^тап^,™Г, «РЯЖДЯ"И "а съответната друга страна. Но това не 
присъствие в Близкия п Средния Изток като ™В“ ДЯ ?б,,джа- Има ДРУ™ хора, конто, след като 
подчерта огромния принос на българския президент °Т бьлгаРско гражданство, след
в укрепването на връзките между нашите 'две !! време го възстанвояват. Такива случаи
държави. По думите па Георги Първанов, "тази па- имет™ПаЛата год,,иа има 161 > каза °‘«с вицепрез- 
1рада с израз на значителните отношения между
,Г^ГДчедртРа”~ АНТИНАТОВСКИЯТ

човечеството”. Пр”Га ^г “‘^Че на КОМИТЕТ ОРГАНИЗИРА
главата па Руската православна църква получиха МИТИНГ ГЮЛТ1ЛИ
още председателят на държавната Дума Генадий Се- 'НР11ИП1 I 1КУШО
лезиьов, награден за активно участие в разработката ПОЛИТИКАТА НА Г' А III 
на църковно-държавните отношения !, лидерът на ‘ ^ ^ 1 ^ Г1А САЩ
ЛукасАлду* "а крУпШ1те предприемачи ма Естония Граждански питииатовски 

За мен с

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРАГОМАНСКОТО 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПОСЕТИХА 

ДИМИТРОВГРАД

КУЛТУРНИТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ДА ПОДПОМОГНАТ 

"НИШАВСКИЯ ХОРОВОД"
През миналата седмица 

Народното читалище от г. 
бяха Благо!

в Димитровград пребивава делегация 
Драгоман (Р. България). В нейния състав

------ Божилов, председател на Настоятелството на
читалището, Благо; Иванов, секретар на Настоятелството, и Албена 
Дончева, програмен редактор на читалището. Те сс срещнаха с ръко
водството на димитровградския Център за култура, с представителите 
на местното самоуправление в Димитровград и с комисията за 
кра: гранично сътрдуничество към ОС в Димитровград 
„ Основна тема на разговорите бе бъдещето на фолклорната изява 

Нишапекн хоровод , ковто през изминалите едпа-две години предиз
вика голям интерес сред жителите на Димитровград, Драгоман и още 
няколко градове предимно в България, в които бе проведена

Гостите от България предложиха в "Нишавскп хоровод”’да бъдат 
вкюченн още няколко градове от България и Сърбия в които 
съществуват фолклорни ансамбли. Тяхното предложение радушно бе 
прието от събеседниците им в Димитровград.

И двете страни обаче заеха становището, че културните мииистсп- 
ства и па Сърбия, и иа България трябва да подпомогнат финансово 
това начинание. 1

Б. Д.

на

комитет организира в 
сряда митинг против водената от американското 

тези ”и“к° П|шл|аш,с 11 чест да бъда сред правителство политика спрямо Ирак и Северна
единството .... Удост°е““ е наградата за укрепване Хорея, съобщи Дарик радио. Протеста,т сс проведе 

ПРа“ослашште народи. Приемам на- "Ред сградата на Народното събрание. Митингът 
н ппииог п <"1к:ока оценка не само ма моите усилия приключи е връчването на декларации на прсдсс- 
оветс достой,То ЧЧВЯ"СТОг11а юпо10"а|юто през пек- Д“теля на парламента, на президента, па премиера.

Д “но място па Православието в живота на както и до всички медни.
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СЪОБЩЕНИЕ ОТ КАБИНЕТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ СЛЕД 

РАЗГОВОРА НА КОЩУНИЦА И ПРОСПЕР

ДИКТАТЪТ ПРЕЧИ НА ОТНОШЕНИЯТА НИ

И ДОСКОРОШНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА СЪРБИЯ 
Е НАСТАНЕН В ЗАТВОРА В ШЕВЕНИНГЕН

МИЛУТИНОВИЧ в 

ХАГАпосини прес^плсш1я ШспРпша» Ппооп™™ ™ Президентът на СРЮ каза, че Хагският трнбу- 
Белград че ако Юг» ?„' 1 П>,оспеР каза в "ал "I“"" селекция, като подчерта, че тон търси
подкрепа па ст да и Хчга манпаТт^ отговоР«°ст ' ■•рбп ге, а ’пе търси отговор
ще прсшшс щ се т з а ^ Трибунала ност за злодеянията над сърбите „ Косово и МетС-
остаиалите заподозрян,, „ГиГГи п,“е°,щя «о^р™»”™ 
^нЗаноГощзГс^оТ^еГпГдГжГ " ЯМСР'" РРЮсТТ П°Д,,С1,Та’/'С ^УДПичеегното „а

Кошупшп пшшппта , т ^ Л - ’ СРЮ с Трибунала ис трябва да се наблюдава извън
сътрудничеството „а ГРЮ ТтообН'**““0^ коптвкста ,|а сътрудничеството па бившите юго- 

С,Ю с 1|>‘1,,>"ала в Хага републики с тази институция.
то “® “ '™ат предп,,л Вс,",кп аспсктв "а Условията, които сс налагат за сътрудничество 
™ , ! °100СН0 ас|,стьт ,|а «РаВДата, както „ с Трибунала, нанасят обективна вредатози за нашето държавно устройство и нолптн- 1
ческитс последици от този въпрос”, се казва в съо
бщението.

1 *Бившият сръбски президент ще се появи пред съдебния 
съвет на Хагския трибунал в понеделник

Доскорошният президент на Република Сърбия Милан Милути- 
нович миналия понеделник се предаде на Хагския трибунал и бе 
настанен в затвора в Шевенингсн, където между другите лежат и 
някои негови сътрудници от времето на режима на Слободан Ми- 
лошевич.

Милутинович отпътува в Холандия със самолет на Съюзното 
правителство, който кацна на военно летище недалеч от Хага. 
След като стъпи на холандска земя, бившият президент на Сърбия 
бе арестуван и отведен в затвора на Трибунала.

От Международния трибунал за военни престъпления в пре
дишна Югославия беше съобщено, че Милан Милутинович ще се 
появи пред съдебния съвет на трибунала в понеделник, за да каже 
чувства ли се виновен за военните престъпления в Косово през 
1999 година или не.

на югослав
ско-американските отношения, каза Кощуница.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТ СРЕДНОСРОЧЕН 

ПЛАН НА ОБЩИНАТА
Милан Милутинович е обвинен, че като президент на Сърбия е 

участвал в ” съвместно престъпническо начинание” - изгонване на 
голям брой косметски албанци от територията на Покрайнината ”, 
в опит да се осигури траен сръбски контрол” над Косово. Според 

а 21 януари т.г. в Димитровград се проведе 13 ствепи фирми в общината. До сега са прмватнзи- петте точки на обвинителния акт, Милутинович е виновен за пре- 
Оощниската скупщина, първа за новата рани две предприятия- ”Металац” и ”Градпя”. стъпления срещу човечеството и нарушаване на военните закони и 

година. В обширния дневен ред се открои втората Затова като приоритет в средносрочния план е обичаи, включително и за депортирането на около 740 000 албанци, 
точка

сесия на

приемане на средносрочен развоен план предвидено приватизацията да се завърши до масови убийства на цивилни лица, насилствено преселване на насе- 
на общината за периода от 2003 до 2007 г.

Както изтъкна председателят на Общинската
2004 г. Същевременно се очаква да бъдат леннето и преследване на политическа, расова и верска основа.
създадени значителен брой малки и средни ча- 

скупщина д-р Боян Давитков, целите на плана са стни предприятия. Но приватизацията извежда на 
: определяне на развойните насоки на общината и преден план и проблемите с трудовия стаж на 
осигуряване на стимули за техната реализация работещите в тези предприятия, и затова е и един 
създаване на условия за уравновесено (баланси- от приоритетите в плана, 
рано) развитие на общината, създаване на усло
вия за настаняване на работа на хората, повиша- с определеп брой значителни туристически обе- 
ване жизнения стандарт на населението и включ- кти, тъй като тук минават голям брой ”транз- 
ване на общината в съвремените интеграционни итни” туристи, то особено място сс отделя на 
процеси на Балканския полуостров.

За Димитровградска община, която според по- свързано с граничния преход. Реализацията на 
следното преброяване има 11 748 жители, от осо- проекта около Погановскня манастир като тур- 
бен интерес през следващите пет години ще е из- истически кът и развитието на селския туризъм 
граждането на автомагистралата Ниш-Софня, също имат предимство, а тази задача би трябвало 
______________________________________________ _ да изпълни гостилничарско -туристическата ор

ганизация ” Балкан”, която разполага с 11 обекта

В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СЪРБИЯ

ПРИЕМ ПРИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Тъй като Димитровградска община разполага

В босилеградският Отдел за вътрешни работи празникът 
беше отбелязан скромно и в трудова обстановка. Организи
рана беше среща с представители на общинското ръководство, 
Общинският съд по нарушения и с представители на Югос
лавската войска и на републиканските инспекции.

На следващия ден представителите на службите за защита 
на обществения ред и сигурността бяха приети от председателя 
на ОС Владимир Захариев, който им честити празника и им 
пожела успех в работата.

развитието на транзитния туризъм, като то е

Най-много и най-остри стълкновения 
предизвика отчетът за работата на 
Центъра за култура. Опозицията кри
тикува безделието в Центъра за култура и посрочпмя план най-важни задачи са рсконструк- 
то в радиото и телевизията, в театъра, в цията на покрива на сградата на Основното училище
КХД. Управляващите и директорът търсеха п града и в Желюша, както и ремонт на подопровод-
оправдание за безделието около минало- пата мрежа в гимназията. В областта па здравеопаз- 
годишните събития, свързани с вансто на преден план е покривът на Здравния дом
назначаване на ИД директор и ие- както и оборудването му.
допускането му повече от три месеца да в плана са посочени и приоритетите в локалното
влезе в сградата. Самият той охарактериз- информиране, където между другото се предлага и 

"политичеки беседи" всички кри- издаване на локален псстник.
За реализация на заплануваните развойни задачи 

се разчита на средства от определени министерства 
(за довършавапе на спортната зала например) и 
общинския бюджет. Като предимства значими 
общината за реализация на средносрочния план са | 
посочени положението на общината край магистрал- I 

шосе, крайграничното положение на общината, | 
граничният преход и възможностите за живот- ■

н 160 легла.
Що сс отнася до образованието, според сред-

П. Л. Р.

ВЧЕРА И ДНЕС В НИШ

"ДНИ НА НЕСЕБЪР В 

СЪРБИЯ"ира като
тики, отправени по адрес на Центъра за 
култура. Въпреки острите критики, както 
се очакваше , отчетът бе приет с 19 гласа, 
а само с гласовете на СГЦ (18 гласа) Петър 
Йованович бе назначен за директор на 
Центъра за култура през следващите 4 
години. Както осведоми отборниците пред
седателят на скупщината, кандидатът, ко
гото са предложили служителите 
Центъра, се е отказал.

№-на
Щна

р&II ОТО луг \• -

в повз.дстно.
Като отрицателни обстоятелства 

географското разположение на общината (раз- [ 
около 70 км край границата), фак- Й* 

иай-големите фирми и града не работят, ■ 
и обезлюдяваното на общината, изтичането пасне- |

всички области, лошата кналифнка- ш

са посочени
:л

***<&/{
--

т— - 1Ч' ' ■Кул-

газопровода и газификацията положена 
на железопътната та

паизграждането на
тът, чена града, реконструкцията

ра и жп линията до границата, реконструкция 
завършаване на регионалните пътища на терито- циалисти ог
рията па общината и строеж и реконструкция па цио.ша структура на работещи, както 
локалните и махленски пътища. комунална инфраструктура.

