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за атантат
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Ш: : '' *,:■ ЪЩ вата на малцинствата и за човеш

ките права и свободи.
Доколкото "Малката консти

туция” бъде приета, а няма при
чини да не бъде така, за понедел
ник е насрочено учредително за
седание на новия парламент на 
СЧГ.
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премиер. Шофйорът на Джинд
жич успял в последния момент да 
избегне сблъсъка. Товарният ка
мион бил управляван от Деян Ми- 
ленкович, по прякор Бъгси. Той е 
заловен и арестуван, след като се 
опитал да избяга от мястото на 
инцидента.Миленкович има бога
то криминално досие и е разслед
ван за убийства. Смята се, че е 
член на мафиотски клан от бел
градското предградие Сурчин. 
Миленкович отрича, че се е опи
тал да убие сръбския премиер. 
Джинджич каза при посещение в 
Бана Лука, че . не става дум 
атентат срещу него, а за "безот
говорен шофййр, който се учи да 
кара камион на магистралата”.

След разпита Миленкович е 
пуснат на свобода.
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ш Според председателя на Съве
та на гражданите Драголуб Ми- 
чунович пет са най-важните за
дачи пред новите депутати в Съ-
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Сръбският премиер Зоран 
Джинжич оцеля в опит за поку
шение в петък, съобщиха сръб
ското национално радио и теле
визия, цитирани от АП. Товарен 
камион с австрийска регистрация 
без видима причина навлязал в 
насрещното платно на магистра
лата Е-75 край Белград в миналия 
петък сутринта. Той пресякъл 
пътя на кортеж от автомобили, в 
един от които пътувал сръбският
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юзната скупщина: приемането на 
временен правилник за работа, 
избирането на председател и под
председател на Парламента, съ
що така да се гласува Закон за 

Днес в Белград ще се проведе ликите ще гласуват последния избирането на президент на но
вата държавна общност, да бъде

а за

последното заседание на Съюз- документ за учредяването на не
държавна общност Сърбия избран президент и най-сетне да 

бъде гласуван Закон за времен
ното финансиране на съюзните

ния парламент в сегашния му съ- вата 
став. Депутатите в Съвета на и Черна гора - Хартата за пра- 
гражданите и в Съвета на репуб-

държавни органи.

Свиланович
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Избори в републиканските скупщини
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Избрани депутати за 

парламента на СЧГ ния
№

Щтт
Външният министър на Сър- |||Н 

бия и Черна гора Горан Свила- ШИ 
нович днес е на официално посе- р- V; 
щение в София. г'

Той ще разговаря с представи- 
тели на българското правитслст- 
во за отношенията между нашите [ ^ •ЩЙЙ

•Учредителната сесия на парламента на Сърбия и Черна гора ще се проведе в понеделник
На първите (непреки) избори 

за Скупщината на Сърбия и Чер
на гора Народната скупщина на 
Сърбия избра във вторник 91 де
путати за парламента на новата 

общност. Сръбските

две страни и за подготовката за 
предстоящите срещи в Белград - 
на вътрешните министри от Юго
източна Европа от 3 до 5 март и ствсни ръководители на страните 
на държавните или правнтел- от рСПЮна и началото на април.

държавна 
представители в Скупщината на 
СЧГ бяха определени от Републи
канската избирателна комисия в 
съответствие с числеността на па
рламентарните групи.

Същия ден и Скупщината на 
Черна гора избра 35 депутати за 
парламента на СЧГ. Черногор
ските представители в Скушцина- 

държавната общност Сър-та на
бия и Черна гора са от6 парламен
тарни партии.

(Па 3 стр.)

1Е МИНА ЗАКОНЪТ ЗА КОНЦЕСИИТЕ*

всичките три войводински партии
'Против този закон гласуваха депутатите от

Народната скупщина иа Сърбия не прие предложения от правителството
Закон за концесиите, понеже при

гласуваха.

Остър раздор < ДС оличИсоаоСъодушоеиха оТпр^естиЖна
оо отбиха тук муналата година, когато са снимаше наи-популярният в мо 
манта сръбски филм "Зона Замфирова .

Секретарското място
48ЙК&РГ"
"Цариброд" 
предизвик! (Стр. 3)
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В България има легитимни про- я Епросъюза, а в Саддам Хюсеин" 
велури, сългасно които страната ни бе коментарът й за противоречията
ще изготви становище по отноше- по кризата в Ирак. Евросъюзът „ 

резолюция за Ирак. добра организация, но тя е създа- 
Георги дена от хора”, каза още тя. По ду. 

Първанов по време на срещата си е мите й форумът, на който трябва яа 
президента на Финландия Таря Ха- се реши въпросът, е Съветът за 
лопен, съобщи Дарик радио. Държ- сигурност на ООН. Именно СС иа 
авният глава на България определи ООН трябва да вземе решение бе-, 
твърденията че България вече е допълнителни условия и в коисеи- 
обещала да подкрепи резолюцията, сус, е мнението на президента на 
като "преувеличени слухове". За Финландия.
България е важно Ирак да се ра- 
зоръжи и да се запази единството в 
организации като ООН и НАТО, 
върху които се крепят мирът и 

президентът 
Първанов. Според него, проекторе
золюцията и меморандумът на СЯМОЛвТИ В 
Франция, Германия и Русия трябва
да бъдат внимателно анализирани. ЛГЯВСКВ

"Надявам се, че България ще Г
: решение на базата на консен- 

сус и след активен диалог с 
партньорите от ЕС”, каза Първа
нов и допълни, че не би искал да Два американски транспортни 
вярва, че страната ни ще реагира самолета са доставили оборудване 
първосигнално. във временната си авиобаза в

България. Самолетите С-130 Хер- 
Президентът Таря Ха- кулес са се приземили на летище 
ППНРН* Сарафово на около 400 км източно
ЛУП ’ от столицата София, съобщи РБК.

По думите на представителя на 
пресслужбата на ВВС на САЩ в 
Сарафово Джейсън Смит след 
разтоварването двете машини ще 
се завърнат в авиобазата Рамщайн 
в Германия.

На 7 февруари т. г. парламентът 
на България разреши предоставя
нето на САЩ на правото на ползу- 
ване на въздушното пространство и 
летищата в страната при провеж
дане на военна операция в Ирак. 
Според това решене 18 американ
ски самолети и военен контингент 
от 400 души могат да бъдат раз
положени в авиобазата в Сарафово.

Новини от България
Президентът на Фин
ландия Таря Халонен 
в София____________

Диалог за 
конкретни 
решения

ние на новата 
Това заяви президентътоттеглили на разговор на четири 

очи. След срещата Георги Пър
ванов заяви, че е важно политичес
кият диалог с Финландия да бъде 
оползотворен за конкретни реше
ния в сферата на икономиката, 
образованието и културата.

Таря Халонен се срещна и с пре
дседателя на парламента Огнян 
Герджиков и откри бизнес форум в 
София. Американски

транспортниПрезидентът
Първанов:

Президентът на Финландия Та
ря Халонен беше официално пос
рещната във вторник на площад 
'Александър Невски” от българ

ския президент Георги Първанов. 
Тя положи венец пред паметника на 
незнайния воин. Веднага след цере
монията двамата президенти са се

сигурността, каза

Проекторезолюцията за Ирак 
трябва внимателно да се анализира

вземе
Георги Първанов

Разговори на Свиланович и Чович в седалището иа НАТО
алианса Джордж Робъртсън и посланиците на 
страните 
лантическия военен съюз.

Вчерашните брюкселски срещи и разговори 
бяха редовно продължение на контактите между 
НАТО и държавната общност Сърбия и Черна 
гора, а централна тема на диалога бе включването 
на СЧГ в процеса "Пар тньорство за мир”. Според 
официалните обяснения, за да влезе в "Партньор
ството”, СЧГ ще трябва да изпълни три основни 
условия: спазване на Дейтънското мирно спо
разумение, цивилен контрол над военните струк
тури и пълноценно сътрудничество с Международ
ния трибунал в Хага. Както бе констатирано по 
време на разговорите, първите две условия са 
изпълнени до голяма степен, така че постигането 
на целта ще зависи преди всичко от Хага.

в Съвета на ссверноат-СЧГ влиза в 

партньорството 

през - Хага

членки

Няма нови и 
стари членове 
на Европа*Срещи с генсека Робъртсън и посланиците 

на страните членки в Съвета на Северноат
лантическия военен съюз

Външният министър на Сърбия и Черна гора 
Горан Свиланович и подпредседателят на 
сърбското правителство и шеф на Координацион
ния център за Косово и Метохия Небойша Чович 
посетиха вчера Брюксел. В седалището на НАТО 
те водиха разговори с генералния секретар на

Няма и няма да има нови и стари 
членове на Европа, категорична бе
ше Таря Халонен, президент на 
Финландия, на съвместната преск
онференция с българския държа
вен глава Георги Първанов, пре
даде БНР.

"Проблемът не е 
България, нито във Франция, нито

нито в

ИНТЕРВЮ: Д-р Драган Микеревич, премиер на Република Сръбска:

Парадокс е, че нямаме посолство в София
* България първа призна БиХ * Добросъседските отношения са приоритет на външната политика на РС * Сръбският премиер е 
човек, от когото се очаква голям принос за развитие на демократичните отношения в региона *

имиграцията, нелегалния трафик 
с хора, оръжие и дрога. По този 
начин ние ще допринсем за укре
пването на стабилността в Евро
па и ще покажем на ЕС, че сме 
добър и надежден партньор
* Как ще повлияе промяната на 
структурата и името на СР 
Югославия в държавна общност 
Сърбия и Черна гора върху по
нататъшното взаимно 
сътрудничество ?

- Основата на нашата външна 
политика е да развиваме и укреп
ваме добросъседските отношения, 
което е едно от най-важните усло
вия за приобщаването ни към бъ
дещото семейство на европейските 
нации и държави. БиХ има само две 
съседки - Хърватия и Събия и Чер
на гора. Гласуването на новата Кон
ституция на държавната общност 
Сърбия и Черна гора 
надеждата, че в предстоящия пери
од взаимоотношенията ни ще се по
добряват перманентно.

обходимо е преди всичко да се ста
билизират междунационалните от
ношения в БиХ. Втората предпоста
вка са свободната търговия между 
страните в региона, защитата на ин
вестициите и премахването на двой
ните данъчни облагания. Ние тряб
ва сериозно да се подготвим за 2005 
година, когато стокообменът меж
ду страните от Югоизточна Европа 
трябва да се върши без обмитяване. 
Това означава една зона на свобод
ната търговия, в която конкурент- 
носпособността

света, която призна БиХ. Това е по
следица от едно време, когато дип
ломатическата служба се създава
ше според потребностите само на 
един народ в Босна и Херцеговина. 
Аз смятам, че е дошло време за ко
ренни промени в отношенията, пре
ди всичко между балканските стра
ни и народи.
* За съжаление визовият режим 
представлява един вид бариера 
за интензивиране на всестран
ното взаимно сътрудничество.
Без оглед на факта, че визите са 
в компетенцията на федерал
ните, власти лсоже ли правител
ството на Република Сръбска да 
подеме инициатива за премахва
нето им?

* Господин Микеревич, преди 
една седмица в Банялука Вие 
гюсрещнахте премиера на 
Сърбия Зоран Ажинджич. Върху 
кои въпроси в разговорите ви ак
центирахте най-много?

- Посещението на г-н Джинджич 
беше твърде важно събитие не само 
за Република Сръбска, но и за Бос
на и Херцеговина, защото ние го въ
зприемаме като човек, от когото се 
очаква голям принос за развитието 
на демократическите отношения в 
региона и за по-бързото решаване 
на кризата - конституционна и по
литическа- в източната ни съседка. 
Поводът за тази визита беше 
риването на един важен, не само 
стопански обект - цехът на "Хемо- 
фарм в Банялука. Годишно 
цех ще произвежда лекарства за ок
оло 15 милиона евро. Аз съм уве
рен, че това е най-правият път, по 
който ще вървим през следващите 
години и десетилетия, когато, надя- 

се, ще бъдат открити още 
колко подобни обекта не 
сръбски фирми у нас, но и на наши 
фирми в Сърбия, в България 
други балкански страни. И обрат
ното.

Министър-председателят на 
Република Сръбска Драган 
Микеревич е роден през 1955 
гоД- в Добой. Дипломирал се е в 
Икономическия факултет в 
Суботица, в който е защитил и 
докторската си дисертация през 
1996 г. В периода от 2000 до 
2002 год. е бил министър на 
европейските интеграции в 
правителството на Босна и Хер
цеговина, а от март 2002 до 
януари 2003 год. и премиер на 
БиХ. Член е на Партията за де
мократичен прогрес, чийто 
лидер е настоящият външен 
министър на БиХ Младен Иванич.

посланик в БиХ г-н Любчо Тро- 
харов стана дул<а за опита на 
Бъл гария в процеса на 
шранзицията. Може ли този 
опит да се приложи и в Репуб
лика Сръбска?

- С посланик Трохаров говори
хме за начина как на българските 
граждани да облекчим получава
нето на визи за БИХ, което смя
таме за първа необходимост, ако 
наистина искаме на укрепим стопа
нските ни връзки. От него узнах, 
че България е изпълнила 23 глави 
от условията за присъединяване 
към ЕС и се надявам, че скоро Ше 
изпълни и останалите 8 глави. Раз
бира се, че опитът на България Ше 
ни бъде от голяма полза с оглед на 
всичко онова, което ни свързва: 
език, историческо минало, геогра
фска близост...

на всяка отделна 
държава ще зависи само от нейната 
икономика.

При това, разбира се, ние трябва 
да създадем и демократично общес
тво в съзвучие с всички изисквания 
и предизвикателства на съвременна 
гражданска Европа.

отк-

този - Аз съм сигурен, че няма нужда 
да уверяваме когото и да било, а 
най-малко централните институции 
в Сараево в необходимостта от съз- 
дадаване на предпоставки за сво
боден обмен на

* Вашият предшественик, а сега 
външен министър на БиХ Младен 
Иванич направи няколко офи
циални визити в България. Как 
от позицияпш на новия си пост 
оценявате отношенията лсежду 
Република Сръбска и София?

- Разбира се, че ще продължа от
там, докъдето г-н Иванич беше 
стигнал. Нали сме от една и съща 
партия - ПДП. С оглед на предишна 
Югославия

ни изпълва с
вам хора, идеи и капи- 

между всички страни, включи
телно и с България. Основната

ня-
талисамо на

пре
дпоставка за това е премахването на 
визите. Това обаче

* Преди да посмете кормилото 
Република Сръбска, вие бяхте 

начело на Съвета на лшнис- 
трите на БиХ. В коя посока ще 
насочите кораба, наречен Репуб
лика Сръбска?

