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В СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА СА ПРИЕТИ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНЪТ 
ЗА НЕЙНОТО ПРИЛАГАНЕ

СРЪБСКО-ЧЕРНОГОРСКО-МАКЕДОНСКИ
РАЗГОВОРИ

СБОГОМ ЮГОСЛАВИЙО, 

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА Е 

НОВАТА НИ ДЪРЖАВА

ДО 2006 Г. ЗОНА 

НА СВОБОДНАТА 

ТЪРГОВИЯ
№3 В Скопие се проведе четвъртиият рунд от разговорите на ек

спертите за установяване на Зона за свободна търговия между 
Македония и държавната общност Сърбия и Черна гора. По време 
иа двудневните разговори членовете на смесената подкомисия 
съгласуваха анекса на съществуващото търговско споразумение, 
подписано през 1996 година.

Новата спогодба се подготвя в съзвучие със стандартите на 
Световната търговска организация и на Европейския съюз, както 
и от Меморандума на страните от Югоизточна Европа. Нека да 
припомним, че и в унисон с валидния сега договор повече от 90% от 
стокооборота между Македония и Сърбия и Черна гора се 
осъществява свободно, със само 1% такса за т.нар. търговска еви- 
депция.
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Повече от пет години, а през последната година по-интензивно 
, се водят разговори за реконструкция на железопътната линия от 
Димитровград до границата с България. Включително е и за 
железопътната гара в Димитровград, чиято сграда е построена 
още при прокарването на линията в края на ло-миналня век.

Съюзния парламент приеха в сряда Конституцията на новатаДепутатите на двата съвета на 
общност Сърбия и Черна гора и Закона за нейното прилагане. В Съвета па републиките за консти
туцията гласуваха 26 депутати, 7 бяха против, а един се въздържа. Закона подкрепиха по-малко 
народни представители - 22 гласуваха ” за” ,11” против”, а един се въздържа. В Съвета иа гражданите 
за конституцията гласуваха 84 депутати, а 38 се обявиха против. 51 депутати подкрепиха Закопа, а 
против бяха 39.

(На 5 стр.)

'Ъ (На 3 стр.)

30 години от
СМЪРТТА НА
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Към
сътрудниците ни

: Молим сътрудниците на изданията на издателство 
• "Братство" веднага да ни съобщят чрез писмо или по 
: телефона (018/352-751) банкрвите си сметки, за да 
: им преведем хоиореритр: (

Комерческата служба
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БЪЛГАРИ ЩЕ 

УЧАСТВАТ ВЪВ 

ВОЙНАТА В ИРАК
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СЪСЕЛИТЕ *6? БАЛКАНИТЕ *<% СВЕТЬТ
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МИНИСТЪР ПАСИ ВЪВ 
ВАШИНГТОН

НА ЗАКУСКА С БУШ 
СЕ ОБСЪЖДА ИРАК

7 февруари 2003 г.О ШйжШ
СВИЛАНОВИЧ 

ПОСЕТИ ТУРЦИЯ
За по-малко от едно де

нонощие Турция имаше рядката 
ВЪЗМОЖНОСТ Да ПОСрС1ЦНС висок 
официален гост от Белград, 
който във вторник пристигна в 
качеството си па шеф на 
югославската дипломация, а в 
сряда отпътува от Истанбул 
като външен министър на но
воучредената държавна общ
ност Сърбия п Черна гора.

Тази роля се падна на Горан 
Свиланович, конто като пред
ставител на страната, предсе
дателстваща Процеса за сът
рудничество в Югоизточна Ев
ропа, проведе консултации с 
търскня премиер Абдулах Гюл 
н с турския си колега Ишар 
Нкиш във връзка с 
товките на срещата на дър
жавните или правителствени 
р ъководители, която трябва да 
се проведе в Белград през април 
тази година.

Обсъдихме с домакините 
следните четири групи въпроси, 
важни за Процеса за сът
рудничество между страните ог 
Югоизточна Евреона то: тър-

Соломои ПасиБългарският външен министър 
замина за СА Щ, къдсто снощи се срещна с американ
ския президент Джордж Буш. По време на молитве
ната закуска снощи те обсъдиха ситуацията около 
Ирак. Българската позиция е ясна, след като тя бе 
определена още през септември 2001 г., когато 
правителството и парламентът взеха решение, че 
Б ългария е фактически съюзник на НА IО и САЩ в 

! борбата срещу тероризма. Топа заяви Паси след 
едночасова извънредна среща пъп Външното с Садлам опитва да укрие от инспекторите
шефовете на парламентарните комисии по външна пр1/,ките му с терористите от ” Ал Касда”. 
политика и но вътрешен ред Станимир Илчев и * * ^мятаме 1|е МИрното решение на кризата в 
Владимир Дончев. Българският дипломат Г 1 и ~ това,към което трябва да се стремим преди
Илчев заминаха за САЩ, къдсто на 5 февруари уча- вС||Ч и „ подсигуряването на това решение трябва 
стпаха п заседанието на С ъвета за сигурност на ООН ,г,ш»лзваме всички в ъзможни средства, включи- 
на нивото министри. На него американският дър- ^ необходимо, и военен натиск, каза ше-
Ж..П11. секретар Колан Паусл изнесе доклад за забра- ^ б1,лгарската дипломация. Според Паси сега-
"еиите орз.жия за маеопо у|"""",«.ш.|"е на Ирак, шпият кабинст с п малко по-облагодстслстваио по-

ложение от кабинета ” Костов” по време на Ко- 
совската криза, понеже успял да договори гаранции 
за националната сигурност на България още през 
октомври 2001 г.

| Що се отнася до националната сигурност, съюз
ниците от НАТО и страните-участнички в коали
цията срещу тероризма се ползват от гаранции, кон
то дава Вашингтонският договор, обясни министър 
Паси.

и за

подго-
формиранс на зони на свобод
ната търговия, след това 
сътрудничество в областта па 
телекомуникациите, в енергети
ката и подготовките за пред
стоящата среща на министрите 
на вътрешните работи от 
страните в региона, която би 
трябвало да се проведе в 
началото на март в Белград.

Говорителят на българското правителство 
Димитър Цонев потвърди полученото 
искане на правителството на САЩ за 
прелитане през въздушното пространство 
на България и за транзитно преминаване 
и временно пребиваване на наша 
територия на въздушни сили на САЩ и 
многонационалната коалиция, предаде 
БНР. Цонев добави, че в искането е 
включен и текст България да изпрати 
военна част за ядрена, химическа и 
биологическа защита, но не на 
територията на Ирак.

По време на предварителните разговори между 
София и Вашингтон за евентуалната българска под
крепа на удар срещу Багдад България е получила 
гаранции, че щс участва в следвоенното възстановя
ване на Ирак и ще й бъдат върнати 1,7 млрд. долара

ООН ВСЕ ОЩЕ НЕ Е 

ОПРЕДЕЛИЛА
ПОЗИЦИЯТА СИ

относно косово
СОФИЯ ИМА ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ ЗА ИРАК

Дпа дни преди заседанието на Сз.вета за сигурност на ООН в Ню Йорк, където ще се реши бъдещето на 
режима на Саддам Хасеии, Б ългария излезе с позиция за кризата в Ирак. Въпреки че различни предста
вители на управляващите й дадоха различни акценти, след споразумението между Джордж Буш и Тони 
Блеър за втора резолацпя, която се очаква да бъде подкрепена от Германия и Франция, тя следва очер
таната вече схема за действие на международната общност, ” Българската позиция е да се търсят всички 
възможности за мирно разрешение , включително и приемане на консенсусна втора резолюция на ООН”, 
заяви правителственият говорител Димитър Цонев и уточни, че позицията е съгласувана между премиера 
Сакскобургготски и президента Първанов. Според него България ще цели постигането на консенсусно 
сближаване между Франция и Германия, от едпа страна, и Великобритания, САЩ и Испания, от друга, по 
отношение на кризата в Залива.

Администрацията на ООН още не е определила позицията си 
относно предложението на групата албански депутати от 
косопскня парламент па изв ънредно заседание на 13 февруари да 
бъде разгледана декларация за независимостта на Косово. Пред
ставителят на ЮНМИК Синул Нарула е заявил, че първо трябва 
да се види как предложението ще премине през всички парламен
тарни процедури и едпа след това мисията на ООН в региона може 
да изкаже отношението си.

ГЕНЕРАЛ НИКОЛА 
КОЛЕВ В 

ГЕРМАНИЯ

ГЕНСЕКЪТ НА КАТО В СОФИЯ
Генералният секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън 

пристигна вчера в София, като първата спирка от обиколката 
му в седемте държави, получили покана за членство в Прага. 
Лорд Роъртсън пристигна в България по покана на Министер
ството на външните работи, но при отсъствието на Соломон 
Паси негови домакини бяха министърът на отбраната и предсе
дателят па Народното събрание - Николай Свииаров и Огнят 
Гсрджиков.

По време на четиричасопия си престой в София генеекът на 
НАТО се срещна с президента Георги Първанов н с премиера 
Симеон Сакскобургготски. На срещата с министър-предсе
дателя беше обсъдено присъединяването на Българи 
НАТО и позицията на НАТО по кризата за Ирак.

Преди това лорд Робъртсън говори пред депутатите в 
Народното събрание н с министъра па отбраната Николяй Свн- 
наров.

•л
40 депутати предадоха официално на председателя на 
Косовския парламент декларация, с която настояват 
Косово да бъде признато за суверенна държава на 
извънредна сесия на Парламента на 13 февруари. За 
декларацията са информирани всички международни 
инстанции.

Като основна причина за декларацията се посочва 
приетата Конституция на Сърбия и Черна гора.

Началникът на Генералния щаб на 
българската армия генерал Никола 
Колев направи двудневно официално 
посещение в Германия. Генерал Колев 
посети поделения от видовете въоръ- 

силп на Бундесвера. Визитата па 
генерал Колев е по покана на неговия 
колега, генералния инспектор на Бун
десвера. Ще се обсъди двустранното 
военно сътрудничество, подготовката за 
присъединяване и интеграция па 
България в НАТО. Предвидена е и сре
ща с държавни

жени

я към

Членът на президиума на Скупщината на Косово, сърбинът 
Оливер Иванович е заявил, че приемането на подобна декларация 
ще доведе до съществено усложнение на без това напрегнатата 
обстановка в региона. Той е отбелязал, че приемането на подобни 
документи не е в компетенциите на местната скупщина 
съответства на основните положения па резолюция 1244 на Сз.вета 
за сигурност.

От своя

ОКОЛО 300 СТАРОЗАГОРЦИ 
ПРОТЕСТИРАХА СРЕЩУ 
ЕВЕНТУАЛЕН ВОЕНЕН

КОНФЛИКТ 
В ИРАК

БЪЛГАРИ ЩЕ 
УЧАСТВАТ ВЪВ 

ВОЙНАТА В 
ИРАК

и не

страна министърът на вътрешните работи 
Югославия Зоран Живкович е отбелязал, че предложението 
косовскитс албанци ” формално е обречено на неуспех” 
правилността па позицията па министър-председателя па С ърбия 
Зоран Джинджич, който е за провеждането на разговори относно 
окончателния статут на Косово.

на
на

и показва България с започнала 
подготовката па войници 
за война на страната 
САЩ срещу Ирак, съоб- 
щапа /п/о 1Чем>5. По думите 
па представител на Генер- 

щаб на Българска
та армия "подразделени
ята за войната в Ирак ще 
бъдат съставени

на Представители на
различни организации от 
града и региона на Стара 
Загора изразиха кате
горичната си позиция 
срещу подготвящата сс 
американска военна наме
са в Ирак и участието на 
бз.лгарски войници в пея.

Около 300 старозаго
рци се включиха в проте
стен митинг срещу евен
туалния военен конфликт 
в Ирак. Протестиращите 
издигнаха лозунгите
м Войната не е отговорни 
"Застанете зад мира"-

"аскоро^Иационалеп кГГ"

„ ''3иге пРиеха декларация до президента, премиера и
събрание, в която изложиха мотивите си срещу 

ее ийтпи-II” К,,"(|,Л1,КТ “ Персийския залив. От Националния комитет 
б ,,',,,,,а,,сл 11 към пс,,чки българи Да Сс включат в мирните 
цел А | ■ СТ" 1рси,у пш,,шта 11 световния ден, определен за таза

алаияМИЛАН МИЛУТИНОВИЧ

НЯМАМ НАМЕРЕНИЕ ДА 
НАПУСКАМ ХАГА

изклю
чително от доброволци”.
София е заявила, че броят 
на войниците, които са го
тови да бъдат изпратени в 
района на Персийския 
залив, вече е 150 души, но 
скоро тяхната численост 
щс нарасне поне 4 пъти.
Всички те са специалисти 
в областта на противовъз
душната отбрана, химическата и 
биологическата отбрана, както и в 
сферата на разузнаването.

По-рано България
да участва във възможни 

военни действия в Ирак.

Бившият президент на Сърбия Милан Милутинович 
намерение да напуска пределите на Холандия, д ,же след евентуал
ното му временно освободавапс от затвора на Международния 
трноунал в Хага под гаранция на сръбското правителство, съобщи 
Росбалт.

Милутинович изразил желание в близко време да повдигне офи
циални обвинения срещу ръководството на НАТО за ” 
срещу Сърбия”.

Бившият сръбски президент се предаде доброволно на Трибу
нала. Той е обвинен в геноцид на албанското население в Косово по 
време на конфликта през 1999 година.

нямал

агресия

се е отказала
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СБОГОМ ЮГОСЛАВИЙО, Г 

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА Е 

НОВАТА НИ ДЪРЖАВА!

7 февруари 2003 г.

ШЕСТ ЧОВЕКА - 

ЦЯЛО
ПРАВИТЕЛСТВОТО

''Ь (От 1 стр.) Скупщината па новата държавна общност Сърбия и Черна 
гора ще има 126 депутати, от които 91 от Сърбия, а 35 от Черна 
гора.

Докато
изтъкваха

мнозинството депутати в двете камари 
предимствата наг новата държавна

общност, останалите изразиха убеждението си, че 
тя няма никакво бъдеще, че нейното

Президентът на новата държава, за когото вече е известно, 
че ще бъде Светозар Марович, функционер на ДПС, ще се 
избира с мандат за четири години. Той ще председателства 
Съвета на министрите, ще назначава посланици, а същевре
менно ще бъде и член на Върховния съвет на отбраната.