когато етана дума за комуналната „нфрастру- ^ вре«— ............ |Д.
ктура според записаното в плана приоритетни шия^ 11ай_Г(М|Я„ брой от конто мнозинството на 
задачи ще бъдат обезпечаването на чиста пи- ,|Ц 0ТХвърлян1е почти винаги е 10 гласа (тези ма 
тейиа вода за цялата община, строеж па канали- отг,орниците па СГЦ). Накрая предложения сред- |( .ШМК|1ТС манифестации'™ ”Дш1 на Несебър в Сърбия” 
запия в Градине, Лукавица, Бслеш, Желюша и иосрочсп план беню...Ц]!.. °Т делегация на този черноморски град, който преди 20 години е 
Гоин дол, както и свързване на граничния преход >>“„>> „ 7 "въздържали сс” бе приет и включен в световното културно наследство и е под егидата на
е канализацията. отчетът за работа на Изпълнителния отбор през ЮНЕСКО, водена от кмета Николай Трифонов, посети вчера нз-

В областта на селското стопанство като въз- 2002 г. датслството на българите в Югославия ” Братство” в Ниш. Дирек-
можни проекти се посочват активизирането на доста единни бяха отборниците н но въпроса за ТОрЪТ ||а издателството Велимир Костов запозна гостите от Бъл- 
съществуващите мощности на Земеделската ко- съкращаването па работното време на га|)НЯ с „сторнята на издателската нп къща, осъществените досега
операция ”Сточар”, угояването на юнци, като се Р»У™™ - в ................ - —
използват многобройните пасбища, както и съз щ тс |)Сншха работното време ва популярните След обиколката на културно-историческите забслсжнтслно- 
даването на мини овцеферми. В южната част на .)С11етв да Су,.11с ограничено до 23 часа през зимата ст„ „а града, н който е роден св. цар Константин - първият нладс- 
общината е възможна реализацията на програми д с час повече през лятото. Значително сс |ч,.ц провъзгласил християнството за официално вероизповедание 
в овощарството, особено при производството на упея„Чават и наказанията за несиазпано но 11арсд- д младсжкия д0„ >> Колумбо” сс състоя мултнмеднална промоция 
малини. Възможно е и изграждане на хладилник с бата, така че!ако ||нвв‘|в|)а(сд!1ес накаже със на историческите и културни забсложитслности и на туристнчс- 
вместимост 100 тона както и цехове за прерабо- собственика, ’ав'“ди||исто’ Интересно е, че миналата ските възможности на Несеб ър, а след това присъстващите имаха 

плодове, лечебни би- (|адв(Р СР>|ДОТ(| решение предложиха отборниците възможност да дегустират подбрани пипа от несебърския район.
на ДСС, но то не беше прието. Днес гостите от Нсссбз.р |це бъдат приети и от градоначалника

Л-Т’ на град Ниш, г-н Горян Чпрнч.

■

и лошата

план само ■ ЧУ

тка на мляно, за сушене на
лки и пр.

Реализацията на средносрочния план ще съв-
псички обще- В.С.Б.падне с приватизацията па почти



(V ОБЩЕСТВО С 24 януари 2003 г.О ШтМШ)
СЛЕД ЗАКРИВАНЕТО НА ЗОПОО НА ДС В ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ 

НЕ Е РЕАЛЕН
БАБУШНИЦА

ПЛАЩАНЕТО И ОБОРОТЪТ 
ФУНКЦИОНИРАТ ДОБРЕОбщинският отбор па Демократична- група на СГЦ, която има мнозинство,

изготви бюджета по системата - ” наши 
наши”. Може би целта е да се

та партия в Димитровград смята, че 
общинското ръководство е виновно за и не са 
това, че някои институции и организации накажат организациите и ведомствата, 
не бяха включени в тазгодишния бюд- конто се ръководят от лица, които не са 
жет или пък за тях са предвидени малко ”техни”. Демонстрирайки силата и само

волното си те пренебрегнаха- граждан- 
В бюджета не се предвиждат средства нтс.Явно е забравено, че сдруженията и 

за покрива на Здравния дом. Подобна е институциите не съществуват заради 
съдбата на някои сдружения и важни ин- общинската власт и ръководителите им, 
ституцнн, каквито са Съюзът на нснсио- а заради интересите на хората, 
нерите, Съюзът на глухите, СУБНОР, Може би ръководителите 
Съюзът на командирите от запаса, Об- сдруженията и институциите ще простят 
ществото на приятелите на децата, Сдру- на общинската власт за такова разпре- 
женнето на художниците, Дружеството деление на тазгодишния бюджет, подали 

издателство ще им простят гражданите?

ници на ЗОП ще се намери работа, е из-”Със задоволство мога да кажа, че 
оборотът и плащанията, които от 1 яну- пълнено.

от ЗОП в де- Репортерската ни проверка показа, чеари т.г. са прехвърлени 
ловите банки, в местния клон на ” Делта броят на комитентите, които имат смет. 
банка” функционират добре. Впрочем в ки в ”Делта банка , е неколкократио 
нашия филиал всички условия за успеш- по-голям от броя на сметките, които те 

провеждане «а финансовите дейности са открили във всички останали фиалиа-
са налице”-Това заяви във вторник пред ли на търговските банки в Кабушиица
” Братство” шефът на филиала на ” Дсл- заедно. Във вторник броят на откритите 
та банка” в Бабушница Драган Голубо- сметки в "Делта банка’ беше 180 с тен-

пари.

но

на
денция да бъде увеличен.

През тази седмица и в ” Делта банка”,
нич.

От общо 7 работници в бабушнишки 
ЗОП, в чиито помещения сега е ” Делта и в останалите търговски банки не само

в Бабушница е имало проблеми с вна-банка”, петима сега работят в посоче
ната банка, доката двама са минали в Уп- сянето на дневния оборот на текущи

сметки, но междувременно този проблем

на ромнтс, ТЕЛЕДОМ,
” Братство” и прочие.

Председателят на Изпълнителния от
бор на ОС, заедно с отборничсската си

Зоран Петров, председател на ОО на 
ДС в Димитровград равлението за държавни плащания.

Така, когата става дума за Бабушница, е решен.
НБЮ Б. Д.обещанието на гувернера на 

Младжан Динкич, че за всичките работ-
В БОСИЛЕГРАД РАБОТА ТЪРСЯТ ОКОЛО 50 

ВИСШИСТИ И ПОЛУВИСШИСТИ БОСИЛЕГРАД

ШАНСОВЕТЕ СА 

ОГРАНИЧЕНИ
ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА ЩЕ БЪДЕ 

ОТКРИТА ЕКСПОЗИТУРА НА 

ТРЕЗОРА*В списъците на Клона на Трудовата борса в Босилеград са записани 
имената на около 700 безработни и в сравнение с миналата година 
сега този брой е увеличен със 70 души.Работа търсят и 18 души с 
виеше и 34 е полувисше образование.

До края на тази седмица предприятията, които се финансират от бюджета на 
общината, трябва да получат първата си заплата за тази година. Изплащането на 
личните доходи се забави поради общата промяна в банковата система, която тече в 
момента, а също така и поради това, че в Босилеград все още не е открита експози- 
тура на Службата за плащания.

Това каза Горан Стоянов, председател на ИО на Общинската скупщина, като 
добави, че до края на този месец се очаква да бъде отркита експозитура на тази 
служба в нашия град. Дотогава изплащанията на личните доходи в общината ще се 
вършат във Враня.

Изплащането на личните доходи и другите видове плащания в различните ведом
ства, в обществените и частни фирми в общината се вършат чрез двете новооткрити 
банки в общината - ”Комерцпална банка” и ”МБ” АД Ниш.

Влайко Асков, ръководител на Клона, казва, че посредством борсата 
отначало на годината петима висшисти са започнали да работят като 

. В общинското управление работят двама икономисти, в 
"Прогрес" един технолог, в "Напредък" един селскостопански инжинер, а 
в частната кабелна телевизия един електроинжинер . Всичките те от 
Трудовата борса ще получават на месец по три хиляди динара, а пари 
за тази цел ще подсигурява и ОС, така че те ще получават 80 на сто 
от средната заплата в Републиката.

Сред безработните висшисти и полувисшисти няма начални учители, 
както и преподаватели по различни учебни предмети. Затова в 
основното и в средното училище не е малкък броят на учителите, които 
преподават предмети, за които нямат необходимата квалифилация.

П.Л.Р.

стажанти

К. В.

ВЪВ ФИЛИАЛАНА "ДЕЛТА БАНКА" В ДИМИТРОВГРАД

ВСЕ ОЩЕ ИМА ПРОБЛЕМИСТАЧНИЯТ КОМИТЕТ В КОМУНАЛАЦ ПИТА ДИРЕКТОРА
В края на миналата година престана да 

работи ЗОП илн някогашната Служба за 
обществено счетоводство, нзвесна като 
СДК. От началото на Новата година тази

са си регулирали сметките си и някои синди
кални и неправителствени организации.
| * Проблеми обаче има.

- Проблеми има в самата работа, тъй ка- 
Димитровград тази задача то все още не сме натрупали достатъчно 

”Делта банка”. Как ра- опит за новия начин на работа или поради 
боти тя и какви проблеми има в работата й? чисто технически проблеми като обмен на 
На този въпрос отговаря Васа Алексов:

(ЩЕ) ВЗЕМА ЛИ 

ОБЩИНАТА 

ПОЛОВИНАТА ОТ 

ТАКСАТА?

институция се превърна в класическа тър
говска банка. В
се изпълнява от

сведения между Министерството на фина- 
- От началото на януари 2003 г. ” Делта нени, Републиканското управление за 

банка” започна успешно работата 
вата система, въпреки краткия подготви- проблеми и с реализацията на чекове или 
телен период. Всички депоненти, които са други начини на плащания, които вече тря- 
открили свои сметки, могат плащанията си бваше да са минало. Но общо 
да реализират посредством нашата банка, щаннята посредством търговските банки 
Но тези, които не са имали необходимата минава без сериозни проблеми, 
документация в момента имат проблеми.
| * Има ли и такива?

пла
щания и тръговскнте банки. Тук-там имаси по но-

Както е известно, в Димитровградска 
община се случиха много неща, 
пряко или косвено бяха свързани с так
сата за ползване на

ще го приемат, но в противен случай тази 
практика ще е незаконна , ” дори може да 
се случи така, че за тези пари, които 

товарния терминал вземе обпщината ” Комуиалац” да плати 
като и данък от половината, която му остава.

Според Стачния комитет през послед
ните няколко месеца във фирмата, се 

правителство взе решение, върши разместване на служителите 
въз основа на което таксата бе върната други работни 
на Комуналац”, а нейният размер е 600 
динара, какъвто е и на всички останали

които взето пла-

1 * Има ли проблелт със служили 
| смисъл излишък работна ръка ?

на граничния преход, 
”базата”.

известен елите в
След много перипетии, през юли 2001 

г. Съюзното
- Това са преди - В Димитровград всички са ангажирани, 

граждани, някои малки организации, дори и някои в ” Делта банка”, други в Управлс- 
някои стопански предприятия, конто почти нисто за държавни плащания, 
не са

всичко сдружения на
на

От стачнияместа.
работели през последните години. Ос

вен споменатите сдружения на граждани,
А.Т.комитет питат дали това, както и 

мането на половината от
взе-

нстаксата, не 
предвещава някаква реорганизация, при 
която

гранични преходи. 
Тъй като поради тази такса и някои_______ - определен брой работници да

други проблеми служителите организи- бъдат уволнени от работа. От друга ст
раха стачка срещу работодателя, която рана, реорганизацията, която се провеж-

Е е.?ДГодена със съдеб,,и дела’кои-
директора на Комуналац” ” мисли ли да 
оспорва решението на Общинската 
скупщина, с което се взимат 50% от так
сата, тъй като споменатите 600

СУРДУЛИЦА: ПОРАДИ СЛАБАТА 
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ БАНКЕРИТЕ

ЗА ЗАПЛАТА ОТИВАТ ВЪВ ВРАНЯсе печелят г - 
певшите - работниците. Стачният

от потър- 
— коми-

КОМу""Ка,,ИЯ ме*ДУ Народната бапка „а Югославия и филиала на

платежният^боро-^постег^п1^1””^”"**^щ>сщеадД|а>ра,бот1П|!чс

фи^нсир"Т о°тЛреп *аТрз'дне',"я"'а3»""Р "вош.^рганизГХтГи ведомствата, които се 
" °бщ,шсГЯ 6,ОДЖСТ- диването на филиала „а 

об^жва V, пл‘ш'1"'”, ” Сурдулица „е е открито управление, което да
У ,ОДЖСТЛ,,и^с ‘ Затова представителите на тези институции сега ся

принудени да пътуват до Враня и там да решават въпросите си У В.Б

тет пита директора колко пари са израз
ходвани за тези ненужни съдебни споро-

динара се ве.
по решение иа Съюзното Тези въпроси са отправени към дирек-

правителство, а не въз основа на тора в последния ден на миналата година 
решение на Общинската скупщина”. От Подписал ти е председателят иа Стачния 
стачния комитет изтъкват, че доколкото комитет Гоша Гергинов.
Съюзното правителство се съгласи с 
решението на Общинската скупщина, те

взимат

А.Т.
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СЪДБАТА НА НАЙ-ГОЛЯМОТО ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГИД ОЩЕ Е НЕИЗВЕСТНА
КОБОС" СКЛЮЧИ ДОГОВОР с 

"НОСТАЛГИЯ"

ПРОИЗВОДСТВОТО ЩЕ 
СТАРТИРА НА ] 

ФЕВРУАРИ?
НИКОИ НЕ МИСЛИ ЗА 

РАБОТНИЦИТЕ
Най-голямото димитровградско придприятие ГИД някога имаше около 1500 работ

ници. Днес те са около 850, но само на хартия, понеже фирмата им от месеци не работи. 
* Настоящият директор Иван Марков твърди, че от ГИД се интересуват различни 
купувачи, а бившият директор м-р Михаил Иванов посочва именно Марков като главен 
виновник за провала на фирмата.