- Ние искаме

И в иа няма да стане 
скоро, защото в БиХ има около

С премиера Джинджич ние раз
говаряхме и за по-нататъшното раз- 

обстановката в Сърбия и 
Черна гора след гласуването 
вата Конституция, за сътрудничест
вото в региона и за решаването на 
косовския въпрос. При това, съвсем 
естествено, най-много наблегнахме 
на по-нататъшното укрепване и

обогатяването на 
специалните ни 
връзки,

10 хиляди
натурализирани
граждани

аз и сега смятам Бъл
гария за наша съседка, чийто народ 
ни е близък и

витие на
на но- в крак с другите 

страни в региона да се доближаваме 
до обединена Европа. Следовател
но Брюксел е единственият 
лен

по език, и по ис
торическо минало. Според мен ни
как не е нормално БиХ да има 13 
посолства в Азия, а в Африка 
3,както не

- лица, които притежават наши 
паспорти, а не са граждани на БиХ. 
Чрез проекта ЦИПС

прави-
курс, по който трябва да се на

сочи корабът, наречен Република 
Сръбска. За да се постигне това, пе

са мо
е нормално и да нямаме 

посолство в София, когато Бълга
рия беше една от първите страни

чиято реали
зация започна миналата и трябва да 
приключи след две години, ние се 
обвързахме да направим прочиства
не чрез издаването на нови докуме
нти за самоличност, за да се знае, че 
всеки, който притежава наш паспо
рт, е наистина и наш гражданин. 
Ьдва тогава ще можем да предприе
мем конкретни крачки в посока на 
премахването на визите.

Па срещата Ви от преди 
няколко дни с българския

в

Първото мултиетническо правителство на РС
които са ни позволени, с Дъйтън- Новото правителство на Република Сръбска е избоано на 
ското мирно споразум ение. Също 17 янУаРи 2003 год. За пръв път след подписването на 
така разговаряхме и за съвмест- Дейтънското споразумение през 1995 год правителството

ч»™*,. 07 16 "ини"'" • “ "*>«. *
ннте усилия за осуетяването на 
организираната

В. Бойков
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В навечерието на 3 март - Националния 
празник на България Депутатите в скупщините на г».,.. — -

Сърбия и на Черна гора приеха в Скупщините на Сърбия и на Черна гора
сряда Хартата за човешките иГраниците■символични

следи от едно време
малцинствените права и граждан- 

свободи. Съпреседателят 
на Конституционната комисия 
Сърбия и Черна гора Драган Йо- 
чич каза пред депутатите в сръб
ския парламент, че това е добър 
документ, който е получил и 
соки оценки на ОССЕ. Той заяви, 
че частта за правата на национал- венЧия за човешките права, меж- вието на разпоредби, които освен 
ните малцинства в Хартата е ДУнаР°Дните конвенции, приети задълженията на държавата, да 
”най-либералният законов текст” от Съвета на Европа, също така определят и задълженията на 
от този вид в Европа, тъй като съгласно Рамковата конвенция малцинствата.

на Съвета на Европа за национал- "Малката конституция” прие- 
ните малцинства и други доку- ха и депутатите в черногорския 
менти.

Като най-голяма слабост на скупщините на държавите-член-

Приеха Хартата 

за малцинствата
ските

на

ви-

Нп 3 март 1878 г. в градчето лятото на 1878 
Сан Стефано, днес част от Ис
танбул, е нодписам

г. в Берлин е сви
кан конгрес и на него българ
ската етническа територия е раз
покъсана на пет части: Кня- 

- и«»ер,'я. Руско-тур- жество България, Източна Ру
ската воина 1877-1878 г с масо- мелия. Северната част на До- 
вото и решаващо участие на бруджа е включена 
бъпгарире като съюзници

предварите
лен мирен договор между Русия и 
Османската

гарантира индивидуалните и ко
лективните права в областта на 
културата, образованието и ин
формирането. Той заяви, че прое
ктът на Хартата е изработен в съ- докУмента председателят на пар- ки, тя трябва да бъде приета и в 
ответствие с Европейската кон- ламентаРната гРУпа на спс Съюзната скупщина.

Жарко Обрадович посочи осъст-

парламент. След гласуването й в

в държав
ната територия на Румъния, зна
чителни части от западните земи 

империя, са включени в държавната тери- 
Според Санстефанския договор тория на Сърбия, а Южна Тракия 
се възстановява Дунавската бъл- и Македония са оставени

на
руската армия, завършва с побе
да над Османската

Избрани депутати за 

парламента на СЧГ
гарска държава, съществувала шщите на Османската империя! 
от /II до XV век. Границите на След поканите за включва-

се българска нето на България в НАТО (2004) 
държава обхващат 172 хилади и в Европейския съюз(2007 г.), 
кв.км и включват Мизия ( с До- решенията на Берлинския кон- 
бруджа), Тракия и Македония. грес ще бъдат само един епизод 

Националното възраждане на в историята на Европа и на Бал- 
дунавските българи е едно от каните, защото с развитието на 
най-значителните

възстановилата

(От 1 стр.)
Сред 91-те сръбски депутати в парламента на СЧГ 37 са от ДОС - 

реформи на Сърбия, 17 от ДСС, 12 от СПС, 8 от СРС, по 5 от 
ДОС-СДП и ССЕ, по 2 от ДОС-ДА и ДХСС и по 1 от "Сърбия”, Нова 
Сърбия и Народните социалисти.

Сред 37-те депутати на ДОС - реформи на Сърбия 18 са от ДС, по 
4 от НД и ГСС, 3 от ЛСДВ, по 2 от СВМ и ДЦ и по 1 от КВ, РВ и ПДС.

За съставената по този начин листа на сръбските представители в 
парламента на СЧГ гласуваха 164 депутати, "против” бяха 28 депу
тати от СПС, ССЕ и Нова Сърбия, които не бяха доволни от разпре
делението на мандатите, а 13-те депутати от СРС напуснаха засе
дателната зала преди гласуването, защото не бяха съгласни с непряк
ото избиране на депутати в парламента на държавната общност.

прогресивни демократичните 
събития в европейската история ционни процеси 
през XVIII и XIX в. Прнзнава-

и интегра- 
на нашия конти

нент, границите между отдел
на Българската екзархия ните държави ще са само сим- 

през 1870-1872 г. и границите на волични следи от едно време, но 
нейния диоценз очертават бъл- не и бариери между народите и

нето

гарската етническа територия на поводи за свади и раздори. 
Балканския полуостров.

Поради противоречивите ин
тереси на Великите сили. през В.С.Б.

Секретарското място в босилеградския филиал на КИЦ "Цариброд" предизвика

Остър раздор с ДСБЮ
Иван Николов: Костов злоупотребява с лидерския си пост в ДСБЮ * Йовица Костов: Николов 
допринася до голяма степен за рушенето на рейтинга и популярността на ДСБЮ в Босилеград

”за рушенето на рейтинга и популяр
ността на ДСБЮ в Босилеград” и го 
пита: ”Къдс са сега основоположни
ците на ДСБЮ - Иван Григоров, Пе-

митров^Боя! 1^^гаев!1 Асе?^Михайлов, “У РеТТа™ ПрСЗ и“"шал,т! ПеТ 
Александър Чинен, Владимир Хара- «""" “ мниорни и просто не се ча-
ламнпев, Ноница Станков и редица СЛ^“Тпосо,,ва чс „ викакъв „у.,,*

среднистът не може да има предим
ство пред един висшист, Йовица Кос
тов пита председателя на босилеград
ския филиал на КИЦ-а, защо босиле- 
градчаии се напъват децата им да сле-

„ „ ......... дват и отговаря: "За съжаление товаолов1... Счни средства някои от ръко- « Инколо„Р„е може да раа6ере,
водителите па КИЦ-а обиколиха цяла „ той самият е ^ срРдно Рб.
Европа - Англия, Унгария, Хърватия, „ г
Турция, Русия, Австрия, България Разованне •

ков, Анали Ненов, Миле Ненов и Ли
дия Жижова) изпратил протестно 
писмо до председателя на УСна КИЦ 
"Цариброд” Небойша Иванов, в кое
то настоява, въз основа на правомо
щията си, той да анулира изборът на 
Мая Николова. В писмото се подчер
тава, че "лицето Мая Николова не за

виеше

демократична партия, която претен
дира да защитава правата и интереси
те на малцинството..”, се казва в съо
бщението.

След като посочва, чс "поведение
то на Анали Ненов, Миле Ненов, Ли- 

Жижова и Велин Стоичков недия
заслужава коментар” Иван Николов 

подчертава: 
война на КИЦ "Цариброд” в Босиле
град, те се наредиха на страната па 
опия, които вече пет години с всички 
средства воюват срещу възстановява
нето на българската култура и вне
дряването па демократичните цен
ности сред нашето малцинство..”

"Обявявайки членове, които напуснахадруги
ДСБЮ?... Нима само той е патриот и 
българин в Босилеград, а всички дру
ги са продажници и сничари?... Защо 
микробусът па КИЦ е регистриран 
като лична обствсност на Иван Мнк-

все пакдоволява образователния ценз:
полувисше образование, което 

”щс предизвика нови раздори и дрязги 
членовете на ДСБЮ в Босилс-

или
Решението на Програмния съвет

да назначи Мая Николова за секретар 
на босилеград
"Цариброд” предизвика жесток раз
дор между ОС на ДСБЮ в Босилеград 
и КИЦ.

На заседанието си от22 януари ОС 
ДСБЮ в Босилеград е издигнал ка- 

I инж. Йовица Костов, 
на ГО на ДСБЮ, за сек-

сред
град”.филиал на КИЦския

Тежки обвинения ...
След излъчената по Радио Босиле

град информация за избирането на 
Мая Николова за щатен служител на 

на Костов като 
:писмото 

на ОС на ДСБЮ 
КИЦ "Цариброд”

... и контраобвинения
13 отговора си на това съобщение 

председателят на ГО па ДСБЮ Йо
вица Костов посочва, чс г-н Николов, 
който същевременно е и секретар па 
ОС на ДСБЮ в Босилеград, и член па 
Главния съвет на ДСБЮ е успял "да се 
скара с всички в Босилеград, и с тези, 
които са на власт, и с цялата опозиция, 
и понеже няма с кого да прави кавги, 
единствено му остава членството на 
собствената партия, така 
дойдох на ред”. Що сс касае до статута 
на лицето Мая Николова, Костов ци
тира изявленията па доскораншия се
кретар Александър Димитров и па 
члена па Програмния съвет на КИЦ-а 
Ратко Стоянчов.чс тя с работила "па 
черно”, понеже не с имала 
застраховка (инвалидно-пенсионна и 
др.), а с получавала половината от за
платата на секретаря, кой го същевре
менно е имал две заплати (и като ди
ректор на "Кодал”).СпираИкп сс вър
ху обвинението за злоупотреба с лид
ерството Костов подчертава, че Ник
олов с допринесъл до голяма степен

на падлъж и нпншр и о г години ходят на 
летни и зимни почивки? Кому се дава 
отчет за тях...?”

В продължение Йовица Костов "Цариброд” Небойша Иванов, който 
посочва, че за разлика от неговия "ев- с и подпредседател на ГО на ДСБЩ 
тип сценарий”, па заседанието на смята, че конфликтът между босиле- 
Програмпия съвет иа КИЦ-а Иико- градския филиал на КИЦ-а и ОС на 

разиграл "скъп и добре подгот- ДСБЮ съществено отслабва поз- 
вси сценарий", само за да запази поз- ицията и дееспособността и на ДСБЮ, 
ицията си в него, която, между дру- и на КИЦ "Цариброд .

- Като отговорни хора, ние сме

Развръзкаидидатурата на 
председател ! 
рстар на филиала на КИЦ в Босиле

ка Александър Ди*

КИЦ-а, оставката 
член на Програмния съвет и Председателят на УС на КИЦ
на няколко членове

град на мястото 
митров, който е дал оставка, след ка то 
станал директор на "Кодал”. С това 
не се съгласил председателят иа 11ро- 

Иван Ник-

до директора на 
Небойша Иванов, Програмният съ
вет на филиала на КИЦ в Босилеград 

съобщение, в което се от- 
обвиненйя по адрес 

на Главния отбор на

е издал лов е
грампия съвет на филиала
олов, който демонстративно напуснал 
часеданиято и, както г о обвинява Кос
тов, сред членовете на Програмния 
съвет на КИЦ в Босилеград подго- 
твил терен за отхвърлянето на 
Л.атурата Костов.

Така и станало. Въпреки лрепоръ- 
ката на Общинския съвет на ЦСБг 
секретарската функция да бъде 
реиа на инж. Йовица Костов, Програ-

босилег радския фил-
КИ1 (”1 (ариброд” на 25 януари 

назначил на този пост Мая IНиколова. 
Недоволен от това, председателят на 
ГО иа ДСБЮ ИНЖ. Йовица Костов дал 
оставката си като член на Програм
ния съвет на филиала иа КИЦ и зае
дно с още четирима членове иа ръко
водството на ДСБЮ ( Пелин СтоИЧ-

правят сериозни 
на председателя 
ДСБЮ инж. Йовица Костов.

"Злоупотребявайки с лидерския си 
пост в ДСБЮ и мястото член на Про- 

КИЦ-н в Босилс-

гото, му позволява н ежедневно да се 
храни в ресторант "Моника" в Боси- длъжни да предприемем всичко, кое

то е по силите ни, с цел възникналият
че, сто,и аз

ле град.
Освен това Костов поставя и вън- конфликт възможно по-скоро да 

росите защо след пет години същс- бъде преодолян в духа на демократи- 
ствуванс КИЦ-ът не е изготвил и съг- чпитс принципи, към които стремим, 
ласувал със законите на страната пор- При това, разбира се, всеки от винов- 
мативпите си актове - Систсматиза- циците, независимо отпостта си, как-

КИЦ-а, така в ДСБЮ ще трябва

ка1 дом съвет награмпия
с помощта на група членове иаград, ..

ОС на ДСБЮ в Босилеград той за
почна брутален натиск върху Програ
мния съвет иа КИЦ-а да бъде наша- 
ЧСН ча секретар", сс качва в съобще
нието, подписано от Иван Николов.

"Йовица Костов и Александър Со
тиров сами издигнаха кандидатурите
„Т продължение натри часа рачи.

Згтлйкггг

пове- пикаква циятп па работните места, Правилни- то в 
ка за работата па филиала, защо нс е да си даде сметка за стореното. Няма

никакво съмнение, чс сегашният коп
ало ще се отрази върху рей-

ммият съвет на 
иал на регламентирана продължителността 

па мандата на членовете на Програм- фликт 
пия му съвет (или може би "те са по- тинга ни сред нашите сънародници, 
жизнени"), защо ежедневно намалява категоричен е Иванов, 
броят на посетителите в КИЦ-а, за да 
стигне до извода, чс впечатляващите

В. Богоев
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Неправителствени организацииВ Димитровград са регистрирани 20 съвета на политически партии___
ровград беше лидерът на ДЦ д-р 
Драголюб Мичуновим. За тези 5- 
6 години ОО на ДЦ не организ
ира пито една пресконференция, 
не излезе с пито едно съобщение, 
лидерите и членовете на отбора 
никога не изпитаха неопходи- 
мост да се обърнат към обще
ствеността. Дали наистина ня
мат какво да кажат?

От време на време от някои 
партийни организации, за 
средиостатис! ическия димитров- 
градчанин едва ли знае, че съще- 

Димитровградска община е Обаче голям брой от същсстну- ствуваТ| сс чуват апели: "Нямаме 
известна не само по най-ниските, ващите общински съвети в Дими-

Учереден ФЕНСНякои съществуват 

само на хартия От 14 до 16 февруари в Белград се проведе конференция на неп
равителствените организации на Сърбия, на която с учередена фед
ерация на неправителствените организации (НПО) под название 
ФЕНС.