Бъдещото правителство на новата държава, респективно 
Съветът на министрите, освен министър-председател ще има 
само пет министри: на отбраната, външната политика, между
народните икономически отношения, за 
ономичсски отношения и за човешки и малцинствени права.

В срок от 30 дни ще бъдат избрани депутатите, президент- 
премиерът, Съветът на министрите... Доколкото 
върви според плановете, новата държавна общност ще 
започне да функционира до началото на март.

„ № съществу-
ване с ограничено па три години, че с нейното 
създаване ще се загуби Косово и Метохия 
продължи дезинтеграцията на Сърбия.

С приемането

и ще

на конституцията престана да 
съществува Съюзна Република Югославия. 
Името на новата съвместна държава ще е 
Съроия и Черна гора, което е деветата промяна 
от формирането й през 1919 година.

В сряда престана

вътрешни ик-

мандатът на досегашните 
държавни институции на СРЮ, въпреки че те ще 
продължат да работят, докато се учредят нови. 
Това се отнася до Съюзната 

СРЮ, Съюзното 
Съюзния съд и Съюзния 
Всички

всичко

скупщина, през- 
правнтелство, 

конституционен съд. 
институции на общността Сърбия и 

Черна гора ще бъдат учредени или избрани най- 
късно до 30 дни. Това означава, че дотогава на 
работа ще останат и досегашните функционери - 
от президента до съюзните министри.

идента на

БОЖИДАР ДЖЕЛИЧ:

ТОКЪТ ЩЕ 

ПОСКЪПНЕ ПРЕЗ 

АПРИЛПО-ДОБРЕ КЪСНО, 

ОТКОЛКОТО НИКОГА" Републиканският финансов министър Божидар Джелич заяви 
пред депутатите на Скупщината на Сърбия, че електроенергията 
ще поскъппс през април, като оповести, че повишаването ще е с 25 
до 30 процента.

Джелич каза, че това е ще е последното повишаване на цената 
на тока за тази година. Поскъпването се налага, за да се преодо
леят някои проблеми в електроснабдяването и да няма рестрик- 
ции.

I •"Истината да не се фалшифицира", "Братство” 1933 от 31 януари 2003 г.

Почти една година търпяхме слуховете за 
неудовлетвореността па общинското ръковод- цията на кмета Давитков. За съжаление тон си 
ство в Димитровград, от начина по който вест- направи оглушка и не се позова на ” Закона, 
ник ” Братство” отразява събитията в тази според който е длъжен да се грижи и за 
среда, включително и дейността на Общин- прозрачността в работата”. 
ската скупщина и нейните органи и тела. За 
първи път се видяхме с господин Давитков на 16 ще дочака!” Дочакахме, най-сетне, господин 
февруари миналата година и се договорихме да Давитков да обели зъби. Нищо че се хваща за 
седнем на една маса и аргументирано да дребни непрецизности, които по същество не 
обсъдим всички проблеми и, разбира се, и променят нещата, а които са последица от 
пропуските, каквито несъмнено е имало и неадекватните информации предоставени на 
има,както от наша така и от тяхна страна.

За съжаление, не но наша вина, такива

Искрено казано, още тогава очаквахме рсак-

Народната мъдрост казва: ” Който чака, той ИНИЦИАТИВИ

ДИМИТРОВГРАД-ДО
КОГА?новинарите.

Изобщо нямаме намерение да защищаваме февруари 1997 г. в Общинската скупщина на 
Димитровград трима царибродчаин (димитровградчани) бяха 
внесли официален иск да се върне старото име на града — 
Цариброд.

В образложението си др Слободан Василев, Мр Михаил 
Иванов и журналистът Стефан Николов казват, че новото си 
име Димитровград е получил с декрет и е логично по същия 
начин да му се върне старото име, още повече, че всички 
градове е име то на Тито вече са створили това. ” Защо ние да 
бъдем последни? Наистина не става дума за Тито, а за Георги 
Димитров ,негов перен приятел” .се казва в инициативата им.

По онова премс тогавашните управляващи казаха, че това 
е в компетенцията на републиката и те не могат много да 
помогнат в топа отношение.

След пети октомври една от първите стъпки на новата 
тогавашна ДОС-ова власт бе да възобнови иска за връщане 
старото име на града. Много царибродчани тогава реагираха 
че уж топа не е най-важното. Всъщност, ако други за
бележителни промени ис сс забелязаха веднага, то поне това 
трябваше да стане като символ иа промените, казват други. 
Инициативата на ДОС бе предоставена на 
комисия и след много отсрочвания поради "обемист дневен 
ред”, разискването но въпроса за името на Димитровград сс 
” проточи саглам”. Когато наП-после беше включено в 
дневния ред намери па дневен ред на комисията, оглавявана от 
г-н Жарко Корач, предложението беше прието. Добре осве
домени от бившата пласт казват , че само трима са били за 
връщане на старото име,между които и Корач. На останалите 
името Цариброд звучало много...

Междувременно п Димитровград се ” намножиха” различни 
сдружения, кафенета, спортни колективи... с името Цариброд. 
Последното Сдужсние на граждани ”Съюз на граждани Цари
брод” дори успя да спечели иа последните избори. И макър 
че носят топа име, те псе още не са повдигнали въпроса за 
връщане старото име на града.

Някои от инициаторите казват, че създаването на новата 
общност Сърбия и Черна Гора е подходящ момент отново да 
сс постави въпросът за името на нашия град. И без това в 
новата държава документите ще трябва да се сменят, защо 
същевременно да не върнем и старото име на града, което той 
носи още от 1542 г.

На 6разговори не се състояха пито в Димитровград, дописниците си за пропуските и непрецизнос- 
редакцията ни в Ниш. Не стана нищо и с тите. Но нека да видим при какви условия 

договора дописниците ни в Димитровград или работят те. Щом като никой не ти дава писмени 
Ниш предварително, сиреч документи, а се базираш на онова, което си чул 

навременно да се осведомяват за планираните по време на разискванията, грешките са не само 
дейности и заседанията на Общинската възможни, но и неминуеми. Общоизвестно е 
скупщина и нейните органи и тела. Естествено, нравилото, че недобре информираният новинар 
като се изпращат и материалите, които пред- не може добре да информира, 
варително се дават на общинските съветници Драго пи е, че господин Давитков настоява 

па отделните органи и тела иа нспрсцизноститс да бъдат премахнати. Гова 
Скупщината дава 0С|Юпа||ИС «а се надяваме, че най-сетне ще

Случи се нещо съвсем неочаквано - ръко- си спомни договора за по-доброто взаимно ин- 
водителитс на тези органи и тела дори формиране. Затова приветстваме

—ч"“ “• р'н,.
.... »»* *—Д българския език в добре късно, отколкото никога .

пито

поне редакцията в

ниили на членовете

неговото

общинската комисия за 
образованието - читателите ни са информи- Ванчо Богоеп

рани.
съответната

"СТАНДАРТ" : ПЛАНЪТ 
ПРЕИЗПЪЛНЕН

Ц БАБУШНИЦА

6 ГОДИНИ БЕЗ РЕБАЛАНС НА 
БЮДЖЕТА

* Малкият бабуншишки завод за производство 
ИМТ "Стандарт”,техникана нрикачна 

работещ в рамките па едноименния завод от 
Болевац, мипалатам година произведе повече 
машини, отколкото бе планирано.

- нроизнодегвената програма за 2002 г. реализ
ирахме още през октомври. Надминахме и соб
ствените сн очакванията и преизпълнихме плана 
с цели 20 %. Въпреки че продукцията ии през 
2002 г. беше с 15 % по-голяма в сравнение с тази 

2001 г., изтъкна директорът на бабуш- 
металоработници Петър Снасич. 

Тазгодишната би трябвало да бъде с 21 % 
повече в сравнение с миналогодишна га.тазн през 
2002 г. Заводът вече имп купувачи п страната и п

ОС п
тост 51 милиона динари е рс-

* - Миналогодишният бюджет на 
Бабушница на сто! 
ализиран 100 %. В тазгодишният са предвидени 
70, 6 милиона динара. « милиона от тях ^ >и 
трябвало да подсигурим от местното самооола- 
ганс, а останалите от дан ъка върху о шрота 
други приходи, ката за "Братство” началникът 
за стопанство и финанси към ОС в Бабуншица през 

нишкитеЧедомир Ииколич.
То изтъкна, чс през 

местното самоуправление
последните 6 години 

е правило^ребалансне
иа бюджета.

-Това показва, че сме се отнасяли максимално 
бюджета, и че сме го планирали 

Ииколич.

чужбина.
Б.Д. А.Т.отговорно към 

реално подчерта
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==ГсГ==,ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОС НА ГСС В 
БОСИЛЕГРАД

ПОЧТИ ВСИЧКИ 

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНИ
НОВО РЪКОВОДСТВО
Ма състоялата се па I февруари 

Скупщина на общинската органи
зация на Гражданския съюз на 
Сърбин в Босилеград, Алек
сандър Сотиров бе избран еди
нодушно за председател на 
Общинския съвет за период от две 
години. Бика избрани и двама под
председатели - Любен Захариев и 
Васил Визов. Сотиров е роден 
през 1970 година, в момента е 
безработен и е абсолвент в строи
телния факултет. Захариев, който 
е минен инжннер, работи в 
общинското управление, докато 
Визов е агроном и работи в 
общественото предприятие
"Напредък”. Длъжността секре
тар на съвета и занапред ще 
изпълнява Петър Вангелов, жур
налист.

Избран е и трииадссстчлснси 
Общински съвет, в чнито състав, 
освен Сотиров, Захариев, Визов и 
Вангелов, са и Владимир Жнжов, 
досегашен председател на съвета, 
Стефан Стойков, председател на 
младежката организация, Пене 
Стоянов, Милан Стефанов, Иван 
Сотиров, Марли Янков, Силвана 
Вангелова, Сладжан Миланов и 
Асен Георгиев.

В отчета си за работа на ор

на Демократичната партия, ни осведоми, че до мо- 
нс са разисквали но този въпрос. Той смъта, «ц. 

самиът начин на избиране на слектори и сформира- 
нето на Съвета дава възможност на представителите 
на сегашната общинска пласт да защитават правата 
на българите, въпреки че никога до сега не са 

ОС на ДС каза той още не е взел

Създаването па Национален съвет до сега не е 
нредизпикало особен интерес.

С въпроса къкпо са предприели до сега във 
врз.зка с избирането па слектори а сформиране 
Национален съвет се обърнахме към някои предсе
датели на политически организации.

Владимир захарисп, председател на Общинската 
Скупщина и лидер на ДСС в Босилеград заяви че до 
момента пито един отборник не се е кандидатирал за 

отнася до Общинския отбор на не
говата партия, той казва, че на заседание през 
следващата седмица ще б ъде решено кои членове, 
освен отборниците, ще кандидатстват за слектори.

Според Йовица Костов, председател на Главни ьт 
ДСБЗ, Националният съвет не е в

мента

ни

правили това. 
решение дали въобще ще участва в избирането.

Иовоизабраниът председател на ОС на Граждан
ския съюз на Сърбия. Александър Сотиров каза че 

все ощен е е взела решение по тозислектор. що се партията му
въпрос. Той подчертава че ГСС винаги се застъпвал 
за защита правата па българското малцинство като 
оповести, ОС на ГСС скоро ще вземе решение във

. :1; / !
в ързка с този в ъпрос.

-И председателите на общинските съвети на Нова 
демокрация и на Демократичната алтернатива, 
Любен Диоиисийев и Мада Стойнева, както и 
Божидар Иванов представител на "Г-17” , също 
съобщиха, че до сега песа разисковали въпроса за 
избиране на слектори и сформиране на Национален 
съвет.

съвет па
състояние да реши проблемите на малцинството 
понеже самата функция на Съвета е съвстничсска, 
без конкретни права за съществено решаване на 
въпросите. Общинският съвет на ДСБЗ в Босиле
град е рошил да не участпа в изборите за слектори, 
както и във везка друга акция, организирана от 
страна на Правителството, докато българският език 

получи статут на майчин език - уточни Костов. 
Мнлс Миленов, председател па Общинския съвет

А. Сотиров

леннето и винаги са се стремили 
да защитават човешките и мал
цинствените нрава, каза топ.

Новият председател на Общин
ския съвет Александър Соти| 
каза, че основната цел па ГСС в 
Босилеград с и занапред да 
защитава човешките и малцин
ствените нрава, което е залегнало 
и в основата на Програмата на 
партията, а ” чрез икономическата 
комисия, която наскоро ще сфор
мираме, ще предлагаме конкретни 
идеи и програми за оздравяване па 
отделни предприятия и на 
селското стопанство в общината”. 
Той особено подчерта, че ГСС и 
занапред щс е отворен за 
сътрудничество с всички полити
чески партии и неправителствени 
организации.

)ОВ П.Л.Р.НС

ЗОРАН ВЕЛКОВИЧ, ЛИДЕР НА БАБУШНИШКАТА ДС

НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ
гаиизацпята през изтеклия период 
Владимир Жнжов изтъкна, че 
ГСС, заедно с

не допуснат той и останалите лидери па 
опозиционните партии в Бабушшппко 
да се появят в местните медии.

- В Бабупшпшка община има много 
проблеми, а сегашната общинска пласт 
ис може да ги реши. Демократическата 
партия и тази година енергично щс нас
тоява в общината да бъде въведено вре
менно управление а след топа да бъдат 
проведени и предсрочни местни избори- 
заяви вред "Братство” лидерът на 
бабушиишката ДП Зоран Вслкович.

отново обвини настоящата 
общинска власт че през 2002 г. незак
онно е въвела местно самооблагане за 
територията на цялата община.

други демокра
тически сили в общината, е до- Ето как лидерът на бабушиишките 

демократи коментира сформирането на 
клон на ДСБЮ в Звоиския кра :

— Това

принесъл много за свалянето иа 
бившата СПС-ова пласт п 
общината и активно е участвал 
пъп временната общинска власт.