От основаването на предпри
ятието ГИД преди няколко де
сетилетия съдбата на Димитро
вградска община винаги е зав
исела от факта дали то работи 
или не. Когато ГИД е работел 
добре, просперитет е имало и в 
цялата община. Но някогашни
ят стожер на днмтнровградска- 
та икономика се превърна в не
гова отворена рана. От 16-17 ка
учукови фирми в републиката 
единствено ГИД не работи. 90 на 
сто от капитала му е ипотеки
ран. Над 300 работници, конто 
са съдили фабриката, вече имат 
изпълнителни съдебни решения 
и очакват фирмата да им плати 
обещетение за периода, през 
който не са работили.

В Общинският съд в Боснле 
КОБОС

■ рид с заверен договор между 
н частното предприятие’-Носталгия” от Ниш, според 

които нишката фирма ще вземе босилсградчани под наем за 
десет години. Договорът влиза в сила от 1 февруари 2003 до 31 
януари 2013 година.

Въз основа^ ,,а него се предприемат конкретни стъпки.
Раоотниците за конфекция, общо 440 души, са подписали вече 
договори с Носталгия”, а от 1 февруари те ще станат нейни 
раоопищи. Всичк" се надяват, че от следващият месец в 
КОБОС нан-после ще започне производственият процес.

П. Л. Рангелов

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДЪЛЖИ НА ЕПС 
3,845 МИЛИОНА ДИНАРА

ДЪЛГОВЕТЕ ДА СЕ 

РЕПРОГРАМИРАТ
Един от тях, Димитър Став-Но произвоствого би могло да 

бъде възстановено постепенно, ров, настоява за сформиране на 
С други думи, най-напред би мо- Комитет за истината за ГИД.

” Трябва да се сформира та-

Общият дълг на общините от Ябланишки и Пчински окръг 
към ЕПС възлиза на около 220 милиона динара.

МАРКОВ: 
ПРЕЦЕНКИТЕ НА 
ВЕЩИТЕ ЛИЦА 

НЯМАТ ВРЪЗКА С 
МОЗЪКА!

Това стана ясно на срещата в 
Лесковац между' председателите 
на общините от Ябланишки и 
Пчински окръг и представители 
на лесковското Електроразпре
делително. В края на миналата 
седмица кметовете на тези об
щини, сред конто бе и Владимир 
Захариев, председател на ОС в 
Босиелград, обсъдиха репро^)а- 
мирането на дълговете за израз
ходвания от потребителите ток 
в промишлеността, обществени
те и държавни предприятия, чи- 
ито основатели са общините и се 
финансират от тях.

Захариев казва, че по пред
ложение на лесковското Елек- 

дългът

гло да започне производството в
един цех, след това в друг, евен- къв комитет, за да се установи 
туално трети, четвърти и т.и. - защо от една солидна фирма 
смята бившият директор.

По думите на Иванов, ГИД раб. Комитетът между другото 
няма никаква перспектива с пас- би информирал обществеността 
тоящня си директор. Той мисли, как ние, които се опитвахме да 

За съдебните решения на ра- че по време на директорството спасим фирмата от катастрофа, 
ботниците директорът на ГИД на Жика Глигоров фирмата е сме били тормозени от директо- 
Иван Марков казва: ”Те са в имала изгледи да се спаси отевс- ра Марков”, казва Ставров.

Дали наистина ще бъде сфор
миран Комитет за истината за 
ГИД остава да се види. Мнозина 
обаче смятат, че по-полезно би 
било да се сформира комитет за 
спасяване на това, което все още 
може да се спаси.

ГИД се превърна в потъващ ко-

протпвовес с Конституцията п итуален фалит, но след като бил 
законите. Преценките на вещи- сменен, колата тръгнаха по на- 
те лица във връзка с обезщете- надолнището, 
нията нямат връзка с мозъка!”

Фирмата, подчертава той ще 
настоява Върховият съд на Съ- ДОКАЖЕ ИСТИНАТА 
рбия да преразгледа съдебните

СТАВРОВ: ДА СЕ

За това защо ГИД рухна, а 
заедно с него и целият град, има 
много мнения. Почти всички 
обаче са съгласни, че пропада
нето на предприятието е започ
нало с отделянето му от пирот- 
ския ” Тигър” преди 12-13 годи
ни. Много бивши и сегашни ра-

решения и след това да ги от
мени. НА ВИНОВНИЦИТЕ 

ЩЕ Е МНОГО 
ТРУДНО?

троразпределително 
трябва да се плати в срок до пет Въпреки многобройнитс ос

три проблеми, Марков смята, че 
ГИД може да се възстанови, ка
то твърди, че има купувачи за 
фабриката.

години, докато сегашните и но
вите сметки за изразходвания 
ток трябва да се плащат редов
но, независимо от този дълг. 
Председателите на общините от 
двата окръга не са се съгласили 
с това предложение на лесковск-

Да се възстанови поне части
чно каучуковото предприятие е 
трудна задача. Това е мнението 
на всички, които все още иматЗахариев е предложил свое 

решение за репрограмирането "Мисля, че са пропуснати всички шансове, като се има
предвид това, че предприятието дължи няколко милиона -
евро, че му липсват кадри, че съоръженията в цеховете са рят с въпроса за бъдещето на
остарели в технологическо отношение и т.н. Опитът да се завода. Може би най-голямо
извърши конверсия на акциите, а след това да се пристъпи „„опятствие за евентуалниякъм приватизацията, е един дълъг процес чиито краен препятствие за евентуалния
резултат е неизвестен", изътква председателят на ОС в възстановителен процес е лип-
Димитровград д-р Боян Давитков. ‘ • сата па кадри. В ГИД днес едва
Изявлението му, колкото и да е песимистично звучи и ли има десетина души с виеше
твърде реално. Съвсем абсурдно обаче звучи твърдението, образование. През последните 
което често се повтаря, че според с общия брои жители „опимч част от интелек-Димитровград има извънредно висок процент години голяма шет от ннтелек
интелектуалци. туплцнте намериха раоота из

вън фирмата. Онези, които не 
ботници от ГИД посочват като успяха, си седят у дома. 
преломен момент за фирмата 
стачката в металния цех преди
5-6 години. Тогава, твърдят те, бе едни от водачите на стачката 
Иван Марков с трябвало да бъ- в Металния цех на ГИД преди 
де сменен и по този начин и фир- 5-6 години, а сега е преподава- 
мата би била спасена. Работни- тел в ОУ ” Братство в с. Звон-

доброто желание да се натова-
на дълговете за изхарчения ток 

ОТО Електроразпределително, а общи|1ата. Според него трябва 
са дали три свои нови предло- д;] сс иа1|рав11 компенсация меж- 
жения за решаването на този 
проблем. Едно от тях е било 
всички дългове да бъдат изпла
тени от държавата, тъй като 
става дума за общини, които са 
едни от най-бедните в страната.
Според второто предложение 
дълговете могат да се репро-

ду ЕПС и лесковското Елек
троразпределително и сумите, 

ЕПС дължи на Босилс-които
градска община за ползването 
на водите от.Лисинска и Любат-
ска река за производство на ток, 

бъдат платени на Електро
разпределителното в Лесковац. За сегашното състояние ни 

Според Захариев тези пред- ГИД сегашният директор Миха- 
бъдат обсъдени ил Иванов обвинява бившия ди-

Дниломираният машинен ин
женер Камен Манонлов, конто

грамират за срок от пет години, 
без лихвата от 30%. Споредно ложения ще

третия вариант сметките за донълнитслио, след което ще ректор на най-голямото димит- 
изразходвания ток могат да се ^ъде известно и окончателното ровградско предприятие, 
платят с получените суми от рсше|,Ис на ЕПС. 
различните сионсорства и ин
вестиции в общините.

което
преди години имаше около 1500 
работници, а сега те 
над 850.

са малкоК. Велинова
цитс от останалите цехове обаче ци, споделя: 
тогава бяха индиферентни към ”Този народ един ден ще се 
стачната, а ” боздуганът” наби- съвземе, ще разбере кои са

Иван Маркович, новницитс за провала на ГИД, за 
на личния им живот. И

ИВАНОВ: ЗА 
ПРОВАЛА Е 

ВИНОВЕН МАРКОВ

ви-
ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В 

БОСИЛЕГРАД
шини режим 
който обичаше да се отбива в провала

тогава па виновниците щс имДимитровград, подкрепи нар- 
тийния си колега Иван Марков, бъде много трудно .

И докато някой сс тормози, 
” Стачният комитет е крачка други се чудят, а трети изобщо

Във всеки

”Тсзи, които докараха фир
мата до катастрофално положе
ние нека да не сс залъгват, че 
няма да отговарят”, подчертава 
Иванов като Пояснява, че ГИД 
не може да сс възстанови без на
месата па републиканското пра
вителство.

” Трябва да разберем, чс 
ГИД, за жалост, никога вече ня
ма да работи така, както е ра
ботил в най-добри.те си години.

НАБАВЕН ТРИХИНОСКОП като заяви:
и Босиелград се сдоби с трихиноскон - 

на свинско месо за трихине-Ветсринарцата станция 
апарат за диагностично изследване назад! ис сс интересуват.

Стачката тогава се провали и случай разграбва се това, което 
е създавано десетилетия. Разг
рабва се фирма, която беше вто- 

Рабо пищите на ГИД днес рия дом поне за 40 на сто от жи
телите на Димитровградска об

ло'* а.Стойността на апарата с около70 000 динара, от които 30 000 с 
огмгупила Общинската скупщина, 20 000 - ловното дружее гво 
кол’^,10 000 са инатили тукашните частни мссари, а останалите -
пстери1шр11ата станиия. ^ о псдомстп0 у ,папаме, че „опият 

“ ше дяде птс.мож„ост та точа., и сигурна «роперка но сой.,ек- 
Пробата „а месото ...е струпа 150 динара. ^ ^ ^

фирмата продължи своя път 
към затваряне.

свиват рамене, и като че ли се 
чудят възможно ли е това - ни- щипа. 
кой да не мисли за тях, за сс-апарят 

ото месо. Б. Д.мейства га им.
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ТЕМА НА ЬРОЯ ПАИиИИА ЛИ Ш ЙйЩО
Н» К00«1

. В колонката "иедеклерирали и ивопрвделили се са 
"неизвестни - 101 лице.словенец и влах

1126 души, в "останали" -14, докато в 
“ в сурдулишка община, в която сега има 22 190 жители, като българи 

се декларирали 1004 души, докато в Бабушнишка, с общо 15 734 
живеят 1017 българи.

В миналия брой във вестника представихме официалните данни от 
миналогодишното преброяване на населението в Сърбия, включително 
и сведенията за националния му състав. Според тези данни в Сърбия 
живеят 20 497 българи от които 18 839 в Централна Сърбия, а 1658 във 
Войводина.

В Димитровградска и Босилеградска община, 
населява българското малцинство, сега живеят 11 748, съответно 9931 
души. Днните сочат, че в Димитровградска община живеят 5836 
българи, 3005 сърби, черногорци - 15, югославяни - 472, горанци -2, 
македонци- 41, мюслимани- 3, роми - 68, руси - 2, словенци - 3, хървати 
- 6, Националната си принадлежност не са декларили 1478 души, 106 
са записани в колонката ' останали'', а 703 в " неизвестни'. В Босиле
градска община лами са преброени 7037 българи, 1308 сърби, 288 
югославяни. Като черногорци се декларирали - 3,македонци - 42, 
словенци - 3, по двама украинци и хървати, по един румънец, русинец.