Както ни осведоми Николайча Манов, който е присъствал като 
представител на КИЦ "Цариброд”, конференцията е проведена по 
покана на Гражданска инициатива от Белград. На учередителното 
заседание са присъствали представители на 360 неправителствени 
организации от Сърбия, сред които и КИЦ от Димитровград.

Манов сподели, че едно от основните предизвикателства пред 
НПО и определени фондации в Сърбия е получаването на статут на 

обществения диалог. Главна задача на

* В Димитровградска община, която има около 11.500 
жители, са регистрирани 20-ина общински отбора на 
различни политически партии.

които

помещение, нямаме къде да ра-
заплатитеса в цялата република, тровград никога не са организи- рютим> нямаме къде да сс съби- 
но и това, че тук има много об- рали пресконференции, не са из- р;,мс> нямаме...!”
1ЦИНСКИ отбори на различни по- лизали със съобщения, не са ко-

пълноправен партньор в 
ФЕНС пък би трябвало да бъде защитаване интресите на НПО 
както пред държавните, така и пред чуждестранните партньори, 

подобряване рейтинга на НПО сред обществеността. Това 
особено за промените на законовите разпоредби в тази област,

В Димитровград такъв, какъв- 
лнтически партии. Според мина- монтирали публично определени то с д,,сс мад исичко с възможно, 
логодишното преброяване на на- събития просто не функциони- ^ „сма никой да не тврди, че тук 
селението. Димитровградска об- рат. ,|с и „-ьзможно да се сформира
щнна има около 11.500 души. В Поставя сс въпросът защо клон на Лига за Санджак или пък 
тази община обаче със сравните- изошцо са сформирани. Защо

както и
важи
тъй като все още са законовите разпоредби от времето на Мило- 

слорсд който всички членове на НПО са "врагове, предатели,Лига на социалдемократите на 
лно малко населеност са реше- главните лидери на партиите по Войводина! Тук сякаш вече няма 
трирани около 20-ина общински харчиха толкова пари да идват рСД пс се знае кой сс занимава с 
отбори на партии. тук, за да сформират уж спой об- !юлитика1 а‘кой не. Срам вече

Това сведение може да заблу- щински отбор. Общиснкият от- 
ди, читателя и той да си помисли, бор на партията на генерала Пе
че в Димитровград има интере- ришич например от сформира- 
сен политически живот, че тук нето й нито веднъж досега не се е 
"пазарът” на политическите и изявила пред обществеността, 
други идии е твърде богат. ОО на Демократическия център

Известно е че партиите се съз- бе сформиран преди 5-6 години, 
дават да действат, а не да мълчат, когато на посещение в Димит-

шевич,
чуждестранни шпиони и пр.

В приетия на учередителната конференция документ се казва, че 
"ФЕНС е федерация, която обединява организации, които се залагат 
за пълно зачитане на демократичните институции и процедури, за 
зачитане човешките и гражданските права на хората да участват в 
процеса на вземане на решения на всички нива; които зачитат ц 
афирмират принципите за еднакви възможности на всички, незав
исимо от пола, вероизповеданието, расата, националната или друга 
принадлежност на хората".

На заседанието е избран Съвет на ФЕНС от 27 члена, в който 
Милия Тодоров от гражданското читалище "Пиргос” от Пирот е 
представител на Пиротски окръг. Избран е и Съвет за етика от 11 
члена, който ще надзирава Кодекса на поведение на организациите в 
състава на ФЕНС.

няма.
Имало го е, има го и ще го има 

и по-нататък едно голямо блами
раме, което, за жалост, като че ли 
вече няма от кого да бъде бичу- 
вано. Ценностната система отда
вна се е разпаднала.

Б. Димитров

Шешел пред Трибунала в Хага
А.Т.

Не разбира 

езика им
Димитровград

Гражданският съюз 

подкрепя ГИДВоислав Шешел, който е заподозрян за военни 
престъпления, доброволно отиде в Хага. Пред 
Трибунала той заяви, че е решил да се защитава 
сам. Лидерът на сръбските радикали още 
изказал по въпроса дали се чувства виновен или не 
поради това, че "не разбира” обвинителния акт, 
който не е написан на сръбски език. Съдиите допъ
лнително ще решат дали Шешел ще се защитава 
сам или ще му определят служебен защитник.

Воислав Шешел заяви, че не желае гаранциите
сръбското правителство за временното му ос- сръбски език и се очаква до един месец Шешел да 

вобождаване от шевенингенския затвор.
Обвинителният акт трябва да бъде преведен

Общинската организация на ориентирана към селското сто- 
Гражданския съюз на Сърбия те-не се е

панство, минното дело, строител-
зи дни излезе с инициатива за под- ството и автомобилната индус-
помагане на най-голямата димит- трия”. Освен това има собствена 
ровградска фирма ГИД в стре- технология и дългогодишен 
межа и да оцелее. опит, както и квалифицирани ра-

В инициативата на ОО ГСС се ботници. АД "ГИД” има и соб- 
казва, че независимо от момент- ствена програма за преструкту- 
ното му положение , ГИД може риране, която ОО ГСС подкрепя 
да просъществува, понеже има и която между другото предвиж- 

огата производствена програ- да и следното: намиране на стра- 
ма, която в по-голямата си част е тегически

на
се произнесе пред съда дали се признава за виновен 
или не.и а

К. Младенов, лидер 
на димитровград
ските радикали:

партньор и производ
ство за конкретен купувач, осво
бождаване на 450 работници, на 
които да се изплатят от държа
вата

Окръжният съд в Пирот^щудира решения на ОС

Анулирани решения на ОС по 6000 динара за всяка го
дина трудов стаж. За сметка на 
това ГИД трябва да даде част от 
обектите си, които не са необхо-

Шешел 
няма дълго 
време да е 
в Аага

На отборниците на Общинската скупщина 
Димитровград бе предложено в в°бождаване на тогавашния директор на "Кому-
назначават директор на Народната бифтека в ЙовдЦногаТзаСиПимктоаЗНаЧаВаНе ““ Мирослав 
Димитровград. На пръв поглед учудващо -гт й ктто 33 ИД Директор, както и решението за
библиотеката има директор вече две години/за налац”^“6 ^ ПраВ,1Телен отбоР 

всъщност става дума? -р й
Общинските съветници на ОС на 23.02.2001 г 27 03 2001 г™» “аН„ДагьТ(_ на Соколов е изтекъл на 

освободиха от длъжността директор на Народната пълнителния отбоп я Р!Ш 33 председател на Из- 
библиотека Драган Колев и веднага за нов дирек- назначен нов ИПушната скупщина ... 
тор назначиха Иван И. Иванов. Това решение бор то няма н™ от Р “ Н°В Управцтелен от- 
обаче е обжалвано от Колев и Окръжният съд в скупщината'по^ГсГп "рИеМане на нови Решения и 
Пирот през април 2002 г. го анулира. Причините за присъди. Р заключение по споменатите
това е, че на споменатото заседание на тогаваш-

дими за производство, да се обез
печат оборотни средства за не
прекъснато производство поне за 
три месеца, а когато това прик
лючи да се приватизира.

ОТ ГСС считат, че това е сдин-

"Кому-на
какво

Членовете на димитровградска
та организация на Сръбската ради
кална партия Божа Иванков, Деян 
Митодиев и Ивица Младенов бяха 
делегати на 6-я Отечествен

ственият начин за спасяване на 
фирмата, която е от голямо зна
чение за общината понеже става 
дума за дългогодишен стожер на 
икономиката на общината. За це
лта трябва да се потърси съдей
ствие и от Министерството на 
правосъдието (във връзка с мно- 
гобройните съдебни 
според които ГИД е длъжник). 
Общинската организация на ГСС 
е готова

вече е
конрес

на тази партия, който се проведе 
миналата събота в белградския 
Дом на синдикатите. Като гости на 
Конгреса присъстваха димитровг
радските радикали Сърджан Савов 
и Зоран Иванов.

Председателят на ОО на СРС в 
Димитровград Кирил Младенов 
преценява, че влиянието на СРС 
няма да отслабне след заминаване
то на Шешел в Хага.

-Това в никакъв случай ; 
се случи. Впрочем д-р Шешел 
дълго време да остане там, прог
нозира Младенов.

ната скупщина не е имало кворум. Тъй като на него бирниците се запитаха Г ПрИСЪДН’ някои от °т- 
са присъствали само 15 от общо 33 отборника, то и по трите решения па бЪаа " ВЪЗМОЖНО «Рисъдите 
приетото решение за освобождаване от дълж.юсг миналата голТна а » ДОНесени на 17 април
на директора на библиотеката и назначаване на тигнат на 23 януапи2003 СКуПЩИНа^да прнс-
нов, не е било възможно. Затова отборниците на пита съла"в Пиппт” За Т°Ва трябва да “
скупщината приеха решение, с което освободиха скупщината ГпТ с отговоРц председателят на 
Драган Колев от поста директор и на негово място къснение говопцР Соколов пък такова за-
назначиха Иван И. Иванов. говори , че все още има партийни ко

митети, които решават определени въпроси".

решения,

след преструктуриране
то да съдейства за намирането на 
алтернативни решения за онези 
работници, които ще останат без 
работа.

няма да 
няма Освен това решение, Окръжният съд в Пирот 

анулира и решенията на ОС от 23.02.2001Б.Д. г. за ос- А.Т.

А.Т.
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"Прогрес" се готви за продажба Заседание на Общинската скупщина

Подписани споразумения 

за ремонт на железницата
Проблемите се 

усложняват
латч наР<ЬеГп^ИК“а"ИЯТа Предприятието да бъде приватизирано до сре- 
на аукциона Р “ * ПрИКЛЮЧИЛа "р°ДедуРата за провеждане

мата даПбъпеСппГб0Т" °аМ° “^опекарницата, а наскоро се очаква фир- 
яяПипГГ "а ауКЦИОН °Т страна на Агенцията за привати-

е °™б-7

Той добавя, че през последния период проблемите
все повече и все по-сериозни.

на К0ЯТ° С ПреДОСТаВена
подчерта той и уточни, че "след изчисляването Стойно'™ цел.™-’

Ра'”‘ б™ «а
грес , а останалите 70 процента ще бъдат

Общинската скупщина на Ди
митровград на 20 февруари т.г. 
проведе заседание, най-важните 
точки от дневния ред на което бя- 
ха свързани с предстоящата рек
онструкция на железопътната ли
ния и жп гарата на територията 
на Димитровградска община.

За да започнат предвидените 
работи, е необходимо отборни- 
ците на скупщината да приемат 
необходимите решения и да се по
дпише споразумение с ЖТП "Бе
лград”.

Те единодушно приеха реше
нието за сключване на спомена
тото

споменатия Завод, обоснова про- на железницата, и на града, ще
бъде създаденаектите.

Според арх. Георгиев, най-ва
жните неща, които ще се напра
вят, са

пряка връзка между 
улица "Балканска" и 
улица "Нишава 2"
Това ще стане възможно, след 

като се "събори” кантонът до до-

подлез при 
Лукавашката рампав предприятието стават
с помощта на който ще се нап- лната рампа и тук се прокара про- 

рави денивелация на кръстови- дължение от няколко десетина 
щето не само между улица "Бал- метра до вече изградената улица 
канска и линията, но и с магис- ”Нишава2”. По този начин венгч-
тралното шосе. За тази цел част 
от улица "Балканска" - от жп га
рата до Лукавашката рампа - ще "Строшена чешма”, няма да се 
бъде изместена вече към къщите

трудовия им стаж в "Про- 
предложени за продажба".

на ки моторни превозни средства , 
които се движат към квартал

П. Л. Рапгелов налага да пресичат както досега 
и същевременно спусната на по- линията на две места, а ще про- 
ниско от сегашното ниво със 75

Настъпва ли развръзката в някогашния 
стожер на димитровградското стопанство?

споразумение и веднага 
упълномощиха председателя на 
ОС д-р Боян Давидков да подпи
ше същото.

Необходимост» от подписване 
на споразумението беше аргуме-

дължават направо и ще излизат 
см. Това е необходимо както за- на улица "Кирил и Методий”, 
ради подлеза, така и за да могат Както поясни арх. Георгиев, мал- 
хората, живеещи в споменатите ко по на изток от кръстовището 
къщи, нормално да влизат в дво- на жп линията и улица "Кирил и 
ровете си. Както изтъкна Геор- Методий”, от съществуващите 
гиев, с изместването и денивела- гаражи (или може би на тяхно мя- 
ция на улицата не се засяга част- сто) е предвидено да се направи 
пата собственост на гражданите.

Що се отнася до самата жп га-

Не допуснаха 

съдиите в ГИД
нтирана както от председателя на 
ОС така и от представителите 
ЖТП "Белград” Никола Докма-

н а
нович, директор на сектора за 
развитие, и неговият помощник 
Милан Станнсавлевич. Както ло

жи спирка. Тя ще представлява
голямо улеснение за жителите на

ра, в момента тя разполага само с града, 
девет коловоза. Бъдещата гара 
трябва да има 24 коловоза, което преход? Върху част от някогаш- 
ще се постигне, като част от про- ния блок на Земеделската кооп- 
ектираиите коловози ще се раз- ерация "Сточар” преди години за- 
положат между сегашните и ули- почна да се строи Търговско- 
ца "Борачка". Предвидено е да се транспортен център. За неговата 
осъществи достъп от тази улица бъдеща работа са неободими ка- 
до новопостроените коловози, кто пътна, така и жп връзка. За- 
Част от улица "Бошко Буха” съ- това и предишният и сегашният 
що ще бъде изместена (от "Циле” проект предвиждат тук строеж на 
до Здравния дом), за да може на поне три коловоза.

Линията ще бъде електрифи-

дчертаха те, подписването на по
добно споразумение представля
ва изходна позиция за всички 
следващи споразумения, небходи
ми за реализацията на проектите, 
свързани с реконструкцията на 
железницата, които в крайна сме
тка са от полза както за държа
вата и железницата, така и за об
щината.

Отборниците приеха единоду
шно и решенията за изработване 
на, още три проекта, произтича
щи от първото споразумение: 
проект за реконструкция на жп 
линията от кадастърската грани
ца с община Пирот до гарата, про
ект за реконструкция на самата 
жп гара в Димитровград и проект 
за реконструкция на жп линията 
от гарата до границата с Р Бъл
гария. Проектите вече са изгот
вени от Завода за урбанизъм от 
Ниш, а на самото заседание на 
скупщината арх. Иван Георгиев, 
димитровградчанин, работещ в

Какво ще стане на граничния

тази част да се разположи още 
един коловоз, който ще се използ- цирана по цялото трасе от Ниш 
ва като отклонение. На самата га- до границата с България. А както 
ра ще бъде съборен съществува- бе изтъкнато на заседанието, за
щият санитарен възел и на негово да бъдат реализирани всички 
място ще бъде построен нов. В проекти, трябва да минат през 
района на гарата трябва да бъде необходимата процедура. Това 
построена и нова сграда, в която означава , че те трябва да бъдат 
ще се помещава електонен Цен- предложени и на публично обсъ- 
тър, необходим за работа на бъ- ждане сред гражданите. Като се 
дещата електрифицирана жп ли- има предвид, че работите по рек

онструкцията на жп линията тря- 
За да бъдат съгласувани и уле- бва да започнат от първи март, 

смени инфраструктурнитс връзки очаква се това да стане в най-ско- 
в самия град, които са в интерес и ро време.