- Членовете на нашата партия 
имат голям принос за развитието 
надемократичните идеи сред насе-

нормално,
бабушиишките демократи нямат нищо 
против. В ДСБЮ членуват хора, които 
довчера бяха в нашите редици, но ние не 
им се сърдим. Надяваме се, че ще имаме 
добро сътрудничество с тази партия.с

е съвсем

П.Л.Рангелов Той

Б. Д.
РЕАГИРАНЕ 3. ВелкобичВслкович обвини лидерите на 

упрапляпащата партия в общината, че на
МАНИПУЛАЦИИ И ЛЪЖИ

1 ( "Съдят шефа на КИЦ по член 134 от НК", Братство от 31 
% 1 2003 година) И СТОПАНСТВОТО В СУРДУЛИЦА Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД ПРОБЛЕМИ
е

ПО-УСПЕШНИ ОТ РАЗВИТИТЕ 

РАЙОНИ
Забравяйки основните норми на журналистиката, преди всичко 

си да изнася само факти. Вашият журналист от Димитровград 
Алскса Ташков манипулира истината в статията йод заглавие ” Съдят 
шефа на КИЦ по член 134 от Наказателния закон, и още педпаж 
потвърждава подапическия си манталитет.

Истината за събитията на 8 февруари 2002 година 
Димитровград, станали посред бял ден

задачата

* Божко Петкович, председател на общинското представителство на Съюза на синдика
тите: - Сурдулишкото стопанство много по-успешно се справя с проблемите 
стопанството в някои по-развити райони. Принос за това има и нашият синдикат.Работ- 
ниците във фабриката за производство на хляб и мляко са сформирали свой консорциум 
и се готвят да купят фирмата си

в центъра па
и в присъствието на стотина 

души, ще утвърди компетентният съд. Искреио се надявам, че 
извършителят на деянието, което се подвежда по член 134 от 
Наказателния закон -

октолкото

разширяване на междунационалиа омраза, 
раздор и нетърпимост - щс получи съответно наказание.

Случаят изобщо не е в такива размери, какпито журналистът и Вие 
му придавате. Става дума за следното: В иска, конто внесох в съда, аз 
написах, че го подавам против Небойша Иванов, по прякор ”Чапа” от 
Жслюша. Същото това пише и в обвинението от страна на прокурора, 
което потвърждава и Вашият кореспондент. Топа означава, че никъде 
не се посочват пито КИЦ, пито ДСБЮ. Включвайки 
партията като щит на човек, който с заподозрян в 
дело, особено като се

"Обществените и частни предпрнтия в Сур- съобщава, че средната заплата в стопанството в 
дулишка община са изправени пред проблеми, с общината почти винаги е по-голяма с около 20 на 
които се среща стопанството в страната, но за 
разлика от много други общини тук затрудненията се 
решават много по-успешно”. Така оценява 
сегашната обстановка в стопанството

от средната заплата на работниците в Републи-сто
ката.

Петкович, казва, че някои цехове трудно се 
__ ,,а общината справят с проблемите, преди всичко цеховете на

Божко Петкови.!, председател па общинското пред- ЮМКО и "Кощана”. В тях често производството 
строителство по Съюза но синдикакитс, и добавя, чс спира, а заплатите са ниски и нередовни, такива са 

ще проявявт по-голяма активност по въпроса за заплатите и в ” Масурица”, а ” Звезда” са двоило по
прища-газирането иа тукашните предприятия . ниски от средната републиканска заплата, ко се

Сега в Сурдулишка община работят около 5,5 изплащат редовно, 
хиляди раоотници, от които 3,5 хиляди в стопан
ството.За топа, че тукашните обществени 
фирми работят по-успешно от

институцията н
сериозно углавно 

има предвид, чс в ДСБЮ има голям брой честни 
хора, се стига до - манипулация с институции и хора.

Публикуването па тази информация, която е пълна с неистина 
съвсем прецизно се дефинира в Наказателния закон и се нарича 
разпространяване па неверни спсдснпя и обезпокояване на граждани. 
Затова авторът на статията Алекса Ташков ще трябва да докаже 
доводите си пред съда.

- Досега няколкоп предприятия са приватизирани,
сред които ” Мачкатлца”, а частично н "Вуннзол”» 
докато "Пети септември”, "Европа”, "Зидар”» 

Масурица , ” Звезда” и Фабриката за хляб и мляко 
с удовлетворение още са обществени. Очакваме повечето от тях да се 

приватизират до края на годината, оповести 
Петкович.

Повече от работниците в общината са включени в 
Самостоятелния синдикат, а около 15 на сто от тях 
членуват в Независимия синдикат. Какво предприе- 

работниците, ретроспективно синдикатите за 
приватизирането на фирмите им? - Съюзът на синди
катите настоява, разбира се, там където това е 
възможно, работниците да сформират свои консор
циуми и да купят предприятията си. Подехме тази 
инициатива в няколко предприятия и се надявам, чс 
ще успеем работниците да станат истински соб
ственици на фирмите, в конто работят, казва син
дикът.

Тази инициативата па Съюза на синдикатите вече 
възприеха работниците, във Фабриката за произвол* 
стпо на хляб и мляко.Тс - общо са 75 души, са сфор
мирали консорциум и се готвят да купят фирмата си 
до края на годината.

и частни
някои предприятия в 

други, дори икономически по-развити среди, показ- 
и заплатите. Петкович

Зорица Милев, политолог 
Димитровград пат

РЕАГИРАНЕ Николов се впрегнаха да служат 
българското малцинство. Това

на интересите на 
иа някои нашенци явно не 

им харесва и искат да дискредитират ис само Иааи Николов 
и Трсиерцнтс, но и КИЦ “Цариброд”, ”Кодал”, ДСБЮ и 
особено Бюлетина ,.

ЦИНИЗЪМ БЕЗ 
ГРАНИЦИ мат

„ Подигравка с боенлеградчапи и с ” Братство” е това, че

I—ШИШ
Радншани. 1 в01)|ш ™Д<Ф« па политически партии яапо се страхуват от

Очевидно става дума за някои тукашен ” папи1,010 11 скрити под чужди имена, иа псяка лена искат да го 
който явно няма смелостта да се подпише, изразявайки по 0ПСТ"ЯТ " Дискредитират, 
този начин безсилието н омразата си към "Бюлетина” и 
Грелсрската фамилия. Истина е, че и Треперците и Иван

Във

Димитър Димитров Треперски 
ул. "Рисовица" Но 5 

Босилеград
В.Б.



7 февруари 2003 г. БИЗНЕС ТЯ ИКОНОМИКА
ГАРА ПО МЕЖДУНАРОДНИ 

СТАНДАРТИ

1*1©
ДРАГАН БОЖИЛОВИЧ, ДИРЕКТОР НА 
БАБУШНИШКИЯ КЛОН НА "ТИГЪР":

И ТАЗИ ГОДИНА ЗА НАС 

Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОСпоред проекта, който е 
дело на института за ,
урбанизъм от Ниш и който 
беше в Димитровград 
представен от арх. Иван 
Георгиев, предвидено е, и в. 
самия град да се направи 
спирка, която ще бъде 
използвана за връзка в 
локалното движение към 
Пирот. От друга страна, 
ще се отвори улица 
Нишава " край долната 

рампа, така че при, 
затворена бариера 
моторните превозни 
средства, които се движат 
към Строшена чешма, 
няма да преминават 
линията. На самата 
граница ще се построи и 
товарен ж.п. терминал.:> у.

немската инвестиционна банка и 
са част от общия кредит от 70 
милиона евро. С тези средстава 
в Димитровград трябва да се ре
конструира сградата на гарата, 
да се разширят коловозите (от 
сегашните десетина па 24 коло
воза) и пат,по да се реконстру
ира ж.н. линията от гарата до 
границата с България. Това 
включва и нейната електрифи
кация до границата. Разбира се, 
всичко ще се работи по най-съв- 

Лииитплог^0 проекта има няколко аспекта. Първо: ременни европейски стандарти,
Димитровград ще стане първият град в Сърбия , който има 1
модерна гара, съобразена с международните стандарти. включително и ооорудването на 
Второ: важността на проекта проличава и от средствата, самата гара в града,
които се влагат - около 15 милона евро, а също така и от д() саМото започване на стро-
начина , по които ще се провеждат работите. Трето: с „ 1
отстраняване на колизията между градската и ж.п. нтелнитс работи предстоят още
инфраструктура се постига ново качество, което ще се редица срещи на всички комне-
види с отварянето на улица 'Нишава'-, както и с тентин и заинтересовани лица,
модернизирането на прелезите в града. Също така и 1
кръстосването между линията и шосето при лукавашката 351 Да сс уточнят всички нодроо-
рампа ще бъде решено в две нива. Чтвърто: преки пости с цел реконструкцията да
положителни ефекти ще има и от ангажирането на ,|е , , па „..ботата па редица
строителните фирми в града, а съвсем реално се очаква и 1 1

работна ръка за определено време, което ще служои свързани с железницата
безработицата в общината. Разбира се, това и с международния трафик па

стоки и пътници.
Запланувано е да бъдат за

вършени за около пет месеца.
А.Т.

* Според Доминик Ким, представител на френския "Ми- 
контрол, изделията, които се про

извеждат в бабушнишкия клон на "Тигър ",са с отлично 
качество.

шелин за качествен

Главната задача на фабрика
та за производство на вссътре- 
шни гуми за мотоциклети ” Ти
гър” в Бабушница, която рабо
ти в рамките на едноименния ка
учуков гигант от Пирот, през 
2002 г. е изпълнена. Предприя
тието е успяло да подобри каче
ството на продукцията си, за ко-

ство е добро, когато открием де
фекти в 0,5 процента от контро
лираните изделия, докато при 
вашите изделия те са само 0, 3. 
Следователно вашето качест
во е отлично и затова в бъдеще 
ще вършим само визу 
трол на изделията ви”.

” Нашата задача през 2003 го
дина, казва в изявление за на- 

ът на ба-

алсн кон-

ето неотдавна получи похвала 
от Доминик Ким, главен пред
ставител на френския ”Мише- 
лин”, с (в

шия вестник директор
бушнишкия ” Тигър” Драган 
Божиловнч, е да подобрим вси-

Сешшиата гара в Мшитробград

(От 1 стр.)
рамките на които за

вода работи ”Тигър”. В писмо
то, което пристигна в бабуш- 
нншкия клон, с Ким между дру-

ницитс в този голям инвсстици- 
са в ок- (>,,с,| проект, чнято реализация 

ончателиата фаза и вече много според последните договори, ще 
неща са ясни. От началото па започне в началото па

чкитс параметри на производ
ството с цел намаляване цената 
на изделия. По този начин ние 
ще станем но-конкурентиосно- 
собии на пазара”.

Божиловнч изрази задовост- 
вото си, че с новото разпредел- 
ние на производствените дейно
сти в рамките на ” Тигър” бабу- 
шнишкият цех на фабриката, 
заедно с цеховете за производ
ство на външни гуми, образува 
т. нар. организация ” Тигър 
МН”, която представлява една 
фабрика.

По неговите думи, следваща
та година също ще е година па 
нреднзвикатствата за бабушии- 
111 кч я каучуков завод, тъй като 
с увеличаването па пронзводст- 
веността на труда и намалява
нето на цената на изделията 
фирмата ще си завоюва още по
добри позиции на пазарите.

Тези дни разговорите

гоо изтъква:месец
до сега са проведени маРт тази година. Средствата па 

стойност 15
годината
редица консултации с 
заинтересовани лица и участ- обезпечават от кредита па Евро-

милиона евро севсички

За значението на проекта за Димитровградска община, в 
изявление за ТРВ Цариброд, председателят Боян 
Давитков казва:

наемане на ” Изпратихте ни 1 700 000 
гуми. Контролирахме 10 хиляди 
от тях. И открихме само 30 гуми 
с дефекти. Според стандардитс 
на ”Мишслин” едно производ-

се намали и
трябва да се отрази положително и на търговията, и на 
гостилничарството в нашия град. Също има така реални 
възможности за настаняване на работа след това на наши 
млади безработни специалисти, които ще бъдат включени 
в обслужването на новоизградените обекти."

Б. Д.

Ш'т
РАБОТНИЦИТЕ НА КОБОС СКЛЮЧВАТ ДОГО

ВОРИ С "НОСТАЛГИЯ СУРДУЛИЦА: НАД 1500 
ДОМАКИНСТВА ИСКАТ 

ТЕЛЕФОНИ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ОТ ГРАДИНЬЕ В 
НАШЕТО КОРЕСПОДЕНСТВО В 

ДИМИТРОВГРАД;НЕ Е УТОЧНЕНО КОГА ЩЕ 
СТАРТИРА 

ПРОИЗВОДСТВОТО
ШАНС ИМАТ 
ОКОЛО 500

ИСКАМЕ
АВТОПРЕВОЗАЧ!

в
попя валето на производството. „

Вонсляп Сапич, представител на Носталгия , която отшо ‘
взела под наем КОБОС, и членовете па работната група оспе- 

стъпки, които досега са иред-

Акцпята за създаване на условия 
възможно повече граждани на Сур- 
дулица да въведат телефони в до
мовете си, която преди няколко 
години подеха Общинската скупщина 
и ”Телеком Сърбия”, досега се реал
изира успешно. Но независимо от 
резултатите, броят на телефонните 
номера, конто предлага ”Телеком”, 
не задоволява потребностите и 
желанията на еурдуличанн.

Милан Стаикович, ръководител 
"Телеком” п Сурдулнца, казва, че 
молбите за въвеждане на телефони еа 
подали около 1500 домакинства, но 
засега няма технически възможности 

към

което * Петър Петров от с. Градинье твърди, че е немис
лимо шофьор или кондуктор на АТП 
"добър ден" на пътниците.

да каже

месец е
домиха работниците за конкретните
приети с цел започване на производствения процес. й ....

До края па седмицата босилеградските я.п.фек.ш. пери трябва да 
сключат договорите еи за работа в Носталгия След. топа ще се 
проведе -едавиепа Ску ищи ютюва —= ^

** босилсградски колектив отново ще бьдаз

Жителите на Димитровградска община от години отправят 
забележки към работата па ппротскии АТП, който е един
ственият аптонревозппч п обищната, Тези дни към нашия вест
ник тези дни се обърна градинчанипът Петър Петров, за да пи 
разкаже следното:

” Имам месечна карта на АТП за маршута Градиие- 
Димитровград. Па 29 януари обаче рейсовете па тази фирма не 
се движеха заради блокадата на магистралния път от страна на 
тютюнопроизводителите и Пиратско. Този ден 
Димитровград към границата, точно по разписание, беше 
тръгнал автобус на ” Миш-Ексирсс”. Завръщайки се от грани
цата, той сиря на спирката ” Кантон” в с. Градинс”.