жители,
Като се имат предвид данните ат преброяванетопрез1991 родина

ционалността си и как да се прекрати тази тенденция
малка част от въпросите, които изискват отговори. По тези въпроси

и отговори.

които предимно

съществуват различни мнения, становища

само на сръбски език.пие п Босилеград Милва Сшоич- псички политически структури в 
коа, българите в Сърбия прогре- общината трябва максимално да 
снвио намаляват, защото ”Сър- се застъпват за нейното развитие, 
бия се декларира като демократи- Председателят на ОО на Дсмо- 
чна държала, но това е само по критичната партия в Босилеград вам, че ако продължи тази нацио- 
докумепти, а не на практика”. Миле Миленов, смята, че причи- налистиечска политика на нарти-

За това, че българи не се дек- ната за _ ___ „ „„„
ларират като такипа вероятно има вариралите се българи а Съроия като едно малцинство, което нре- 
опрсдслсна причина. Може би ня- има политически характер. ди около 80 години е наороявало
кон от българите се чувстват уни- Дванадесетгодишната власт ’’а;( хиляди души - заяви още
зени като малцинство, като граж- Миленов.
дани ” втора класа” и затова се де- Председателят на филиала на
кларират като сърби. Някой това КИЦ ” Цариброд” в Босилеград
правят за да получат някакви при- Иван Николов, казва:
вплети. Една от причините за то- _ КИц и дСБю още преди са

мото преброяване казаха, че то е 
нерегулярно и изманипулирано, 
затова ние не го признаваме. - Ис
тинският брой па бъгарите в Юго
славия може да се установи само в 
условията на свободно граждан
ско общество и пълна национална 
и правова сигурност, а не в сегаш
ните условия на национално поти
сничество и грубо нарушаване на 
правата.

Преброяването е част от велн- 
косръбската политика, която има 
за цел да асимилира българското 
малцинство и то окончателно да 
изчезне от етническата карта на 
Европа. Икономическата мигра
ция, борбата срещу българския 
език, фалшифицирането на исто
рията, унищожаването на истори
ческото наследство, грубото нару
шаване на правата на малциентво- 
то, липсата на демокрация и сво
бода на медиите е само част от та
зи политика. Жалкото е, че все 
още малко хора не само не осъз
нават горчивата истина, че сме 
осъдени и обречени на изчезване, 
но и активно служат на полити
ката, която ии унищожава като 
народ - каза още Николов.

ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ИЗОСТАНАЛОСТ 

ИЗПЪДИ ХОРАТА

- Тревожи ме фактът, че наши
ят народ, който е от български 
произход, намалява и се страху-

Сноред Владимир Захариев, 
председател на Общинската скуп
щина и лидер на ДСС в Босиле
град, намаляването броя на бъл
гарското малцинство в Боснлсгра- 
дска община е обусловено от без
работицата и липса на развойни 
програми. - Според мен основен 
проблем през изминалото десети
летие беше безработицата. Тя бе
ше навсякъде и тук не виждам ни
какъв национален момент. Това, 
че сме намалели като население в 
Босилеград не е поради това, че 
сме малцинство. Просто досега 
никой ие си е давал сметка да за
държи хората тук, да живеят и да 
рботят в Босилеград. Този процес 
ще спре с изготвянето на нови ик
ономически програми, които ще 
дадат възможност за развитие на 
общината. По този начин смятаме 
да задържим образованите кадри 
и изобщо хората да не напускат 
родните си краища, а да имат въз
можност за един нормален живот 
тук.

намаляването броя на дек- ите на власт направо шс изчезнем

ва е и местната власт, конкретно 
тази в Босилеград, която застъпва 
твърдата линия на правителство
то и сама допринася хората да се 
изясняват за такива, каквито не са 
по потекло, смята той.ло нерегулярно поради няколко 

причини.
- Ние не признаваме резулто- ' ПР°С™ т1>ябва> казва Стоич- 

тнте от преброяването. Първо, ков «а РааосРем’ "в "»<= сам"тс 
формулярите бяха само на сръб- "а»-™>°™ можем да си помогнем, 
ски език, второ преброителите в като сс «съзнаем, чс ™с такнва- 
Босилеград бяха от партията, каквито сме - българи, 
която в момента е на власт, и тре
то, нерегуларност имаше в това, 
че формулярите се попълваха с 
обикновени моливи, което пораж-

на Слободан Милошевич показа 
своята националистическа поли
тика - политика па заплашване и 
терор - заяви Миленов. А пък на
ши хора, които са се изселили във 
вътрешността на Сърбия, избират 
пътя на деклариране като небъл- 
гари, мислейки, че по този начин 
по-лесно ще напредват в профе-

ПРЕБРОИТЕЛИТЕ 
ПОМОГНАХА НА 
"НЕБЪЛГАРИТЕ"да съмнение че след това резулта

тите да бъдат изманипулиранн.
Съобщаването на резултатите чак ската радикална партия в Босиле- 
след осем месеца е още един симп- град Иван Алексов, смята, че са- снята си и че Ще получат опреде

лени привилегии. Но това е най-

Председателят на ОС на Граж
данския съюз на Сърбия в Боси
леград Владимир Жижов комен
тира, че българите в Сърбия от
казват да се декларират като та
кива най-често заради някакви 
привилегии и позиции в общест
вото, за работни места и други по
добни причини. Този процес няма 
да продължава, поради това, че 
младите поколения лека-полска 
се осъзнават и стават по-съвестни. 
А за да се задържат в Босилеград, 
основно значение ще има подоб
ряването на икономическото по
ложение в общината, казва Жи
жов.

Председателят на ОС на Сръб-

томтичен факт. мото географско положение на
Като основна причина за това, общината е докарало българското голямата проклятия за един човек 

че много от българите в общините нзееление тук до това състояние. ' Да се сра>иу»а от произхода си, от 
Сурдулица, Враня, Ниш и др. не са Това, което е могло навремето да майка си, от оаща си и предците си. 
се декларирали като такива, Кос- се направи в тези краища, не е би- Такпва хора според мен са прода- 
тов посочи ” сръбското влияние, ло направено, затова сме го дока- » »”к°и »™а Да ги цени
което е по-силно в тези общини”. Рали дотук”. Разбира се, това не е ,,овече или пък да им каже ора- 
Спорсд него ”хората не смеят да причина българите да не се дек- во заРаД» това> ТВЪРД» Миленов, 
сс самоопределят като българи ларират като такива. Аз съм за Освен това, продължава Миленов, 
поради това, че те са подложени иа ” по-свободна” граница между на- комисиите по преброяването в Бо- 
една системна асимилация и на- родите, които говорят на близки С1«лсград бяха назначени от новата 
тиск с цел да загубят това, което езици и се разбират помежду си. ДОС - власт и техните пребоителн 
имат”. За да получат работа, спо- На това становище е и самото ръ- 
ред Костов, някои българи дори ководство на Радикалната партия, лаР“Рат като българи, т.е. да се

каза Алексов, като подчерта, че самоопределят като сърби. Също

насърчаваха хората да не се дек-

К. ВелиноваЖурналистът от Радио Босиле
град и представител на Г17 плюс 
Божидар Иванов си задава въп
роса защо човек се отказва от са
мобитността си, от своите бащи и 
деди. Това е социологически и пси
хологически въпрос. Вероятно ня
кои са променили фамилните си 
имена, за да получат определен 
статут в обществото, с което аз не 
съм съгласен. Нали живеем в де
мократическа държава, в която 
трябва да се спазва правото - и чо
вешките, и малцинстснитс. Сър
бия е гражданска държава и е фа
кт, че в пея живеят много малцин
ства. Свидетели сме обаче на това, 
че всички търсим своите права 
чрез различни институции, докато 
ние, българите, не приемаме и 
това, което ни позволява консти
туцията. Искаме да сме по-големи 
католоци от папата”.

Има нещо, казва Иванов, което 
още не е премахнато от старото 
време - да се срамуваш от онова, 
което всъщност си. Това обаче е 
ниското и срамното.

променят фамилните си име на

Политиката на асимилиранс е 
втората причина за намаляванмс- 
то броя на българите в тези об
щини. Тя се провежда години на
ред и не позволява образованието 
да се провежда на майчин език, не 
позволява българският език да 
бъде използван като служебен 
общинските служби и не позволя
ва културно и икономическо сът
рудничество с Р България.

Костов смята, че миграцията 
също така е повлияла върху нама
ляването на българското малцин
ство в общината.

- Хората са изправени пред миз
ерия и беднотия, така че по един 
или друг начин са принудени да си 
търсят работа извън Босилеград. 
Самата политика на държавата, в 
която живеем, е с такава цел - об
щият брой на българското малци
нство да намалее и краищата в Бо- 
силегадското и Царибродско да се 
обезлюдят което на практика се 
постига. Единственият начин да се 
спре този процес е по-активната 
намеса 
какт-о и на 
ност.

в

ОБРЕЧЕНИ НА 
ИЗЧЕЗВАНЕ на българската държава, 

международната общ-
Йовшш Костов, Председател 

на гс па ДСБЮ, смята, че самото 
преброяване на населението с бн-

Своред председателя на ОС на 
Сръбското движение за обнопле-



24 януари 2003 г.

^ I «Ой 1Нг1А|#|№ Ш^1 &

ОО НА ГСС В ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС НА ДСБЮ В ДИМИТРОВГРАД Д-Р АНГЕЛ
ЙОСИФОВМОЖЕ БИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЗНАЕ НЕ ПРИЗНАВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ
| * В действителност проценът на хората, които се срамуват от българския си произход, 
Ц е много по-малък, отколкото показват официалните резултати, казва лидерът на ДСБЮ

* Т—н Йосифов, за първи път 
в историята ловенето от жи
телите на Димитровградска 
община официално не са бъл
гари. Какво мислите по тоя 
въпрос?
- Като човек, който сс гордее 

със своя произход, изпитвам го
лямо неудобство. Винаги съм се 
гордеел с Цариброд и с българ
ското малцинство. В действите
лност процентът на хората, кои
то се срамуват от българския си 
произход, е много по-малък, от
колкото показват официалните 
резултати. Но и от този дейст
вителен

• • •
По повод резултатите от преброяването па населението реагира 

иощннекнят отбор на Гражданския съюз п Димитровград. В съоб
щението между другото се казва, че ГСС още 
твърда позиция по отношение зачитането на човешките и малцин
ствени права. ОО на ГСС в Димитровград от самото начало на своята 
работа се стреми към подобряване на жизнения стандарт па всички 
| раждани, както н към пълноценно осъществяване правата на малцин
ството, което в Димитровградска община представлява 
Разбира се при това не застрашава представителите на 
пости.

от основаването си има

мнозинство, 
другите народ-

” Българите са по-малко с около пет хиляди, а в община Димит
ров! рад - с около две хиляди, с колкото е намаляла и цялата община в 
сравнение с преброяването от 1991 г. броят па останалите народи и 
малцинства не е намалял толкова драстично. Може би ще кажете, че 
в това няма нищо странно, но когато помислим, че за да бъдат обявени 
резултатите тряоваше да чакаме почти девет месеца, нещата получават 
друг смисъл. Дали наистина трябваше толкова много време за об
работка на тези данни и защо са настъпили такива ”демографски 
промени”? Може би отговора знае председателят на общинската ко
мисия по преброяване”, се казва в съобщението. проц

народници” би трябвало да се 
срамуват.

Поздравявам димитровградс- бре инструктирани как да завъ- лен икономически колапс и дез- 
ките роми. Почти всички се дек- ршат работата си. Това не нрави интеграция на българското мал- 
ларкраха за такива, каквито са.

* Как ще коментирате факта, 
че 6 Сърбия, според сведенията 
от преброяването, има само 
малко повече от 20 хиляди 
българи?

ент някои мои съ-

Българите в Димитровград са под 50 %А. т.

РЕЗУЛТАТИТЕ НЕ ИМ СА 
ИЗВЕСТНИ

цинство. То обаче ще оцелее. 
Този удар няма да се окаже фа-

чест на никого.
* Смятате ли, че наистина
живеем в страна, която е на тален поради простата причина, 
пътя към демокрацията?
- Винаги съм вярвал, че Сър- та* Цариброд може да се нзмък- 

бия ще намери пътя към демок- ие от трагичното положение, но 
- Очевидно е, че тенденцията ращ1Ята, към Европа. Но по та- единствено с нови, млади хора. 