Някога в ГИД
По този повод пред администра

тивната сграда на фирмата миналата 
седмица бе проведено общо събра
ние на акционерите, на което, според 
свободна преценка, нямаше повече 
от 150 души. Присъстваха и акцион
ери, които са съдили, и акционери, 
които не са съдили фабриката. Двете 
групи взаимно се обвиняваха, крити
куваха, дори имаше остри разпри. Ед- 
нитс бяха сигурни, чедо разпродажба 
на имуществото на фабриката с цел 
реализация на изпълнителните съде
бни решения все пак няма да се егиг- 
не, а другите опровергаваха това. 

Остава да се отбележи, че сред ак
ционерите имаше и много пенсиони
рани работници от ГИД. Някои от 

си търсеха акциите!

Работниците на ГИД не поз
волиха на съдебните изпълните
ли да влязат във фирмата и да 
опишат имуществото, което тря
бва да бъде продадено с цел из
дължаване към кредиторите.

- Няма да позволим да се унищожи 
по този начин фирмата ни, понеже тя 
не дължи само на 60-те кредитори, 
които имат съдебни решения, а на 
всички нас, казват недоволните ра-

ния.

А.Т.

Представители на ОС в 
Димитровград и АТП решиха

т
0]■ботници.

Съдиите трябваше да посочат коя 
част от имуществото му може да 
бъде продадена, ча да се реализират 
изпълнителните съдебни решения ма 
работници в ГИД ча неизплатените 

периода, когато фабри-

От 1 март 

градски билети
Представители на ОС в Димитровград и Автотранс

портното предприятие от Пирот (АТП) точи дни пропс- 
доха заседание, па което взеха няколко нови решения за 
превозването па пътниците от Димитровградско. Те ще се 
прилагат от 1 март т.г, гласят следното: рейсът, който 
тръгва в 6 часа от Димитровград ча Пирот ще идва до 
автобусната спирка в Пирот, откъдето пътниците ще .,апрЪщапсто сн от столицата, а рейсът, който поддържа 
могат да се качат в автобуса, който тръгва в 6, 45 часа ча връ,1ката мсжлу Пирот и Димитровград, ще трябва да го 
Ниш, и в рейса, който тръгва в й, 50 часа чв Ьелград; и.,чпкп> за да вземе пътниците.
автобусът, който тръгна в 14 часа от Димитровград чв 0т , мпрт ЛТП щ0 ]1ПМШ1И цената па ученическите 
Пирот, преминавайки Лукавашката бариера, ще идва до месвчш1 карти с 25 1Ш сто и ще въведе градски билети от 
автобусната спирка в Пирот, откъдето пътниците ще спирката "Лукавашката бариера" до центъра на 
могат павремепо да се прехвърлят в рейсовете, които димитровгрод, тези билети ще струват Ш динара, 
тръгват от Пирот към Ниш, Белград, Пови Спд и н заседанието бе констатирано, че след като
Суботица; рейсът по маршрута граничен пункт I рад- юмоупоавленс се погрижи да ремонтираипа"- Пирот а 14 часа ще минава през селищата Белещ и мссшочо самоупр.шлснс сс рижи « р ‘
Желюша; рейсът, който тръгва в 18 часа от Димитровград рисковия за движение участък от пътя Лрънскн 
към Ниш ще с директен, т. с. пътниците ог Димитровград Одровци-Куса врана, АТП ще възстанови линиите 
няма да се прехвърлят в Пирот п друг автобус; директен си до Куса врана, 
ще е и автобусът, който тръгвп в 17 часа от Димитровград 
за Белград. Този рейс обаче няма да е директен при

тяхзаплати за 
ката не е работила. : Б.Д.

Димитровград
Семинар за безработните

Специалисти ™'мщшла^седмица' ор-

лувиеше и виеше обра зование. мотивация на безработните ак-
>*“• -—

Р На«нмн,^,11рисъсти"»:в

15Ш човека са от Димитровградска . ,'а борса поради товв,
окръга получават парично обещете ис от"ТрУД ^ 0т тях са от
че са технологически излишък в фирмите си. Б. Д.
Димитровградско.

над
Б.Д.
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Провали се търгът на ЗК "СточарДелегация па Норвежкия търговски съвет и Димитровград
стигне до реализацията на прое
кта в Димитровградско.

По време на обиколката гос
тите бяха придружавани от д-р 
Мирослав Жуйович, един от най- 
добрите специалисти за 
зарство в Сърбия и Черна гора, 
от Александър Георгиев, шеф 
ветеринарната амбуалатория в 
Димитровград, от Иикодия Вели
нов, дипломиран агроном от Ди
митровград и д-р Сузаиа Джор- 
жде ви ч—Ми лошев ич, п редее да- 

"Натура Балкаиика”, коя
то, като специалист в областта па 
производството на фуражи запо
зна

Няма заинтересовни за 

овцефермата в МоинциВъзможности за развитие 

на козарството трябваше да бъде продадена 
Моинци, се провали, тъй като

ко- петъкТъргът, на който миналия^ 
овцефермата на ЗК "Сточар в с.
НЯ1П Лум^енадаекторП“ "Огочар" Венко Владимиров, коопер. 
ацията наскоро ще'организира още един търг ад продажбата 
селскостопански обект. Първоначалната цена на фермата няма да 
бъде намалена и отново ще бъде около 25 хиляди евР°’

Моинската овцеферма е с капацитет около 300 овце.

Димитровградска община, като и 
предостави консултантска 
термална помощ за развитието 
на козарского ироизвоство. 
гномът Тромс е пай-големият 
производител на козе мляко н 
Норвегия, благодарение на прое
кта за развитие на козарството, 
конто през изминалите няколко 
години е реализиран в този ре
гион. Ръководител на проекта, 
който е насочен предимно към 
малките ферми, е именно Мор- 
тен Фуруиес. Проек тът е реализ
иран в няколко страни в преход. 
В някои от тях (например в Ру
сия) резул татите са впечатлява
ща.

наВ Димитровград неотдавна 
пребивава делегация на Норвеж
кия търговски съвет, водена от 
г-н Одбюм Петерсън, търговски 
съветник на организацията за 
Балканите. В делегацията бяха г- 
н Миодраг Милпчевич, търговс
ки съветник в посолството на 
Кралство Норвегия в Белград, и 
г-н Мортен Фуруиес, шеф на се
лскостопанската служба към 
Управлението на региона Тромс 
в Норвегия. Посещението пос
ледва след разговора между пре
дставители на правителството на 
Норвегия и димитровградското 
природолюбнтелско дружество 
"Натура Балкаиика” през май 
м.г., но време на донорската кон
ференция, организирана в Ди
митровград с цел да се предприе
мат конкретни мерки за иконо
мическото възстановяване на об
щината.

Благодарение преди всичко на 
г-н Мортен Фурунес, Посолство
то на Кралство Норвегия е израз
ило желание да помогне на

н ма на този

Рс-

Б.Д.
тел на Американската неправителствена организация 

ЦХФ финансово ще подкрепя нови проекти в 
Босиелградска общинагостите е потенциалите за

производство на такава храна в 
районите на Забърдието, Висо
ка, Бурела и Поншпавието.

Както ни информираха члеио- 
"Натура Балкаиика”, пред-

Пунктове за изкуствено 

осеменяване на говедаве на
ставителитс на Норвежкия тър
говски съвет са провели разгово
ри с началника за селскостопан- 

сектор към съюзното Мин
истерство за икономически о тно
шения с чужбина за да осигурят 
необходимата подкрепа на дър
жавата, ако проектът за разви
тие на козарството в Димитров
градска и други общини в стра
ната сс реализира.

В Горна Лисина, Долна Любата, Дукат и Долно Тлъмино ще се 
открият пунктове за изкуствено оплождане на говеда. Това бе договорено 
на срещата между представители на американската неправителствена 
организация ЦХФ и председателите на четирите местни общности, която 
се проведе на 14 февруари в Босилеград.

Проектопрограмата за откриването на специализирани пунктове, в 
осеменяване, е изготвена от босилеград-

Гоститс от Норвежкия тър
говски съвет разговаряха с пред
седателя на ОС в Димитровград 
д-р Боян Давитков, а след топа 
посетиха козари в Забърдието, 
Висока и Поншпавието, както и 
фермите в Бачсвско и Боровско. 
За посочените ферми те изтък
наха, че са с големи потенциали и 
ще бъдат ог голяма полза, ако се

ския

които ще се върши изкуствено 
ската ветеринарна станция. УСАИД ЦХФ, от своя страна, както подчерта 
представителят на организацията, ще осигури 67 на сто от финансовите 
средства за изграждане и оборудване на пунктовете, а останалите 33 на 

ще обезпечи Общинската скупщина на Босиелград. Беше изтъкнато, 
че в Горна Лисина и Долно Тлъмино вече съществуват обекти за спомена
тите цели, които трябва само да бъдат приспособени и оборудвани с 
необходимите съоръжения.

Председателите на местните общности на Горна Лисина, Долна Лю
бата, Дукат и Долно Тлъмино са поели ангажимента до десетина дни да 
изготвят списъци на всички животновъди в селата, които се занимават с 
отглеждане на едър добитък и са заинтересувани от изкуственото оп-

сто
Б.Д.

Как дукатчанинът Косте Аначков почувства неправдата

Електричарите го излъгали, 

съдиите го подвели
лождане на говедата.

Участниците на заседанието в Босилеград единодушно се съгласиха, 
че производството на фуражни храни и изкуствения начин на оплождение 
на говедата ще допринесат за повишаване броя на едрия добитък в Бо- 
силеградска община. Това ще създаде възможности за производство и 
изкупване на мляко и млечни продукти, организирано изкупуване и про
дажба на добитък, търговия с различни видове стоки и пр.

‘Къщата на Аначков не е приключена към 
нискотоковолтова мрежа, понеже елек
тричарите не искали, а Общинският съд в 
Босилеград почти осем години не реализира 
собственото си решение

Косте Аначков от босилеградското село Дукат по 
волята и и поради безотговорността на други започна 
да съмнява в законите на държавата. Най-напред го 
разочаровали електричарите, а след това и съдиите. 
Сега чака и едните и другите да изправят грешките си. 
Пред него има още една неизвестност - натежалите му 
години. Въпросът е, казва той, дали ще дочакам пра- 
вдината, ако тя се придвижва към селото 
люв.

П.Л.Р.

В местните общности в Босилеградска 
община_______ ______________________

Договор за реализация 
на програмитекато ох-

През февруари общинското ръководство започна да организира съб
рания на местните общности, на които заедно с жителите на селата се 
разисква дали и как са реализирани миналогодишните планове, както и 
програми за работа през тази година.

- Досега са проведени събрания в Долна Лисина, Гложие, Ресен, 
Рнкачево ^1 Бранковци и е запланувано такива да бъдат проведени във 
всичките У7 местни общности в общината. На заседанията обикновено 
присъстват голям брои жители - казва за нашия вестник Владимир За
хариев, председател на Общинската скупщина. - Освен анализ на из
вършените през миналата година дейности и програмите за работа през 
настоящата година, ние разискваме с местното насление и актуалннте 
проблеми, които непрекъснато им създават трудности, като им предла
гаме начини за тяхното преодоляване.

Що се отнася до програмите за работа през 2003 година, както и преди, 
те най-често са свързани с почистването и разширяването на определени 
междумахленски пътища, с прокарването на нови пътни отсечки, с мон
таж на уличното осветление, изграждане на корита за вода за добитък, 
изграждане на малки бетонни или дървени мостове, ремонт на поме
щения за развлечение и забавления на младите - казва Захариев.

Председателят на ОС пояснява, че

Дал двойно повече пари, двойно 
повече работил деление. На 19 юни 1995 година съдът излязъл с 

Всичко започнало преди почти две десетилетия, по- Р®шение» с което наложил на Електроразпределение
срок от 15 дни къщата на Аначков да приключи къмвточно през 1984 година, когато започнала електрнфи- „

кадията на село Дукат. Като и останалите селяни, електромрежата ..
Аначков също се надявал, че ще въведе ток и ще се Оттогава насам решението е в сила, но Общнн- 
сбогува с газената лампа. Според тогавашното реше- ският СЪД 11 Досега не го е реализирал. Защо съдът 

на Общинската скупщина, което било съгласу- посггьпи така: не поиска или не можа? 
вано и с изискванията на Електроразпределение в Лес- В Общинския съд в Босилеград, в който оттогава се 
ковац, което било изпълнител на работата, селяните смениха няколко негови председатели и времени пред- 
били длъжни да платят определена сума за всеки обе- сеДатели> 8 началото са предприемали мерки за из

пълнение на решението . Предприятието няколко пъ
ти е глобено, понеже не се е съобразявало с реше
нието. Едновременно отново му е налагано да изпълни

ние

кт и да участват в работата. Аначков платил 
къщата, в която жевеел, и за новата, която се намира 
среща на махалата му Црепиновци, и в която плани
рал да се премести. Но, уви... Новата му къща все още заДължението си към Аначков.След това службата, 
не е приключена към нискотоковолтовата мрежа която била отговаряла за изпълнение на решенията 

След като представители на Електроразпределе- си забРа8ила” за Аначков.
му казали, че имал ток в старата къща, а че новата _ Шефът на босилеградския клон на лесковското 

е отдалечена от махалата и няма да я приключат към Електроразпределение Стоилко Венков казва, че от 
мрежата, Аначков поискал съдебна защита. две Г°ДИН|* е фъв фирмата и че този проблем му не е

Вярвах в хората и държавата,но след като раз- известен. Небойша Станкович, който отговаря 
брах, че ме измамиха, към края на 1994 година заведох тРалата на Елекродистрибуцията в Лесковац 
дело в Общинския съд в Босилеград срещу Електро- шенията с медиите, казва, че за проблема не е осве- 
разпределение, като поисках да му наложи да прокара Д°мен» ио допълни, че "щом като съдебното решение 
нискотоковолтовата линия до къщата ми” - казва е в ,?ила* сговор трябва да потърсите в Общинския 
седемдесетгодишният Аначков •

Платил си Аначков и за двете къщи. Колкото Председател на Общинския съд в Босилеград Бо- 
поискали, толкова дал. ” Е, жал ми е- продължава Рис Георгиев, казва, че ще предупреди лесковското 
старецът - работех като вол, двойно повече от оста- предприятие да изпълни задължението си, и ако това 
налите.Тогава бях по-млад и силен, копаех дупки и по не стане< съдът ще потъри друга фирма 
скали, залавях се на работа, там където беше най- пРокаРа мрежата, а разходите ще поеме Електоо- 
тежко... разпределителното. ^
Пйшинггаат ^П. и синът на Аначков, Стоян, казва, че баща му е
иОЩИНСКИЯТ СЪД. недоволен от съдиите, но е решил да изчака правдата
Еелектроразпределение ля ги ;'Л1-,рсцът’ Гто чака почти осем години съдът дак Н ^ фс|Чи1КМИе да СИ изпълни собственото си решение, казва, че ще изчака
ЗаВЪрШИ работата още малко, за да се увери докъде е стигнала правовата

Съдннтев Общинския съд в Босилеград няколко "адиадъ^ат™™ ^Гпос^^ТатГлно™ Греши" 
пъти насрочвали делото, но след това го отронвали, телност и изпълнят собственото си решение” Р 
понеже не идвали представители на Електроразпре- решение .