По-нататък Петров споделя, че като влязьл в рейса, той 
бил дононритесней, п»й като в джоба си имал само 20 динари, 
докато билетът струпал 25 динара. Започнал да търси познат 
сред пътниците, който да му даде още 5 динара.

- Водачът па рейса, който същевременно бе и кондуктор, 
най-напред ни каза на нас, пътниците ”добър вечер**. Да ти 
пожелае добър вечер някой нюфйор или кондуктор на А ГИ е 
немислимо, разказпа Петър Петров и продължава: След като 
разбра какз.в проблем имам, шофьор ьт любезно каза: Вие 
седне сте спокойно и не се притеснявайте” .След малко ми даде 
билет, без да иска да му дам още 5 динари.

Според разказа па граднпчашша, шофьорът помогнал па 
пътниците да разтоварят багажа си, а след топа им казал 
** довиждане”.

” Направете сами сравнение, между някои от нерсопали на 
АТП (постоянна ислюбсзност па шофьорите и кондукторитс, 
неспазване на раснисанисто, неудобно пътуване...) на ”Ниш- 
Екснрсс” -казва Петрол.

члена вече са 
в иап-мпоголюднии

,ЗДс“яя,,и пред работниците» че пр» в*^,"
началото на производствения процес щс ’ може да постигне
утвърди кон от работниците па кое работно място може да
най-добри резултати.

на

от към

всичките да се приключат 
мрежата.

-Молбите са предоставени 
"Телеком” във Враня, но не всички 
домакинства щс 
получат телефонни номера. В 
мента сс изиършпат техническите 
подготовки за приключването към 
мрежата на около 500 домакинства, 
казва Стаикович и допълва, че

наБОСИЛЕГРАД

ОТКРИТ ФИЛИАЛ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО ЗА 

ПУБЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

могат сега да 
мо-

прокарването на мрежата до тях ще 
започне след като се стопли времето.

Цената за приключване на едно до- 
макннетво към телефонната мрежа е 
далече ио-нзгодна отколкото преди 
години и възлиза на 6000 динара. Към 
тази цена трябва да се прибавят и 
резходите за необходимия материал.

В.Б.

сега

плащания, 
зации от общината които сс
°^Тякя*всичкивидш1С и;|я,цяния ^ коит«;|б1од>кет;и1Ите”^до^^^^

бякя принудени дя'"'"ГУу"аД„л ”,ието. Филиал е отпорен всеки^г:г^:'ггитедю!г= - 7з« «» «■«»— Б. Д.П.Л.Ранголоо
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТНОВО Е 

ОТКРИТ БЯСВ СТАРЧЕСКИЯ ДОМ В СУРДУЛИЦА - ЕДИН
СТВЕНАТА ТАКАВА ИНСТИТУЦИЯ В ПЧИН- 

СКИ ОКРЪГ ВЕТЕРИНАРИТЕ 

ДЕЙСТВАТ И 

ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

I

СКОРО ЩЕ ИМА 

СВОБОДНИ МЕСТА шщ
* В комплекса на дома е ремонтиран обект с 30 легла, 
който ще бъде открит до два месеца

От 21 януари т.г. Димитровградска община нак с провъзгласена 
за район в който се е появил бяс, а село Градииье за заразена 
територия. Самия град и селата Луковица и Келеш са застрашени 
от бесняло територии. Да напомним, че преди известно време бяха 
убити няколко бесни лисици в предградията на града, а сега бясно 
куче е ухапало един човек п с. Градинье

Както ни осведоми шефът на Ветеринарната амбулатория в 
Димитропград г-н Александар Георгиев, във връзка е появилата 
се болест предприети конкретни мерки - паксиниране и маркиране 

списъци на кучетата, забрана за

ш
последната "гара” п живота им. 
Няколко души тук живеят още от 
откриването на дома през 1990 го- 
дипа.Сегашните жители казват, че 
не е малък броят на хората, които 
са починали тук.

Цената, казва директорката, 
която плащат живеещите в дома 
или пък други поемат разноските 
им, е по-ниска в сравнение с оста
налите подобни институции. Тя за
виси от здравословното състоя
ние на хората, т.е. дали им е неб- 
ходима чужда помощ или не, и се 
движи от 6362 до 10 567 динара.

ГДомът за пенсионери и стари, 
както е официалното име на 
старческия дом в Сурдулнца, е пъ
лен кошер. Всичките 50 легла - 
колкото е капацитетът му, отдав
на са заети, така че да се настани 
тук някой е като че ли да спечели 
от лотария. Места няма не само 
защото част от обектите му бяха 
разруш
бомбардировките, но и поради то
ва, че е единствената такава ин
ституция в Пчпнскп окръг.

- Всички подобни общежития в 
страната винаги са пълни, така че 
тук има хора и от други места в 
Републиката, каза директорката 
Татяна Станшнев, която заема то
зи пост от три месеца. Тя пояс
нява, че е тежко, но същевре
менно подчертава, че се предприе
мат мерки животът на хората тук 
да бъде улеснен възможно иан- 
миого.

Сташнисва казва, че всичките 
жители на общежитието са дошли 
с решения от различни общински 
центрове за социална дейност. Ос
вен пенсионери, в него живеят 
хора с увреждания и с остри со
циални проблеми. Всъщност тук 
живеят хора, които нямат дом и за 
които няма кой да се грижи. За 
новечето от тях той е техният 
истински дом, а за мнозина е и

Т. Станишева

адрес на персонала. Томислав 
Шапич от Гружа, когото са изоста
вили най-близките му, казва: 
Никога не съм си мислил, че ще 
прекарам тук старостта си, но се 
опитвам да се 
съдбата си. Условията обаче тук 
са добри, така че не се оплаквам”.

Ръководството на дома засега 
не може да изпълни всички ис
кания на центровете за социална 
дейност и да приеме всички, които 
нямат дом. 11а въпроса дали се 
предприемат мерки за решава
нето на този проблем, Станишева 
отговаря, че е ремонтиран един 
обект п комплекса на дома, в кой
то ще се помещават модерна сто
лова и нови апартаменти.

- Обектът е почти обзаведен, 
по ни липсват още пари, за да го 
приспособим докрай. Надявам се, 
че Министерството за социални 
въпроси скоро ще подсигури нео
бходимите средства и ще можем 
да го открием до два месеца, каза 
Станишева и оповести, че в него 
ще има 30 легла.

на кучетата, съставяне па 
издаване на здравни удостоверения за кучета и котки, както и 
организиране на излижби. Съответната служба за залавяне на 
бездомните кучета вече действа, а всички собпственици на 
домашни любимци (кучета) са длъжни да ги държат затворени и 
да ги ваксинират, ако още не са направили това. Амбулатория

време на НАТОсин но
примиря със

едновременно с ваксинацията на всички кучета провежда и дезин
фекция на дворовете, където има кучета.За обитателите на дома се гри

жат 16 служители, от конто пет 
медицински сестри. Една от тях, 
Виолета Петрович, родом от 
Долна Лнейна, казва, че работата 
на ме 
тежка.

А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛАдицинския персонал е твърде 
” Като се има предвид, че 

всичките те са на преклонна въз- 
раст и болни, постоянно смс нащ
рек. Но сега медицинската помощ 
е далече по-добра отколкото по- 
рано. В това отношение редовно 
ни помагат лекари от Здравния 
център и болницата за гръдобо- 
лнн.

ХИЩНИЦИТЕ 

НАНАСЯТ ЩЕТИ
I * Спасен Георгиев от с. Градине остал без една овца. В 
В двора на Драган Петров в с. Бачево се разхождал чакал.

От обслужването в общежити
ето са доволни и почти всички не
гови житсли.Мпозина от тях не 
могат да се примирят е личната си 
съдба, но нямат забележки по

В с. Градине тези дни хищници влезли в двора на Спасен Геор
гиев и удавиха една овца, докато друга нараниха...

- Аз не съм наясно за тъй като пе гикакви хищници става дума, 
видях. Удавената овца беше взета от хора от "Комуиалац”. 
Според тях овцата най-вероятно е била удушена от вълк, казва 
пред "Братство” Спасен Георгийев.с

Градинчанинът сподели, че междувременно изпохапаната овца 
се е оправила, така че не било нужно да я коли.

Драган Петров от съседното с. Бачево пък тези дни ни разказа, 
че видял чакал,в двора си който се разхождал по двора, 
направил никаква вреда, тъй като не успял да се вмъкне в 
кочината, овчарника или кокошарника на Петров.

- След като чакалът си отиде, преместих кучето си на сигурно

В.Б.

В ДИМИТРОВГРАДСКО ВСЕ ПАК ЦЪЩЕСТВУВАТ ИНИЦИАТИВИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

но не

НЯМА НАПРЕДЪК БЕЗ ПРОМЕНИ 

В АГРАРНАТА ПОЛИТИКА място, за да не го нападне хищникът, ако се завърне сам или с 
глутницата си-разказва загриженият.

Ловното дружество ” Видлич” от Димитровград тези дпи ще 
организира хайка срещу' хищниците, тъй като е очевидно, че през 
тази зима в общината те са много.

( "Братство” брой 1933 от 31 януари 2003 фопоста са приключени дори и повече потребители 
, отколко са възможностите му. Аз все пак вярвам 
на хората от Елскродистрибуцията, защото тс са 
компетентни и имат точни сведения.

Тъй като овцефермата в Моипци няма пито ток, 
пито вода, вратите са изпокъртени, прозорците 

есован за овцефермите в Бачево и Моинци. ;не е изпочупени, питам се каква е тази цена, определена 
вярно! за такъв обект! При това се съмнявам, че от ” Кому-

палац” ще разрешат да се приключим и към водо
провода, който минава наблизо.

«■•)

В посочената статия във вестник ” Братство” 
бившия вече директор на на ЗК ”Сточар” г-н 
Ивица Матов, казва че никой не не бил заинтер-

Б. Д.

БАБУШНИЦА
Май месец миналата година със сина ми внссо-

БЕЗ ТЕРАУРНИ ШЕСТВИЯ 
ПРЕЗ ГРАДА

производство със Земеделската
”, като поискахме фермата в И така , значи не е вярно, че няма заинтсрссо- 

Моинци. С какви ли исусловия се съгласихме и пак вани, а е определена ненормална цена. Помислете си 
нищо ис стана, а искът ни все още е в ”Сточар”. колко трябва да се произведе за да се плати тази 
След това се съгласихме и на това да вземем йод цена. И колко енергия е необходима на един млад 
наем овцефермата. Смятам, че бившият директор в човек, за да успее да преодолее всички неразумни 
разговорите е участвал с открито сърце и добри препятствия които се поставят пред него. Но ние 
намерения, но Управителният съвет на ”Сточар” вече сме започнали и ще успеем! Само се питам: 
взе решение фермата да се даде под наем срещу 300 ™ва ли е политиката, с която ще съживим селата. 
ДМ или 9000 динара на месец, което е колкото наема 
за един допре обзаведен апартамент в Белград.

хме иск за взаимно
кооперация ”Сточар

I * в Бабушнишка община от Нова година насам траурни 
I те шествия по градските улици са забранени.

Съгласно решението на ОС починалите бабушничани се пренасят 
в местния дом на покойника, откъдето се формират траурните 
шсствия.Общинското предприятие ”Комуналац” е задължено да

И на края във връзка с това що за хора сме, 
питам г-н Матов: Истина ли е това, което говори? 
И къде с най-голямата причина - в държавата или уНа организирания търг (лицитация) наистина 

дойдохме само аз и синът ми (ветеринарен лекар). нас? 
Тогава г-н Матов съобщи, че с дължен да съобщи за 
търга п па полицията, финансова ли каква ли, и 
трябва да им каже тс да присъстват ! Цената пък 
изобщо не искам да коментирам, но аз питам: 
Продължи ли търгът но законов път?

Цената пък за ” блока” в местността ” Равна шу
ма” в който плуг не е влизал от 18-19 г. и е пета 
класа, бе определена като на земя първа категория 
в Белгия или Холандия - над 4 хиляди Евро 
тар. Това е около осем пъти по-скъпо 
земята във Войводина или около псдссет пъти 
повече от нриетат общинска цена или седем пъти 
повече за дединията-бащиния, която купихме от 
частни собственици!

закара починалия от къщата му до дома най-късно 120 минути преди 
часа на погребението. ”Комуналац” се грижи за дома на покойника, а 
негови работници дежурят в него, когато има мъртвей.Д-р Симеон Васов , Цариброд

Б. Д.

БАБУШНИЦА

ПРОДЪЛЖАВА 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТ 

О НА ПАЗАРА

ЩЦ И ! 1 *■ I

1)мека ь_за хек-
,:'Й м т*от цената на

Благоустройството на пазара в Бабушница 
ще бъде една от най-зиачителнате комунални 
дейности в тази община през 2003 г. Миналата ! 
година на пазара бяха асфалтирани около 3 
хиляди квадратни метра площ. През тази година 
продължава изграждането па обекта за 
изделия на пазара. В него е нредивдено място и 
за складове, както и за различни локали. През 
2003 г. пазарът ще има и попи сергии.

Когато ми се струваше че преговорите ще бъдат 
успешни, подадохме иск до ” Комуиалац” да ни раз- 
реши да остават ключим овцефермата към трафо- 
поста на водната помпена станция в Пъртопошпщп. 
II Блектроднстрибуцнята предварително ли казаха, 
че на този трафопост има "свободни” около 400 
киловатчаса. В

В
}Л

млечни

-ва.у
-_Я№&

Сшроещият сс пи бибуишишкчя пи.шр обект.