към намаляване на българите в къв начин да се намира път, про- Уверен съм, че на следващи- 
! страната ни продължава. От 120 не бива. Трябва да създадем те избори нашите сънародници 

хиляди българи през 1920 годи- общество, в което никой няма да ше разпознаят ясно кой поли
тически блок ще поведе безком-

Помолен да коментира резултатите от преброяването на насе- 
| леннето, председателят на ИО па ОС в Димитровград Емил Сок

олов, който оглавяваше местната комисия за преброяване, пред 
| нашия вестник заяви, че е благоволеи да даде свои коментар, ио 

тогава, когато резултатите бъдат публикувани в "Служебен вест
ник”, сиреч - когато станат служебни.

Ц председателят на управляващата партия в Димитровград 
; Любомир Голубовнч обеща, че ще даде свой коментар за резулта- | 

тите от преброяването след като те станат официални, т.е. след 
публикуването нм в "Служебен вестник”.

че не съответства на реалност-

на, стигнахме до 20 хиляди. Тря- изпитва неудобство от своя 
бва да положим всестранни уси- произход. От факта какъв е 
лия тази тенденция да спре, за- един МОвек по националност не 
щото тя не е от полза на никого. ТрЯбва да зависи дали ще нап- 

* Узнаваме, че ДСБЮ няма да редва в службата или не. Това готов за тази борба. С нашите
сънародници и съмишленици 
ще върнем майчината дума, ще 
върнем усмивката на лицата на 
представителите не само на бъ
лгарското малцинство, а и на 
всички останали.

промпена борба за икономичек-
ото, културно и духовно възста- 
новяване на Цариброд. ДСБЮ еБ. Д.

КОМУ ДА ВЯРВАМ? признае резултатите от пре- трябва да зависи 
орояването? от факта дали качествено
- Заради младите поколения изпълнява работата си, с която 

и заради нашите предци, ДСБЮ се занимава, или не.
* Сведенията от преброява
нето несъмнено са тежък 
удар за българското малцин-

за Димитровград, циално към младите: Останете

изключително

Веднага след като общинските комисии по преброяване изпратиха
лицарезултатите до централната комисия, от добре осведомени 

(неофициално) узнахме, че на територията на Димитровградска 
община като българи се е определило към 62% от населението (което 
в сравнение с преброяването отпреди 11 години е увеличение с около 
10%).

няма да признае резултатите от 
преброяването. Още преди то да 
започне, ДСБЮ изрази загриже
ност, като предупреди председа
теля на ОС в Диитровград, че 
ще има нередности. Повсчсто от 
членовете на комисиите бяха от 
старите структури. Те бяха до-

Накрая бих се обърнал спе-
ство и
Може ли той да се окаже фа- тук, защото с вас Цариброд ще 
тален за малцинството и за 
общината ни?

Същевременно в Бабушнишка община от„ ръководството на 
общината узнахме (и го написахме в "Братство”, брой 930/31 от 17 
януари т.г.), че броят на деклариралите се като българи там е към 2300. бъде симпатично и весело град

че!
- В момента в Цариброд нищо 

не функционира. Налице е пъ-
Б. ДимитровНовата 2003-та година от Рснубли-Ден или два преди началото на 

канския статистически институт в Белград получихме но факса офи
циалните резултати. За наша голяма изненада в тях е посочено, че 
българите в Димитровградска община са под 50% или 5836, а в оощина 
Бабунннща само 1017!

кому да вярвам? Кой е сгрешил? Дали този, които с събирал 
161 общини, или този, който с събирал сведенията

БАБУ ШПИЦА
И сега НЯМА НАТИСКИ БЯЛАТА 

ЧУМА НИ 
КОСИ

броя на жителите от 
само за своята община? компютрите да са нужни чак 9 11 редее д 

ателят на ОО 
на СПС Сло- 
бодан Митич 
п председате
лят на ОО на 
ДС Зоран Ве
лковци заяви
ха, че резул
татите са та
кива, каквито 
са. -Изобщо 
ие може да

Просто е невероятно в ерата на
изчислят няколко милиона жители. Как ли нравят това 

наброява стотици милиони или милиарди 
11 години в една община

месеца, за да се
тези, чието население
жители? От друга страна как е възможно за

жителите от една народност, ио-точно от малции- 
било и де факто и сега е мнозинство в своята 

останат на същото или почти на
Една от причините за 
намаляването броя на 
жителите в Босилеградска 
и Димитровградска 
оощина е и бялата чума , 
която се заканва да 
заличи цели селища. 
Вследствие на 
интензивната миграция, 
която настъпи поради 
икономическата 
изостаналост в района, в 
селата в тези общини 
останаха предимно стари 
хора. Млади има все 
по-малко. В . • 
Босилеградска община 
например годишно се 
сключват около 40 брака, 
но брачните двоики не се . 
решават на повече от 
едно-две Деца. Колко е 
ниска раждаемостта, а 
колко висока смъртността 
показва и фактът, че 
годишно в общината се 
раждат около 80 деца, а 
умират двойно повече 
хора. През последните 
няколко години тази 
бройка се доближаваше 
до 200 души!

да намалеят само
ството, което винаги е 
община, а всички останали да си 
същото равнище? Как е вътможио формулярите с данните да не се 

което ги дава? И защо тези формуляри бяха 
мичка? Кой гарантира, че тазиподписват от лицето, 

попълвани с обикновен молив е гу

трябва да отговорят участ- 
па местно ниво.мините в преброяването, преди всичко

А.Т. етапа дума за 
тона някой в 
Бабушнишка 
община да е
преброил колко хора са сс определили като българи, преди фор
мулярите да бъдат изпратени в Статистическия институт в Белград. 
Топи, подчерта той, никой според закона и ис е имал правото да прави, 
а камо ли да изнася информации за националната структура на насе
лението.

Като оцени отрицателно това, че сега някои журналисти потенцн- 
рат въпроса колко българи има в Бабушпишко,.Мигич продължи:

”Със сигурност зная, че но време на преброяването никои не е 
прилагал никакъв натиск срещу представителите на българската общ
ност. Хората, които непосредствено провеждаха преброяването в се
лата, в конто живеят предимно числящите се към българското ма 
лцинство, бяха б ългари но националност. ’

Зоран Велкович посочи, че единствено официалните резултати са 
валидни. Той добави, че представители на ДС но са участвали в 
провеждането на преброяването.

ПЕНЕ ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МАТИ- 
ЦАТА НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ

ПРОДЪЛЖАВА
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА

пребрмванс, и ио— -
жапата, в която живеем- 11яци0|нш,ат„ „м принадлежност и

.....  • — ’ " —11 С
коренно българско население да има ст-рОн... българите да

рите продължава.

В.Б.
Б, Д.
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ДИМИТРОВГРАД НОВ КОНКУРС ЗА 

ДИРЕКТОР
ДВЕ ТЕАТРАЛНИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯНОВ и. д. 

ДИРЕКТОР Самодейният театрален ансамбъл към КХД "Бранислав 
Нишич" от Ресавица ще гостува днес в Димитровград с две 
представления - едното за деца, а другото за възрастни.

В 17 часа започва представлението за деца "Чиполино" 
италианския писател Джани Рудари, а в 19

"Балканският

И в Гимназията заседава Училищният от
бор. Тъй като и там подкрепеният кандидат 
не получи съгласието на просветния 
истьр, Училищния отбор обяви нов конкурс, 
който вече е даден в борсата г;о труда.

Училищният отбор прие и решение да се 
изпрати възражение до Министерството на 
просветата по повод отрицателното мнение 
за предложения кандидат от конкурса (в 
случая Миряна Алексич, гимназиален прпо- 
давател по математика) и същевременно се 
настоява за прием при просветния 
истьр, за да се изяснят нещата. Определено е 
при министъра да отидат председателят 
Училщиия отбор, изпялпяващият длъжност
та директор и председателят на Общинската 
скупщина.

мин-

След като избраният от колектива канди
дат за директор на Основното училище в 
Димитровград не получи съгласие от мин
истъра на просветата, на 17 януари т.г. Учи
лищният отбор проведе заседание, на което 
определи ново лице, което да изпълнява длъ
жността директор през следващите шест ме
сеца. Това е Катарина Симеонова, психолог в 
училището, която трябва да поеме длъжност
та от първи февруари т.г.

Същевремено за заместник ИД директор е 
назначена Сузана Станкова, преподавател 
по английски език.

по текст на
,часа е началото на представлението 
шпионин” но текст на Душан Ковачевич.

Режисьор на двете представления е димитровградският 
театрален деец Борис Лазаров, който от няколко години 
успешно сътрудничи с театъра от Рссавица.

Цената на билета е 20 динара.

■

I
Iмин- в. д.

па
НА БОГОЯВЛЕНИЕ В ДИМИТРОВГРАД

КРЪСТА УЗВАДИХЛ ОТ 

- КАЗАН
А.Т.

ЩЕ ИМА АИ ПАРИ ЗА 
ТАЛАНТЛИВАТА ИВА?

От основното "училище в Димитровград февруари в Белград, 
неотдавна е поискано да изпратят три деца 
с поетичен талант, които да се състезават за като за участието и престоя й в Белград са 
участие в "Поетичната школа на Змай Йова необходими към десет хиляди динара. 
Йованович" . Училището определя три де- Училището няма средства и е отправило

искане към общината, но оттам още няма 
Същевременно Ива Симеонова, ученич- отговор. В училището все пак се надяват, че 

ка от осми клас, самоинициативно се явява ще се намери спонсор, тъй като Ива там ще 
на съревнованието и — печели участие в представя не само себе си, но и училището, 
споменатата школа! "Поетичната школа" общината, и малцинството, 
ще се проведе през втората половина на

Но тук вече се появява и проблем, тьй

ца, но те не се класират.

А.Т.

МАТИЦАТА БЕ
ПРЕДСТАВЕНА В СОФИЯ

(От 1 стр.) че тук има много неправил- 
- На първо място Матица- ности, заплахи при свободна 

та ще се бори за връщането 
на статута на българския надлежносг, сплашване при 
език като майчин в обуче- получаване на двойно 
нието - каза Димитров. Вто- гра:>1САанство и т.н. Факт е 
рата област е информиране- също така, че за културните 
то и кногоиздателската дей- паметници никой не полага 
ност, като и в Босилеград, и в грижи - каза още Димитров. 
Цариброд в средствата за ма- ***
сова комуникация да бъде Според Димитров вече е 
застъпен българският език. подготвено и открито поме- 
Особено ще наблегнем на щение за Матицата п Босиле- 
инициатива за връщането на граА, където гражданите мо- 
ТВ журнала, чието спиране гат свободно да се запознаят 
преди няколко години беше с Дейностите на сдруженето 
съвсем абсурдно и без ни-

или да станат негови членове, 
ако имат желание. Те също 
така могат да дават и 
предложения във връзка с 
програмта за работа на Мати
цата. Димитров добави още, 
че в момента в сдружението 
членуват 
Годишният членски внос за 
заети е 1200 динара и за пен
сионери, докато за студенти 
и безработни той е 360 ди
нара.

изява на национална при свои Преди много години или десетилетия на Богоявление 
попът хвърляше кръста в реката край двумостието. Сега 
реката там прилича на вада, а водата е толкова мръсна, че не 
си струва това да се прави.

Вместо в реката, попът пуска малко кръстче в казан с вода 
самата черква и после със запретнати ръкави 

присъстващите търсят кръстчето. "Това е само импрови
зация", казва местният свещеник Александър Джорджевич, 
но няма друг начин.

Големият празник и имен ден на всички Йордановци, в 
Димитровград бе отбелязан с богослужение 
черква "Рождество Богородично". Всички именици 
празнуваха имения си ден в семейна атмосфера.