и за

ние
някои проекти ще бъдат реализи-

какГГсР&МоватГ™паГКЦИЯ "" СТ'“НИ 11 пъ™ща'
ганизация ЦХФ.

Организирнаето на събрани
американската неправителствена ор-в цен

за отно- местните общности ще продължи.
П. Л. Рангелов

я в

Под въпрос е съществуването иа народната кухня 
в Димитровград______

Спира хуманитарната помощ,която да

вероетГГГГГ“™ работа' Народната кухня в Димитровград най- 
ската червенокръсткгГорг "низация март т г-съобц>иха от димитровград-
бюроТ на ЕвГпейскзтз' КУХНЯТа Се ФинанснРа само от Хуманитарното
посочената организация възна^еояадТ самоуправление- Тъй кат0 
доставки в стоаната ни 3 Р Д пРекРа™ хуманитарните
подпомага кухнятз около ОП я сам0УпРавление няма възможности да 
нея веднъж дневноГи^ Г ® Д днмитРовградчани, конто се хранят в 
помощ Р у ДИНара- на1|-вероятно ще останат без тезиВ. Божилов. вид

Б.Д.



Култура - Просвета
Ш»т^§г€п^т^- ‘Жс|зевруари 2003 ~1

Босилеград^Къде след основното образование
Миналия петък нашите читатели получиха поредния брой на вестник “Братство" със 
съществено видоизменена форма. Докато едни бяха изненадани, недоумяваха и не вярваха 
на очите си и на пощальона, а други отдъхнаха облекчено с коментар: "Най-сетне!". 
По-смелите критици веднага реагираха с писма или по телефонона. Едни критикуват, други 
хвалят, но едва ли някой е останал безразличен и поне за себе си да не е коментирал новия 
изглед на вестника.

Учениците и 

родителите искат още 

едно училище В духа на прозрачността 
сме готови да публикуваме всич
ки или поне Новото оформление 

на "Братство"
ние

В основнто училище в Босилеград неотдавна бяха проведени сре- 
щи с родителите на осмокласниците на тема "В 
бихте искали да се запишат децата ви”.

Класните

по-характерните от 
тях, което зависи от техния брой. 
Но за да сме наясно, нека най-на
пред да дадем думата на автора на 
новия дизайн на седмичника - ху
дожника

кое средно училище

ръководители предварително са провели разговори с 
учениците на тази тема.

На срещата родителите са предложили в Босилеград, освен гим
назия, да има и една или две паралелки към някое друго средно 
училище. Голям брой от родителите са изявили желание за сформи
ране на средно икономическо училище или машинен техникум. 
Предложението ще бъде предоставено на общинските власти и съо- 

служби на Републиканското просветно министерство.
Антон Тончев, директор на гимназията, оповести, че ако бъдат 

създадени необходимите условия, от началото на учебната 2003/2004 
година, освен гимназия, в Босилеград ще има 
някое

обратно - да бъде приятна за очи
те и да дава прегледност на мате
риалите на дадена страница в пуб
ликацията.

За един вестник, както и за 
една търговска марка, е най-важ
ното да има оригинален фонт, с 
който да се различава от всички 
други. Предложеното решение 
допуска пълна визуална свобода 
и креативност, която да е във фу
нкция на обогатяване на съдър
жанието. При това, разбира се, не 
бива да се пренебрегва извърве- 
ния досега път. Затова новото 
заглавие на в ”Братство”е един 
модерен сплав от досегашните. 
Отличителната му черта е дина

мичната и целеустремена хори
зонтала. Тя му придава не само 
динамика, но и неодходимата сте
пен на сериозност и стабилност. 
Верзалът с курсивен характер по
дсказва един плавен, но пос
тоянен възход, какъвто, надявам 
се, ще има вестник "Братство”.

За нюансите на синия цвят мо
же да се говори от различни ас
пекти. Възможни са огромен 
брой нюанси. Целта ни беше да 
изберем такъв, който най-добре 
ще се допълва с черната боя, с 
която са отпечатани материали
те, като при това създава най-до
бър контраст с белотата

Владимир Кръстич.
- Както един професионален 

новинар е длъжен да оформи тек
ста си в унисон със закономернос
тите на журналистиката, изхож
дайки, разбира се от жанра,така и 
художникът Трябва да предложи 
най-подходящо графическо ре
шение на публикацията, като из
хожда от нейната периодика - 
ежедневник, седмичник... и от 
предназначението й - детска, ин
формационно-политическа, нау
чно-популярна, строго научна... 
Основният принцип за дизайнера 
е добрата възприемчивост за се
тивата - не да уморява читателя, а

тветните

и една паралелка към 
специализирано средно училище. Той уточни, че освен же

ланията на родителите и децата, за откриването на специализирана 
паралелка са необходими и помещения, и професионални кадри.

Окончателното решение във връзка с откриването на специализ- 
прана паралелка в състава на гимназията, доколкото се 
посочените условия, ще бъде взето от републиканското просветно 
министерство.

изпълнят

П. Л. Рангелов

В основно училище в Босилеград се 
състояха родителски срещи________ МненияИзнесени сказки и лекции

В основното училище "Георги Димитров” в Босилеград през ми
налата седмица се проведоха срещи с родителите на учениците от 
първи до седми клас.

Освен успеха и поведението през първото полугодие, на срещите 
бяха разисквани и взаимотношенията между учениците, родителите 
и учителите.

Училищният психолог, педагог и социолог изнесоха лекции за 
всеки клас поотделно. Също така. в директни разговори с ро
дителите бяха разисквани методи за по-успешното възпитание на 
децата, както и конкретни мерки и начини за подобряване успеха и 
поведението на учениците.

” Братство” заприлича 

фабричен вестникна
-И без да ме питате, щях да се чина за сменяне на заглавието на 

обадя до редакцията и да ви кажа, "Братство”. Това не се променя, а 
че логото-новото заглавие на на- и си беше много хубаво. Тези 
шия вестник, хич не ми харесва, "компютърни” букви едва се раз- 

Драголюб Пейчев, музика- читат. Старите си бяха много показва
лен редактор в РТВ "Цариброд”, хубави.

-В "Братство” сега ги няма 
двете най-добри неща. Това са 
някогашният ”Бай Онзи”, а сега и
логото на вестника. "Главата” на но от самото начало от първата 
вестника не се променя без оп- до последната му буква. Ще ви 
равдани причини. Защо не 
рави това "Политика”? Поглед- ми харесваше, може би защото 
мете, в компютъра има специален съм свикнала с него. Но след като 
шрифт, наречен "Политика”, вече сте решили да го сменяте, 
Буквите на логото на "Братство” защо не си върнахте името "Глас 
(които, доколкото съм запознат, на българите”, който също четях 
са дело на покойния Мето) бяха най-редовно, казва , жена вече на 
защитен знак и запазена марка на преклонна възраст, но наистина 

Сега тези "съвреме- една от най-редовните читателки

П. Л. Рангелов
Коца Пейчева
- Чета "Братство” най-редов-В повторената процедура за директор на 

димитровградската гимназия___________ Перица
Донков,
художник

нап- кажа, че старото заглавие повече

Учителският колектив 

не подкрепи Симеонова
димитровградската гимназия тряб- Новият вид на "Братство" ми 

харесва, защото става дума 
за едно много динамично и 
съвременно решение. Тъй 
като съдържанието на един 
вестник се променя с всеки 
нов брой, необходимо е в 
съзвучие с това да се сменя 
и графическото решение. 
Новият изглед на "Братство" 
очевидно отразява и един 
нов, съвременен начин на 
мислене в редакцията му.

В сряда преподавателите 
ваше да решат приемат ли за свой директор единствения кандидат 
Снежана Симеонова, преподавател но български език.

След доста разисквания и след тайно гласуване Симеонова по-
че кандидатурата й не е иодкре-

в

вестника, 
нии” и развлечени по цялата шир
ина букви, при това залепени за 
текста, превръщат вестника на 
фабричен. Извинявайте, ама това 
е моето мнение. Да си върнете 
старите, може би само малко осъ
временени...!

-Напълно съм съгласна с ду
мите на Драголюб, добавя съпру
гата му Даниела, специалист по 
информатика и компютри, пре
подавател в основното училище.

на нашия вест ник.

Александар Игов, 
ветеринарен лекар:
"Всяка промяна носи нещо но

во и би трябвало то да е по-съвре
менно. Новото заглавие е в уни
сон с новото време на компю
търната техника, но нещо не е 
както трябва. Може би заглави
ето много е "стиснато” от текста, 
така че ми сс струва като че ли ще 
го "избута”. Що се отнася до съ
държанието , формата, шрифта...

по-добро в сравнение с 
предишното "Братство”. Успех!

лучи само 15 гласа което означава, 
йена от колектива.

Съществува възможност гласуването да бъде повторено поради 
дни трябва да се проведе и заседание на 

отбора след това ще бъде изпра- 
тено до Министерството на просветата и накрая министърът ще 
реши дали ще назначи директор на гимназията или още веднъж щс 
определи лице, което да изпълнява тази длъжност докато сс нро- 
вали и повтореният конкурс.

а тезипроцедурна грешка, 
Училищния отбор. Мнението на

А.Т.

Защо ви хрумна да сменяте тези 
толкова хубави букви в заглави
ето. Добре, може би думата "Бра
тство” напомня за едно време, но 
значението й ие сте променили и 
може би няма нужда. Не виждам 
никаква причина да сменяте ло
тото. Хората познаваха вестника 
но него.Пък и след 50 годи
ни....защо? За да сс сложи нещо 
много по-лошо! А за това къде е 
сложен имейлът ие искам да го-

Бележка
този град, в тази община - сръбският, иа който сс 
провежда образованието в местните училища, 
или пък българският, който теоретически с, но 
практически очевидно 
голяма част от тукашните ученици 
ло-голяма част от население то в общината.

И така, димитровградската суматоха продъл
жава. Горките ние, димитровградчани! Още не 
знаем кой език ни е майчин! А трябва да ре- 

много по-сериозни проблеми. 1 рябва да 
живот за

Димитровградска
суматоха

много е

не е майчин език па по- 
и изобщо на Игор Манов, 

компюторен техник в 
РТВ "Цариброд":
"Харесва ми, само може би си- 

много наситен. Фор- 
всстника също с добър

се, че за тази дата 
заведение.

Следователно през тази
градска община по случай Деня на майчиния език
е имало-нищо! ,

Вместо деня на майчиния език, 'гази година, 
както и години преди това, в Димитровград 
рита изпаднаха в недоумение и истинско обърк- 

кой майчин език трябва да се чества гу ,

ният цвят е 
матът на 
и вътре е по-добре подредено. 
Може би щс е по-добре заглави
ето да сс отдели малко от текста! 
Щс бъде още по-хубаво \

година в Димитров- шаваме
'възстановяваме общината, за да има
нас, за нейните жители!

За какво възстановяване говорим изобщо/ 1а 
знаем кой с майчиният ни език!

воря.
-Очаквах промените да са са

мо във формата и в съдържа
нието на вестника - казва Срстен 
Игов, журналист на Радио Ниш, 
сега пенсионер. - Не виждам при

пие още не
А.Т.ад.

пипе
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По повод 130 години от обесването 
на АпостолаВ галериите в Димитровград и Пирот

Изложби на Митич и Илиев "Левски пред 

съда на 

Портата и 

историята"

Двама димитровградски професионални художници скулпторът 
Димитър Илиев и живописецът зограф м-р Мича Митич тези дни бяха 
изключително деОни.

След твърде успешната си изложба в галерията на УЛУС към края на 
година, Димитър Илиев вчера откри изложба в Пирот в 
"Чедомир Кръстич”. Освен скулиурпте си, Илиев представи и

миналата 
галерията
свои рисунки. м „

Мича Митич. коПто неотдавна магистрира "Стенна живопис в На
ционалната художествена академия в София, вчера откри изложба в 
Градската галерия в Димитровград. Митич експонира творбите си, 
създадени по време на следдипломната си квалификация в българската 
столица. Б. Д.

По повод 130 години от обесването на Васил 
Левски в цяла България се организират търже
ства, посветени на делото на Апостола. Същото се 
прави и сред българите извън България.

И в Димитровград на 25 февруари т.г. се 
проведе тържество в голямата зала на Центъра за 

организатори бяха Общобългар- 
”Васил Левски”, Агенцията за бъ

лгарите в чужбина и Центърът за култура. Бяха 
изнесени две специално подготвени програми - 
една за учениците от двете училища и една за гра
жданите на Димитровград.Откъси от поемата на 
Вазов за Левски вдъхновено рецитира актьорът 
Димитър Герасимов.

Накрая на двете тържества бе прожектиран 
филмът "Левски пред съда на Портата и исто
рията”. За съжаление посетителите, поне уче
ниците, бяха сравнително малко. Да напомним, че 
организаторите на мероприятието от България 
посетиха и Народната библиотека, на която по
дариха списания и книги, посветени на Левски.

А.Т.

В Общинския съд в Босилеград
култура, чиито 
ският комитетАбонати съдят "Кодал"

В Общинския съд в Босилеград, в който по искане на представители 
на "Кодал” беше отложено първото гледане на делото, на 4 март пов
торно ще се разисква спорният въпрос: защо абонатите са изключени от 
мрежата, въпреки че спазват клаузите па договора.

В Общинския съд срещу "Кодал” заведоха дело няколко души, сред 
които председателят на ОС в Босилеград Владимир Захариев и републи
канският пазарен инспектор Иван Рангелов. Техният пълномощник, ад
вокатката Здравка Гагулска. казва, че и те. както и някои други абонати, 
са били изключени от мрежата на кабелната телевизия, понеже не се 
съгласили с директора на "Кодал" Александър Димитров от първи 
ноември миналата година вместо 100 да плащат 180 динара.

В договорите, които Димитров подписал с около 800 абонати е под
чертано. че месечният абонамент е 100 динара. След няколко месеца той 
излезе с предложение абонаментът да се повиши, понеже имали не- 
планирани разходи и възнамерявали да открият и местна телевизия. 
Някои от абонатите се съгласили с повишаването на цената, докато 
други решнли да спазват договореното.

"Димитров може да прави собствена телевпязия със собствени пари, 
а не да иска пари от населението”, казват Захариев и Рангелов. С ре
шението за повишаването на абонамента ме е съгласен и мажоритарният 
собственик на "Кодал” Никола Стоянчов. Посредством Радио Босиле
град той призвал абонатите и занапред да плащат по 100 динара.

Босилеград: Тържества по повод 3 март - Деня на освобождението на 
България от турско робство 

Ще дойдат и гости от БългарияБ.Б.

В димитровград
ския театър 
"Христо Ботев"

По случай 3 март - Денят на ос- цията за българите в чужбина г-н коктейл. Очаква се в програмата да 
вобожденнето на България от Антон Пиралков да присъства на участват актрисата Галя Асенова, 
турското робство, Матицата на тържеството, а се очаква и присъс- която ще изнесе рецитал, както и 
българите в Сърбия ще организира твието на Йордан Колев, предста- певицата Дени Милчева. Предсе- 
скромна културна програма. Пене вител на Държавната агенция за дателят на Програмния съвет на 
Димитров, председател на сдруже- българите в чужбина от София, КИЦ Иван Николов заяви, че са 
нието, ни осведоми, че на 2 март (в които ще изнесе лекция по този по- изпратени покани и до предста- 
18 часа) в седалището на Матицата вод. вител и на Националната спортна
ученици от основното училище и Трети март ще чества и КИЦ академия, а се очаква в Босиелград 
гимназията ще изнесат рецитал, по- Цариброд - филиал Босилеград. До- да пристигне и екип от БНТ, както 

на 3 март. Изпратена е вечера от 18 часа в своя салон той 
до председателя на Аген- ще организира културна програма и

Започват 
репетициите за 
"Балканският 
синдром”

светен
покана

и парламентарна делегация.