отговора подп
па Управителния отбор на ” Комуиалац 
шен председател па Изпълнителния отбор при ОС 
г-н Емил Соколов, има

исан от председателя 
"” и тогава- т ш г .V Лг ■' ■ > N

Б. Д. I
една лъжа, че към тра-
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офертщ' СЛСД 1>а3,ЛСЖДа,,ето "а "рвдложеннте бюрата за интс 
Стойности

В БЪЛГАРИЯ 

ДОГОДИНА ЩЕ 

СЛЕДВАТ БЕЗПЛАТНО 
34 СТУДЕНТИ ОТ 

БОСИЛЕГРАДСКО И 
ДИМИТРОВГРАДСКО

зила стаж пи
на ведомството 

узнахме,че е взето решение 
рнетцептъра да изработи част

ното предприятие ” Апостол”, ремонт на електро 
мрежата да се изврши от частната фирма ”Дим”, 
както и да се подсигурят и други неопходими 
съоръжения. Тя добави, че Центърът за култура 
е поел ангажимент да изготви проектодокумент 
за създаването на бъдещия интернет цснтср. С 
този проект Центърът за култура ще каидидат- 

Съюзното Министерство за национални и 
етнически общности за получаване на нсопходи- 
мата

на ремонта на парното в кино 
включваща и поправка на мрежатав 

целия обект, ще възлезе на около 70.000 динара. 
Според договора със ” Стандард” преди започва- 

работнтс Центърет трябва да плати аванс 
на стойност 50 на сто

залата,

пето на
от договорената цена.Ръко

водството в тукашният Център на култура се 
надява че след повече от 10

ства в
години в голямата 

кино зала ще има парно отопление и в бъдеще 
босилеградчанн през 
мръзнат но време на редките 
прнятия.

Управителният съвет

* В края на януари босилеградското Основно училище и 
Гимназията бяха посетени от Йордан Йорданов и Йор
дан Симов - представители на българското Министерство 
на образованието.

Посещението е в рамките на официално не каза кой не си 
Договора за сътрудничество ме- гледа работата, 
жду СРЮ н България, което по
дписаха правителствата им в кторите на основното училище 
края на 2001 година, а ипициати- и гимназията разговаряха за по- 
вата беше на републиканския нататъшното сътрудничество, 
педагогически с ъветник но бъл- преди всичко за организиране 
гарски език Дсжка Георгиева.

компюторна техника. В компютърния 
гражданите, особено младежите, 

ще се упражняват и ще имат 
възможност да ползват нови знания.

зимните месеци няма да център
безплатнокултурни меро-

реши към Центъра да П.Л.Р.

Гостите от България и дире-
В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯТА СЛЕД 

КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

УСПЕХЪТ И ПОВЕДЕНИЕТО СА 

СРАВНИТЕЛНО ДОБРИ
на семинари, ученически екску-

Антон Тончев, директор на гимназията ни уведоми, че 
Министерството на образованието на България в 
бъдеще официално и навреме ще осведомява 
училището за условията и начините за записване на 
студенти във всички висши учебни заведения в 
България. Той добави, че за следващата учебна година 
са определени 34 места за кандидат-студенти от 
български произход от Босилеград и Димитровград, 
които по време на обучението ще получават стипендии 
от Министерството. В случай, че кандидатстват повече от 

брой ученици, те също ще бъдат приети, но 
срещу заплащане - 30 на сто от редовната такса за 
следване.

674 от общо 817 ученици в основното училище 
” Георги Димитров ” завършиха полугодие на 
учебната 2002/2003 година без слаби оценки. Сред 
тях най-много са отличниците - 293, с много 
добър успех са 238, с добър - 130. докато среден 
успех имат 13 ученици. По една единица имат 51, 
но две 38, докато с но три или повече слаби оценки 
са 43 ученици. Успехът 
първото полугодие са почти същите в сравнение 
с предишните години , казва Пене Христов, 
помощник - днрецтор в училището И добавя, че 
само трима ученика са завършили с намалено 
поведение. Директорът на тукашната гимназия 
Антон Тончев заяви, че сега успехът И 
новеденистоса най-добри от пет - шест години 
насам. От общо 223 гимназисти 117, или 52, 47 
процента в края на полугодието са без слаби

оценки. С отличен успех са 46, много добър 52, с 
добър 19, докато пито един ученик не със среден 
успех. От 56 ученика в първи клас, 30 са без слаби 
бележки , във втори, от 59 ученика без слаби 
оценки са също 30, от общо 59 третокласника 31 
са без единици а 26 бъдещи абитурептн (от общи 
49) са в края на полугодието са без слаби оценки. 
Най-добър успех са отбелязали първоклас
ниците. В гимназията с голямо удоволствие 
коментират, че години наред не е имало такъв 
успех, понеже освен изклзчнтелиия успех, нритях 
почти няма псизвинепи отсъствия. Най-добър 
резултат са постигнали учениците от И-2 клас, 
чийто класен ръководител е Станислав Тодоров, 
преподавател по руски език.

I

посочения I
и поведението през

От Георгиева узнахме, че тя рзии и осигуряване на литерату- 
предварително е направила под- рага и учебни помагала, 
бор на окло 150 книги във връз
ка с учебните програми за ос- та библиотека ” Христо Ботев”,

Гостите посетиха и Народна-

новното училище и гимназията, където разговаряха с директора 
конто гостите е трябвало да до- Асен Михайлов за обогатяване 
несат. Но, узнаваме, поради лип- на книжния фонд с литература 
са на необходими документи, за деца от предучилищна възра- 

ГПП ст и с книги от областта на сел-
П.Л.Рангелов

книгите са върнати от 
” Рибарци” обратно в София, ското стопанство. 
Подобни ”недоразмения” се 
случваха и досега, но никой

П. Л. РангеловВ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

ЧЕТВОРОЮ1АСНИЦИТЕ ИМАТ 

НАЙ-МНОГО ПЕТИЦИ И ЕДИНИЦИ
От 333 Ученика в димитровградската гим- имат по три и повече слаби оценки. Средният 

назня, в края на първото полугодие отличен уе- успех е най-добър при второкласниците - 3,65. 
пех са „оказали 74 или 22,22%. Най-нисък, е при третокласниците - 2,72. Сред-

Най-миого еа отличниците в четвърти клас. вият успех за полугодието в училището е 3,31, 
най-малко в първи. Много добрите са 2733% което е добро постижение. През първото иолу- 
или <Л Ге пък са в трети клас най-много. Общо годие всичките 333 ученици еа направили 17276
или еа без слаби бележки или отсъствия, от които най-често еа извинени 16101.

в Четвъртокласниците238 от учениците
71,47% Най-много слаби бележки има
четвърти клас - общо 31, най-малко в първи- „рез първото полугодие, 
само три. Сравнително голям брои ученици - 47,

най-много са отсъствали

А.Т.

Народната библиотека

ЦХФ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТИ В
БОСИЛЕГРАДСКО

В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД

НАБАВЕНИ СА НАД 1800 

КНИГИПРИОРИТЕТ НА 
ЕКОЛОГИЯТА I В библиотеката сега има над 40 хиляди тома.

организация ЦХФ тсма. смисъл особено внимание ще сс обърне
вра в Лссковсн копфереиц .жст11Та питейна пода, и по-конкретно
"Как да се развива местаюто самоу я„силеградсКа села: Дукат,
нраплени”, в която участваха "Р Д м РЛ|н6ата, Горка Лисица и Долно
пители на различни У Тлъмино, където и досега ЦХФ е
народни неправителствени орган иза < • вш1а с различни проекти - каза
които действат в региона на ии »” Огнянов. Стоянов подчерта че на събра-
Сърбия. На конференцията участ 1|и(,то „ докован гой е поискал от нред-
представители «а общините СТ.1|ШТСЛ„.ГС „„ ЦХФ да сс реализират
Ябланишки и Плитки окрм, и «у як„лко „руги проекта, които имат
които бяха и от Босилеградска » « < • л1111„смис за нашата община, но колко и

По думите на I оран Стояноп, пред |Ш1 нт тях „1е бъдат остщсствени
Изпълнителния съоет иро- ,).1ПИСИ „редимпо от финансовата

възможност на общината осигурява 
нари за заплануваните 

К.В.

През миналата 2002 г. Народната биб- списания, 
лиотска п Димитропград с набавила 1835 Статистиката сочи, че в бнолиотеката 

- 1099 на български езнк, 709 сега има 40 336 публикации (книги и 
списания). 26 942 са на сръбски, а 13 182

нови книги
на сръбски език и 27 на чужди езици. 
Повече книги на български език са на български език.

През миналата година читателите санабавени благодарение на топа че ми
налата година ведомството получи 1010 взели от библиотеката 7082 книги и

списания. По голем е бил интересът къмкиши па български като дарение, от 
семейството на покойния журналист от книгите и списанията на сръбски езнк - 

” Политика” Сипиша Паунопич, 6693.в-к 6924Народната библиотека 
читатели. През 2002 г. са се записали още

имакореспондент надългогодишен
посочения вестник о г София.

През същата I одииа библитскати се е 
сдобила с 61 списания - 39 па сръбски ш 22

104 нови членове.
Членският внос за тази година е 100 

динари. Учениците и студентите имат 
Със собствени средства библнтекита намаление 50 па сто. 

е набавила 101 публикации -81 книги 1,120

дател па
Босилеград, на конференцията 
овец са били обсъдени резултатите от 
досегашните проекти на ЦХФ, както 
,шиповете за настоящата ГИДИИ-

||рез тази година проектите на ЦХф

останалите
проекти.

ил български езнк.

Б. Д.
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ТАКА ПИШЕШЕ МИКИ НЕЙКОВПАМЕТ: 30 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА МИКИ НЕЙКОВ

НАША СКЪРВЕНИШКА 

РАБОТА
И ТАКЪВ 

БЕШЕ БАТА 

МИКИ • • •

1'ЗМ|С|п!тнмк'|!тми,' и1.лчш.ип човек в сук- - Наша скървенишка райота. Тя стана! 
пени нанталопи и "тигрови” цървули, сс Да си някъде утре, да погледнеш, ще видиш 
унесе елен п,ските и прекъсна мълчанието! какво етана. Затова преди малко молех та

- Студ ще хваща. Гъските прелитат сняг, та поне нещо да спасим от добитъка,
надолу, а косато тръгнат те, това е знак. Ето каква стана нашата работа: опропасти- 
Студът не е добро, гол студ особено. Ще хме овошките. Пуснеш Добитък, той налети 
измръзнат житата и няма да сс съвземат в овошките, пръсти, изкъртява, чупи... И 
пече. Глад ще има по баирите ни. отидоха си хубавите дръвчета. Нс^ всички,

Закрачихме по-бързо из калната иъте- ама както е тръгнало, ще ги загуоим... Ти
чувал ли си, че село била мечка/

„ Но кам студ. И сняг. И то голям сняг, - Да, но зная, че понякога има и мечкар.
над колене. Дано да... - Е тук сме. Ама мечкарят още го няма.

- Защо ти е сняг. Нали ще има глад - Селяните
казваш? отиде!

- Ти знаеш ли приказката за златната 
рибка,дядотои бабата?

- Да, зная. Бабата искала, искала, ис-

тията.

Отговорен, взискателен, 
задълбочен и още редица негови качества 
могат да се изредят за работата му. 
Присъствието му в колектива вливаше 
голяма сигурност у всички. По тон имаше 
и друга страна: да скрои номер някому от 
нас, но така, че да пе се засегнем, а все нак

усърден,

да се досетим, че има нещо нередно.

ХИМИКАЛКИТЕ НА БОЖО
Сега химикалки под път и над път. По 

шата химикалка ка.преди трийсет години хуб: 
бе знак па "престиж". И затова твърде 
често те " изчезваха". Бата Мнкп вероятно 

" мистерия" и
евтино дошло, евтино да си

дълго време е следил тази 
когато бяхме на ” прелом" п печатницата в 
Пирот, той наговаря един словослагател:

Влез в гардероба, а когато някой го 
отвори, ти само протегни р ъце!" Всички 
очакват с нетърпение какво ще се случи. 
Па въпроса на колегата Богдан Николов 

1ка, Бата Микн

Може би така си мислят. А кой да ти 
каже: ” Не, така не може”, като имотът си е 
мой, например. Край трябва да се тури на 
това. Ама кой знае. Хората ни говореха, го- 

- Па и ние сме такива номалко. Ние, ворят и сега, и още не се вразумяваме. Било 
екз.рвеничани. Аз, знаеш, съм от това село, 
но за някои работи не го обичам.

Имало в старо

кала...

си наше...дали има да му даде химика; 
му отговаря уж троснато: "Ти бе, толкова 
си безотговорен и никога не си носиш 
химикалка. Виж ей там в гардероба, в пал
тото ми трябва да има!"

По-нататък картината не е за описване. 
Достатъчно е да се каже, че сред общия 
смях, объркан и пребледнял, бата Божа се 

"Хайде да пда да намеря 
«ела плочка да мочнем!"

Настигнаха ни и ни задминаха пазарни, 
време... Нали така Разговорът им - хубавият глас на певиците в 

започват приказките. След това се реди: и Димитровград, фабриките и постъпването в 
той казал и тя казала... и дошла мечката, та тях: ” Колко лек с животът там. Работиш,

отработиш и седиш. Кина, театър, певи
ци’... Ха, ха, ха... Раздава се смях из дола.

- Ето, тия си приказват за лсснотиите. 
Мислят, там месен и обесен. Може би и това

изяла житото.
Нашата приказка не е такава. Никой не 

ни подяжда, а се ядем сами. Ти не си тукашен 
и може би не разбираш работата, та да не гопа'

Гич
щга н казва:

развали мъката ни в овощарниците.
- Но другата приказка е съвсем по-чудна: 

поез,взехме. Планове, събрания, съзнание, обичаме да отидем в града, па макар и на съд. 
райоипзпрапс на производството. Размисля- То малко така по-наголемо го казах, ама има 
хме и обсъждахме какво да започнем. Съ- и тук, което може да сс измерва. Овошките 
седите, там к ъм Влашка планина, тръгнали чупим - хей, да ти кажа, че и секира се 
да засаждат малини, ония долу се решили за понавърти в тях, а съдим сс за дирек, за 
тютюн. Село планинско сме. Да вземем не- тръни, за дребулни. Мпого хубаво го каза 
що, да понадделеем сиромашията, решихме. един нашенец оня ден: "Овошки - казва - 

Едно, две събрания и работата се пон- имаме всички. А в моята мера може и да 
ареди. Ще садим овощия, ще правим ком- няма тръни. И когато отсека трън в мерата 
пленен. Поизчислихме, че това ще даде до- му, ще съди, я". Смешно!... 
ходи, а специалистите дойдоха и казаха: ” тук Пътят изкачва,
му е мястото".