100над души. в

в местната
К. Велинова ПЪК ОТ-

А.Т.
какви основания. В издател
ската дейност, освен издател
ската къща "Братство", която 
има дългогодишна традиция 
в това отношение, 
дейност трябва да се заемат и 
общинските центрове, както 
и новите неправителствени 
сдружения, каквато е Мати-

НА БОГОЯВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД, РИБАРЦИ И Д. ЛЮБАТА

ВЯРАТА ПО-СИЛНА ОТ СТУДЕНАТА РЕКАс такава
Пред стотици вярващи, на Богоявление в босилеград- Любата* 

ската черква "Рождество Богородично" свещеникът Бо- 
бан Илич отслужи литургия. След това те минаха 
през главните босилеградски улици - до бензи
ностанцията, където край Драговищица се 
състоя

На богослужението в рибаската -черква» отлеужено * 
от отец Йоан, 

благочестни
са присъствали около стотина

цата, за да се откриват нови 
възможности за печатане на 
произведения от областта на 
художественото творчество, 
етнологията, етнографията и 
др. Другите две насоки, в 
които ще действа матицата, 
са двете комисии: Пра
возащитната комисия 
правата и свободите на мал
цинствата и Комисията за

християни от Рибарци, Млек-
церемонията на богоявленското оминци, Ресен, Босилеград и други околни

освещаване на кръста. ■ села, както и гости от София. Сред тях са
След освещаването му в котел, свещеник били семинаристи от Софийската духовна

Бобан Илич хвърли кръста в реката, а десет- семинария, преподавателката по хорово
ина смели младежи се хвърлиха в студената пеене госпожа Дичева и представителят
Драговищица ла го намерят. Пръв стигна до иа Агенцията за българите в чужбина Йор-
него деветпадесетгодишният Борислав Аан Колев. Кръста бил изваден от Топи
Асенов, който имаше най-голял! късмет и из- Здравков от Паралово, който на черквата
вади кръста от ледената река.  ̂ Дарил 6 000 динара.

- Много сам щастлив. Сутринта, когато бяхме В долнолгобатската черква, в която също
край черквата заедно с моите приятели, реших да беше отслужена литургия в присъствието на I
учалггвам в надпреварването. Опитах се и успях - спо около педесетина души» до осветения кръст в !

орислав. реката е стигнала първа Сунчица Котева, по потекло от
рзен в Босилеград, на Богоявление имаше богослуже А°лна л*°бата, която живее във Враня. Тя е дарила на 

ния и освещаване на кръста и в черквата "Света Петк^ п Ч?рКвата 5 000 Динари.
Рибдрци, както и в черквата "Възнесение Господне" в^а

по

защита на културните памет
ници. Абсурд е една такава 
комисия да съществува през 
21 век в една държава, която
се смята за демократична, но 
тя е необходима при условие,

!П. Л. Рангелов
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ПРЕЗ 2003 Г. В БАБУШНИЦА ЖИВОТЪТ КРАЙ ГРАНИЦАТА

БРАТСКИ РАЗГОВОР ПРЕЗ 

ГРАНИЧНАТА БРАЗДАГ*
»

В последно време в "Братство” може да се прочете и видяла и не чула братята си от няколко години, още от 
някоя статия за живота край границата. Но какво е появяването на злощастната Резолюция на Инфор- 
граница, какво е живот край границата - това най-добре мбюро през 1948 г., след което югославско-българ- 
знаят хората, които живеят край нея. ската граница стана "желязна завеса” и източник на

И аз съм роден в крайгранично село - в Ясенов дел, страдания за хората от крайграничните села.
Дойдох бързо до Анка и с още няколко души й

111

където преди 50 години, след като завърших учителска 
школа, работих и като учител. Това бяха много тежки и помогнах да се осъзнае и поуспокои. След малко тя ме 
много опасни години за българите в Югославия, осо- попита с треперещ глас: "Даскале, какво да правя?” 
бено за тези, които живееха в непосредствена близост Както вече казах, това беше едно опако време и же- 
до югославско-българската граница. Много са събития- мата се беше изплашила да не я тормозят, задето я 
та от това време и от тези места, които потвърждават викали братята й от България. Казах й да не се бои, 
тази

гй ® I -й
констатация, но аз ще разкажа тук само за една защото веднага ще отида да говоря с офицера на Уд-

бата, който бдително наблюдаваше и нашата работа,трогателна случка от юни месец 1953 година.
Тогава беше организирана акция за разчистване на и всичко друго, което се случваше около границата, 

граничния пояс, широк 100 м. В акцията бяха включени Заварих го в разговор с командира на граничната зас- 
над 200 души от този край - мъже, жени и младежи, тава ”Сип" и учтивото помолих да разреши на Анка 
Бяхме разделени на групи от по 30 души, а всеки от нас да поговори с братята си. "Може, но да не минава 
носеше секира, с която изсичаше тръни, храсти и други граничната бразда и ти да присъстваш на разговора!” 
дървета в пояса. Аз бях ръководител на групата, в която - каза той след известно премисляне. Върнах се и 
беше и Анка Евтимова, родена в с. Ломница отвъд гра- казах на Анка това, което ми каза "удбаджията”. Раз- 
ницата, а омъжена в Ясенов дел. Нейният мъж по това бира се, тя се съгласи... 
време лежеше в прословутия затвор на остров Голи 
оток в Адриатическо море.

\ В I

ЧТ11111шгХЖ
в II4в)*

Реконструкцията па бабуцлшшкпя православен храм ” Св. 
Никола започна през 1996 г. Църквата беше в окаяно 
тояние, като съществуваше сериозна заплаха напълно да 
рухне и в такъв случай град Бабушница щеше да станс един
ственият общински център без църква.

Инициативата за реконструкцията на християнския храм 
дойде от професор Станимир Мишич. от писателя Драгослав 
Манич Форски, от свещеника Сретсн Велковнч и от 
служителя в Завода за защита на паметниците от Ниш Ник
ола Милич.

През изминалите 7 години са проведени три фази по въз
становяването на обекта. Средства за целта са отнускапи от 
МО Бабушница, общинската каса, частни и обществени фир
ми и ведомства, както и от републиканските министерства за 
вероизповеданията и културата.

Окончателното възстановяване на храма би трябвало да 
приключи през тази година. Останали са да се извършат 
сравнителпо малко работи. Проблем е липсата па средства, 
но в Комитета за възстановявало на цървата се надяват, че 
спонсорите пак ще се притекат на помощ.

Дълго време след това трогателно и все пак ра
достно събитие не ме напускаше мисълта за тежката 

Един ден. когато работихме в местността Ракитска съдба на хората край границата, която раздели деца и 
падина, през една седловинка чух мъжки вик от другата родители, братя и сестри, роднини и приятели, до- 
страна на границата: "Бучло! Бучло!” Изкачих се близо насяйки им много злини и нещастия. Какво страшно 
до граничната бразда и видях трима мъже, които косят време, каква нечовешка политика! Ужас! Няма човек, 
ливада отвъд границата. После разбрах, че това са бра- живял край тази граница в това проклето време, кой- 
тята на Анка. Когато чули повечко човешки гласове от то да не е минал през голготата на крайграничния

със-

другата страна на границата, те си помислили, че сред живот, 
тия хора може би е и тяхната сестра и решили да я 
повикнаг, като използват за "шифър” прозвището от и че хората от двете страни на граничната бразда 
детските й години. В момента, когато се чу викът през свободно могат да отидат едни при други. Дано тази 
границата, Анка обядваше. Познала гласа на братята си, граница стане още по-прозрачна и винаги да свързва, 
тя се разтрепери цялата, хлябът и сиренето паднаха от а не да разделя хората от двете страни, 
ръцете й и след няколко мига изпадна в бъзсъзнаиис.
Това беше разбираема реакция на една млада жена, не

Затова сега ме радва фактът, че границата е мирна

Йордан Миланов

Б. Д.

ВИЛАЕ^СКД1' !^йИ1Шм 01 10ДЙНА4^1 ! 11^1 И1_

*Неколцина по-будни селяни и свещеници от Извор, Трекляно, Г. Коритен и други 
решили тайно да поразширят основите на голямата, но вече полусрутена 

изворска черква "Св. Троица" и да искат позволение от турските власти да 
построят друга, нахийска черква вместо нея. И получили одобрение с ферман от 
1833 година

села

' >*!

Цуц!
*напуснати черкви били донесени 

дялани камъни и други матери
али. Каменните стълбове, които 
крепят четирите свода на арти- 
ката, както и гранитните перва
зи, които са поставени от двете

До началото на 30-те години строят нови черкви и че не е удо- 
на 19 век всички черкви в Край- бнода искат позволение за вью- 
щето били изгорени и разруше- бновяване на черкви в повече се- 

. Вместо тях лища ("ще ги заподозре може би 
сгърчели малки сламени иарак- за комитаджилък ). И получили 
лисчета, но в тях богослужение одобрение с ферман от 1833 го- 

Й. < дина. Инициаторите вече били

У

А“«нни от кърджалиите

страни на главната врата, са до
несени например от срутената 
черква "Св. Спас” в Райчиловци.
За райчиловската черква се 
знае, че дотогава с била най-го- 
лямата и може би и най-старата

целия край, но турцито Черквата "Света Троици" в Извор, чисто построяване било разрешено 
със султански ферман от 1833 /ос). (Снилска: И. Захариев)

записалне се извършвало,
Захариев. Само черквата "Св. извършили необходимите под

готовки и веднага започнали да 
с особено големи

Ц§Никола” в Божица стояла още ••тздрава, но и тя била осквернена строят черква 
от кърджалиите. за времето си размери. 36 м дъл-

Затова неколцина по-будни жина и 19,5 м широчина или 702 
Извор, квадратни метра. Всички имали 

желанието да бъде построена 
голяма, здрава и хубава черква, 
коя'го да събира много хора. За 
майстори били повикани дебър- 
чани, а изграждането на черк
вата продължило три години.

черква в
я разорили след погубваното в 
нея на крал Бус и крал (войвода)
Бранковски. От тази и други чен в книгата "Северна Макс- широчина и 9 аршина височина, 
унищожени черкви били изиолз- допия” на Йордан Иванов и от- Ферманът съдържал и сериозно 
вани разни украшения (барелеф там го е взел и цитирал на стр. предупреждение към местните

310 - 320 в своята книга Й. За- жители да се придържат към не-

селяни и свещеници от 
Трекляно, Г. Коритен и други се
ла решили тайно да поразширят 
основите на голямата, но вече
полусрутена изворска черкви 
”Св. Троица" и да 
ление от турските власти да пос-

нахийска черква Строителният материал бил до- 
отвсякъдс и то най-до-

искат лозво-
на ламя, змия с гълъб и др ).

Мечтата на инициаторите се хариев. Фермана е издал султан говите разпоредби, а доколкото 
сбъднала: в Извор е построена Махмуд хан II на 21 юли 1833 г. С не ги спазват, "всички провине- 
голяма и хубава черква, която него е разрешено възобновява- ни ще бъдат безпрекословно пу- 
ще бъде духовен храм не само на пето на старата черква по молба блично поругани, преследвани и 
изворчани, но и на хората от цс- на местните жители. Във фер- наказани", 

край в продължение на дъл- мана се изтъква, че молбата е

троят друга, 
вместо нея. Те знаели, че тур- карван 

власт не позволява да се 1брият. От някои сру тени и вече
ската

турците селяните в Босилеград- 
иземки. Само в по-

До освобождението от
ско живеели в

Старите изворчани запазили 
ги десетилетия. След повече от съгласувана с митрополитския преданието, според което строи- 
160 години от построяването й, синодален съвет, а възможност- телите си послужили с хитрост, 
когато времето и човешката не- та за нейното удовлетворяване е за да заобиколят ферманската 
брсжност бяха застрашили по- била потвърдена от върховния разпоредба за големината на по
нататъшното й съществуване, мюфтия шейх-юл-ислям Муста- рквата, гласаща да се построи 
беше подменен покривът и бяха фа Асим, богослов и юрист, кой- колкото е воловска кожа . Ге 
санирани стените на изворската то издал свещено-законна фст- изсекли волската кожа на дълга 
черква "Света Троица”. ва, а въз основа на нея султанът лента и обиколили с нея по-го-

Нека да посочим тук и иякол- одобрил възобновяването на из- лямо място от разрешеното, 
ко данни за споменатия султан- порската черква. Посочва се, че 
ски ферман, с който е разреше- черквата се намира п нохия 
но построяването на черква и Краище, Кюстендилска кааза, с 
Извор. Този документ е пклю- <18 аршина дължина, 30 аршина

малки къщи, наречени
големите села като Извор, Босилеград Броеница, Д. 
Любата, Г. Лисина и Божица имало по 2-3 къщи от нов

и имали керемиден

лия

. Новите къщи били четириъгълни
помещения: куйкя (къща), одая, килертип

покрив и няколко 
(дреяриик) и зимник.