Две промоции на най-новата книга на д-р Борислава Лилич за Югоизточна Сърбия

Ценно историческо произведение
р Михаиле Войводим от Берл- торията на Югоизточна Сърбия е създаде цялостна представа за 
град, както и Нишкият епископ проучена задълбочено и е живота в Югоизточна Окпбия в 

за научниНизСледваНнияекъмРа ИР"НСЙ’ ДИрОКТОрът на Инс™ту- вградена в националната история миналото.
САНУ и НишкияТниверситет ” "”'ески «УД™ Д'Р *■- «а сръбския народ „ неговата по-

1 к воин Джурич и директорът
В рамките на отбелязването на Географския 

125-годишнината на

Самодейният димитров
градски театър "Христо 
Ботев” от I март т.г ще за
почне да подготвя новото 
си театрално представление 
"Балканският синдром” по 
произведението на извест
ния български писател 
Станислав Стратиев.

Става дума за сатирично 
представление, което ще 
постави на димитровград
ска сцена постановчикът 
Рашко Младенов, директор 
на сатиричния театър 
"Алеко Константинов” от 
София.

Освен с димитровградс
кия, Младенов сътрудничи 
и с ииротския театър.

‘Книгата е подготвена като

Тугомир Костич 
Бележка за авторката

рано освободена държавна общ- 
институт към ност Княжество Сърбия

ии„ п освобожде- САНУ д-р Милан Бурсач. било крайна цел на освободител-
Пирот от-турчите неот- - Основната историографска ните стремежи на обезпоавеното

давна в този град бе представена идея на проф. д-р Борислава Ли- от турската в^аст сръбско наТе 
двутомната книга на проф. д-р ли-, с била да осветли най-напред ление Р
Борислава Лилич Югоизточна 
Сърбия в периода на сръбската 
национална революция 1804 - 
1878” (съвместен проект на Цен
търа за научни изследвания към 
САНУ и Нишкия университет).
На промоцията говориха 
зентите на книгата

на
което е

Борислава Антич - Лилич е ро
дена в Пирот, където завършва 
основно училище и гимназия. 
Дипломира се в катедрата по ис
тория към Филисофския факул
тет в Белград. През 1990 г. магис
трира с авторския си труд "Пи- 
ротчанци във войните от 1912 - 
1918”, а четири години по-късно 
защитава докторската си дисер
тация "Пирот от 1804 - 1918". 
Написала е 34 книги, от които по- 
известни са: "Косовската битка и 
Пирот в

изтъкна
минзлото на Югоизточна Сърбия академик Владимир Стоянчеви™ 
и проблемите на населението й Той добави, че с това свое произ-

ЗДяитв*
на освобождението на Враня от турско пойстнп н,

Югоизточна Сърбия в по-новата сръбска история". значението на

пред-
тържество по случай 125-годишнината

БД. - рецен- 
академик д-р 

Владимир Стоянчевич и проф. д-
Димитровград турските исторически 

източници”, "Историята на Пи
рот и околността му” в два тома, 
От миналото на Югоизточна 

Сърбия”, "Миналото на Стара 
Сърбия” и др. Тя е и авторка на 
голям брой научни трудове и ста
тии в исторически списания в 
страната и чужбина. За дългого
дишната й научна работа е удос
тоена с орден "Свети Сава”, Сеп
темврийска емблема на град Пи
рот и много други признания.

Д-р Борислава Лилич работи 
като професор по история във 
Философския факултет в Ниш.

Маринков завърши 
поредната си книга

през последните 7-8 десетилетия ведение гюосЬ в п 
Н„ турската власт, а след това и Ли",, “ заТ^жилГсръбГк^Г

торическа наука, защото то е най- 
за пълната и

стремежите на възобновената 
сръбска държава да допринесе 
освобождението
сръбската етническа територия, на Сърбия.
Авторката е успяла да постигне Според поосЬ п-п -
целта си, защото е умело използ- Войводич, авторката е сътворила 
вала и аналитично обработила едно ценно произведение книгТс 
необходимата документация. В богато * ’
резултат на тези нейни усилия

Известният димитровградски агроспециалист в пенсия Йордан Ма
ринков завърши ръкописа за книгата си за природните и стопанските 
характеристики и потенциали на Димитровград и крайградските селища
Мо‘етоЪКжелаЪ„Т„е ТевГГ"' Н° °ЩС У кой ^ неин „здГл. 
моето желание беше това да бъде Народната библиотека в
Димитровград, но понеже възникнаха определени финансови „ поуги 
проблеми, „е е изключено книгата да бъде отпечатана в Пиро? РУ 
пред нашия вестник Маринков. иирот,

най-добре написаната 
досега монография за Югоизточна тази част от

заяви
Б.Д. съдържание, която дава 

възможност на читателяис- да си



Корените
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85 г от смърта на Константин И 'ечек кМартеница (марта, 
мартенка...)______Богата растителност Закрилница

На Планински рит СЮбПГУ \Т>ОКИ
След четвърт част стигнахме 3

пак шосето близо до съборения мо- ттгл'*
ст, който водел през Лукавичка ре- як ^_|1С]У1ч^ЖЖжж 
ка над нейното устие в Нишава (2 ч.
55 мин.) На инженерите на българ
ското правителство празното пя
съчно речище се показало много 
широко и затова отчасти го за
градили с насип; едва мостът бил 
готов, реката ненадейно придошла 
и изведнъж отнесла насипа заедно 
със ск ьпия мост. При това сливане 
па двете реки се открива отново 
отворена долина край Нишава, 
пълна с коноп и царевица. В план
ините гърмеше, но нас ни застиг
наха само няколко капки. След 
кратко време минахме край хани
щата па село Желюша(3 ч. 15 мин.) 
и съгледахме пред себе си сръбска
та митница и селото Обреновац, 
разбира се, едва неотдавна така 
преименувано. Зад митницата до
лината пак се стеснява, но зад тази 
теснина вече се открива Пирот- 
ската котловина. Ние свърнахме 
пред самата граница наляво в план
ината (3 ч. 25 мин.) и излязохме 
край харманите, сливите и слабите 
лозя на селището Гоин дол, още 
българско, и по шубарлечести вър
хове чак към границата. Сръбска
та граница беше явно отбелязана с 
бразда, до която лежеха дърва и 
тръне, остатъци от раз 
дъжд сръбски "плет”. Като се из
качвахме постоянно, излязохме (4 
ч. 10 мин.) на върха Планински рит, 
от който за пръв път се отркри по- 
голям изглед. На север се виждаше 
цялата Пиротска котловина, доста 
пространна, с равно дъно, по пея 
села с лозя, а отзад под планините 
църквите, джамиите и белите къ
щи на самия Пирот, доста голям 
град (XI83 жители).

път, разбира се, на коне. Нашата 
цел беше Трън, гдето пристигна
хме

кръгла апсида; първоначалния тух
лен свод, който вече отдавна се е 
съборил, селяните псотколе замес-

Усукани, чер
веният и белият 
вълнен конец, 
според народното 
схващане пред
пазват човека от 
УРОКИ, ЗЛИ 
ОЧИ и демонич
ни същества. Ри
туалното кичене 
на децата и моми
те с мартеница е 
отнесено към пъ
рви март или 
Баба Марта. Мар
теници се пригот
вят от стара или от чиста жена в навечерието 
на празника, като се изисква тя да не е докос
вала ОГЪН. В противен случай мартеница 
загубва магическата си сила.

Мартениците се връзват на ръцете на де
цата, поставят се като гердан около шията на 
момите. Мартениците се връзват още на пло
дните дръвчета в градината и на новороде
ните домашни животни. Те се носят до поя
вяване па първите ЩЪРКЕЛИ и ЛЯСТОВИ
ЦИ или до първото кукане на КУКУВИЦА
ТА. След това се връзват на дърво или се 
поставят под камък. На другия ден децата гле
дат какво има под камъка - ако видят бръмбар 
или червей, вярват, че през годината ще се 
плодят едрите домашни животни (крави, коне 
и биволи). Ако под камъка намерят мравки и 
малки буболечки, вярват, че повече ще се 
раждат агънца и козичкн.

В Родопската област мартениците са раз
ноцветни - в тях се вливат сини, зелени и ро
зови конци. По традиция мартеници се връз
ват на всяко новородено домашно животно, за 
да бъде здраво и предпазено от уроки. С мар
теници се свиват сватбарските китки, китките 
на побратимите; СВАТБЕНОТО ЗНАМЕ 
също се краси с мартеници. Широката упот
реба на мартеници се обяснява с магическата 
сила на червения цвят, който има способност
та да пропъжда злите духове и болестите. 
Червеният вълнен конец е най-разпростра- 
неният АПОТРОПЕЙ в народната култура.

наистина след двудневни заби- 
калки. Около 20 минути зад митни
цата свърнахме от голямото пирот- 
ско шосе наляво в страничната до
лина, в която от юг идва силният 
приток на Нишава Лукавица, 
Лукавичка река,
Бруспичка планина на север от 
Брезник. По-горната й долина из
пълва цялата покрайнина между 

Околността на Цариброд е пла- Сливница, Брезник и Трън 
нински край, пълен с пътеки, с Рнча Бурел, като брои около 20 се- 
многобройни бедни села. Лозя тук
и във Висок няма; всичкото вино се че в Дълбок прорез между 
пренася през границата от Пирот, наноси от честите наводнения, вля- 
Също и тук съвършено липсват би- зохме в живописната, около 25 ми-

тили с дървен покрив. Над църков
ното преддверие се издига триета
жна четириъгълна кула със страна 
5 крачки широка. Нейните стени са 
грубо направени от речни обли и 
чупени камъни, между които хори
зонтално са зазидани греди. Най- 
високият етаж е имал параклисче, 
по цялата му дължина сводообраз
но, с четириъгълни прозорчета и 
триъгълна апсида, по чиито стени

или
която извира от

и се на-

ла. Като минахме реката, която те- 
големи

още се познават фрески. Средният 
етаж, без съмнение само стълба, 
има голи стени с два мазгала от
страни. Долният простор е постлан 
с камъни и по степите е бил ук
расен с по-малки ликове на светни, 
прилежно изработени па тъмен 
фон в два реда един на друг; на сви
тъците, които светиите д ържат в 
ръцете си, се четат отломъци от 
старославянски надписи. Лицата на 
светците са изподълбани от турци- 
те. Целият храм изглежда като да 
е бил някога засипан с пръст и от
ново изровен. Старите брястове и 
явори се надпреварват с височина
та на кулата, която съвършено зак
риват. Около развалината се за
белязват и купове дялам камък и 
следи от ограда. Мястото между 
върха и потока е толкова тясно, че 
кулата едва ли е могла да служи за 
отбранна цел. За миналото па тази 
сграда, която като съединение на 
кулата със самия храм е голяма 
рядкост в източната архитектура, 
няма предания; селянинът, който 
ни отвори църквата, каза, че и дядо 
му (бил уж 120-годишен. както 
изобщо по селата годините на 
старите хора много се надвишават) 
уж не знаел кога тази "църква е 
служила”. Селяните, каже, дохож
дат тук на Митровдсн.

воли, които видяхме още в Слив- '‘У™ Дълга долипка на един поток, 
ница; в Царибродско, казват, мноз- к°»то се влива в Лукавичка река 
ина селяни не са и виждали през отляво. На долния й край, близо до 
целия си живот това толкова обик- устието, лежи особена черковна 
новено другаде в България домаш- развалина, нагорния й пък край се
но животно. Стрехите на къщите 
са стръмни поради големия зимен ност, пряспата зеленина на покрай- 
сняг. Мъжката носия тук и в Трън- 
ско прилича на облеклото на маке
донските дебралии: бяла дреха от дъбове, явори, върби, круши,сливи 
овча вълна, бели беневреци (тук сгьс сини или жълти плодове 
бревеиеци), червен пояс и черен 
калпак (барла). Жените носят 
бели, украсени с цветя кърпи на 
главите, червени или черни сук
мани от един къс, червена като 
черга престилка с отвесни ивици и 
около тялото пояси от червена 
вълна или кожени и посребрени: на 
гърдите от ръкавите на дрешката и 
под късия сукман се подава бяла 
риза.
Софийско, имат от козина правени 
коцаци дори един метър дълги, а 
върху тях малка опашчица, пок
рита със сребърни монети. На 
краката си носят, разбира се, 
обикновените опинци.

лото Лукавица. Богатата раститсл-

нината и шумът на водите напом
нят на някой алпийски кът; орехи,

и ви
соки царевици засенчават много- 
бройните кладенци и водоскоци ок
оло селата, които бяха съвършено 
празни. Жителите се бяха пръсна
ли по харманите на своите ниви по 
околните склонове. Покрай глог, 
уплетен от павой, и тук, в този зад- 
планннекн край, се вижда козашки 
трън (райигиз), съвършено южно 
растение: в Тръпско обаче ми ка
заха, че този трънист храст е бил 
пренесен тук едва преди 20 години, 
и то от чергарите цигани.

валелия от

Момичетата, както в

Разваленият 
Лукавички храм

е съвършено особена сграда. Са- 
На 24 август, съпровождани от маха църква е незначителна,само7 

един стражар и един цигански ки- Крачки дълга и 5 широка, с полу- 
раджия, се отправихме по нашия си

(Изводки от "Тръиски 
планини” 18X9 г.)

Наши села овите градини в тази местност.
От книгата на Бистрица Цвет- 

ковска "Турски източници на бъ
лгарската история", която е от
печатана ирез 1972 година, узна
ваме, че в Ярешник са живели 
хора още през XVI век. На стра
ница 149 в том III на книгата 
пише, че през 1576 година Стоян 
Милуш от Ярешник е трябвало да 
даде 40 овце на турската държава, 
а доколкото не ги даде, това 
трябва да направи Дойчин Доган 
от село Груинци като поръчител. 
От това може да се направи из
вод, че още тогава в Ярешник е 
имало хора, конто отглеждали 
много овце, а един от тях бил спо
менатият Стоян.

За Ярешник пише и Славка 
Драганова в книгата си "Качест
вен анализ на овцевъдството в 
българските земи през 1874 годи
на”, която е отпечатана през 1993 

а г. На страница 66 е поместен 
списък, в който под Но 114 се 
посочва, че през 1874 г. в Яреш
ник имало 593 овце и 221 кози.

Според Йордан Захариев, през 
1908 г. в Ярешник имало 29 до
макинства, които отглеждали 874 
овце и 114 кози, докато през 1911 
г. в селото имало 26 домакинства, 
конто притежавали 868 овце и 108 
кози.

Ярешник
•Йордан Захариев е записал, че през 1820 година селото 

десетина къщи, всичките събрани около черквата в 
днешната местност Селище. След като турски орди 
запалили селото, ло-голяма част от неговите жители се 
пръснали по баирите и започнали да строят наи-напред 
колиби, а сетне и къщи недалеч от кошарите и гърлите си. 
Някои ярешничани тогава избягали в околните села, докато 
други се преселили в Кюстендилско.