Дадоха ни фиданки на по-низки цени, 
дадоха пари и на кооперацията и направихме Мълчаливецът продължава, продължава... 
овощарнпци, големи, хубави... - Казват ни бедно село. А ето, завчера

Пътят св ършва. колко свидетели за една греда се събрахме в
Лъкатуши калната пътека край реката, града. За една греда само!... Знаеш, обичаме 
Дигнаха се долове и стана по-тъмно. Зад 

нас нови пътници, позакъснели в града, раз
искваха за градските предимства, за 
фабриките...

- Нашата история не свършва тук. Ти го 
каза: бабата искала, искала..., а рибката...
Знаеш, нашата е по-друга. Риб 
всичко. Избуяха овошки да 
гледаш. Комплекси казват пякок 
дадохме. - Сега ще обърнем гръб на

осукпам мпого.
Значи: Преди няколко години се

КОЙ КОГО ПАЗИ...
МПривечер пристигаме в Пирот, нае

маме стан в хотел " Накиснал , че на 
другия ден имаме " прелом" на вестника в Ие ,,‘>м,,я Да-чп три или четири пъти го 
печатницата. Вечеряме и след вечерята подканвах, а той все ми поръчваше 
бата Божа ме дръпва за ръкава: "Впи- шприцер. На мен взе да ми става весело. По 
мавай, Бата Микн заседна с онези хора там. едно време влезе Жарко - спедитор от 
Пази го да не прекали с пиенето! Утре Царнород, и той на градус, и започна една 
имаме сериозна работа!" веселба! Имаше певица, тя пееше, а ние,

Млад, неопитен и при това без какъвто неколцина, сс бяхме хванали на хоро
между масите...

Сега пък самият Бата Микн започна да 
ме подканва да си лягаме, че става 
късно, по аз все му отвръщах: ” 
малко!”

На следващия ден станах към единаде
сет часа и отидох в печатницата със свито 
сърце: сега ще ми се карат дебело. 
Посрещна ме буен смях и ме разпитаха: 
"Айде сега ни кажи как си пазил Бата 
Мики!” Аз само мълчах, хич не ми беше до 
шега, главата ми тежеше като олово. По- 
късно узнах, че Бата Мики им казал: 
” Недейте да закачате детето! Когато се 
наспи, тогава нека дойде!”

и да е стаж в пиенето, сядам па съседната 
маса и чакам. По едно време се надигам, та 
при него:

- Бата Мики, ще си отиваме ли?
- Ако ти е омръзнало - иди лягай, аз 

ен-сега ще дойда!
Видя той, че стоя прав до масата му и 

току сс обърна към келнера: ”Я донеси на 
детето едни шприцер!”... Аз пак сядам на 
своята маса, полека изпивам питието и от
ново го подканвам да си ходим.

- Па иди си! - отвърна уж незаинтер
есовано той.

- Виж какво, бата Божа ми 
пазя да ие сс напиеш! - признах му аз.

- Добре, ей-ссгичка! Келнер, 
още един шприцер!

Пролита писък на простудените диви 
гъски над нас и се губи в студенината.вече

Още

да видим града, макар и на съд да идем в 
него...

На раздяла, в полушепот изтърси:
” Но да ти кажа още нещо: вярно казаха 

опия, дето нп задминаха, градът си е интер
есен, та фабрика ли ще е, та друго ли, ама 
натам гледаме всички.ката ни даде 

им се нена- 
- съз- 
немо-

каза да те

("Братство", 17 януари 1961 год.)Стефан Николовдай му

ОТНОВО ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ КИ
НОТО В ДИМИТРОВГРАД МОТАЛИ ПоетичноТШШ \

ЧЕТИРИ 

ПРОЖЕКЦИИ 

НА "ЗОНА 

ЗАМФИРОВА

Мога ли вашите простори 
Отдалеч да съзирам 
С голи ръце само за миг 
Жилките да допирам.

Мога ли вашите води 
За миг да спра 
Аа се стопят лошите мисли 
Аа изгорят тежките думи 
Набуяли русей пепелта да 
От дъното на житейския вокал 
Изпит от нас, от вас 
Бежанци от истината 
Врагове на бъднината 
Крадци на любовта.

:

:

След дълга пауза местното кино в Димитровград 
отново започна да работи. Кинотехниката бе 
частично ремонтирана и в понеделник и вторник 
по два пъти дневно бе прожектиран филмовият 

Зона Замфирова", в ко1 1то една от ролите 
изпълнява и

отмият

:прожекциите, но те не са големи.
Следващият въпрос беше 

нотехниката в ЦК.
— Това

хит

димитровградският актьор Слободан 
Алексич. По време на четирите прожекции голяма 

ЦК бе изпълнена до кра1 .
Попитахме

за състоянието на ки-

Мога ли вашите тъмнини 
Със обич да осветля 
Аа се видят върховете 
И небето синьо 
Аумите да не потънат в мъглите 
Дл сложим край на омразата.

е стара конотехника. Произведена е през 
"Искра", а в 

пристигнала две години 
подарък. Ние отделихме опре

делени средства да 11 приспособим. Особени 
усилия положихме да подобрим звука 
успяхме да постигнем това.

Йованович

зала на :1949 година от 
Димитровград е - 
късно от Ниш като

словенскатадиректора на ведомството м—р 
попитахме дали това означава, 

че центърът ще има добра печалба от прожекци
ите.

Петър Йованович по— чисти

::Не, защото разходите са големи. За и мисля, чеотопление
на залата трябваше да отделим около 20 хиляди 
динари. Освен това, платихме и за получването на 
филмовата лента. Трябва непременно да. се каже, 
че цената на билетите (един билет струваше 100 
динари) не определяхме ние, а дистрибуторите. 
ЦК има определени финансови

:информира, че наИ—вероятно - 
през маС т.г. кинотехниката отново ще бъде ре- I 
монтирана. Дотогава ще бъдат 
още 20—ина филми.

ни
Мога ли силните да спра 
Човека в пламъка да не хвърлят 
Човекът няма да

:

прожектирани : изгори
И в най-силния огън дори. :

постъпления от Б. Д. :Даринка ЕВТИМОВА-КРЪСТИЧ
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СЪМНИТЕЛЕН
«2» ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ

30 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА МИХАИЛ 
НЕЙКОВ, РЕДАКТОР НА БРАТСТВО

ЖЕЖКА

БАТА МИКИ, ОЩЕ СИ 

НА СВОЯ ПОСТ! През последните години нашата журналистика (и централната, 
и локалната) започна да пише по въпроси, които довчера не бяха 

или бяха забранени. Множество журналисти (пък и 
писачи, и драскачи) взеха да изследват именно такива теми, 
въпреки че не са достатъчно школувани или осведомени за дадена 
област. Други пък бяха школувани по политизирани и идеологиз- 
ирани програми - особено по история, география, култура, религия 
и подобни. И затова в техните съчинения се срещат гафове (поради 
невежество или умишлено!). Някои като че ли не искат да се 
осведомят и предлагат на читателите си непроверени, баяти ин
формации или съмнителни изводи често поради липса 
знания по история на съседните и други балкански народи.

Случи се неотдавна да прочетем в "Политика” от 12. 10. 2002, 
че "българите получили екзархия... по искане на българския княз 
Фердинанд”!? Просто невероятно, но факт!

културни учреждения видях луксозни табла с общо и 
едро заглавие "СРПСКЕ СВЕТИ Н>Е”, където между другите 
манастири е включен и Попи юлският манастир (йод номер 23). 
Таблото подписва - редактор Драган Раикович.

Преди няколко дни отново в "Политика” (27. 01.03) под общо 
заглавие "Окови око српских цркава” и надзаглавие ”Светшьс 
Пчшьског округа” стана дума за деликатната зона Прешево - 
Буяновац и за православните храмове и манастири в нея. Авторът 
обаче леко минава и в район "према граници с Бугарском”, който 
пие, югославските българи, ще отчетем като Босилеградско, но за 
другите читатели в Сърбия ще има значение само като част от 
”Пчшъски округ”!

В тази част на дописката се споменава черквата в Босилеград: 
”У босилеградско] општини ваъа поменути обновъену цркву у том 
граду". Този град като че ли няма име!? Следва черквата в с. 
Бистър, както и възобновената черква в с. Извор. Разбира се, 
подчертава се, че "селото се намира на самата граница с 
България", а за народността на жителите - нищо! (На друго място 
в текста има хапливи забележки за българите във връзка с едно 
училище, строено през 1848 година).

С други думи, авторката (без да иска или пък нарочно) ни 
вкарва по черковна линия в деликатната зона Буяновац - Прешево 
и в широкия кръг на "сръбските черкви". Споменатия текст под
писва Снежана Богданович.

Дали поради някакво 
предчувствие или заради 
приближаването 
ното светитрифонско

желанимашина. Фактически - да 
се самоунищожаваш... 
Михаил-Мики Николов 
Нейков! Бата Мики! 
Съдържанието на 
траурния брой на БРАТ
СТВО и днес ни напомня 
колко дълбоко бяхме 
разтърсени от вестта за 
ненадейната ти смърт. 
Същевременно петте стра
ници на този брой, пос
ветени на твоята личност, 
живот и дело, крас
норечиво показват какъв 
талантлив журналист и 
креативен редактор е 
загубил нашият вестник, 
какъв прекрасен колега и 
приятел с широка душа и 
голямо сърце сме загу
били ние, твоите колеги. 
Доказателство са самите 
заглавия на двадесетте 
отзива, написани от 
твоите съратници и 
другари: "Притежаваше 
смисъл за реалност и 
скромност", "Раздаде 
сърцето си", "В кан
целарията шеф - а извън 
нея приятел и съселянин", 
"Недоизказан бродяга", 
"Един 'конфликт' и 
неприятно задължение", 
"Бурелът говори", "Беше 
обичан учител", "Другар и 
сътрудник", "Неуморим

на култ-

празненство, в което ти 
обичаше да участваш и 
телом, и духом, но във 
всеки случай не случайно, 
неотдавна разпаковахме 
пожълтял вързоп с позаве- 
хтели броеве на БРАТ
СТВО. Вниманието 
привлече бр. 590 на БРАТ
СТВО от 16 февруари 1973 
година. Открояваше се с 
черния си траурен шрифт. 
Редакционната колегия се 
прощаваше с теб, Бата 
Мики, най-престижния 
журналист и отговорен ре
дактор на нашия вестник. 
Медикът, направил аутоп
сията, ни съобщи, че 
сърдечният удар, който си 
претърпял през нощта на 
9 февруари 1973 година, 
бил много силен и фа
тален за теб. Но не и един
ственият, поразил сърцето 
ти. Имало и много

труженик", "Жива енцик
лопедия", "С еднаква 
любов говореше за лит
ература и медицина"... 
Прибавяме и твоя 
последен текст "Генчо 
Генчовски - 'професор" по 
музика", отпечатан 
посмъртно в БРАТСТВО. 
Професионален образец и 
програмен ориентир, 
който БРАТСТВО и днес се 
стреми да прилага - да 
бъде с безупречна форма, 
хуманно, демократично и 
толерантно.
През изминалите тридесет 
години, от брой 590 до 
настоящия 1934, 
излезнаха още 1344 БРАТ
СТВА. Между другото 
благодарение и на факта, 
че нашият бард МИКИ 
НЕЙКОВ вгради 
мелите му своите знания и 
умения.
Бата Мики, Брат ми, 
твоите читатели, колеги и 
приятели те уверяват, че 
още си с нас и още не си 
напуснал новинарския си 
пост.

на основни

ни

В няколко

в те-
предишни позаздравели 
рани. Тогава си спомни
хме как внезапно се 
хващаше за гърдите, пре
бледнял, но бързо се 
съвземаше и 
продължаваше предано 
да тракаш на пишещата Марин Младенов

-у-А-.. .. ...!--■ - Ъ- -

V-/

ТВЪРДЕ РАЗВИТ 0К0ЛИИСКИ ЦЕНТЪР1

*След освобождението на България от турското робство от дотогавашната турска 
нахия Краище е образувана околия с център село Извор. Така е било до 27 
ноември 1889 година, когато центърът на околията бил преместен в Босилеград. 
Тогава започнал упадъкът на това село, а вместо него започнал да се развива 
Босилеград.

фамилията Калеимци от Уши, 
Тоше от Райчиловци, Биикинци 
от махала Брскинс, пои Илия от 
Трекляно, хора от Ломница и

Светец на село Извор е 
Свети Илия. Затова на 
Илинден изворчани се 
събирали на селска 
служба, за която 
колели курбан.

Когато е строена черквата 
"Си. Троица’’, и днешния цента,р 
на селото имало само 3, а по ма
халите общо 30 къщи. записал 
Й. Захариев. Близо до черквата 
била само къщата 
Стоян, когото турците нарекли 
"наша”, защото се бил разполо
жил на широко място - 
ша.

турчин. Селото станало и голям
занаятчийски център. По това
време почти не е имало занаят.на дядо
който да ме е упражнявай тук.
Разбира се, значителен напре
дък е постигнат и в областта накато па- земедслисто и останалите сел
скостопански дейности.

Както вече казахме, изворс- В Извор било седалището па
ката черква била духовен храм 
на цялото Краище и затова на 
по-големите празници в нея ид- 

литургия и други обреди 
от много села. То-

други села. Кореняци са били са- 
Попгенови и Пашиии.

крашцката полиция, за чмито 
потребности турците построил и 
специална сграда, наречена Ку
ла. Бил построен и яхър за 
лицейските коне. Кулата била 
запазена до 1942 година, когато 
е срутена и на нейно място е пос
троена сграда за общинското уп
равление. По-късно в 
помещавало училището.

След освобождението на Бъ
лгария от турското робство от 
дотогавашната турска 
Краище с образувана околия с 
център село Извор. Така е било 
до 27 ноември 1889 година,

на околията бил

Кулата, единствената, обществена сграда. 6 Извор, построена от 
турцитемо

Повсчето от новодошлите в 
на селото жители от дали само 1678 овце и 58 кози. 

През следващата година броят 
на овцете "рипиал" на 2116, а на 
козите спаднал до 45.