отърват от тази беля. Когато по пътя се задавали турц , 
Р "шушляк" в огнището и по този

количество дим, който

- Следва -
те например хвърляли 
начин "произвеждали огромно 
изпълвал цялата къща.

Ептим РАНГЕЛОВ
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НА X СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА

ИТАЛИАНЕЦЪТ МАКСИМИЛИАНО 

КОЛОМБО СТАНА ШАМПИОН
* Отборната титла също спечели Италия

практически е падил по една пъстърва на всеки 3 
минути! За това време световният индивидуален 
шампион е съумявал да откачи предишната си 

като поне в половината случаи се е

територия през 2002 година. Състезанието 
събра елита на света в този доста популярен в 
Европа спорт. Сред претендентите за 10-та 
юбилейна титла бяха най-изкусиите пъстървад- 

Франция, Швеция, Словсии51, Хърватска, 
Унгария, България и естествено ” извънземните” 
майстори от Италия, които идваха със зестрата 

изумителното постижение - 9 поредни све- 
титли! В двата състезателни дни майсто-

в нашите

наша

ри бол овни п ри на дтежиост и
пъстърва, 
налагало и да смени повода.

В крайна сметка това му позволи да спина 127 
пъстърви и да грабне шампионската титла. Зак
ономерно след него в индивидуалното класиране 
се вредиха пак италианци - вторият - със 108 риби, 
и третият - със 78 пъстърви. Отборната титла 
също замина за Италия, и то за 10-и пореден път, 
което си е рекорд отвсякъде!

Точно 127 пъстърви н сивсни успя да измъкне 
от бистрата родопска река Въча италианецът 
Максимилиано Коломбо само за 6 часа риболов. 
Ако това беше обикновен излет, този ” Мафиозо 
на такъмитс” щяха да го коронясат като крал на 
бракониерите в света. Той обаче си улови рибата 
в рамките на закона и според етикета и регла
мента, защото извърши ” деянието” си по време 
на Десетото световно първенство по риболов на 
пъстърва с естествена стръв в Девин. Това славно 
събитие бе върхът в схватктне с водните твари на

жии от

си от
товнп
ритс на надлъгването с най-зорката риба 
води дадоха всичко от себе си в 3 - часовите сеанси.

международната съдейскаНакрая,
комисия провери всичко, блесна и невероятното 

Максимилиано Коломбо, който

когато
(Труд)

постижение на

ДРУЖИНКАТА НА ИВАЙЛО ДИМИТРОВ 
ОТНОВО УБИ ДВА ГЛИГАНА

ИНТЕРЕСНО

ГУЩЕР , КОЙТО 
ОБОЖАВА РИБАТА

стрслили общо 5 хишника.
Казват, че от началото на 

ловния сезон почти всеки уи
кенд още на разсъмване те 
потеглят с джипка към Ре- 
сен. С пушки на рамо, заедно 
с опитните си кучета, ловци
те кръстосват по баирите на 
Китка, около махала Степа- 
новци, Ровина и Орлово 
гнездо. Всички в дружинката 
хвалят Симеон Стоянов, най- 
младия ловец между тях, ко
йто през този сезон е улучил 
два вълка и един глиган. До
волни от постиженията си, 
тези любители на лова и на 
чистата природа, каквато

Данило 
Воинович -
едиТотнай! 
страстните 
димитровгр 
адски 
рибари.
Неотдавна 
той извади 
този шаран с 
тегло около 
15 килогра
ма от езеро
то ” Сават
2”.
- ” Езерата ” Сават 1” и ” Сават 2” край с. Смиловици са 
идеални места за риболов. В езерата има големи шарани, 
щуки, амури, толстолоби и редица други видове риби. Тук 
идват да ловят риба не само димитровградчани, а и рибари 
от Пирот, Бела паланка и Ниш, казва Данило.

Той притежава свърхмодерен риболовен прибор. 
Както казва, рибарския ” занаят” е научил от известния 
димитровградски рибар Рангел Манчев - Шпеца.

Данило Воинобич — Гущера с внушителния 
ишранМиналият уикенд бе изкл- ността Китка в района на се- 

ючително успешен за ловна- ло Ресен, те отстрелиха два Босилеградският край пред
лага в изобилие, разказват,та дружинка на Ивайло (Ва- глигана и така повториха ус- 

ро) Димитров от Босилеград, пеха си от 7 януари, когато че с голям<> нетърпение оча- 
в която са и Владимир Заха- също убиха два глигана, за кват всеки уикенд.

Стефан Ангелов, пазач 
към ловното дружество ” Со- 

Миналия месец тези ловци кол” в Босилеград, ни уведо- 
тър Ников, Александър Пет- са убили и два вълка, а през ми> че л°вният сезон ще при- 
ров и Симеон Зарев. В мест- последните две години са от- кл,очи Д° 31 януари.

риев, Огнян Димитров, Си- които казват, че били по-го- 
меон Стоянов, Драган Злат- 
ков, Георги Георгиев, Дими-

леми от сегашните.

П. Л. Рангелов Д. С.

ЩТОМЧА140&В
Водоравно: 1. Безправен човек. 4. Маяк (син.). 6. Произ

водител на вино. 10. успоредна черта. 12. Химически 
мент, газ. 13. Град в Хърватия. 14. Мъжки певчески глас. 15. 
Тежко разстройство на функциите в организма; удар. 17. 
Материал от иглолистни дървета. 18. Наказателен удар във 
футбола. 19. Кантон в Швейцария. 20. Част от каруца. 22. 
Черноморски град в България. 24. Строителен материал. 25. 
Пойна птица. 27. Известна марка козметични препарати. 28. 
Лично место имение 29. Отсъствие на война 31. Петата нота. 
32. Автомобил за състезание във " Формула 1". 34. Село в 
Димитровградско. 36. Ястие от зърн ени храни. 37. Известна 
марка ски. 38. Колар, талигар (син.). 39. Златарска мярка 40 
Административна единица в САЩ. 41. Белградски седмич-
НПК.

еле-

Отвесно: 1. Течение в съвременната музика. 2. Който оре 
земя. 3. Град в България. 4. Вълшебница. 5. Името на актьора 
Пачино. 6. Марка италиански мотоциклети. 7. Модел руски 
самолети. 8. Град в Сърбия. 9. Щат в САЩ 10. Малка рекичка, 
бара. 11. Солено езеро до море. 12. Държавна каса. 14. Област 
в Димитровградско. 16. Дълго и тясно помещение в жилите. 
18. Град в Швейцария. 21. Опашата звезда. 23. Област в 
Димитровградско. 24 Прибор за хранене (лш.ч). 26 Слог 
межда (син.). 28. Град в Полша. 30:. Италиански футболен 
отбор. 32. Ногцно питейно заведение. 33. Името на писателя 
Вазов. 34. Спортна чанта. 35. Най-големият морски бозай- 
ник. 36. Мярка за електрическа мощност. 38. Модел 
вертолети.

Решението па кръстословицата 139 - Водоравно■

гЛТ^Т.8;11 13- в-Пн™"- »«• » а,. 2о. т«.руски
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СПОРТ © СПОРТ ПРЕХОДНИЯТ ПЕ

РИОД' Е В ХОД
Въз основа на чл. 13 и чл. 16 от Закона за труда 
на Република Сърбия Издателство "Братство" в 

Ниш обявява

КОНКУРС
за попълване на следните вакантни работни 

места:
1.ЖУРНАЛИСТ-РЕДАКТОР - ШЕФ НА КОРЕСПОН

ДЕНТСКОТО В БОСИЛЕГРАД 
2. ЖУРНАЛИСТ - КОРЕСПОНДЕНТ ОТ БОСИЛЕГРАД 

УСЛОВИЯ:

ЖИЖИЧ И БОГОСАВЛЕВИЧ 
ПОСЕТИХА ДИМИТРОВГРАД НЕНАД 

ГЕОРГИЕВ 
МИНА В 

БАЛКАНСКИ

Миналата

на Баскетоолнпя съюз „а Югославия. На отива.,е за София 
двамата бивши баскетболисти разговаряха с димитровградските 
оаскетоолнп дейци, а на връщане посетиха строежа на спортната 

____________________ .____________ Д.С.

Към края на януари димит
ровградските футболни отбори 
” Балкански” и ”Желюша” 
започнат подготовки за пролет
ния полусезон. И докато футбо
листите все още си почиват, ръ
ководствата са доста дейни.

” Балкански” доведе 
състав едни от най-добрите мла
ди футболисти па ”Желюша” 
Ненад Георгиев, както и Саша 
Басов от ” Раднички”, който ще 
играе на двойна регистрация. 
Отбора са напуснали Боян 
Панайотовнч, който отиде в 
” Младост” от Полска Ръжана, 
и Емил Иванов, Деян Митов и 
Иван Спасов, които минаха в 
^Желюша”.

1.ще
а) Виеше образование - специалност журналис

тика, филология, литература, право, икономика, 
социология, философия или история 

б) Три години трудов стаж в журналистиката 
в) Кандидатът трябва да знае български език и 

да си служи добре с него

зала.

БОСИЛЕГРАД

КУРС ЗА МЛАДИ ШАХМАТИСТИ в своя
2.Нн 27 януари п Босилеград |це започне курс за млади шахматисти на 

училищна възраст чннто организатор е ШК "Младост”.
По Думите на треньора Новина Божилов, курсът ще бъде организ

ирам мо методиката на руската шахматна школа. Ще се провеждат три 
курса едмовремемо: начален, междинен н за напреднали. В рамките на 
началния курс ще се стараем да запознаем учениците 
пятия на тази древна игра, междинният е предназначен за усъвършен- 
ствуване на онези, които вече владеят шахмата,

а) Виеше или полувисше образование - специал
ност журналистика, филология, литература, 
право, икономика, социология, история или 

философия
б) Една година трудов стаж в журналистиката

в) Кандидатът трябва да знае български език и
да си служи добре с него 

Срокът на конкурса е 15 дни от публикуването 
му във в. "Братство". Молба и необходимите 

документи, удостоверяващи, че кандидатурата 
отговаря на конкурсните условия, изпращайте 

на следния адрес:
НИУ "Братство 
(За конкурса)

Кей "29 декември" бр. 8 
18 000 Ниш

Закъснелите молби и молбите, които не са 
придружени от необходимите документи, няма 

да се разглеждат.
Издателство "Братство", Ниш

с основните по-

докато третият, за 
напреднали, предполага сериозни тренировки за участие на състезания 

изявени таланти. Божилов казва, че в рамктпе на шахматната 
школа, която ще продължи около един месец, ще се провеждат по осем 
часа седмично, от конто половината ще се състоят в обучение на ком
пютри, а останалите са предназначени за тренировки чрез 
двубои.

на вече

Освен Ненад Георгиев, отбо- ■ 
ра на ”Желюша” напуснаха » 
още Бане Джунич п Боян Ицич, я 
а до края на ” преходния пери- ° 
од” може да иска и още някои

шахматни

Освен Божилов, с младите шахматненти ще работи и Милан Ми
ланов, учител в тукашното основно училище и ръководител на шах
матна секция при училището.

Курсът ще се провежда в кабинета за компютри в основното учи
лище н в една от учебните стан, а в края на обучението, със съдействието 
на професори по психология от Нпшкня университет, ще бъде организ
иран тест за интелигентност.

Обучението е безплатно, а както узнаваме, сред учениците има 
голям интерес към този курс/Божнлов добави, че има възможност, през 
лятото да се организира шахматен лагер на море на изгодни цени.

промени.
Пролетната част от първен

ството ще стартира на 15 март, а 
н двата отбора от Димитровгра
дска община ще играят като 
гости в първия пролетен кръг.

Д.С.
Директор 

Велимир Костов
П. Л. Рангелов

□ □оашаваавшввшвв

НА ГКПП ГРАДИНА КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

ПАК ДРОГА И ФАЛШИВИ
ПАСПОРТИ

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25 януари 2003 г. се навършват 

шест тъжни месеца от смъртта на оби
чания ни баща, дядо и брат

ВАСИЛ БОЙКОВ 
от с. Градинье, 

Димитровградско.

Твоята мечта да бъдеш край неп- 
режалимата си съпруга се сбъдна. 
Времето тече, но болката ни и за два
мата не стихва.

Опечалени : дъщери Верица и Наташа, 
зет Сърба и внучка Мария

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 27 януари 2003 г. се 

навършват ДЕСЕТ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на на
шия скъп и непрежалим 
съпруг, баща, свекър и 
дядо

- 4Х, ог±.