‘4*г‘

имало

падини и баири, където са 
те, ливадите и горите (дъбови и 
букови) на ярешничани. Тези 

склонове изобилстват

и ниви-Ярешник е едно от по-малките 
Босилеградска община.села в

наЗаема югозападните склонове 
планината Църноок, а от цен

на около 35 
селата Бистър,

планински
с буйни извори и игриви потоци.
Тук е и една от най-големиге за
бележителност на село Яреш
ник: гора на автохтонен вариант 

кримски бор, единствената 
гора в целия край!

От дясната страна на Ярешни-
махалата Мър- Р1,и-

ина къщи, всичките събрани ок
оло черквата в днешната мест
ност Селище. След като турски 
орди запалили селото, по-голяма 
част от неговите жители се пръ
снали по баирите и започнали да 
строят най-напред колиби, 
сетне и къщи недалеч от кошари
те и търлитс си. Някои яреш
ничани избягали в околиите села, 
докато други се преселили в 
Кюстендилско. Сега в Селище 
няма пито една къща - тук са само 
черквата, гробищата, училището 
и селската сграда, както и раз
валините, които са доказателство 
за това, чс тук в миналото с имало 
селище. С камъните на някогаш
ните къщи са оградени зеленчук-

Евтимов, ирез местността Седло 
към Мъртвица в миналото ми
навали "повече сърни от овци". 
Така му казал през 1950 година 
80-годишен ярешничании, който 
пък запомнил това от дядо си. 
Сега обаче в Мъртвица няма сь-

търа на общината е 
км. Граничи 
Долно Тлъмино, Горно Тлъмино, 
Натьриця, Ц-ьрнощицн и Зли дол. 
Мерата на това високопланинско 
село обхваща 1211 хектара пло- 
щи, от които 246 хи са ниви, 152 ха 
ливади, 484 ха гори, 280 ха па
сища, 4 ха зеленчукови и овощни 
градини и 22 ха необработваеми

със

тапа
кава

чка река С само
В нея сега има само една Първите по-обширни писмени

шкой Наречена "е така!"защото известният босилегридски учен 
в местност, обърната (географ, етнолог, фолклорист и 

диалектолог) Йордан Захариев в 
книгата си "Кюстендилско Краи-

твица. оставил

площи.
Селото е от разбит тип - 

той се от махали. От лявата сг- 
са ма-

се намира
към север и закрилена 
хълм от юг, така че слънцето не я 
огрява през кратките есенни и
зимни дни. Затова ,гьк тази мест- 
„ост е обраснала със столетна 
букова гора. Както разказва 
когпшният горски пазач Стоян

със- с висок

ще". Захариев обаче не успял да 
узнае кой е основал това село 
(кой с бил първият заселник). 
Той между друго то пише, чс през 
1820 година селото имало дссст-

рана на Яреншичка река 
халите КатранджиЙска, Карад- 
жинци, Каладжийска, Тричкови- 
Ца, Селище (центърът на селото), 
Легцар и Рамнищо. Те са разпо
ложени но слънчеви лрисоета,

- Следва -
ня- Богослав ЯНЕВ
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матно първенство на Централна 
Сърбия.

Този инжииер по геология още 
от малък се занимава с шахмат, а 
откакто зае поста треньор на шах
матния отбор "Младост’, предава 
богатите си знания и обучава 
членовете на клуба.

- За мен шахматът представлява 
нещо повече от игра на 64 черно- 
бели полета. Сега, когато вече съм

Приятелска футболна 
среща в СанданскиНа 2 март в Милевци. Ресен и Млекоминци-----

дружеството. Повод за хайка
та са честите оплаквания на се
ляните от споменатите села, че 
тази зима са се появили много 
хищници, които често се приб
лижавали до самите къщи и обо-

наХайка за 
вълци "Вихрен"■ 

"Младост" ■ 6:1Организатор на хайката е 
дружеството на ловджиите 
в Босилеградска община

Ловното дружество "Сокол” 
ще организира на 2 март (неде
ля) хайка за вълци в района на 
селата Милевци, Ресен и Млек- 
оминци.

Пазачът на дивеч Стефан Ан
гелов каза, че се надява в хайката 
да вземат участие над 50 членове

ри.
В дружеството се надяват, че 

хайката ще бъде успешна и до
бавят, че наскоро ще организи
рат и хайка в района на Брссница 
и Долна и Горна Лисина.

Да припомним, че ловното 
дружество "Сокол" всяка година 
организира поне една хайка за 
този вид хищници.

регионален съдия, ще вложа усилия 
и се надявам, че в нашия град в 
бъдеще ще се провеждат прести
жни турнири, на които ще участват 
изтъкнати шахматисти от страната 
и чужбина. В клуба сме заплану
вали да организираме към края на 
месец март турнир за деца до 12- 
год и ш н а възра ст, 
състезатели на възраст от 12 до 18 
години. Победителите в двете кате
гории ще участват в турнира за 
шахматни надежди, който ще се 
проведе в Баня Ковиляча. Също 
така, през пролетта ще организи
раме и няколко разрядни турнири 
за възрастни.

Под ръководството на Новица 
Божилов шахматният клуб "Мла
дост”, който бе формиран през 
лятото на миналта година, зае 5 
място в крайното класиране на 
първенството на Пчински и Ябла- 

окръг през 2002 година.

Босилеградската "Младост за
губи с 1:6 контролния мач срещу 
"Вихрен” в Сандански, Република 
България. Първата част па среща
та приключи 3:1 в полза на домак
ините.

Едиистения гол за босилеград- 
отбеляза нападателят Здрав ка кто и зачани 

ко Миладинов.
Понеже резултатът не беше 

най-същественото в този мач,
на "Младост” през втората 

част на играта влязоха и няколко 
футболисти от юношеския отбор. 
Треньорът на "зелените” пожела 
да провери всичките футболисти, 

разчита
следващия сезон и пусна в играта 
общо 19 футболисти.

Както узнаваме, ФК "Младост” 
е поканил "Вихрен” да играе в Бо
силеград през май или юни.

През следващия сезон босиле- 
градският отбор ще играе без един 
от най-добрите си, ако не и най-до
брия футболист - Мирослав Геор
гиев. Този изключителен голмай- 

р е сключил договор с отбора 
^Вихрен. В "Младост” се надя

ват, че Мирослав ще потвърди кла- 
бъл-

Новица
Божилов -
единственият
шахматен
съдия в
Пчински
окръг

Г1. Л. Рапгелов в
състава

Миналия петък в хотел ” Балкан”

Вечер на димитровград
ските ловджии

презна които ще

Провъзгласени трима почетни членове на ЯД "Видлич"
Димитровградското ловно дру- ни приходи за организацията, 

жество "Видлич” миналия петък - Кувертите за ловждийската 
вечер бяха продавани на реалната 

ловждийска ве- им цена. Имаше и лотария. С па-

нички
Трябва да се отбележат и постиже
нията му в работата с младите 
босилеградски шахматисти, които 
постигнаха изсключителни резул-

организира в димитровградския 
хотел "Балкан"
чер, на която присъстваха над 150 рите, събрани от това мероприя- 
души. Гости на тържеството бяха и тие, ще осигурим една 
членове на ловно-рибарското дру- наш пазач, подчерта Владимиров, 
жество от българския град Слив- Със званието 'Почетен член на 

дружеството "Видлич” бяха удос- 
Председателят на дружество тоени димитровградските ловци 

"Видлич” Йован Владимиров зая- Ангел Васов, Еленко Виданович и 
ви пред "Братство”, че мероприя- Цветко Христов.

Новица Божилов, треньор на 
шахматния клуб "Младост” от Бо
силеград, е единственият регион
ален шахматен съдия в Пчински 
окръг. Той е взел с отличен успех 
съдийския изпит в Аранджеловац, 
по време на ученическото шах-

заплата за
сто тати на проведеното неотдавна 

първенство на Централна Сърбия в 
Аранджеловац.

на
ница.

сата си в третодивизионния 
гарски отбор. П. Л. Р.

П. Л. Р.тието ще предостави допълннтел- Б.Д

Коктейли и напитки
Водоравно: 1. Произведение на Алеко Константинов. 12. Отвесно: 1. Изправена като стьлб греда. 2. Съдба (син.). 
Държава в Азия. 13. Полския писател - Станислав. 14. 3. Материал от иглолистни дървета. 4. Река в Австрия
Пристанищен град в Алжир. 15. Столицата на Италия. 16. и Германия. 5. Герой от "1001 ногци". 6. Разказ на Елин 
Лека дървена постройка. 18. Вечерна танцова забава. 20. Пелин. 7. Изпарения 1три хубаво време. 8. Френския 
Европейски съюз (съкр.). 21. Модел български камиони, тенисист — Яник. 9. Мярка за площ. 10. Увеселение. 11. 
22. Повреди на тъканта, язви. 23. Туристическа чанта, Генералният секретар на ООН ~ Кофи. 16. Жълт,

: която се носи на тръба 24. Преследване на дивеч. 25. продълговат тропически плод. 17. Модел руски вер- 
Големи тропически гущери. 26. Древно тюркско племе, толети. 19. Пределна норма 21. Лекоатлетическа дис- 
28. Град в България. 29. Най-разпространеното растение циплина. 22. Вид печатарска машина 23. Река в За- 
на земята. 31. Кон (поет.). 32. Отбрано общество. 33. Епоха падна Македония. 24. Грамада сняг, която се свлича по 
от каменната ера 34. Помощници на православни планински склон. 25. Тежка подвижна машина за 
свещеници. 36. Село в Димитровградско. 38. Вид под- набиване улици и шосета 26. Една от зодиите в хороск- 
правка в някои ястия. 39. Император. 40. Автознак за опа 27. Химически елемент. 28. Пчелен продукт. 30. 
Ниш.

;

Плодов
* 1 чаена чаша силна 
отвара от шипки;
* 1 чаена чаша сок от 
касис;
* 1 чаена чаша сок от 
ябълки;
* 3 топки сметанов 
или млечен 
сладолед;
* 3 чаени лъжички 
захар.
Захарта се разтваря в 1-2 

супени лъжици вода и се 
прибавя към останалите те
чни съставки, предварител
но изстудени в хладилника. Смес
та се разбърква и се налива вед
нага във високи стъклени чаши, 
охладени в хладилника, във всяка 
от които е сложена по една топка 
сладолед. Поднася се с лъжичка с 
дълга дръжка и сламка за пиене.

Американската певица — Даяна. 33. Река в Африка. 35. 
Дума, с която обикновено отричаме. 37. Седмата нота. :

1 2 10 11;3 1 а.—1...... .... [
12
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19| Лимонов■

* 1 лимон;
* 4-6 чаени лъжички 
пудра захар;
* 1 винена чаша ром или 
коняк;
* 2-3 топки лимонов или'’ 
друг фруктов сладолед;
* газирана вода;
* лед.

I----- тяя 5%
Топъл плодов-I

27

1 * 2 чаени чаши касисов 
или вишнев сок 
(подсладен);
* една супена лъжица 
захар;
* сокът от 1/2 лимон;
* канела на пръчки;
* 1-2 карамфилчета;
* настъргана лимонова 
кора.

:. |
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5I:
В предварително охладени ча-

ши се разпределят захарта, ли
моновият сок, настърганата ли
монова кора и ромът (конякът). 
В момента на поднасянето във 
всяка чаша се прибавят по една 
топка сладолед, охладена гази-

Плодовият сок (или разреден с рана вода (по желание) и едно 
вода сироп) се смесва с остана- кУ^че леА- 
лите съставки в емайлиран стък- Напитката се ние със сламка, 
лен или порцеланов съд и се за- Разновидност: Вместо ром или 
грява на водна баня (без да кип- коняк се употребява ликьор, с 
не). Поднася се с топлината на го- изключение на шоколадов, кака- 
рещ чай. ов и кафеен.

... „;. 34 36
* 1

! :■' .
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Милян Джунич е състезател и на АК 
"Железничар", и на ФК "Раднички" , л°вала чл- 44 на Закона за приватиза- Ако стойността на предназначения за безплат- 

мюииотп лужебел вестник” на РС бр. 38/01) и ре- ните акции капитал е по-малка от номиналната 
ппалпгшпт. На/лп^и1П1ЧИНата на общественото стойност на акциите, тогава работещите имат пра- 
пРАР е (ОП) Търгокоп" от 25.02.2003 година во на по-малко акции в зависимост от съотноше- 
Д р рът на предприятието отправя нието между двете стойности.

За да могат да се запишат за безплатни акции, 
работещите трябва да предоставят доказателства

Между 

атлетиката и 

футбола
Публична покана

към работещите да се запишат за 
безплатни акции

- гражданството си на Република Сърбия
- трудовия си стаж в предприятието 
4. Работещите ще се записват за акции в по-

Емитент: ОП "Търгокоп", Димитровград, ул. "Ба- мещенията на ОП "Търгокоп" в Димитровград всеки 
лканска" 109 ^ работен ден и в събота от 7 до 14 часа.

Матичен брой: 7172745 Работещите се записват за акции чрез подпис-
Счетоводна стойност на основния капитал на 30. ване на изявление ("уписница"). Всеки работещ мо- 

06. 2002 година: 8 383 000 динара же да се запише за акции лично или посредством
Дейност: търговия на дребно със смесени стоки упълномощения си представител, който е длъжен 
Брой на работещите: 66
1. Номиналната стойност на една емитирана ак-

1етиринадесетгодишиият Милян Джунич 
е ученик в ОУ "Душан Радович" в Пирот. 
1ой живее в този град, но тъй като в него 
няма атлетически клуб, от няколко месеца е 

на димитровградския атлетически клуб 
Железничар . Тренира под надзора 

кашния треньор Аца Марков и мечтае да 
стане голям атлет.

член
па ту-

да представи заверено пълномощно.
Когато се записват за акции, работещите могат, 

ция е 1000 динара. Емитирани са общо 6167 акции, ако искат, да упълномощят лице, което ще ги пред
ставя в Скупщината на предприятието.

2. В съответствие с Договора за покупко-про- След като подпишат изявлението, работещите 
дажба на обществен капитал купувачът получава ще получат уверение, че са се записали за акции, 
максимално 4491 акции, номерирани от 1 до 4491, Срокът, в който работещите могат да се запишат 
чиято обща стойност възлиза на 4 491 000 динара, за акции, започва на 28. 02. 2003 год. в 7 часа и 
респективно на 70 процента от обществения капи- приключва в 14 часа на 15-ия ден от началото му. 
тал на предприятието.

Работещите могат да получат максимално 20 дура, работещите, които са се записали за без- 
процента от основния капитал на предприятието, платни акции, ще получат акциите си, респективно 
респективно 1 676 000 динара или 1676 акции. заверени удостоверения за собствеността си над

В съответствие със Закона за приватизацията, акциите. Тези удостоверения ще заместят "упис- 
на Акционния фонд ще бъдат преведени акциите, ниците". 
които останат след записването на работещите и 
след продажбата.

3. Правото да се запишат за безплатни акции - право на участие в управлението
имат гражданите на Сърбия, които работят или са - право на участие в делбата на печалбата (ди-
работили в предприятието (в по-нататъшния текст: видента)
работещи).