Според кадастралните данни 
от 1959 година, тогава изворча- 
ни имали общо 1475,41 хектара 
ниви, оз' които получавали до
бив за 4 522 315 (тогавашни) ди
нара; 3,25 ха зеленчукови град
ини, които давали добив за 260 
000 дин.; 35,35 ха овощни площи 
с добив за 727 130 дин.; 139,57 ха 
ливади с добив за 1 476 273 дина.; 
570,6 ха пасища и 144,91 ха гори. 
За сравнение нека да припом
ним, че 1 хектар е равен на 10 
декара.

до 1905 година Извор имал 106 
домакинства, които прите
жавали общо 6533,5 декара ниви 
(средно по 61,6 дка на домакин
ство) и 2365 дка ливади (средно 
по 50 дка). Изворчани сеяли поч
ти всички видове житни расте
ния, включително и царевица в 
местата, подходящи за полива
не. Хляба месили предимно от 
ръжено, а по-рядко от ечемично 
и пшенично брашно. Що се от
нася за добитъка, през 1907 го
дина 81 стопани отглеждали об
що 2404 овце и 123 кози. През 
следващата година стопаните 
били 83 и имали 2449 овце и 92 
кози. През 1909 год. броят на ов
цете и козите намалял значител
но (2163 и 67), а през 1910 год. 
още повече: 78 стопани отглеж-

вали на по-центъра
крили кръчми и дюкяни. I ук 
почнали да се провеждат събори 

Великден, Св. Троица, Илин
ден, Кръстовден, Петковден и 

което благоп-

стотици хора
обстоятелство имало голямо 

значение за село Извор и осо- 
бе по зп неговия център, който 
започнал да сс увеличала бързо. 
Тук се заселили дядо Петре от Д.

Илия от Белут,

за
ла

на

нея се едруги празници, 
риятствало за развитието на тъ
рговията. Появили се и първите 
чорбаджии и лихвари, какъвто

Кобиле, дядо 
Мито Побие иск и от Побием ка- 

Веселин от Груинци, нахиямик. дядо

околийският център бил преместен в
на постепеннаСлед като
дейността иа

някои занаятчии и търговци. Затова то се преселвали на 
други места и така започнала първата миграционна 
вълна в по-новата история на селото. От Извор е д д 
Гьока, основоположникът на махала
ГКлечопци) в Мусул; основателите иа махала Неманинц 
(вКс“Чса потоци иа изворчанина Стоя«;. Бресиица
се преселил най-богатият изворски човек Тодор, к°кто и 
Ристакия Илиев; в Д. Л.обата се заселили Апостол и 
Гико...

ко
гото центърът 
преместен в Босилеград. Тогава 
започнал упадъкът иа това село, 
а вместо него започнал да се раз
вива Босилеград.

Както посочва Йордан Заха- 
ч книгата си "Кюстендил- 

Краищс”, в периода от 1903

- Следва -
Еитмм РАНГЕЛОВрисв в 

ско
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СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ БОСИЛЕ

ГРАД И САНДАНСКИ
"МЛАДОСТ" ЩЕ 

ИГРАЕ
КОНТРОЛЕН МАЧ С 

"ВИХРЕН"

ЦИКЪЛ НА АКЦИЯТА 
ШАХМАТ В 

УЧИЛИЩАТА'

БОСИЛЕГРАДСКИ УЧЕНИЦИ 
И В ПЪРВЕНСТВОТО НА 

ЦЕНТРАЛНА СЪРБИЯ

СПОРТ ®- 2 яйца;
- 3/4 чаена чаша 
сметана;
- 1 супена лъжица ситно 
нарязан копър или маг
даноз;
- сол;
- черен пипер на вкус.

Измитата и обелена краста
вица се нарязва на кубчета и се 
разбива ръчно или с миксер на 
пюре, след което се размесва 
при непрекъснато разбиване с 
жълтъците, подправките, мля
кото и сметаната. Сместа се раз
пределя в чаши, гарнира се с 
разбитите на сняг белтъци с ма
лко сол и се поръсва с дребно 
нарязан копър или магданоз. 
КИСЕЛО МЛЯКО И СОК 
ОТ КОМПОТ

В рамките на подготовките си

Деян Рангслов .. Митко Алск- ждали интензивни тренировки. ^Р°Хфртболе““бо^Мл|: 
сандроп, от босилсградското ое- Той казва, че упражненията са д0СТ" ще ИЗИграе контролен мач 
попио училище ще участват в се провеждали в три етана. срещу отбора на "Вихрен“ в Сан-
шахматпото първенство за - Първия етап бе запознаване дански, Република България. 
Централна Сърбия,което от 08- е теоретичните основи на ст- Договорът за гостуването на 
12 февруари ще ее проведе в ратегията и тактиката в шах- босилеградските футболисти в 

Лванжсловац мата. Вторият етап обхвана Сандански е постигнат по времеI рад лрннжелшшц. и на посещението на представи-
Драган и Митко осигуриха практическа проверка, в смисъл т0ли на ~Вихрен- в Босилеград, 

първенството решение на адекватно подорани 
шахматни тестове. В този етап

Учениците Драган Божилов, Божилов ежедневно са прове-

С БАНАНИ

участието си на 
след спечелването на първите 
места в първенството на Пчин- ползвахме 
ски и Ябланишки окръг, което грами. Па края децата играеха февруари до началото на март

"Вихрен" се състезава в Трета 
футболна дивизия и проверката 
срещу един такъв отбор ще 
послужи на нашите футболисти 
за получаване на необходимия

Датата на срещата още не е 
уточнена, но със сигурност се 

компютърни про- знае, че ще бъде в периода от 20

О - 1 л прясно мляко;
- 2 банана;
- 3 чаени лъжици
нескафе;
- 1 пакетче ванилия;
- 4 супени лъжици захар.

Обелените и нарязани на фи- 
лнйкн банани се разбиват с мик
сер или ръчно заедно с полови
ната от млякото и другите про
дукти, докато се получи хомо
генна течна маса, която се раз
режда с останалото мляко, на
лива се в чаши и веднага се под
нася.

О - 1 кг кисело мляко;
- 4 супени лъжици захар;
- 1,25 чаени чаши сок от
компот.

Киселото мляко, захарта и 
сокът от компота се размесват с 
миксер или ръчно. Сместа се ох
лажда, след което се налива в 
чаши и веднага се поднася.

повече контролни партии, насе състоя през декември ми
налата година. Деян Рангелов които направихме корективен

анализ.
Той добавя, че се надява поне

ще участва на състезанието но 
покана на Шахматния съюз на 
Сърбия, който е 
досегашните му постижения.

Осмогодишният Драган Бо- насрочено за месец май.
Средствата за участие на

оценил едно от децата да се класира за
Съюзното състезание, което е Въпреки че официалните под

готовки на босилеградския отбор 
за втората част от първенството 
все още не са започнали, някои 
титуляри на младежкия и 
юношеския състав вече редовно 
тренират. Подготовките за 
пролетния полусезон ще старти- 

П.Л.Рагнелов рат в средата на този месец.

опит.

ще се състезава в кате
горията ” ученици на възраст до 
10 години”, Деян Рангелов в ка- ството в Аранжеловац под- 
тегорията ” ученици от 12 до 14 сигури Общинската скупщина в 
години” докато Митко Алек- Босилеград.

жилов
младите шахматисти на първен-

КИСЕЛО МЛЯКО С МЕД

О - 1 кг кисело мляко;
- 150 г пчелен мед.

Киселото мляко се разбива с 
миксер или ръчно заедно с меда, 
охлажда се, разпределя се в ча
ши и се поднася.

КИСЕЛО МЛЯКО С 
КРАСТАВИЦИ

сандров ще премери силите си с 
връстниците си от 14 до 16 
години.

Почти един месец талан
тливите момчета под ръковод
ство на треньора Новица

П. Л. Р.

О -500 г кисело мляко;
- 200 г (средно голяма) 
краставица;

КРЪСТОСЛОВИЦА 142 Съставил: 
Драган Петров

ОВЕН - През тази семица Ов- 
ните ще срещнат представител 
на другия пол, който ще завладее 
съзнанието им и през уикеднда е 
възможно да взтемат решение 
да превърнат увлечението в се
риозна връзка. Това ще усетят 
най-силно тези, които са родени 
около 1 число на месец април. У 
дома нещата не вървят добре, а 
в края на седмицата са възможни 
и скандали от финансов харак
тер.

ВЕЗНИ - Тази седмица ще е от 
особено значение за кариереата 
на Везните. Пазете се от тайни 
действия срещу вас, защото това 
може сериозно да подкопае поз
ициите ви в обществото. Има 
вероятности да изпаднете в ле
таргия и илюзиите, които тя 
създава да попречат на 
противодействията ви срещу не- 
доброжелателните. Неделя ще е 
кризисният ден за работата и 
изявите ви.

СКОРПИОН - През тази сед
мица има вероятност неочаквано 
да спечелите пари. Това ще бъде 
възможност, която ще е 
различна от практикуваната ви 
дейност. Може да бъде подарък 
или завещание. В неделя ще 
получите подкрепа от любимия в 
работата си.

СТРЛЕЦ - Представителите 
на зодия стрелец ще се зани
мават главно с проблемите ок
оло любимите си хора. Родените 
през първата декада на знака са 
заплашени от скъсване на 
отношенията си с партора. Ако е 
надависнал юридически спор 
или има заведено дело срещу 
вас, вероятността да спечелите е 
много малка.

КОЗИРОГ - За Козирозите та
зи седмица отново ще е белязана 
с трудности в отношенията с 
партньора. Най-трудно ще е за 
тези, които са родени през 
първата декада (22-31 де
кември), които ще чувстват не
възможност за комуникация.

ВОДОЛЕЙ 
имат добра реализация през тази 
седмица. Ангажиментите няма да 
са малко, но работата ще ви 
доставя удоволствие и ще носи 
със себе си добри финансиви 
постъпления. Ако се занимавате 
с творческа работа и сте родени 
през първата или втората декада 
на знака (21 януари -10 
февруари) ще осъществите най- 
смелите си идеи и резултатът ще 
бъде блестящ.

РИБИ - Сериозни трудности ви 
очакват у дома през тази сед
мица. Това важи за тези, които са 
родени в началото на месец 
март. Останалите ще усетят си
лен прилив на творческа енер
гия, която ще вложат в 
осъществяване на задълженията 
им и резултатът ще бъде много 
добър.

Водоравно: 1. Продукт, получен след ра
финиране на нефт. 7. Остатък при производ
ство на захар. 12. Старо название за грък. 13. 
Област в Австрия. 15. Футболен термин. 16. 
Добро настроение, удоволствие. 17. Подкрепа 
(син.). 18. Позиция в шахматната игра. 19. 
Модел руски самолети. 20. Скитник. 21. Мъж
ка кокошка. 23. Планина в България. 24. Град 
в Италия. 25. Област в Димитровградско. 26. 
Горчиво растение; 27. Уред с валяци 
чене на пълна и ггр. 28. Нравствено поведение. 
29. Шестата нота. 30. Мюсюлманско 
име. 31. Място за почивка. 32. Война (сръб.). 
33. Легенда. 34. Гръцки остров, 35. Бира. 36. 
Името на легендарния боксьор Мохамед. 37. 
Река в България. 38. Името на актьора Шариф.

Отвесно: 1. Мярка за земна площ. 2. Красиво 
горско животно. 3. Подводна скала. 4. Река в 
Австрия и Германия. 5. Известна марка ски. 6. 
Холандски шахматист 'Ян'. 7. Сила, могъще
ство. 8. Френско модно списание. 9. Град във 
Войводина. 10. Лъскав памучен плат. 11. Пър
венец. 14. Роднини, близки родственици. 17. 
Осъдителен недостатък на характера. 18. Мар
ка прах за пране от "Мерима". 20. Марка япон
ски автомобили. 21. Кинорежисьор от СА1Ц 
'Силни'. 22. Радар, сонар. 23. Морски разбой
ници. 24. Балкон. 25. Българско мъжко име. 26. 
Място, където реката се губи в земята. 27. Вид 
карта за игра. 28. Списание,което се издава от 
нашето ведомство . 29. Огнетечна вулканична 
маса. 31. Фестивален град във Франция. 32. 
Столицата на Италия. 34. Лично местоимение. 
35. Река в Италия.

ТЕЛЕЦ - През тази седмица ви 
очакват много нови ангажи-за вла-
менти, комуникации и постъпле
ния. Началото на седмицата ще 
ви се стори много трудно прео
долимо, но в края ще имате много 
приятни изненади. Неделята е 
най-важният ден от тази сед
мица. Не пропускайте шансовете 
за парични печалби.

БЛИЗНАЦИ

мъжко

Представите
лите на зодия Близнаци ще се 
вълнуват от състоянието на фи
нансите си. Проблемният период 
за финансите ви е отминал и сега 
имате възможност за печалба и 
за въстановяване на загубите си 
от предходния период. За роде
ните през първата и втората 
декада на знака съществува 
вероятност за нова любов.

РАК - Трудните дни, които 
изживявате напоследък отми
нават. Проблемите ще спохож- 
дат все още само родените през 
втората декада на знака (1-10 
юни). Останалите ще се радват 
на нови възможности за изява, 
които ще имат. Реализуемостта 
ще е основното което ще ви зани
мава.

I 2 3 4 - 6 7 8 9 10 11

13 ■ 14 15

17 18

20 21 22-

23 24

25 26 Водолеите ще

28 ЛЪВ - За представителите на 
зодия Лъв седмицата ще е трудна 
и с непредсказуеми случки. 
Задава се емоционална

29

31 страст,
от която вие няма да извлечете 
това, което желаете. Явно в мо
мента не сте в състояние да 
проявите най-пълно себе си.

ДЕВА - Представителите на 
зодия Дева ще имат големи въз
можности за изява през тази сед
мица. Ще можете да спечелите 
човек, който ще ви бъде много 
полезен. Финансовата реа- 
лиозуемост обаче, ще я за
трудни. Най-трудно ще ви бъде 
да печелите пари в неделя, въз
можно е дори да загубите голяма 
сума, за това не се впускайте 
хазартни игри.

32

34 35

37 38
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СПОРТ ® ПРИКЛЮЧИ ДИМИТРОВГРАДСКАТА 

АКЦИЯ

"ИЗБИРАМЕ СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
НА НАШИТЕ ДРАГИ:

ЛАВРИ ЗА ВЛАДИМИР ПЕЙЧЕВ 

И"БАЛ КАНСКИ"

РАДОСЛАВКА АЦЕВА 
от Скопие, починала 

преди 3 години

Най-голямата акция на Спо
ртния съюз в Димитровград 
цнята но” избираме на най-до
брите в областта 
2002 г.”
даиня на комисията н 
явно

от Димитровград.
За найталентливи

Джордже Алексов от БК ”Ди
митровград”. Мнението 
рито и на слушателите съвпадна 
при избора на най-добър отбор 
- ФК ” Балкански”.