тШюШш:
X

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 9 февруари 2003 година се на

вършват 14 ГОДИНИ от смъртта на

ИРИНА САВОВА, 
лекар от Димитровград

На 6 април 2003 г. се навършват 
ШЕСТ ГОДИНИ от смъртта на майка й

СТАНИКА САВОВА

На 12 февруа
ри 2003 г. се на
вършва ЕДНА ГО
ДИНА от смъртта 
на баща й

ПАВЕЛ САВОВ

Ще останете 
вечно в сърцата 
ни, обичани и не- 
прежалими.

.... -г
Г'^***.-уЖ*&*^«0. '

Митничарите от граничния крити 57 фалшифицирани насиор- 
преход ” Градина” отново залови- та и
ха български граждани в опит за били за гръцки и португалски 
контрабанда е наркотици. Количс- порти, а личните карти са били по
етото този път е 4 килограма и 50 ртугалски. Пътниците в колата са

пътували за Западна Европа.
По думите на управителя на 

митницата в Димитровград Иван 
извест-

ВАСИЛ ПЕТРОВ19 лични карти. Бланките са
пас- учител и помощник-ди- 

основноторектор 
училище в Димитровград 

нас,
обичаше родител ито си, 
роднините, колегите, уче
ниците... Обичаше псички. 
И теб всички то обичаха, а 
най-много то обичахме 
ние, твоята съпруги Свиле- 
нка, синът Никола, снахата 
Злата и внучките Сунчица 
и Ксеиия.

на

обичашеТиграма хероин, чиято стойност над- 
върля 12 милиона динара. Дро 
е била скрита в кола марка <
ксвагсн пасат ” караван. Инцидс- Дончев, залепянето преди 
нтът се е случил в неделя, а още но време на около 40 кг, както и 
следващия вторник митничарите сегашните 4 кг хероин, показва, че 
от ” Градина” са заловили българ- пътят па дрогата отново се връща 

1 ГКПП Градина’, респекти-
Югославия. Но съвсем

гата
Фол- Ш1 ’ ' .к-.Т

&

ш*' Iски граждани, в чия го кола са от- през
вно през 
ясно е, че митничарите са добре 
подготвени за борба с наркотра-ОГРАБЕНА

ТЕЛЕ
КОЛИБАТА В 

ЖЕЛЮША

Вечно що то помним. Поклон 
прод спотлата ти памот!фикантитс.

Син и брат Владимир, снаха Рада и 
внучки Таня и Марияна

А.Т.

На 25 януари 2003 година се навършват 40 ДНИ от 
смъртта на нашата скъпа и непрежалима съпруга, майка, 
свекърва, тъща и баба

На 25 януари 2003 год. се навършват 40 ДНИ от преж- 
донременната смърт на нашата мила и непрежалима сес
тра, балдъза и леля

Неизвестни засега лица мина- 
уикенд са ограбили иомеще- 

”Теле колиба” в Жела
лия 
пията на РАДОЙКА АРСОВА 

(1926 - 2002) 
от Долно Тлъмино

ЛИЛЯНА БОЖИЛОВА 
(1944 - 2002)

от Долна Ръжана, родом от 
Долна Любата

юша раоотеща в р 
ле дом Цариброд”.

Както ни осведоми ръководи
телят на ”Теледом Цариброд 
Николайча Милов, обирджиите са 
рачбили входната врата на Кул гу- 
рния дом , решетката на входната 
врата и самата врата 
иията, в които ся били комяютъ- 

"Теле колибата”. Открад- 
три процесора, 2 чифта 

- всичко на стой-

амкиге на •1'М &Ш Каним роднини, приятели и съседи 
на панихидата, която ще се отслужи 

. на 25 януари от 11 часа на дол- 
| нотлъминските гробища.

Безсилни бяхме да спрем смъртта, 
I но сме силни да пазим вечно голямата 

обич и свидните спомени за теб.
I Дълбок поклон пред светлата ти

' * Панихидата ще бъде отслужена на 
| 25 януари от 11 часа на долноръжан-

скито гробища.
За хората, които се обичат, няма 

- ти жи-

гж!'
на помеще-

|] раздяла. Всеки миг си с нас
вееш в сърцата ни. Почивай в мир!,

рите на 
пати са
слушалки, скенер 
пост 2(126 щатски долара.

Полицията разследва случая.

От сестра й Борка Соколова и нейното 
семейство от Д. Любата

памет!
От опечалените: съпруг Стоичко и децата Роза, Мило, Нада и

техните семейства
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СПАСЕНИЕКарикатурен екран
I

- Дедо, имаш честитку! - изока онядън 
уиукат.

- Питай пощаратога домел ли йе
пензиюту.

- Къв пощар, ква пензия!? Ели знайеш орати тия бусиловец!
почеше да гьи тепайу не "И на мене ми е криво, Манчо, кико на

свивай баряко. Сполай на
дека откико

парс у чантете, подсети ме унукат. тебе, ама не 
- Честитката ти е пратена по електрон- Господа, човеците се досетили како да

праве клонове. Ка чу това, одма ми 
свитна дзвездата: това е нашето спасение! 

Йела да видиш. Еве, гледай: ка Па нийе, како най-учено малцинство у
и че я

носс

ску пощу.
- Ква ти йс па тая поща?

државуту, че пошгуйемо наукуту 
искористимо за нашу ползу -

искаме бугаре и буг- 
И йош нещо: тай терк че пре-

отвориш туя икоиу, явля се имейлз>т и ти 
четиш. А гцо се кръстиш?

- Кико, дете, да не се кръстим ка ми нираме колко си 
оратиш за и коне!

-Дедо, убаво знайеш, дека 
цръкву, и дека това не йс никикъв олтар, си 
а компютер. И на тея иконе не су свеци, симпатизери. И нема да има повече 
а иоказую куде кикво има у компютерат. комби-партии. Това че предложим и на 
Тая икона, що по гледаш показуйе дека председничкьите кандидати: уместо за 
имаш честитку. Видиш ли кикво пише предизборну кампаню да уложат парете

избиратели. Тека

че си кло-

аркье.
не смо у поручиме и на партийните лидере - 

клонирайу колко си оче
нека

членове и
БЛАГОСЛОВИЯ ЗА 

ЗДРАВЕ И 
ПЛОДОРОДИЕ

шштештшотйт
Както и в останалите наши краища, така и в Звонскня край на Коледа 

се пали слама от коледната постеля, за да има здраве и плодородие през 
годината. Спазвайки традицията, една млада невеста от с. Ясенов дел 
изнесла в двора слама от коледното легло и люспи от орехи, запалила 
ги и започнала да благославя:

” Господи милостиви, дай здрава, родна и плодородна година, да се 
роди пшеница и ръженица, да се родят дечица, да се роят пчелите и да 
не бягат рояците, да се родят и патладжани, ама да са мазни като дунсто 
на кума... Амин!”

тупа?
- Е, кой кво ми честити?
- Некой си Вене од Бусиловград.
- Това ич не ме грейе - толко годин не 

ми се йе обадил! И кикво е здробил па тия че го подржат." 
Вене?

у клониранье на 
сигурно че победат. Това важи и за пре-
миеро: оче подршку у парламенто - 
си клонира колко иска посланици, койи

нека

-Гледай га, синдракат, кико се сетил. 
"Манчо, честитам ти свите празници и Ама, дете, могу ли по тия твой, емалият 

по сръбскийо и по бугарскийо календар де> и я да му путцим нещо? 
и те искрено жалим. Гледам и на очите
си не веруйем: на сън не съм могъл да _ Питай га, кво че буде, ако не дай си 
сънуйем, дека ти у твоийо Цариброд че Боже, гранкьете се заинате и ни откажу 
си маньина. Така писуйе байе црно на

й. м.

да стана масово 
явление. - Може, дедо!* Демокрацията е власт 

на лшозинството под дик
тата на - малцинството.

и. м.
* Ние прескачаме векове. 
Назад!

н. н.
*3а славата е без 
значение добри или 
лоши са делата, а дали 
са големи или малки. 
*Няма толкова велик-

р*3* одушен победител, че да 
Нашият състезател зае в шдигш1Л паметник на

последното място, но за- победения_
това пък най-дълго време . -.Големите личности 
се бори за престижа на илям нужда от гоАСШ(
тр на ни. противници.

послушнос, реко я на унукатога и отидо 
бело у статистикуту: по последньият да легнем и да си лижем ранете, уверен, 
попие бугарете у Димитровград су под 
50%!"

дека съм дал тежку задачу на исписника- 
тога од Бусиловград- Тамън замъгну, ка 
еве ти га - унукат ока откуди коридорат:

- Дедо, дедо, Вене пак ти се обаджа!
- Чети брзо!
"Тал1ън работа да се инате, бае Манчо, 

одма че гьи врнемо у епруветуту им

- Знал сам дека тия Вене е мрдогьска и 
дека у най-болното место че ме жъцне ка 
се най-малко надам.

- Чеке, иде йош йедън абър за тебе - рече 
унукат.

- Од това нема да е по-бетер. Казуй, кво майчину!"
ме. Искам

с. с.

НЕВЕРОЯТНО, НО 
ФАКТ

МЛЕЧНО-ПЛОДОВ праскови и др.);
* 50 г захар.

Млякото се сварява със 
захарта и се охлажда. Изми
тите и изчистени плодове се 
разбиват заедно с част от 
млякото ръчно или с миксер, 
докато се превърнат на пю
ре, което се разрежда с ост- 
налото мляко. По желание 
сместа може да се прецеди, 
след което се налива в чаши и 
се поднася.

Коктейли
* 1,5 чаени чаши студено
мляко;
* 1 чаена лъжичка захар
(или гъст захарен сироп);
* 1 супена лъжица сироп 
по избор - кайсии, ягоди, 
вишни;
* 1 ракиена чашка ако- 
холна напитка по избор.

Всички съставки се смес
ват. Напитката се налива в

РАЗРЕШИТЕЛНО 
ЗА КАРАНЕ НА 

- КОЛЕЛО!
[

N шш
Димитровградчанннът Павле 

Чирич разказва, че на баща му 
Векослав, опинчар от Пирот, в 
” добрите стари времена” е тряб
вало разрешително за каране на - 
велосипед! Невероятно, но факт 
А който не вярва, може да раз 
гледа и прочете стария документ 

Векослав притежавал велоси 
пед марка ” Адмирал”, който ка 
рал цели 60 години! Осве 
било необходимо да има ” шофьо
рска книжка” за колелото си, дъ
лги години след Втората световна 
война той е бил длъжен и да рег
истрира превозното си средство!

“в,- ?

охладени чаши, в които е 
сложено по 1 кубче лед, и се 
поднася. Пие се със сламка. ПОРТОКАЛОВ 

(ЛИМОНОВ)
* 1 л прясно мляко-,
* 1 чаена чаша пор
токалов или лимонов сок;
* 5 супени лъжици захар.

Свареното със захар н ох
ладено мляко се разбива ле
ко ръчно или с миксер заедно 
с предварително подготве
ния и прецеден портокалов 
или лимонов сок. Сместа се 
налива в чаши и веднага се 
поднася.

н че е
ШВЕДСКИ рома или коняка и отцедения 

от сладкото сироп и се ос
тавят в хладилника. Непос
редствено преди сервирането

Векослав Чирич със своя 
"Адмирал" и разрешителното 

за велосипеда

* 3 чаени чаши мляко, до
бре изстудено;
* 3-4 супени лъжици 
сладко от плодове по избор; в чашите се прибавят изсту-
* 3 чаени лъжички ром или Депото мляко и по едно куб- 
силен коняк;
* 3 кубчета лед.

”С колелото си 
отивал навсякъде. 
Ето, например, 
зная, че е идвал от 
Пирот до Княже- 
вац, за да играе 
футболен мач”, 
спомня си съграж
данинът ни Павле.

6 а*
- ' САОБРАТ>А5НА КЬЬИНЦИЦА

ч № - #. «л
че лед.

с ПРЕСНИ 
ПЛОДОВЕ

Плодовете от сладкото се 
отцеждат от сиропа и се на
рязват на дребно, разпреде
лят се в чашите, заливат се с

вг.Хгп ч<Г; рима
* 1 л прясно мляко-,
* 50 г плодове (ягоди, 
малини, вишни, кайсии,

Б. Д.

гей.

■а
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