Работещите имат право да получат безплатни след изплащането на дълговете към кредиторите, 
акции, чиято обща номинална стойност възлиза на 6. Тази покана ще бъде обнародвана на таблото 
400 ДЕМ в динарска равностойност за всяка година на предприятието, във вестник “Братство" и в 
трудов стаж в предприятието според официалния "Служебен вестник" на Република Сърбия, 
курс в деня, в който е отправена поканата за запис- Допълнителни информации може да се получат

на тел. 010/ 363-104 и тел./факс 363-173

Директор Велин Николов

През изминалите месеци Милян 
няколко забележителни

постигна
резултата в пионерската конкуренция: в между

народния крос в Боровец (Р. България) спечели първо място, на републи- 
канското първенство в Ниш спечели сребърни медала в дисциплината бягане 
на ->(Х) метра, на държавното първенство в Крушевац спечели два сръбрани 
медаля дисциплините бягане на 60 и 3<Х) метра, в кроса на "Вечерие новости” 
в Лесковац спечели златен медал

Някои специалисти твърдят, че Милян Джунич е истинско атлстическо 
чудо и че ще стане голям атлет, ако продължи упорито да тренира.

Освен атлетиката, младият Милян обича и футбола. Той с един от най-до
брите състезатели в пионерския състав на ФК "Раднички”.

Дали ще избере атлетиката или футбола, ще покаже времето. Каквото и 
да бъде решението на младия спортист, един от посочените спортове със 
сигурност ще остане без талантлив състезател.

номерирани от 1 до 6167.

и т.н.
След като се проведе приватизационната проце-

Акциите са обикновени и поименни. 
Собствениците на акции имат следните права:

Бранислав Басов се завърна 

от подготовките в Бар
- право на част от фалитната маса, която остава

ване за акции.
Правото на получаване на акции може да се 

използва максимално за 35 години трудов стаж.

Навърши се ЕДНА ТЪЖНА И ТЕЖКА ГОДИНА от смъртта на нашия 
обичан и непрежалим съпруг, баща, свекър, тъст и дядо

СЛАВЕ БОЖИЛОВ 
от село Дукат

На 6 март (четвъртък) 2003 година с начало в 12 часа ще дадем панахида на 
гробищата в Дукат.Каним приятели и роднини да ни придружат.

Колкото времето повече минава, толкова повече ни липсваш, защото 
спомените за добрите хора никога не изчезват. Почивай в мир!
ОПечалепи: съпруга Цветанка и уеадши ши Коне, Калинка и Вшуанка 
(ЛгмеНсйшаша сн

\ ч
Представителният пионерски футболен отбор на Източна Сърбия. 
Бранислав Басов е шести във втория ред (погледнато отгоре надолу) )

♦Г” > •
съсДимитровградският футболен талант Бранислав Басов тези дни 

се завърна от седемдневния "къмпинг в Бар на представителния 
пионерски футболен отбор на Източна Сърбия.

Димитровградчанинът участва в "къмпинга’ под название Звез
дите на юга — Бар 2003 г.”, в който участваха млади футболисти, 
родени през 1990 година, благодарение на блестящите си изяви в 
пионерския състав на "Балкански”.

Подготовките в къмпинга са била ръководени от опитни спе-
лосстил и Милян

"т

щаВЪЗПОМЕНАНИЕ ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На I март 2003 г. се навър

шват 23 ГОДИНИ от смъртта 
на баща ми

НИКОЛА ПЕТРОВ - 
КИТИ II 
от Цариброд

На 24 март се навършват 9 
ГОДИНИ от смъртта на майка

нНа 3 март- 2003 г. се иавър- 
20 СКРЪБНИ ГОДИ- гшват

НИ, откакто коварната боле
ст отне нашия мил баща и 
ДЯДО

циалисти от страната ни. Мероприятието е 
Милянич, председател на ФС на СЧГ, както и Милован Джорич, 
директор на представителните футболни отбори иа СЧГ та всички

<

възрастови групи.
Бранислав Басов е титулярен състезател в пионерския футболен 

Източна Сърбия, а по-възрастният му брат Бобан е пред 
титулярния състав на софийския ФК Левски .

състав на 
вратата на

Д. С ми
Почивайте в мир!

От уъщеря им Виолешт и 
нейното семейство

РАДКА ПЕТРОВА
Спортна стрелба

Пристигат 

нови надежди

Нека всички, конто ги позна
ваха, да си спомнят за тях!

В категорията до 12 години при 
стрелба в изправено положение най- 
добра бе '1’ияпа Соколова със 65 от 
1 (К) възможни точки. Втора бе Сне* 

Николова 64 точки, колкото 
събра и Бобан Гогов, класирал се иа

На 2 март 2003 година се навършват 40 ДНИ от смъртта 
нашата обичана и непрежалима съпруга, майка, тъща и баба

ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА 
(1937 - 2003) 
от с. Смиловци

Панихидата ще бъде отслужена на 2 март на 
смиловските гробища. Каним роднини, съседи 
и приятели да присъстват.

Споменът за твоята обич и доброта ни дава 
сила да понесем болката и скръбта но тебе! Ти 
продължаваш да живееш в нашите сърца!
Преу светлата ти Памет се Прекланяш 
ш<юиШе най-мили: съПруг Сотир, уъщеря 
Емилия, зет Димитър и внучка Изавела

нажка
БОГДАН АЛЕКСОВ 
строителен работник от 
Димитровград

Да си спомним с обич за до
брия човек!

На 3 март т.г. ще посетим 
гроба му в димитровградските 
гробища и ще положим цветя. 
Каним роднини и приятели да 
ни придружат.
ОПечеленн: син Млауен, 
уъщери Роза и Рауииа, сна
хата, зешъШ и внуците

в Димитров- трето място.
' УА пачи- Сред участниците до десет годи- 

които стреляха седнали, първо 
Милош Спасим със74 

Соколова

Миналата седмица 
град се проведе първенство 
наспщтс членове на стрслчсския от
бор "Граничар”.

ни,
място спечели 
точки, втора е Кристина 
със 70, а трети - Никола Миланов с67 
точки.

Накратко

ките иа Н иротски окръг. Участие ще с-гс)) със 1 йО, а трето I 
»«мат около 25 отбора от Димих- с-,,що със |60то'‘“и||Яешитест. 
реетрад, Вабушниц», Пирот и Бела първенството >я и ‘ 
паланка. В първия кръг Ще сс среЩ- релди локала, че и . могвт
«ат "Балкански" и "Желюша”, а ма- .,атеяи, които с угюрита р

от 13 часа в да „„стигнат много в'Ю<и спора.

13 категорията до 15 години първо 
Биляна Кочичсъс 165

13/Г •Де се играе й събота 
-Ч "Парк”, * ДС.
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-Чу ли, Манчо, дека у Цариброд че се праи го- 
лема гара с двайесе и неколко линийе ? - срете ме 
онядан сват Гога от Строшену чешму.

-Чу, кико да не съм чул!
веруйсш ли ти у тая чуда или не веруйеш. ,

-Кико да.ти кажем, сватГоге... и веруйе ми се , и

разпитуваше очемо ли да се
грейсмо на газ, на газ да го-
твимо и да зарсжсмо дър
вата...

-Е, -Е,и-и?
-Газ кико газ - отиде у 

ветар! Са вечимка и не се орати за това...
-За кво йоще не се ораги, свате?
-Па еве йоще никой не се йе сетил да каже дека 
:: прайи летище у Цариброд...
-Сигурно за това дека че нема убаво полье? ‘ 

мъничка ли йе Къндина бара. Кажем

не веруйе!
-Оти?
-Па свате, еве брада ми обеле, а йоще аджамия 

дека тува че мине аутопут с 
платна. Демек че буде не кико

бео кига се заорати 
иезнам колко 
асвалтиран колски иут, а цела автострада...

-У бре свате, па тия иут йе истинска автострада. 
Ем страдан) авта, см и коджамити човеци постра-

че сесъга

-Айде-де,
ти несу се сетили йоще, а изгледа дека нема и нема 
скоро да буду изборйе.

-Море мене ми се чини дека съга нема да излъжу. 
Щом пукне пролет, че почну да суреваю старата

даше...
-Мапи се от майтапи, свате! - реко я- После 

заоратише чс се ирайе некикве бързе нругье. демек 
само що си седал у Ниш и йоще не си цигару из
пушил, етс те у Цариброд!

-А знайеш ли съга колко се нутуйе?

гара...
-А не требе да гьу суреваю, йоще некою годину 

да почекамо она сама че се сурине...А чул ли си за 
”Не липчи Марко до зелену траву”. Све се 

плашим да не чекамо ко лисицата ярчевата...
—Орати се, свате, дека Вранция, Италия и не 

знам койе йоще държаве су се заватиле с туя ра- 
боту. А знайеш ли дека они су напраили и съгаш- 
ньутулинию?

-Знам и кажем: дай боже! Дай боже и нийе да 
лрогледамо. Доста тъпчамо у све на заднье место!

пет часа, И онуя-Знам, кико да не знам - от три до^
влакат иде, оти често не се знайе че иде ли, 
да иде. Йеднуш ли съм а бил ногье до га-Цвят това ако 

или нема
рата джабе. Питаш: че има ли влак за Ниш, а тия на 
гарата ми кажу — че има! Отидем, дреждим тамо 
саат два на мързлицуту, и текьи ми кажу: нема дедо, 
отлага се!

-Значи иде кига му текне!
-Баш тека! Па после се заорати дека че пройде

Директорска 
благонадеждност 
по нашенски

Коментирайки тъмносиния 
цвят на новото заглавие на "Бра
тство”, един царибродчанин каз
ва: "Съвсем естествено, като се 
има предвид, че новият директор 
на "Братство" е от Демократич
ната партия. Няма я само жъл
тата точка!”

След часовете ученик се връ
ща вкъщи и майка му го пита 
какво ново е имало този ден в
училището.

- Директорката присъства на 
часа по български език! - похва
лило се момчето.

- И какво каза?
- Няколко думи на сръбски

Новите ни 
дрехи 'Ф

Представителите на зодия Везни 
приключват с бурния период и се 
захващат с по-сериозни дейности 
през тази седмица. Назрява опас
ност от финансови загуби, затова 
избягвайте рисковете или се опи
тайте да ограничите съществува
щите.

23Овен
Предстоящата седмица ще е труд
на за представителите на зодия 
Овен. Активността, която беше не
отделима част от всекидневието 
ви, започва да намалява. Ще ви е 
трудно да поддържате темпото, с 
което се справяхте с работата си 
досега.

- Имате ли някаква работа за 
мен? - разпитва безработен чо
век в строителна фирма. - Може 
и да се намери... Какво сте рабо
тили преди да останете без ра
бота? - Занимавах се с политика. 
Бях министър. - И вие смятате, 
че в стоителството има работа за 
бивши министри? Питам ви, как
во може да прави един министър 
в строителството? - Мисля, че 
бих могъл да правя първата коп
ка на всяка нова сграда...

На нашия въпрос как комен
тират "новите дрехи” на "Брат
ство” , двама царибродчани отго
вориха така: "По дрехите се поз
нават хората” и "Пременил се 
Илия...”

език!
Й.М.

Хагският 

”велик 

тандем
А.Т. Скорпион ШяНш

Пиротчанска
работа

Трудните дни за представителите 
на зодия Телец отминават. През 
тази седмица ще усетите благоп
риятното въздействие на пла
нетите, които ще направят ежед
невието ви п 
ните за досе 
отпаднат постепенно.

Нови любовни авантюри очакват 
представителите на зодия Скор
пион през тази седмица. Възможно 
е да срещнете голямата любов, ко- 
гато най-малко я очаквате, но за 
обвързаните това ще означава се
риозни конфликти с половинката.

През последното десетилетие 
на XX век най-големите сръбски 
"патриоти” Слободан Милоше- 
вич и Воислав Шешел не успяха 
да направят Велика Сърбия, но 
сега имат отлични изгледи да на
правят - Велика Холандия!

В Димитровград ще започне 
строеж на гара от европейски 
тип, но в медиите на съседния 
Пирот почти не продумват за то-

о-динамично, а причи- 
гашното ви униние ще

Мъж на средна възраст среща 
след много години съученичка от Ш аСтрелец г-ва. основното училище.

- Къде работиш? - любопитства Представителите на зодия Б 
ци все още търсят начин да разноо
бразят живота си, но явно не на- 
лучват верния път. Изходът за тях 
е в разнообразието от лоши и до
бри случки и преживявания. Това 
за тях е начина да усетят, че жи
веят.

За представителтие на зодия^вт- 
релец е крайно време да помислят 
прагматично за нещата, които ста
ват около тях и отношенията им с 
хората. Близките ви вероятно не
годуват от несериозността ви и не
заинтересоваността от грижите

-Щеше да има, ако бяха успе
ли да "преместят” Градина край 
Пирот и да преселят митницата, 
казва един царибродчанин.

той.
- В института за заразни и параз

итни болести! - гордо отвърща тя.
- Като зараза или като паразит?

К. Г.

СМ.
им.

И любовта укрепва здравето ЙП№3 8* Козирог

Неприятностите на работнотомя- 
сто, които спохождаха представи
телите на зодия Рак, през тази 
седмица постепенно ще намалеят. 
Необходимо е да укротите невъз
държаността си, защото тя е при
чината нещата да не вървят.

Предстоящата седмица за пред
ставителите на зодия Козирог ще 
бъде източник както на лоши, така 
и на положителни събития. Потен
циалът ви е добър и от вас зависи 
дали ще го използвате по най-до
брия начин.

Правете секс 

минимум 3-4 

пъти седмично! ИЦ-М-)|М’,иква ВЗа представителите за зодия 
крайно време да се захванат Ъъс 
задълженията си и да обърнат вни
мание на финансите си, които бяха 
занемарили около заниманията с 
половинката си. През тази седми
ца ще се наложи да внимавате в 
службата много повече от обикно
вено.

Сексът не е само страст и физическо удоволствие. Ре
довното му упражняване е много полезно за

е

Напоследък преставителите на зо
дия Водолей бяха очаровани от 
собствената си личност и не забе
лязваха нищо около себе си. През 
тази седмица ще трябва да се отъ
рсите от самообожанието и да се 
погрижите за работата си.

организма и
затова трябва да се практикува поне 3 - 4 пъти седмично.

Така рязко се снижава вероятността от сърдечни при
стъпи. Отделя се огромно количество ендорфин, който 
влияе позитивно на настроението и притъпява болката. 
Мъжете произвеждат много тостестерон - мъжкият полов 
хорман, който помага за заздравяване на костната сис
тема. Това е и най-лесният и най-приятен начин за отслаб
ване и стягане на тялото.

За една средностатистическа

е
Финансовите проблеми, притесня
ващи представителите на зодия 
Дева от месец насам, през тази се
дмица ще получат шанс да се раз
решат. Затова пък е желателно да 
избягвате пътуванията на далечни 
разстояния.

Действеността е основното оръ
жие за представителите на зодия 
Риби през тази седмица. Възполз
вайте се от шансовете, които ви 
дават планетите, и работете по 
проектите, които обмисляте от из
вестно време.

с около 65 кг нап
ример партия тенис се равнява на калориите, които 
изразходват при един сексуален акт.

жена
се

Основател: Народна скупштина Вестник на българите в Сърбия 
на Република Сърбия н

Издава: Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8, Ниш Л