На награждаването присъст
ваха и Александър Токев, се
кретар па Асоциацията 
ртпитс журналисти на България 
н генерален секретар на Балкан
ската асоциация но тенис па ма
са за ветерани, състсзсвслият се 
80 пъти за националния футбо
лен отбор на България Георги 
Димитров, представители на ФК 
” Сливнишки герои” от Сливн
ица (България), гости от Маке
дония, Александровац Жупски - 
град побратим на Димитров
град, и други.

Покровител на тази акция бс 
ОС в Димитровград, а организа
тор Спортният съюз па града.

ак- спортистн 
са провъзгласени Бранислав Ба
сов от 
” Балкански”

НАДЕЖДА НИКОЛОВА 
от Димитровград, която почина 

преди 13 години

на жу-
па спорта през 

завърши. След 4 засе-
пиоперскня отбор па 

и Милан Джунич 
АК ”Железничар”,накрая с 

гласуване бяха избрани 
пай—добрите състезатели

от а при мо
мичетата Ива Симеонова от СК 

Граничар” и Саня Георгиева 
от АК ”Железничар”.

За най-успешен отбор бе 
провъзгласен първият състав 
па ФК ” Балкански” пред мъж
кия състав на ШК ” Цариброд” 
и женския състав на същия от
бор.

в пя
на сно-колко категории.

За спортист па годината с 
избран Владимир Пейчев, фут
болист на ”Балкански”,втори е 
шахматистът Иван Стоименов 
от ШК ”Цариброд”, а тр 
лекоатлетката на АК 
зннчар” Ивана Владимирова. 
На четвърто място се класира 
Футболистът на ”Желюша” Сп
иш Крумов.

Най-добрият млад спортист 
на Димитровград за миналата 
година е Джордже Гогов, 
на АК "Железничар”, класиран 
пред младата шахматистка Анн- 
та Накова, и ветроходеца 
рио Ставров от ВК ” Соларис”

Свещеник ИВАН НИКОЛОВ 
от Димитровград починал 

преди 31 години
ета е 

Жслс-
Наградените спортисти по

лучиха парични награди и дип
ломи, а отбора - купа.

По същото време и Радио Ца
риброд проведе своя класация 
за най-добрите в спорта, но

Нека всички, които ги познаваха, 
да си спомнят за тях. Поклон пред свет
лата им памет!

От семейство Ацеви: Ненчо, Сашко, Стефан, Ясминка, 
Славянка, Тамара, Ненад, Деян и Бояна.член слушателите гласуваха така: 

Ивана Владимирова е най-успе
шният спортист, най-добър 
млад спортист е Джордже Го
гов, а най-обещават талант е

Ма- Д. с. ТЪЖЕН ПОМЕН
На 9 февруари 2003 г. се навърш

ват 2 тъжни години от преждевремен
ната смърт на нашия мил съпруг , ба
ща, тъст и дядоЖЕЛЮША 

ЩЕ СЕ ОПИТА
ДА ОСТАНЕ В 
ДИВИЗИЯТА

| От 8 до 12 февруари т.г. в 
| хотел "Извор" в 
1 Аранджеловац ще се 
| проведе първенство за 
I млади шахматисти, което 
всъщност е част от първенството на Сърбия за пионери и 
пионерки. Състезанието ще се проведе в 4 категории, а в 
категоргията на момичетата до 14 години ще участва и Анита 
Накова от ШК "Цариброд". Това е 29 цикъл на акцията 
"Шахмат в училищата".

: След Георги Петров, кандидат-майстор с (2238 рейтинг точки)
' и Анита Алексова, кандидат майстор за женски спорт (2067) и 

кандидат-майсторът Иван Стоименов с 2540 точки намери 
място на рейтинг листата на международната шахматна 
федерация ФИДА.

ЗА ВАСОВ ПОДГОТОВКИ В БАР

ИЛИЯ ПЕТРОВ-ЛИКА 
от Димитровград

Времето минава, но болката и тъ
гата ни по теб остават. Вечно ще жи
вееш в нашите сърца. Почивай в мир!

Опечалени: съпруга Оливера, дъщери 
Любица и Биргида, зет Веселин, внуци 

Деян, Асен, Илия и внучка Валентина

През първите дни на февруари 
н фудболиститс на ”Жслю1на”
започнаха да се подготвят за 
пролетната част от първенството. 
Основната цел на този. футболен 
колектив е да оцелее в дивизията, 
което ще е доста трудно но не и 
неосъществимо. Ръководството 
на клуба бе активно и през зимата 
и доведе няколко футболисти. От 
” Балкански”
”Жслюша” дойдоха 
опитни футболисти па ” Балкан” 
- Емил Иванов и Деян Митов, 
както и младият Иван Спасов. В 
отбора е приет и най-добрият 
голмайстор на Пиротската общин
ска дивизия 18- годишният Марко 

Д- с Мнпчич, който досега е играл за
----- отбора ” Владимир Дуркопич” от

Бсровац, край Пнротско.
Първенството започва на 15- 

в първия кръг

На 9 февруари 2003 година се навършват 40 ДНИ от 
смъртта на нашия непрежалим баща, свекър, тъст, дядо и 
прадядо

ВЛАДИМИР Н. МИХАЙЛОВв редовете на 
двама роден на 10. 04. 1909 г. в Бранковци, а починал на 01. 

01. 2003 г. в Райчиловци
Панихидата ще е на 9 февруари (в неделя) от 11 часа в 

дома на покойника в Райчиловци. Каним роднини и 
приятели да ни придружат.

Дълбок поклон пред светлата му памет!

От опечалените: дъщеря Душанка, син Данило, снаха 
Цветанка, зет Милан, внуци Ефтим, Ивайло, Братислав, Бобан, 

Бранко и Дарко, правнуци Ана, Милян, Петър, Александър и
Сара

Най-талантливият димитровградски спортист Бранислав 
Басов, член на пионерския състав на ФК "Балкански"ще бъде 
на подготовки от 9 до 16 февруари т.г. в гр. Бар. Той с още 8 
пионери от ФК "Раднички" от Пирот ще се подготвя с 
връстниците си от Югоизточна Сърбия. Това е още едно

на ФК "Балкански".признание за изгряващата звезда

ОБЯВИ
Заради преселване от Босилеград продавам след- 
ните недвижими имоти:
1. Б махала Кръст: 2/3 от 14 хектара земеделски 
площи (ниви, ливади, градини, гори и пасища) и 

(от твърд материал).
за заселване на младо

16 март, а 
желюшани гостуват в Алсксинац 
на ” Напредък”.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 13 февруари се навършват 40 скръбни дни от смъртта 

на нашата съпруга, майка и бабаД.С..гл ЗОРИЦА ТОДОРОВА 
(1929-2003 г.) 

от Пъртопопинци, 
Димитровградско

На 14. 02. 2003. г. се на
вършват 40 дни от смъртта

На тази дата в 11 часа ще посетим 
вечната й къща, за да почетем па
метта й.

Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

масивна сграда

произвежда картофи, ечемик и царевица 
от площите могат да

Опочалони: съпруг Славча, синове Момир 
и Иван, снахи и внуци

се поливат с речна- някои 
вода
- има чиста

На 17 февруари 2003 година се навършват 40 ДНИ от 
смъртта на нашата скъпа и непрежалима съпруга, майка, 
свекърва и баба

питейна вода, трифазен ток и телефон
състояниеводеница във функционално

камиони, трактори и леки 
кола от Босиле-

ЙОНА ХРИСТОВА 
(1920 - 2003) 

от Босилеград

- има и
- мястото е достъпно за 

само на 10 минути път с КОСТАДИН 
КОСТАДИНОВ - КОЦЕ 

роден 1941 година
коли и е
2 В Босилеград - квартал Породим, близо до 
2, В Бос7с2РреАа/|на чНаст) от жилищна сграда със

части от дворното място, сли-

Каним роднини и приятели да при
състват на панихидата, която ще бъде 
отслужена на 17 февруари от 10 часа 
на босилоградските гробища.

Твоята незабравима обич и добро
то стопля скърбящите ни сърца. Ви
наги що живееш в спомените ни. 

Вечна да бъде паметта ти!

Опочалони: съпруг Тоно, синово Йовчо и Гошо, снахи Любица 
и Елимка, внучки, ппуци, правнуци и многобройнм роднини и

приятели

КС13-

40-дневният помен ще 
се състои на 14. 02. 2003 
година (петък) от 11 часа на 
гробищата в село Долна 
Любата.

Каним всички роднини 
и приятели да ни придру
жат.

армата:

вака и
движимо имущество
Възможна е и замяна срещу изграждане на 
при земна къща със зимник.
Васил Станчев, Босилеград

017/77-190, 037/786-666 и 063/88-89-732

във

От сомойството

тел.
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- Знайсш ли, Манчо, кпо йе клюканье? 
- питуйе ме онядън Ранга Пърженякът.

- Ти подиграваш ли се с мене? -
ш

■ 1№

ШшШж пати мс

яд.
- Ма йок, Манчо, сакам само да се про- 

псрим...
- Кпо има да пропсрапаш! Топа ти йе 

кига ма дсбелу гуску дапаш дпойно и тро
йно попечс, та да стане йоще по-дебела!

- Тека си и мислео...
- Ма за кпо ми оратиш?
- Ти чу ли дека тупа онядън митни

чарите стачкуваше?
- Кико нема да чуйсм! Топа беше пър- 

пата новина що по четеоше по телепиз- 
июту...

- Значи знайеш дека тражише да им 
заплатете, оти им биле мънеч-

дека държавата даде на судийетс зап- 
лату от илядо маркье?

- Знам! Мънечкьс им биле заплатете, та 
затопа узимали мито. Е, да 
държавата им даде!

- И съга нема ли мито?
- Млого ме питаш... Я не съм Бог, та спе 

да видим и чуйем!
- Епа Манчо, са държавата увеличи зяп

на митничарйете, па кига идеш

ли

нема мито -

латете и
да пренесеш бокс-два цигаре нема да за- 
гьилинкьую и сиромашията че може не-

покаче кико да кърпи...
- Е, Рашо, лъжеш се...
- Оти?
- Оти ли? Ай де и я да те питам нещо: 

кво значи митничар?
- Бре Манчо, истина незнам!
- Тая дума иде от мито и кяр. Малко йе 

поизменьена, подокарана, ама коренът 
йе същ. Па са държавата нека гьи клюка 
колко си оче...

кье...
- Ако йе истина това що рекоше по 

телевизиюту, верно су им мънечкье...
- Добре де, нека йе и тека! Ама айде ми 

кажи кой пози най-убавете и най-скупе 
лимузине?

- Па знайе се - митничарйете!
- А кой у дънъшнюту сиромащию дзъда 

иже кико палате?
- Пай они!
- Епа съга ми кажи одека им парете за 

това?
- Знам ли!
- А съга че те питам йоще нещо! Знайеш буциюту.

Моля, без докачение
МЕРУДИЯ БЕЗ МАНДЖА

—Топа, дсто ” набутаха” строежа на спортната зала п срсдносрочния 
план на Димитровград, това с, бас, да ти бъде но-хубав животът. Както 
косато на манджата добавиш мерудии.

-Добре де, ама къде е манджата?

БЪРЗА ЖЕЛЕЗНИЦА - Море друго ме стра, Манчо! По мит
ничарйете кой ли йе наред за клюканье?

- Недай Боже да су тия из Дистри-
По Царибродската телевизия казаха, че една година се водят прего

вори за гарата и жп линията. Наистина ис казаха с кого, но...
—А бе, бае, тази бърза железница веднъж пече им взе главата и пак 

не им дойде акълът.
С.М.

РОЖДЕН ДЕН СЕ1...0К!.. 01!..,
ШЧО УБИТО ей 1Я НАПУДЙИ
САМО КРАЛ1 зшзгп

Кой как отива на рожден ден?
Англичанинът: с достойнство. 
Французинът: с торта.
Руснакът: с водка.
Българинът: с приятели.

НЕЗНАМ КВО Л ПОСЛЕ

СТАНУЛО!...

Кой как се връща от рожден ден?
Англичанинът: с достойнство. 
Французинът: с домакинята.
Руснакът: на четири крака.
Българинът: с питие.

мо
Цо*
3

Кой какво си мисли, докато се връща от 
рожден ден?
Англичанинът:" Успях ли да запазя 
достойнството си?"
Французинът:" Аьщерята май беше по-хубава." 
Руснакът: "Много ме биха, ама и аз удрях." 
Българинът: "Жалко, тортата остана, трябва 
да взема и нея."

3
Iч
о

ьа

Н4Ш$Н(ЖИмештхршккм ОРАЧ, РАЛНИК И АГАш
Дерекулското село Ясенов дел има 18 ма

хали е по 3 - 4 домакинства, а централната му 
махала се нарича Село. В миналото през 
минавал

- Е, тогава защо носиш ралника?
- Страх ме е да пе ми го откраднат...
- Така ли! - изръмжал турчинът п запо- 

турски път от Пирот н Лужница за вядал на дядо Младен да се натърти, взел
Трън. Тук работела кръчма (ханче), в която остена и започнал да го удря по задника му. 
често се отбивал някой си турчин Бели Ме- Когато го натупал добре, строго му казал: 
мед - да си отпочине, да пийне кафе, а поняк- - Щом те е страх от крадци, тогава и ти
ога и да изяде печена кокошка. крадеш! Остави ралника пред ханчето и ак«

дин пролетен ден Бели Мемед пиел ка- някой ти го открадне, аз ще го намеря, а на
______  _______ _________________ фето си пред ханчето, а ясеновделчанинът крадеца да му е яка кожата!
/ъ. 'т* Дядо ладен се връщал от оран и на рамото Дядо Младен послушал агата и оставил

Са Ш М&с/ИА ЛаОКV/ |\ИЛ/ 1 у/ у 9 у/у -Има ли още да о ? същото място и го занесъл на нивата си.

- Има, аго, има!
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